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AUTOBOND GROUP a. s., Studentská 429, 360 07 Karlovy Vary
Tel: +420 355 328 012, Fax: +420 355 328 014, e-mail: kiakv@autobond.cz, www.autobond.cz

R istor ante P iz z er ia Ven ez ia
Zahradní 60/43, 360 01, Karlovy Vary
Naproti hotelu Thermal. Otevřeno denně: 11.00 - 23.00 hod

Tel: 353 229 721, www.venezia-pizzeria.cz

SC-301886/11

Welcome drink: Becherovka
Předkrm:

Tartar z lososa a salát. okurky na toustu z černého chleba
Polévka:

Dýňová polévka s raviolou plněnou kachním masem
Hlavní chod:

Konfitované králičí maso s houbami Shiitake, špenátovým puré a karotkou
Dezert:

Mi ll e-f e u i l l e z bílé čokolády s čerstvými malinami

Půlnoční přípitek: Sekt Prosecco 0,2l
Kromě gurmánského zážitku se můžete těšit na Magic show Kamila Burdy
a také na veselou a příjemnou obsluhu v silvestrovských kostýmech.
REZERVACE NUTNÁ do 20. 12. 2011 na tel. 353 229 721
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Editorial
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Vážení spoluobčané,
přichází
advent,
zvláštní a neobvyklý
čas. Někdo jej prožívá duchovně, někdo
spěchá a dohání, co
za celý rok nestihl.
Pro hodně lidí je konec roku také příležitost zamyslet se nad tím, co přinesl
dobrého a co horšího. Děti se obvykle
těší na vánoční dárky a na Mikuláše, užívají si také to, že už odpoledne nastává
tma a všude všechno svítí.
Jedním z míst, která budou svítit, vonět a příjemně znít, je prostranství před
hlavní poštou, které opět přivítá vánoční
trhy. Přináší řadu novinek, jednou z nich
je například Andělská vánoční dílna pro
děti. Jde nám o to, aby se děti měly nejen
na co dívat, ale aby také samy byly aktéry
předvánočního dění, včetně nejmenších,
dětí z mateřských škol. Předvánoční slavnosti nejsou nijak pompézní, snažili jsme
se co nejvíce využít místních lidí a souborů – Karlovaráci Karlovarákům. Dobrou
zprávou pro mě je, že Karlovaráci jsou
letos srdečně zváni také do lázeňské části
města, adventní nedělní odpoledne se konají i u Grandhotelu Pupp. Je to příjemná
pozvánka k procházce historickým centrem podél řeky Teplé.
Uvnitř čísla najdete také pokus o ohlédnutí za letošním rokem v našem městě.
Nemá ambici být faktografickým seznamem. Snažili jsme se představit si, co
se nám vybaví, až jednou řekneme: Rok
2011? To bylo, když… Pro město to nebyl rok snadný. Hned na počátku, v lednu, přišla největší povodeň na řece Ohři
za desítky let. Ale udály se i zajímavosti:
Karlovy Vary dostaly novou promenádu
na Staré louce, Mezinárodní filmový festival se po deseti letech vrátil i do letního
kina, ve městě se zabydlely farmářské
trhy. Přes nepříznivou finanční situaci
České republiky, úspory a škrty na všech
stranách i v rozpočtu města nezažíváme
krize a nepokoje jako lidé jinde v Evropě,
v Řecku, Itálii, Španělsku a v dalších zemích, a tomu jsem rád.
Ale zpět do Karlových Varů předvánočních: přeji nám všem šťastné a klidné
prožití Vánoc a vykročení do roku 2012
pravou nohou s veselou myslí.

Nejraději peče
vanilkové rohlíčky
Tváří z titulní strany je cukrářka Grandhotelu
Pupp Marcela Čubrová. Užívá si své čtvrté „cukrářské žně“, a jak se svěřila při zdobení vánočních
perníčků, sama moc sladkému neholduje. Z vánočního cukroví peče nejraději vanilkové rohlíčky.

1
Farmářské trhy
budou i v prosinci

7

Velký úspěch sklidily letos obnovené farmářské
trhy. Mnozí nakupující tu našli svého farmáře, pekaře, zelináře, dodavatele jogurtů, bylinek i medu.
Poslední letošní trhy měly být v říjnu, ale pro velký
zájem budou u tržnice ještě 16. prosince.

Na Vánoce
přijedou andělé
Rozsvícením první svíce na adventním věnci
začaly o první adventní neděli Andělské Vánoce
v našem městě. Než bude zapálena čtvrtá svíce,
vystřídají se u hlavní pošty zpívající koledníci,
vánoční trhy nabídnou dárky a ve vánoční dílně
vyhlásí nejlepší cukroví a svíčku.

19
Počerny proslavil
profesor fyziky

24–27

V seriálu městských částí narazíme na křemencové balvany, které se do Počeren dostaly z druhohorního řečiště Ohře. Představíme nejslavnějšího
rodáka i historii, kdy se 60 metrů pod obcí těžilo
uhlí značky Ilse, než důl v roce 1900 zalila horká
minerální voda.
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Anna Otavová
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Petr Kulhánek
primátor města Karlovy Vary
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Fotoaktuality

Albánský velvyslanec Genc Pacani obdivoval během listopadové návštěvy Karlovy Vary jako město plné krásných historických památek. Zajímal se o spolupráci s partnerskými městy a tlumočil zájem albánských
lázní o podobné partnerství. Zapsal se do pamětní knihy našeho města.

Šek na osm tisíc korun předal náměstek primátora Jiří Klsák společně
se Štěpánkou Steinovou ředitelce kojeneckého ústavu v Karlových Varech. Šlo o výtěžek z charitativního koncertu pěvecké třídy Š. Steinové,
kdy mladí zpěváci nacvičili muzikál Hamlet. Premiéra byla letos v září.

Inspektoři FIBA hodnotili šance našeho města jako kandidáta na pořádání olympijské kvalifikace v basketbale žen. Hraje se 25. 6.–2. 7. 2012
a kromě Karlových Varů se uchází Istanbul, Izmir a argentinské Plata
del Mar. Pro KV Arenu boduje loňské úspěšné MS v basketbale žen.

Nové auto tašovických hasičů si prohlédl primátor. Dobrovolní hasiči
dostali od krajských kolegů zásahovou cisternu CAS 15 Renault včetně
vybavení. Pomůže Tašovickým při zásazích, kterých mají ročně na 70.
První zmínka o sboru dobrovolných hasičů v Tašovicích je z roku 1946.

Své rodné město navštívil Georg Riedel. Narodil se zde v roce 1934 jako
syn architekta Karla Riedela, který navrhl mj. klášter v místech dnešního magistrátu a budovu policie na tř. I. P. Pavlova. Rodina v roce 1938
emigrovala. Georg (na snímku s dcerou Hannah) žije ve Švédsku, kde se
stal jazzmanem a skladatelem hudby k filmům.

Významní pěvci byli v porotě 46. Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína
Dvořáka. Předsedal jí tenorista Peter Dvorský (na snímku) a dále v ní
byla Magdaléna Hajóssyová, sopranistka Sona Ghazarian a pěvci Antonio Carangelo a Jürgen Hartfiel. Na soutěž od 20. do 25. 11. přijelo 50
pěvců z 12 zemí. (Výsledky přineseme v KRL č. 1/2012.)
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OSOBNOST MĚSTA

Renesanční umělec Karel Fron
P

rávě těmito slovy lze charakterizovat
muže, který se nesmazatelně zapsal
do kulturního života našeho města. Byl básníkem, výtvarníkem, publicistou, překladatelem, editorem a pro širokou veřejnost
oblíbeným prodavačem v nakladatelství
Naše vojsko. Narodil se 10. prosince 1921
v Českých Budějovicích. Vyučil se knihkupcem. Jako příslušník ročníku 21 strávil
čtyři roky v totálním nasazení. Studoval na
Pedagogickém institutu, který nedokončil.
Po vystřídání několika zaměstnání zakotvil nakonec u své profese. Dvaadvacet let
úspěšně působil v knihkupectví v Rybářích.
V roce 1976, po druhém infarktu, odešel do
invalidního důchodu. V době normalizace
nemohl publikovat ani vystavovat koláže.
Doplatil i na to, že obě jeho děti emigrovaly.

Vydával pro přátele ve vlastním nákladu řadu
malých bibliofilií, které často ilustrovali známí výtvarníci, zabýval se také sám výtvarnou
činností. Od roku 1940, kdy vyšla jeho první sbírka básní Můj jih, vydal mnoho sbírek
poezie, napsal tři prozaická díla a bezpočet
článků do různých periodik, redigoval sborníky, překládal z němčiny. Uspořádal více
než dvacet samostatných výstav doma i v zahraničí. Karel Fron žil v Karlových Varech od
roku 1954. „Nedovedu si představit, že bych
měl žít někde jinde,“ prohlásil. Svému městu
věnoval řadu svých básní, historických statí
i výtvarných děl. V roce 1959 obdržel Cenu
lázeňského města Karlovy Vary a v roce 2011
čestné občanství. Do kumštýřského nebe
odešel 19. prosince 2001, zůstává ale s námi
dál prostřednictvím svého díla. (Zdeněk Musil)

Devadesátiny by Anežce nikdo nehádal

O

bdivuhodné jubileum oslavila Anežka
Pivoňková z Karlových Varů. K jejím
90. narozeninám jí s kyticí přijel blahopřát
náměstek primátora Jiří Klsák. Devadesát
let by oslavenkyni jistě nikdo nehádal. U
dveří nás vítala s nadšením a dojatá. Během
celé návštěvy odpovídala na otázky a vše
líčila do nejmenších detailů. Je až neuvěřitelné, jak si paní Anežka všechno pamatuje.

Pochází z malé vesničky nedaleko Nýřan.
Většinu života však žije v Karlových Varech,
kam přišla po válce. Má dvě dcery, radost jí
dělá vnuk, který se zajímá o historii. Vyprávěla mu, jak za druhé světové války byla totálně nasazená v Chebu, kde pracovala jako
služebná. Na konci války jí však nechtěli
vydat propustku, a tak byla nucena domů
do Nýřan uprchnout. Tenkrát jí pomohla
parta kluků, kteří ji ve vlaku zaházeli kufry
a ukryli před nacistickou hlídkou, aby se dostala do rodné země. „Mám to vše vryté do
paměti. Dodnes slyším kroky a hlasy nacistů, kteří kontrolovali vagon. Jsem těm hochům nesmírně vděčná. Moc mě ale mrzí,
že jsem na ně neměla žádné spojení, abych
jim mohla poděkovat,“ říká oslavenkyně.
Po válce přišla do Karlových Varů, kde našla
zaměstnání na městském úřadě. Zapojila se

do zvelebování města, vydávala potravinové
lístky, ve svazu brannosti se učila jezdit na
koni, ráda lyžovala a cvičila. Nejtěžší období jejího života přišlo, když byl její manžel
uvězněn jako politický vězeň. Zůstala s dcerou sama a byla vyhozena z bytu. Po návratu
z vězení už manžel nebyl ten samý muž a nakonec se rozvedli. Paní Pivoňková zůstala
s dcerami, nastoupila do tržnice jako prodavačka, kde vydržela až do důchodu. Doma
ale být nechtěla, a tak nastoupila do trafiky
v Drahovicích, kde zůstala do 70 let. Ráda
sleduje černobílé filmy, zajímá se o politické
dění a jejím nejoblíbenějším pořadem je Pošta pro tebe. A jaký má recept na dlouhověkost? „Cvičit. Je to životním stylem, zdravou
stravou a pohybem,“ vzkazuje jubilantka.
Přejeme jí hodně zdraví a ještě spoustu dalších spokojených let! (Michaela Kousalová)

Vzpomínka na Jirku Procházku
K

arlovarské veřejnosti začal být vyučený
hodinář Jiří Procházka známý v době,
kdy se vrátil počátkem šedesátých let z vojny
jako beatový zpěvák a srdcem zakotvil v muzikantské branži. Zprvu působil v taneční
kapele Herberta Svacha, ale krátce nato
vybudoval vlastní kapelu Elitmen. Spolu
s bratrem Mílou tvořili klubové programy
s místními hitparádami a došlo i na původní literární tvorbu. Úspěšné večery při svíčkách vystřídaly proslulé maratony, které
ale skončily v době normalizace. I potom se
však Jirkova činorodost odrážela ve vedení

kapely Mini Max, v níž zpíval, moderoval
a hrál na klávesy. Po sametové revoluci načas opustil hudební aktivity a spolu s manželkou Bohunkou, někdejší reprezentantkou
a cvičitelkou založili a věnovali se budování
prvního karlovarského fitcentra Boba. Posledních 10 let Jirka nejen stále pracoval, ale
znovu se začal věnovat svému životnímu koníčku – muzice. Byl organizátorem pěvecké
soutěže, kterou v šedesátých letech vyhrál.
Karlovarský hlas dospěl do 35. ročníku,
v jehož předvečer letos 3. listopadu Jirka
po krátké nemoci skonal. (Jindřich Volf st.)
5

Zprávy z magistrátu

Nové občanské průkazy se začnou vydávat v lednu

O

d 1. ledna 2012 bude zavedeno vydávání
nových typů občanských průkazů (OP),
tzv. e-OP. V souvislosti se zavedením nového
systému e-OP dojde k nezbytné technologické odstávce systému cestovních dokladů
s biometrickými prvky – e-pasy:
20. 12. 2011 až 1. 1. 2012 – nebude možno
podat žádost o vydání e-pasu,
27. 12. 2011 až 1. 1. 2012 – nebude možno
ani předat vyhotovený e-pas.
Upozorňujeme občany, aby tuto odstávku
vzali na zřetel, a žádosti o e-pas (v případě,
že potřebují nový) podali včas. V době odstávky systému cestovních dokladů s biometrickými prvky bude možné vydávat
pouze cestovní pasy bez strojově čitelných
údajů a bez nosiče dat s biometrickými prvky (tzv. pasy „blesk“).

Návrhy na Ceny města

P

odle Obecně závazné vyhlášky města Karlovy
Vary č. 13/2007 o čestném občanství, poctách
a Ceně města Karlovy Vary, mají občané města
možnost podat prostřednictvím zastupitelů města
písemný návrh na udělení CENY MĚSTA ZA ROK
2011, a to nejpozději do 31. prosince 2011. Cena
města je udělována na základě písemného návrhu
s podrobným zdůvodněním a s přihlédnutím k míře
zásluh navrhované osobnosti nebo kolektivu.

Žádosti o dotace

S

tatutární město Karlovy Vary upozorňuje žadatele o poskytnutí dotace pro oblast mezinárodních vztahů a propagace města na rok 2012, aby
své žádosti zasílali na odbor kancelář primátora
do 31. prosince 2011. Žádosti mohou podat prostřednictvím podatelny magistrátu. Účelové dotace
jsou poskytovány na rozvoj mezinárodní spolupráce podle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu,
které jsou k dispozici na www.mmkv.cz.

Termíny jednání v roce 2012
Rada města

Zastupitelstvo města

Leden

3., 24.

17.

Únor

7., 21., 28.

Březen

20.

Duben

3., 17., 24.

Květen

9., 22.

15.

Červen

5., 12.

26.

Červenec

13.

17.

Srpen

21., 28.

Září

11., 25.

4.

Říjen

9., 16.

30.

Listopad

6., 20.

Prosinec

4., 11.
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18.

platné do uplynutí data platnosti, pak bude
na základě žádosti vydán nový e-OP.

Provoz agendy e-pasů a nové agendy
e-OP bude obnoven v pondělí 2. 1. 2012
E-OP se budou vydávat za občanské průkazy, kterým skončí platnost, došlo k jejich
odcizení nebo ztrátě, příp. z důvodu změn.
Nebude se tedy jednat o plošnou výměnu občanských průkazů. Stávající průkazy budou

Způsob a místo výměny
V současné době umožňuje zákon o občanských průkazech podat žádost o vydání občanského průkazu na kterémkoli matričním
úřadu. Od 1. 1. 2012 bude možno žádat
o vydání e-OP pouze na úřadech obcí s rozšířenou působností.
O vydání občanského průkazu stávajícího
typu (z důvodu skončení platnosti, ztráty,
změny apod.) lze podat žádost na úřadu příslušném (Magistrát města Karlovy Vary)
k vydání občanského průkazu nejpozději
14. 12. 2011. Matriční úřady mohou přijímat od občanů žádosti o vydání nového občanského průkazu pouze do 30. 11. 2011.

Jednotné kontaktní místo

O

bčanům, kteří mají zájem podnikat v Německu
nebo v jiném státě EU, nabízí pomoc Jednotné kontaktní místo magistrátu města. Zákon o volném pohybu
osob umožňuje od roku 2010 českým podnikatelům dočasně a příležitostně poskytovat služby přeshraničně ve
všech státech EU, ve státech tvořících Evropský hospodářský prostor a ve Švýcarsku pouze na základě oprávnění k podnikání vydaného v ČR. Těžiště podnikatelské
činnosti ovšem musí i nadále zůstat v ČR, služby lze
poskytovat pouze jednorázově a nepravidelně. Veške-

ré informace, za jakých
podmínek může podnikatel realizovat jednotlivé zakázky v konkrétních státech pouze na základě
oprávnění k podnikání vydaného v ČR poskytuje: Jednotné kontaktní místo, Magistrát města Karlovy Vary,
obecní živnostenský úřad, U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary, 3. patro, kancelář č. 314, telefon: 353 118 702,
353 118 710, e-mail: jkm@mmkv.cz. Veškeré informace
jsou poskytovány zdarma.

Úřední sdělení

Odbor majetku města zveřejňuje tyto záměry:
• Prodej pozemku p. č. 121 včetně domu č. p. 142 na pozemku p. č. 121, pozemku p. č. 877/3,
pozemku p. č. 877/2 , pozemku p. č. 1869, pozemku p. č. 1870, pozemku p. č. 886/1, pozemku p. č. 877/1 a pozemku p. č. 886/3. Celkem o výměře 11473 m2, za účelem výstavby
rodinných domů. Rolavská ulice – areál bývalého zahradnictví. Forma prodeje: veřejná licitace; min. nabídková cena: 5.736.500 Kč, tj. 500 Kč/m2.
• Prodej pozemku p. č. 88/3 a pozemku p. č. 500 – celkem 647 m2 (Hlávkova ulice) za účelem
výstavby rodinného domu. Forma prodeje: veřejná licitace; min. nabídková cena: 500.000
Kč, tj. 773 Kč/ m2.
• Prodej bývalé ubytovny města (Gogol), budovy č. p. 400 (Pod Jelením skokem č.o. 14),
a pozemků st. p. č. 1160 a p. č. 1099. Forma prodeje: veřejná licitace; min. nabídková cena:
9.000.000 Kč.
• Prodej objektu občan. vybavenosti, budovy č. p. 2059 (Moskevská č.o. 16A), a pozemku
p. č. 2124/2. Forma prodeje: veřejná licitace; min. nabídková cena: 4.000.000 Kč.
• Prodej ubytovny města č. p. 483 (Východní č. o. 2) a pozemku p. č. 1032 za kupní cenu dle
znaleckého posudku za stavby i pozemek v částce 22.000.000 Kč.
• Prodej stavby bez čp/če (jedna z řadových garáží v Dlouhé ulici) vystavěné na pozemku
st. p. č. 1323 a pozemku st. p. č. 1323. Forma prodeje: veřejná licitace; min. nabídková cena:
60.000 Kč.
• Prodej bytového domu č. p. 307 (Nerudova č.o.11) a pozemku st. p. č. 327/1 (včetně stavby
zděných kolen a stavby garáže na pozemku) za kupní cenu v částce 460.000 Kč dle znaleckého posudku za stavby i pozemek včetně příslušenství.
Veškeré další informace najdete na úřední (i elektronické) desce
Magistrátu města Karlovy Vary, www.mmkv.cz.

Zprávy z magistrátu

Ohlédnutí za farmářskými trhy 2011

N

astartovat farmářské trhy v našem městě, v nejmenším regionu s nepříznivými
podmínkami pro pěstování zemědělských
plodin a s nejmenší kupní silou (nejnižší
mzdy z celé České republiky) byl opravdu odvážný krok. Proč ale nedopřát místním občanům to, co je v současné době fenoménem po
celé republice? Trendem je chovat se zodpovědně ke svému zdraví, k místní krajině, podporovat české výrobce, podpořit přirozenou
lidskou kreativitu anebo jen tak „prošumět“
davem s farmářským košíkem. Vedení města
dalo projektu farmářských trhů zelenou. Následovala nejtěžší etapa, jak zhmotnit smělé
nápady, najít vhodné místo, určit termíny
konání, zajistit prodejce, ohlásit trh, zajistit bezpečnost a hygienu atd. Jako nejtvrdší
oříšek se ukázalo najít opravdové farmáře.
Většina regionálních farmářů se rozhodovala, kam bude se svými produkty jezdit. Navíc
se během příprav ukázalo, že stejný nápad
nastartovat farmářské trhy měl i krajský
úřad a město Loket. To naším sebevědomím
dost otřáslo. Přesto se nám povedlo získat
zelináře, medaře, prodejce ryb a uzenin, producenty mléčných výrobků a další farmáře
se zajímavým zbožím. Náš malý tým vsadil
na nejvyšší kvalitu farmářů (vybírali jsme
na nejlépe hodnocených farmářských trzích
v celé republice) a na nejfrekventovanější
místo konání. Nadstavbou našich trhů byly

Dny zdraví ve zdravém
městě Karlovy Vary

N

vždy soutěže a programy pro děti s ekologickou tematikou a samozřejmostí byla námi
vyžádaná kontrola SZPI. Zázemí pro farmáře – stánky, zajištění elektrického proudu pro
chladicí boxy, parkování, GPS aj. zajišťovali
jednatelé z KV CITY CENTRUM.
V den konání prvního farmářského trhu jsme
s napětím očekávali, zda farmáři dorazí. Nezklamali nás a přijeli všichni, nejen na první,
ale i na všechny následující trhy. A přišli i návštěvníci a jejich počet předčil naše očekávání. To byla pro náš tým ta pověstná „chvilka
slávy“. Proč to všechno píšu? Třeba někoho,
kdo má nějaký nápad „v šuplíku“ inspirujeme k tomu, aby ho vyndal a zrealizoval.
A nakonec: máme pro vás čerstvou a potěšující zprávu. Letos ještě budete moci jednou
před vánočními svátky nakoupit u známých
farmářů 16. prosince před Městskou tržnicí.
Takže jste zváni a organizátoři vám zároveň
přejí úspěšný rok 2012! (Božena Turoňová)

aše město se připojilo svými aktivitami ke
kampani Národní sítě Zdravých měst Dny
zdraví. Letošní ročník zahájil Dnem pro zdraví
Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Karlovy
Vary. U hlavní pošty si zájemci mohli nechat změřit množství tělního tuku, krevního tlaku, krevního cukru i cholesterolu a zkonzultovat zjištěné
hodnoty s odborníky. Obchodní akademie Karlovy
Vary uspořádala v rámci Dnů zdraví ve zdravém
městě vědomostní soutěž pro studenty středních
škol. V ní změřili síly zástupci střední zdravotnické
školy se svými vrstevníky z gymnázia a obchodní
akademie. Tématem prezentací realizačního týmu
byla prevence kouření, obezity a dalších tzv. civilizačních chorob, další informace potřebné k testu byly k nalezení na tematických listech umístěných v prostorách učebny. Město Karlovy Vary
ocenilo nejbystřejší soutěžící a Česká společnost
pro naturální sport věnovala všem zúčastněným
volné vstupenky na Aminostar Natural Cup 2011.
Dny zdraví ve Zdravém městě Karlovy Vary zakončila akce Den zdraví a pohybu, která byla součástí
7. ročníku mezinárodní soutěže v naturální kulturistice a fitness žen Aminostar Natural Cup 2011.
Ve foyer hotelu Thermal proběhla dvouhodinová
Zumba Dance Show pod vedením dvojnásobné
mistryně ČR ve sportovním aerobiku Katky Procházkové Karbusové, Katky Fekete a Lídy Tyrkové. Účastníci se náramně bavili a ti ostatní si
mohli vyzkoušet sílu v divácké soutěži v bench
pressu anebo si nechat změřit tlak a poradit, jaké
doplňky stravy užívat pro podporu sportovního
výkonu. (Petra Hnátková)

Vánoční osvětlení rozsvítí Ekolamp

V

ánoční výzdoba se v našem městě rozsvítila začátkem adventu. Ekologickým
partnerem osvětlení je společnost Ekolamp,
která zajišťuje recyklaci vysloužilého osvětlení pro město i karlovarské domácnosti.
Jako již tradičně bude vyzdobena třída TGM,
ulice Závodu míru, Počerny a stromy v parcích. Klasické sváteční osvětlení spotřebuje
denně energii, kterou by vyprodukovala
malá vodní elektrárna. Proto i město Karlovy Vary nahradilo klasické žárovky úspornými. „Osvětlení s tradičními žárovkami spotřebuje až osmkrát více energie než osvětlení
s úspornými LED světelnými zdroji. Mají životnost 100 000 hodin a počáteční investice
se díky energetickým úsporám rychle vrátí,“
vysvětluje Alexandr Hanousek, jednatel společnosti Ekolamp, která zajišťuje ekologickou recyklaci použitých světelných zdrojů.
Když úsporné světelné zdroje doslouží, měly
by být recyklovány a nikoli skončit v běžném
odpadu. Úsporné zářivky, výbojky či LED
světelné zdroje totiž obsahují řadu cenných
kovů a jiných druhotných surovin, které
se vrátí do výroby. Kompaktní nebo line-

ární úsporné zářivky navíc obsahují malé
množství toxické rtuti, která při nesprávné
likvidaci zamořuje životní prostředí. Proto
úsporné zářivky patří do sběrných dvorů
nebo je lze odevzdat zdarma k likvidaci v každé prodejně elektra. Aktuální informace
o sběrných místech a otevírací době jsou
na www.ekolamp.cz. Sběrné nádoby včetně dalších materiálů potřebných ke zřízení
sběrného místa jsou dodávány zcela zdarma
a společnost Ekolamp nabízí navíc i motivační finanční bonusy.
Karlovarští mohou soutěžit o rozsvícené
vánoční stromky. Informace o recyklaci
vysloužilých úsporných žárovek podpoří
v Karlových Varech vědomostní soutěž Rozsvítíme vaše Vánoce. Soutěžící musí v období mezi 16. listopadem a 16. prosincem
správně vyplnit krátký kvíz na webu www.
rozsvitimevasevanoce.cz. Mohou vyhrát
vánoční stromek v květináči s velkou sadou

krásných ozdob a moderním LED diodovým
osvětlením nebo zaslat vánoční přání. Je připraveno deset výher,“ říká Radoslav Chmela, zástupce společnosti Ekolamp. Stromek
lze pěstovat pro příští vánoční svátky anebo
jej vysadit do volné přírody. Aktuální informace o sběrných místech jsou na www.ekolamp.cz a www.mmkv.cz.

Vysloužilé úsporné zářivky
je možné v Karlových Varech
odevzdat k recyklaci na osmi
sběrných místech:
Sběrné dvory:
•
Buchenwaldská ul.
•
Jáchymovská ul.
•
Magistrát města KV, Moskevská 21
•
Baumax, Kamenná 1004
•
OBI, Chebská 380/81B
•
Tesco, Chebská 370/81A
•
Electro Word, NC Fontána, Chebská
381/19c
•
Lux Lighting, Stará Kysibelská 583
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Názory

HYDEPARK KRL
Tato stránka necenzurovaných názorů zastupitelů a občanů města na aktuální politická a komunální témata se stává tradiční
součástí KRL. Příspěvky v rozsahu max. 1000 znaků můžete zasílat e-mailem na: hydepark.kv@ceskydomov.cz. Uzávěrka KRL
č. 1/2012 je 15. 12. 2011.

Jak to vidí řadový občan

U

ž delší dobu s potěšením sleduji, jak se
v karlovarském denním tisku objevuje
plamenná kritika, nenechávající na současném vedení města jedinou nitku suchou.
Proč s potěšením?
Řekl bych, že bývalí političtí reprezentanti
města, kteří jsou více či méně spjati s podnikatelskou lobby, byli odstřiženi od penězovodu vedoucího z magistrátu. A to se jednak
nepromíjí, ale hlavně to svědčí o skutečnosti,
že „to“ současná radnice dělá dobře... Pro
obyčejného Karlovaráka, jako jsem já, to
znamená, že: jsem rád, že místo dalších megalomanských projektů, jako je např. lanovka
na Tři kříže, je opravená komunikace v sousedství. Jsem rád, že radnice přehodnocuje
postoj ke KV Areně, jejíž provozní náklady
ani nechci znát, protože se nikdy nezaplatí.
O předražené pořizovací ceně nemluvě. Jsem
rád, že si město stanovuje v investicích priority, které budou pro „obyčejné“ Karlovaráky
přínosem. Jsem rád, že už snad nikde nevyroste obluda, podobná té u Imperialu. Jsem
rád, že atd., atd. A nakonec jsem úplně nejradši, že zatím toto město vedou političtí diletanti, kteří „to“ sice neumí, ale zdají se být
slušní a selsky uvažující. Bohužel, po krizi
koalice je budoucí vývoj ve hvězdách, ale v
možných předčasných volbách to u mne zase
vyhraje Alternativa. Na rozdíl od bývalých
„profesionálů“, kteří se pod své elaboráty
dokážou podepsat jen značkou „PI“ (placená
inzerce). Asi jim na ni v minulých časech magistrát přispěl...

nu na všecky, mě už fakt vytočil! Bo si ten
synek nevidi do huby – zvlaště když si do ni
bere Lucku Domesovu, taku fajnu děvuchu.
Sem puvodem z Ostravy a tam su lidi přimy.
A ten buran se neumi ani podepsat a eště se
stavi za všecky Karlovaraky. Za mě teda ne!
Když jsem eště byla na Ostravě, chodili jsme
do Bezruča (fajne mistni divadlo) aj do Vitkovic (fajny hokej). Svět nezažil, že by jedni
plivali na druhe, že by jedni chtěli pomluvit
druhe a shrabnut jich penize. Všeci byli hrdi,
že maju dobre divadlo aj dobry hokej aj dobru Marušku Rottrovu. A tu ve Varach srabař
jakysik PI si hraje na divadelniho odbornika,
ochranca mravu a dobreho hospodařa. Tuž
jsem tež zašla na tu novu hru. Byl tam aj jeden mistni polytyk – asi počital, kolik přišlo
divaku (bo Karlovarak dycky přesně vi). Hrali to asik po čtvrty raz v měsicu, tuž to bylo
lidi dost. Těšila jsem se na ty vulgaryty, ale
nic mimořadne, Okresni přebor v telce je inši
kalybr. Herci hrali fajně, hra byla tež dobra,
zvlaště druha pulka. A neni to s hvězdičku, to
enom ten Karlovarak bude chachar pruderni,
co enom uraži slušne lidi. U nas by za take vypady proti babě dostal po čuni! Když už musi
ten pajtaš do kohosik valit, ať miři na synky,
Kulhanci, Kotci i Žemličci mavnu ruku nad
tym cypem smradlavym, co umi enom kazit
lazeňske povětři. Ale jinač je ten kujon faktycky podezřely, bo cigani a utraci kdoviči
penize za dřysty. Na šachtu s nim!
Lenka Tóthová, Goethova stezka 6

Jan Mašek, Plešivecká 15

K

Názor Ostravačky
k Okénku K arlovaráka

romě kulturních zpráv do novin většinou nepíšu, ale Okénko Karlovaráka
pravidelně publikované jako placená inzerce
v Karlovarském deníku mě vyprovokovalo.
Redakce mou reakci neotiskla, tak to posílám jako názor čtenářky do KRL. Jsem Ostravačka a tak píšu „po našem“:
Tuž gizd jeden zasmoleny, co furt haže špi8

O

Obezřetně a šťastně
vstupme do roku 2012

patrný vstup do nového roku je určitou
garancí toho, aby byl pro nás šťastný a
vlastními chybami jsme se nedostali každý
z nás do velkých problémů. Příští rok nebude
jistě procházkou prosluněnou alejí, ale jsem
přesvědčen o tom, že opatrným postupem
jej zvládneme. Lidé se jistě nezmění. S kým
jste se neshodli, neshodnete se dál, kdo je
přesvědčen, že z17 nebo 18 lidí udělá většinu v 38 členném zastupitelstvu, si to bude
myslet i nadále a marně, ale usilovně, se o to

snažit. To víme a musíme s tím počítat. Důležité bude, jak se nám společně podaří eliminovat problémy, které na nás občany budou doléhat vzhledem k vývoji ekonomické
situace u nás i ve světě. Základní potřeby se
podařilo v městském rozpočtu zabezpečit,
ale na vás bude, jak se v průběhu roku bude
rozpočtová představa naplňovat. Bezpečnost občanů se podařilo posílit stabilizací
městské policie. Je jistý tlak na její oslabení,
ale to by se odrazilo v bezpečnostní nestabilitě. Na tuto věc je každý občan citlivý. Péče
o zdraví je starostí každého. Velký zájem
dnešního vedení města o efektivní a vysoce
odbornou činnost krajské nemocnice má
naši plnou podporu. Finanční spoluúčast
na chodu tohoto zdravotnického zařízení
by byla dalším důležitým krokem. Nikoho
nenechává klidným další rozvoj péče o naše
seniory. I zde našli zastupitelé KSČM shodu
s vedením města. Důležitým faktem bude,
jak se dále tento projekt bude rozvíjet a zda
se nezastaví. Starších lidí ve městě přibývá
a je naší povinností zajistit jim klidné stáří
nabídkou odpovídajících služeb. Od vhodného a dostupného ubytování přes zdravotní
a lázeňskou péči po sportovní a kulturní vyžití. Při nedostatku peněz budou tlaky na to,
tuto prioritu oslabit a finanční prostředky
věnovat na něco jiného. Je ale skutečností, že ještě řadu let bude každé další období
složitější než to předchozí. Proto je důležité
neodkládat věci, ale plánovat a dle plánu realizovat. Městský rozpočet v této fázi zabezpečuje velkou údržbu a investiční akce pro
potřebu mateřských a základních škol. To je
důležitý prvek. Měli bychom se ještě snažit
otevřít alespoň jedny jesle v režii města pro
naše nejmenší. Řada našich občanů je odkázána na městskou dopravu a s tím spojenou
kvalitní městskou dopravní infrastrukturu.
Rozpočtově jsou tyto potřeby zabezpečeny
na dobré úrovni, nyní jde o to, zda se podaří v plné šíři realizace záměrů. To vše závisí
také na vaší občanské kontrole, protože jako
zastupitelé v opozici máme téměř stejné
možnosti kontroly jako veřejnost.
Josef Murčo, zastupitel města

Doprava

Změna tarifu MHD od 1. ledna 2012
O

d 1. ledna roku 2012 se částečně změní
tarif MHD v Karlových Varech, který schválila rada města 15. 11. 2011. Toto
opatření je vyvoláno především navýšením
snížené sazby DPH, která od příštího roku
vzroste z deseti na čtrnáct procent, dále pak
meziročním nárůstem cen pohonných hmot
o 12 %, a to jak u nafty, tak i zemního plynu.
Takový nárůst cen již nelze eliminovat různými úspornými opatřeními v rozsahu dopravní obslužnosti, ale ani v samotném provozu
autobusů. Nelze opomenout ani postupné

zvyšování cen energií u lanové dráhy Imperial, která je zařazena do systému MHD.
Ceny jednotlivých jízdenek se zatím měnit
nebudou. K úpravě dojde pouze u všech časových jízdenek, které se naposledy měnily v roce 2008. V průměru cena časových
jízdenek vzroste o 15 %. Od té doby se ceny
nezvyšovaly i přes prokazatelný neustálý
růst nákladů – viz inflace za poslední 4 roky
podle ČSÚ ve výši cca 11 %. I nové ceny budou pro cestující veřejnost velmi výhodné.
V porovnání s jinými městy s přibližně stej-

ným počtem obyvatel zůstává cena časových
jízdenek v Karlových Varech mezi těmi levnějšími. Pro občany Karlových Varů zůstává
tak předplatné velmi výhodným pro každodenní cestování. Například důchodci nad 70
let, dárci krve, děti 6–15 let budou nově platit
i přes zdražení za dopravu pouze 1 korunu
denně. Předprodej nových časových jízdenek
začíná v přepravní kanceláři Dopravního
podniku v Zeyerově ulici 20. prosince 2011.
Pracovní doba je od 6 do 18 hodin.
(Ing. Pavel Bohánek, ředitel a.s. Dopravní podnik K. Vary)

Tarif městské autobusové dopravy v Karlových Varech s platností k 1. 1. 2012
Jednotlivé jízdné
současnost		
od 1. 1. 2012
1. Jízdenka nepřestupní základní
18 Kč
18 Kč
2. Jízdenka nepřestupní zlevněná
9 Kč
9 Kč
3. Jízdenka přestupní základní
25 Kč		
25 Kč
4. Jízdenka přestupní zlevněná
12 Kč		
12 Kč
5. Jízdenka na vyhlídkových linkách základní
80 Kč
80 Kč
6. Jízdenka na vyhlídkových linkách zlevněná
25 Kč
25 Kč
Platnost nepřestupních jízdenek je na 1 jízdu.
Platnost přestupních jízdenek je 60 minut
od času označení na neomezený počet jízd.
U řidiče lze zakoupit pouze jízdenky přestupní
v hodnotě 25 a 12 Kč. Nárok na použití zlevněných jednotlivých jízdenek mají kategorie
cestujících vyjmenované ve smluvních přepravních podmínkách dopravce.
Krátkodobé časové jízdné
současnost 		
od 1. 1. 2012
1. Jízdenka na 24 hodin
80 Kč
80 Kč
2. Jízdenka na 7 dní
200 Kč
200 Kč
Jízdenka na 24 h platí 24 hodin od času označení na neomezený počet jízd, platnost jízdenky na 7 dní je 7 dní včetně vyznačeného dne
na neomezený počet jízd včetně lanových drah
a vyhlídkových linek.
Časové jízdné
současnost 		
od 1. 1. 2012
1. Měsíční časová jízdenka základní
330 Kč		
380 Kč
2. Měsíční časová jízdenka přenosná
770 Kč		
880 Kč
3. Měsíční časová jízdenka zlevněná
140 Kč		
190 Kč
4. Měsíční časová jízdenka pro psa

330 Kč		
380 Kč
5. Čtvrtletní časová jízdenka základní
770 Kč		
880 Kč
6. Čtvrtletní časová jízdenka zlevněná
360 Kč		
440 Kč
7. Pololetní časová jízdenka základní
1480 Kč		
1700 Kč
8. Roční časová jízdenka zlevněná
200 Kč		
365 Kč
Prodej měsíčních časových jízdenek probíhá
od 20. dne předcházejícího měsíce do 19. dne
stávajícího měsíce. Platnost časové jízdenky
je v měsíci, čtvrtletí, pololetí, kalendářním
roce na ní vyznačeném, dále v poslední den
předcházejícího měsíce před platným obdobím
a první 3 kalendářní dny následujícího měsíce
po platném období. Časovou jízdenku je možné zakoupit pouze při předložení příslušné průkazky. Nárok na použití zlevněných časových
jízdenek mají kategorie cestujících vyjmenované ve smluvních přepravních podmínkách
dopravce. Manipulační poplatek za vystavení
průkazky činí 20,- Kč.

4. Držitelé průkazky ZTP/P včetně průvodce, psa a invalidního vozíku
5. Kočárek s dítětem včetně jednoho průvodce
6. Nákupní tašky a cestovní zavazadla
běžných rozměrů
7. Hudební nástroje v obalu
8. Lyže v obalu
Porovnání časových jízdenek
v jednotlivých městských
dopravách:
OBČANSKÉ MĚSÍČNÍ JÍZDNÉ
1. Mladá Boleslav 600 Kč
2. Teplice 530 Kč
3. Chomutov + Jirkov 494 Kč
4. Děčín 400 Kč
5. Jihlava 390 Kč
6. Karlovy Vary 380 Kč
7. Opava 378 Kč
8. Cheb 350 Kč
9. Sokolov 350 Kč

ZLEVNĚNÉ MĚSÍČNÍ JÍZDNÉ
(STUDENTI 15–26 LET)
1. Mladá Boleslav 300 Kč
2. Teplice 265 Kč
3. Chomutov + Jirkov 262 Kč
4. Děčín 200 Kč
5. Jihlava 195 Kč
6. Karlovy Vary 190 Kč
7. Opava 189 Kč
8. Cheb 175 Kč
9. Sokolov 175 Kč
ZLEVNĚNÉ ROČNÍ JÍZDNÉ
(DŮCHODCI NAD 70 LET)
1. Teplice 1.800 Kč
2. Chomutov + Jirkov 800 Kč
3. Opava 450 Kč
4. Karlovy Vary 365 Kč
5. Sokolov 300 Kč
6. Cheb 175 Kč
7.−9. Jihlava zdarma
7.−9. Mladá Boleslav zdarma
7.−9. Děčín zdarma

Přepravné
současnost 		
od 1. 1. 2012
1. Dětský kočárek bez dítěte
18 Kč
18 Kč
2. Předměty ve tvaru desky nad rozměry
5 x 80 x 100cm
18 Kč		
18 Kč
3. Úzké předměty nad průměr 10 cm
a délku 150 cm
18 Kč		
18 Kč
4. Pes
18 Kč 		
18 Kč
K úhradě přepravného se používají jednotlivé
jízdenky uvedené v oddílech jednotlivé jízdné
a krátkodobé časové jízdné.
Bezplatná přeprava
1. Děti do 6 let věku
2. Představitelé státní moci a některých
státních orgánů dle platného znění zákona č. 236/1995 Sb.
3. Držitelé průkazky ZTP
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Zaznamenali jsme

Co přinesl rok 2011 v našem městě
Byl to rok sčítání lidu, domů a bytů. Byl to také rok Zajíce a rok neuvěřitelných rozmarů počasí a přírody.
V polovině ledna jsme čelili velké vodě. Od 14. do 16.
ledna byl na Ohři 3. povodňový stupeň, druhý stupeň
trval až do 19. ledna, kdy voda začala ustupovat. Příroda
předvedla řadu kotrmelců. Na Tři krále 6. ledna zaskočil řidiče mrznoucí déšť, po něm 10. ledna rychlá obleva
a od 21. do 25. února nejchladnější týden za posledních
deset let. Přesto špačci a skřivani přiletěli již 13. února,
o sedm dní dříve oproti dlouhodobému pozorování. Jako
by věděli, že na apríla budou letní teploty až 25 stupňů
Celsia. Máj byl zase hodně studený, 4. května naměřili
v Šindelové minus devět stupňů Celsia a teploty pod nulou
byly také v polovině července. Svatá Anna a její chladna
dorazila dříve ale 22. srpna udeřila 30stupňová vedra.
Nakonec 15. října jsme naměřili ve městě minus 3,6 stupně
Celsia a první sníh padal na Klínovci už 7. října.

Leden
3.–9. 1. Tříkrálová sbírka byla rekordní.
Po otevření 67 pokladniček napočítali koledníci 147 029 korun. V předchozím roce to
bylo 120 814 korun.

14. 1. v 5 hodin ráno byl na Ohři vyhlášen
3. stupeň povodňové aktivity. Trval do 16. 1.

Únor
1. 2. Rada města zveřejnila programové prohlášení pro funkční období 2010–2014. Obsahuje priority a úkoly samosprávy našeho
města.
7.–13. 2. Jarní prázdniny karlovarských školáků měly skutečně jarní teploty.
15. 2. V 16.47 hod. schválilo zastupitelstvo
rozpočet města na letošní rok. Hlasování v Lidovém domě předcházela pětihodinová diskuze. Rozpočet počítá s příjmy
1,066 mld. Kč a výdaji 1,405 mld. Kč.
Březen
1. 3. Začala stavba 25metrového krytého bazénu u KV Areny.

3. 1. Zavedení jednotného kontaktního místa
v našem městě se setkalo se zájmem českých
živnostníků o poskytování přeshraničních
služeb v zemích EU, zejména v Německu
a v Rakousku.

15. 1. Anketu Spokojený zákazník vyhrála
ve městě rodinná firma Sloukových na Dolní Kamenné, prodej, servis a půjčovna profi
elektronářadí.

5. 1. První letošní karlovarské miminko přišlo na svět až 5. ledna v 16.51 hod. Kamilka
Ševítová vážila 3,1 kg a měřila 49 cm. Miminku a mamince přišel do porodnice popřát primátor a předal jim pět tisíc korun.

20. 1. Městu byla odpuštěna pokuta za 6milionovou dotaci na opravu loděnice u Chebského mostu.
21.–23. 1. Zástupci města uzavřeli v Paříži dohodu o společném postupu Karlových
Varů, Baden-Badenu, Bathu, Montecatini,
Spa a Vichy pro zápis na seznam UNESCO.
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15. 3. Ustaven výbor strategického rozvoje
a územního plánování města.

Rok 2011
15. 3.–30. 4. Každoroční akcí ochránců přírody byl sběr žab v lokalitě Malé Versailles.

21.–24. 4. Mistrovství Evropy mažoretek
v twirlingu se konalo v KV Areně.
29. 4.–1. 5. Setkání evropské šlechty vyvrcholilo plesy v Puppu a Císařských lázních.
29. 4. Začala sloužit revitalizovaná Stará louka a od 2. 5. také nová Divadelní lávka.

8. 5. Obnovena tradice farmářských trhů
v našem městě.
18. 3. Začala první ze šesti etap rozvozu velkoobjemových kontejnerů ve městě.
17. 3. Závěrečné diskuzní fórum s občany
určilo 10 největších problémů našeho města.
25.–26. 3. Proběhlo v našem městě celostátní sčítání lidu, domů a bytů.

Duben
1. 4. Začala rekonstrukce Národního domu.

Květen
3. 5. První on-line přenos z jednání zastupitelstva města.
6.–8. 5. Zahájení 653. lázeňské sezony a svěcení pramenů.
12.–22. 5. Výstava květin a zahradní techniky v KV Areně byla největší akcí svého druhu
v našem městě v posledních letech.
27.–29. 5. KV Arena hostila Mezinárodní
basketbalový turnaj žen.

Červen
12. 6. Počtvrté se konal v ulicích Karlovarský
karneval.
1. 4. Městská policie zahájila mobilní obchůzkovou službu v okrajových částech města.

6. 5. Čestnou občankou města se stala Eva
Zaoralová, umělecká ředitelka MFF.
5. 4. Jedna z nejstarších občanek města, Erna
Ondrovčíková, oslavila 104. narozeniny. Narodila se v Německu, provdala se do Čech
a celý život prožila ve čtvrti Bohatice.

18. 6. Po rekonstrukci za 88 milionů korun se
během dne otevřených dveří ukázala veřejnosti Becherova vila.

6.–7. 5. V pořadí 16. Porcelánové slavnosti u
Puppu lákaly na velké slevy. Pro velký úspěch se
porcelánové trhy opakovaly ještě od 2. do 4. 9.
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Rok 2011
23.–25. 6. V Karlových Varech se setkali zástupci lázeňských měst, usilujících o zápis
na seznam UNESCO.
25. 6. Promítáním filmu Tři veteráni byl
po letech obnoven provoz letního kina.

Září
1.–4. 9. Zážitkem pro diváky byl 16. Mezinárodní folklorní festival.
6. 9. Zastupitelstvo města schválilo zadání
nového územního plánu, které vypracoval
úřad územního plánování ve spolupráci
s projektantem.
10.–11. 9. V rámci Dne evropského dědictví
a Dne otevřených dveří historických památek byly po osmi letech zpřístupněny veřejnosti Zámecké lázně a Duch pramenů.

7. 10. Magistrát obdržel výzvu amerického
právníka Edwarda Davise Fagana na proplacení dluhopisů města, které byly vydány
v roce 1924 v New Yorku. Šlo o půjčku 1,5
milionu dolarů určených na pokrytí schodku
městského rozpočtu a nové investic. Město
za ně ručilo nemovitostmi a dluhopisy byly
splatné 1. ledna 1954. Podle odpovědi ministerstva financí ze 27. 10. se ČR s tímto závazkem vypořádala a je promlčený.

Červenec
1.–9. 7. Hvězdou 46. MFF byla britská herečka Judi Denchová. Odvezla si Křišťálový
glóbus za mimořádný umělecký přínos světovému filmu.
10.–15. 9. Svátkem fanoušků byly v KV Areně zápasy skupiny B Mistrovství Evropy
ve volejbale mužů.
12.–15. 9. Karlovy Vary a další města kraje
navštívil prezident ČR Václav Klaus s chotí.

7. 7. Pět dní po svém vítězství na 125. ročníku
Wimblednu byla hostem MFF tenistka Petra
Kvitová.

16. 9. V Karlovarském městském divadle
se konala premiéra hry Divadelní komedie
v provedení karlovarského souboru. Bylo to
první domácí divadelní představení po sedmileté pauze.
16.–22. 9. Město se zapojilo do Evropského
týdne mobility, jehož vyvrcholením byl 22.
září Evropský den bez aut.

1. 7. Novým kronikářem města se stal Tomáš
Tišler. Nahradil Květoslava Kroču, který zemřel 20. 3.
10. 7. Byl otevřen další úsek R6 mezi Karlovými Vary a Chebem.

Srpen
20.–21. 8. Tradiční City Triatlon vyhrál v závodě Open Karlovarák Vojtěch Dědek a Michala Lukešová.
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7. 10. Koncertem v Lázních III. zahájil KSO
svou 177. sezonu.

Říjen
6.–9. 10. Hlavní hvězdou 44. Tourfilmu byl
švýcarský vzduchoplavec Bertrand Piccard.
Přijel s manželkou Michele. Všechny tři dcery nechal doma.

Listopad
1. 11. Na zimní údržbu do 31. 3. 2012 bylo ve
městě vyčleněno 30 milionů korun.
4.–5. 11. Další jednání zástupců města o zápisu na seznam UNESCO proběhlo ve městě
Montecatini Terme.
6. 11. Hostem 5. ročníku festivalu Caminos
v kině Drahomíra byl slovinský plavec Martin Strel, přezdívaný Big River Man. Zapsal
se čtyřikrát do Guinnessovy knihy rekordů.
Jako první přeplaval v roce 1997 z Afriky
do Evropy a pokořil také Mississippi.

25. 11. Premiérou Písně o Viktorce oslavil
50 let činnosti nejstarší divadelní soubor
ve městě karlovarské D3.

Prosinec
21. 12. Na třídě TGM vrcholí Andělské Vánoce a vánoční trhy, které začaly 26. 11.

Kulturní servis
KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621; www.karlovarske-divadlo.cz
2. 12.
19:30
Karlovarský symfonický orchestr:
Symfonický koncert B3
3. 12.
19:30
Bengt Ahlfors: DIVADELNÍ KOMEDIE - ČKMD
Komedie o smyslu a problémech samotné existence divadla. Hrají: Igor Bareš, Lucie Domesová ad. Režie: Michal
Przebinda.
4. 12.
15:00
Renata Nechutová: PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA - Divadlo
Minaret
Vánoční představení je činoherním zpracováním příběhu o
narození Božího dítěte, o naději a síle křesťanských tradic.
Hrají: Luděk Jiřík, Michaela Váňová ad. Režie: Luděk Jiřík.
6. 12.
19:30
koncert: RADŮZA s kapelou
Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka hudby i textů. Zaznějí písně z posledního alba Miluju vás, ale i starší
tvorba.
9. 12.
19:30
koncert: Vánoční koncert Štefana Margity - komorní
orchestr Quattro
Světoznámý tenorista vystupující na předních světových
scénách zazpívá ve svém programu v Karlových Varech
řadu hitů světového operního repertoáru.
Dirigent: Marek Štilec.
11. 12.
19:30
Aldo Nicolaj: TŘI NA LAVIČCE - Agentura Harlekýn
Na lavičce v parku, uprostřed ruchu velkoměsta, mezi
tisíci bezejmenými lidmi, se setkávají tři lidé. Hrají: Petr
Nárožný, Květa Fialová, Ladislav Trojan. Režie: Pavel Háša.
14. 12. 17:30
VÁNOČNÍ SHOW 2011 - Agentura Amfora
Petr Salava s Janem Čenským, Michalem Nesvadbou a
dalšími přáteli přichází s již vyzkoušenou verzí tradičního
vánočního pořadu pro děti. Dále účinkují: Míša Váňová,
Bára Šedivá.
15. 12. 19:30
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary: Jazzové Vánoce
Ve vánočním programu jazzově laděném se představí opět
big band Gringos ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, vedený saxofonistou a pedagogem Milanem Krajícem, a zahraje tentokrát nejen klasické vánoční koledy v jazzových úpravách.
17. 12.
19:30
Jakub Jan Ryba: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ - Plzeňský
komorní orchestr a Nová Česká píseň
Program koncertu bude doplněn sborovými úpravami
českých vánočních koled v úpravě Jaroslava Krčka. Spoluúčinkuje Plzeňský komorní orchestr a sólisté. Dirigent:
Zdeněk Vimr.
20. 12. 19:30
Petr Abraham: MOJE HRA - Divadlo Kalich
Komedie o životě, jak hlavnímu hrdinovi jeho život právě
protekl mezi prsty. Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská,
Nina Divíšková ad. Režie: Jan Kačer.
22. 12. 19:30
P. I. Čajkovskij: LOUSKÁČEK - Severočeské divadlo
opery a baletu
Příběh o sváteční atmosféře Štědrého večera, ve kterém
se realita spojuje s dětskou fantazií ve fascinující labyrint.
Titulní postavu Louskáčka v režii Vladimíra Nečase alternují Pavel Enekeš, Vladimir Gončarov a Petr Popovský.
Dirigent: Norbert Baxa.
25. 12. 19:30
koncert: MOZART A STRAUSS - Komorní orchestr
Prague Opera Collegium
Koncert v dobových kostýmech s baletním párem. Průřez
Mozartovým a Straussovým dílem, árie a duety z oper,
operet a známé melodie. Účinkují: zpěv: Anna Kubištová,
Petr Dolejší. Dirigent: Martin Peschík.
29. 12. 19:30
koncert: GLENN MILLER STORY - Big Band Karlovy
Vary
Soubor je složen z profesionálních hudebníků karlovarského regionu a pravidelně vystupuje na mnoha akcích.
Základním repertoárem Big Bandu jsou skladby ze zlaté
éry swingu.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 228 707-8; www.kso.cz
2. 12.
19:30
KMD
Symfonický koncert KSO - B3
Ludwig van Beethoven: Koncert pro housle D dur, op. 61,
Hector Berlioz: Fantastická symfonie, op. 14, Martina Bačová - housle, Dirigent Radek Baborák

Besedy a přednášky veřejnost baví
V knihovně si našly své stálé návštěvníky. Nejvíce karlovaráky zajímají přednášky cestopisné. Děti se v říjnu a listopadu setkaly s výtvarníkem Adolfem Dudkem a Lenkou
Procházkovou. Studenti Prvního českého gymnázia se zapojili do diskuze s mladou spisovatelkou Kateřinou Tučkovou, která předčítala ze své knihy Vyhnání Gerty Schnirch.
Tři třídy druháků byly pasovány na čtenáře a stali se z nich
rytíři čtení.

6. 12.
19:30
Lázně III Cyklus komorních koncertů
Johann Sebastian Bach: Quintetto, Antonín Rejcha: Quintetto D dur, op. 91, Zdeněk Lukáš: Fun For Five (Kratochvíle pro pět), Ferenc Farkas: Uherské tance ze 17. století,
Jacques Ibert: Trois pieces brevesDenes Agay: Five Easy
Dances, Malcolm Arnold: Three Shanties.
Prima Vista kvintet: Michaela Petrová - flétna, Martin Petr
- hoboj, Zdeněk Drholecký - klarinet, Aleš Janoušek - lesní
roh, Marek Rothbauer - fagot

Do 23.12.
Dopis pro Ježíška
Již 6. ročník soutěže. Zúčastnit se může každý – napsat
dopis, nakreslit obrázek. Dopisy odevzdávejte na kterékoliv pobočce knihovny nebo posílejte mailem na l.krivancova@mestskaknihovnakv.cz.

8. 12.
19:30
Lázně III Symfonický koncert KSO - A3
Robert Schumann: Oratorium Ráj a Peri, op. 50.
Dirigent Martin Lebel (Francie)

Kontakty na pobočky:
Čankovská – U Koupaliště 854
Drahovice – Vítězná 49		
Růžový vrch – Sedlecká 4
Tuhnice – Wolkerova 1		
Vyhlídka – Raisova 4 		
Stará Role – Truhlářská 19, areál ZŠ

10. 12. 17:00
Lázně III Vánoční koncert
Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční, Vánoční koledy.
Pěvecký sbor Lučnica. Dirigent Oldřich Vlček

Najdete nás na Facebooku!
POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Půjčovní doba: po. – čt. 10.00–12.00 h., 12.30–18.00 h.;
pá. 12.00–16.00 h., st. zavřeno
tel.: 353 565 085
tel.: 353 226 346
tel.: 353 564 844
tel.: 353 227 747
tel.: 353 224 203
tel.: 353 562 715

13. 12. 19:30
Lázně III Cyklus komorních koncertů
César Franck: Sonáta A dur pro violoncello a klavír, Frederyk Chopin: Sonáta g moll op. 65 pro violoncello a klavír.
Petr Nouzovský - violoncello, Martin Kasík - klavír

SCÉNA HUSOVKA
Divadlo Husovka, Klub Paderewski, Divadelní studio D3, Karlovarské hudební divadlo, Divadlo V patře
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, www.husovka.info

16. 12. 19:30
Lázně III Symfonický koncert KSO - C3
Petr Iljič Čajkovskij: Romeo a Julie - předehra, Samuel
Barber: Koncert pro housle a orchestr, Antonín Dvořák:
Česká suita.
Monika Cimprich - housle, Dirigent Ondřej Kukal

2. 12.
19.30
Božena Němcová, Jaroslav
Seifert – Píseň o Viktorce
Klasický příběh o lásce a vášni. Jedna žena dvakrát jinak.
Co asi bolelo to ubohé srdce, co mu udělali? Inscenace nastudovaná k padesátému výročí založení souboru.
Vstup 80 Kč, senioři a studenti 50 Kč.

18. 12. 17:00
KSO účinkuje na vánočním koncertu v KV Areně.
Sólisty tohoto koncertu jsou Tonya Graves a Martin
Chodúr.

4. 12.
15.00
Vlastimil Peška - Komedie
o narození Ježíška aneb Betlém
Možno spojit s mikulášskou nadílkou. Příjem dárků před
představením.
Vstupné 40 Kč.

21. 12. 19:30
Grandhotel Pupp
Vánoční koncert KSO - Bonus A, B, C
Josef Haydn: Symfonie D dur č. 6 „Ráno“, Georg Fridrich
Telemann: Koncert pro flétnu a fagot, Jan Jakub Ryba:
Česká mše vánoční.
Adam Viktora – varhany, Michaela Petrová – flétna, Jakub
Skramlík – fagot, Stanislava Mihalcová – soprán, Stanislava Jirků – alt, Martin Šrejma – tenor, David Nykl – bas,
Karlovarský pěvecký sbor, sbor JenTak Sokolov. Dirigent
David Švec
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Pokladna KSO - Vestibul Lázně III
Po–Pá: 15:00-18:00; v den koncertu 15:00-19:30,
tel: 353 232 026
Infocentrum K. Vary - Hotel Thermal
Po–Pá 9:00-17:00, So-Ne 10:00-17:00, tel: 355 321 171
Infocentrum K. Vary - Dolní nádraží
Po–Pá 8:00-18:00; So-Ne 10:00-17:00, tel: 353 232 838
Další předprodejní místa Městského rezervačního
systému – více na vstupenky.karlovy-vary.cz
MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary
Tel.: 353 221 365; www.mestskaknihovnakv.cz
7. 12.
17.00
KURZ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
PRO ZAČÁTEČNÍKY
aneb Neříkejte svým penězům pořád jen na shledanou.
Vede Jakub Neoveský, finanční konzultant.
14. 12. 17.00
KLUCI Z ULICE
Autorské čtení z knihy karlovarského autora Petra Chalupy. I ti, kteří v dnešní uspěchané době nemají čas na čtení,
si budou moci zavzpomínat na něco, co se skutečně stalo.
Jiní si zase začnou vybavovat své vlastní klukovské zážitky.
Začátkem měsíce listopadu jsme vyhodnotili dvě
čtenářské soutěže:
Čteme dětem a Nejkrásnější houbařský úlovek. Fotografie
budou vystaveny v knihovně na I.P. Pavlova.

5. 12.
19.30
Jan Burian & Republic of Two
Jan Burian zahraje na společném koncertu s kapelou svého syna Jiřího a Mikoláše Růžičky, čímž vyvrcholí oslava
20. výročí založení časopisu Promenáda.
9. 12.
19.30
Carlo Goldoni - Treperendy
Repríza situační komedie z pera slavného italského dramatika Carla Goldoniho v nastudování Divadelního studia D3.
Vstupné 80 Kč, senioři a studenti 50 Kč.
10. 12. 19.00
Blueso(Vá)noc
V rámci předvánoční bluesové přehlídky se představí
Bernard Blues Band, Lukáš Martínek Private Earthquake,
Stan The Man Bohemian Blues Band a další.
13. 12. 19.30
Šťastní a veselí, Iva Marešová
& 999 - Surya tour
Koncert na podporu projektu SURYA. Ten usiluje o realizaci
výstavby solární školy ve vesnici Kargyak v severní části
Indického Himálaje.
15. 12. 19.30
Roháči – vánoční koncert
Co by to bylo v Karlových Varech za advent, který by proběhl bez tradičního vánočního koncertu loketských Roháčů. Zahrají písničky nejen vánoční, ale i ze svého tradičního repertoáru.
16. 12. 19.30
David Williamson – Urvi to!
Představení souboru divadla Bez zákulisí Sokolov. Pořádá
Divadelní studio D3.
17. 12. 19.30
Armáda spásy
Kudrna Koledband je skupina převážně plzeňských hudebníků pod vedením Ivana Kudrny, která zpracovává tradiční odkaz českých a moravských vánočních písní v nové
podobě. Akce pomůže dobročinným účelům.
18. 12. 15.00
Vlastimil Peška - Komedie
o narození Ježíška aneb Betlém
Narodil se Kristus Pán – veselme se. Hrají, zpívají a koledují členové Divadelního studia D3.
Vstupné 40 Kč.
18. 12. 18.00
Břišní tance
Vystoupení amatérských břišních tanečnic z Karlových
Varů a Sokolova je charitativní akcí, jejíž výtěžek je určen
pro muzikoterapii pro postižené děti.
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Kulturní servis
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 flóra 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 stálá expozice
+ výstava 60 Kč, děti 30 Kč.
Do 28. 2. 2012
Od kašpara k čertu
Kouzlo historických loutek a loutkových divadel ožije na
půvabné výstavě ze soukromé sbírky manželů Jiráskových. Expozici tvoří loutky a divadla od konce 19. století
do roku 1950.
KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, Karlovy Vary-Dvory
Tel.: 353 502 888; www.knihovna.kvary.cz
Pro veřejnost
A-klub Dvory
14. 12. 16:30
MUZIKOLOGIE PO NAŠEM
Nový vzdělávací pořad pro ty, kteří se chtějí seznámit
s různými hudebními žánry. Tentokrát Grunge.

Hvězdárna zve všechny děti z regionu Karlovarska na večerní program spojený s pozorováním noční oblohy. Program je zdarma a připraveno je vánoční překvapení.
22. 12. 19:30 SLAVNOST ZIMNÍHO SLUNOVRATU
22. prosince v 6 hod. 29 min. vstoupí Slunce do znamení
Kozoroha. V tom okamžiku začne astronomická zima
a nastane zimní slunovrat, což znamená, že se nám opět
začnou prodlužovat dny.

Každý čtvrtek (mimo prázdnin a svátků) na hvězdárně
Astronomický kroužek pro děti od 8 do 15 let
Účastnický příspěvek na celý rok činí 800,- Kč.

15. - 18. 12.
18:00
Twilight Saga: rozbřesk část 1 – USA, 111 min. 2D, fantasy,
české titulky.
Vstupné: 100 Kč.

ASTRONOMICKÉ POBYTY PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
2.–4. 12. Prosincový astronomický víkend
PROCHÁZKA PO MĚSÍČNÍM TERMINÁTORU – MOŘE
A KRÁTERY
Procestuj s námi povrch Měsíce a prožij východ Země
nad obzor.
Ubytování i strava jsou zajištěny.

Premiéra
15. - 18. 12.
20:15
Mission Impossible: Ghost protocol – USA, 105 min. 2D,
akční, české titulky.
Vstupné: 100 Kč.

Výstavy
Kavárna Dvory:
1.12. - 30. 12.
KOŠÍČKY KRAJKOVÉ
Výstava košíčků z paličkované, šité a frivolitkové krajky.
Vernisáž 1. 12. v 17:00 hod.

KINO ČAS
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary
Tel.: 353 223 272; www.kinocaskv.cz

fotografií

studentů

A-klub Dvory:
4. 11. – 31. 12.
Štěpán Malast - AFGHÁNISTÁN
OČIMA ČESKÉHO REPORTÉRA
Výstava fotografií.
Studijní odd. Lidická
9. 11. – 30. 12.
MOTÝLKOVÁNÍ Jaroslavy
Kovářové
Paličkované obrázky
Pro děti
Dětské odd. Dvory:
7., 14., 21., 28. 12.
15:00
STŘEDA S POHÁDKOU
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního věku a 1. tříd
2., 9., 16. 12.
15:00
PÁTEČNÍ HRÁTKY
Hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let
23. 12. 15:00
EKODÍLNA - výtvarná práce s
recyklovatelnými materiály
Pro děti od 7 let.
Pro seniory
15. 12. 10:00
LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasové aktivita pro všechny zájemce z řad
seniorů.
Herní klub
A-klub Dvory:
1., 8., 15., 22. 12.
15:00
HERNÍ KLUB
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských deskových her.
HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY
K Letišti 144, Karlovy Vary
Tel.: 777 953 421–3; www.astropatrola.cz
Každý den (kromě 23.–25. a 31. 12.) po telefonické objednávce nabízíme
KAŽDOVEČERNÍ POZOROVÁNÍ JASNÉ OBLOHY
Zájemci se musí předem telefonicky objednat od 12:00
do 16:00 hodin.
Na uvedeném telefonním čísle si s vámi průvodce dohodne
všechny podrobnosti pozorování.
19.–21. 12. VÁNOČNÍ HVĚZDY NAD KARLOVÝMI VARY
Začátek dle předchozí telefonické dohody na čísle 777 95
34 21
Program plný astronomických i jiných pohádek především
pro děti z dětských domovů a SOS vesničky.
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Vstupné: 100 Kč.

NONSTOP internetová pozorování WWW.ASTRO-WEBCAST.EU
On-line pozorování oblohy v závislosti na pozorovacích
podmínkách.

Studijní odd. Lidická
6., 20. 12. 18:18
A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů

Výstava

17. - 18. 12.
14:00
Micimutr – ČR 90 min. 2D, pohádka.
3D film
15. - 18. 12.
16:00
Kocour v botách 3D – USA, 90 min., animovaná komedie,
dabing.
Vstupné: 130 Kč.

26.–30. 12. Zimní astronomické praktikum
SEZNAMTE SE S NOČNÍ OBLOHOU, JAK JI NEZNÁTE,
POJĎTE S NÁMI ZKOUŠET FOTOMETRII
Pobytová akce naplněná astronomickou teorií i nočním
pozorováním oblohy.
Ubytování i strava jsou zajištěny. Přihlásit lze účastníky
nejpozději 15. prosince.

Hala Dvory:
1. 12. – 30. 12.
Gymnázia Ostrov

12. - 14. 12.
20:00
Perfect days: i ženy mají své dny – ČR, 108 min. 2D, komedie.
Vstupné: 100 Kč.

3D film - premiéra
1. - 4. 12.
16:00 3D
3. - 4. 12.
14:00 2D
Kocour v botách 3D – USA, 90 min., animovaná komedie,
dabing.
Vstupné: 3D 130 Kč;
2D 100 Kč.
1. - 4. 12.
18:00
Válka bohů – USA, 118 min. 2D, fantasy, české titulky.
Vstupné: 100 Kč.
1. - 4. 12.
20:15
2. - 3. 12.		
22:00
Hranaři – ČR, 96 min., thriller.
Vstupné: 110 Kč.
Představení nejen pro seniory
6. 12.
10:00
Bastardi 2 – ČR, 92 min. 2D, drama.
Vstupné: 50 Kč.
5. - 7. 12.
17:00
Arthur a souboj dvou světů – Francie 101 min. 2D, dobrodružný, rodinný, dabing.
Vstupné: 100 Kč.
5. - 7. 12.
20:00
Moneyball – USA, 133 min., drama, české titulky.
Vstupné: 90 Kč;
100 Kč.
3D film - premiéra
8. - 11. 12.
16:00 3D
10. - 11. 12.
14:00 2D
Velká vánoční jízda 3D – USA, min., animovaný, dabing.
Vstupné: 3D 165 Kč;
2D 110 Kč.
3D film
8. - 11. 12.
18:00
Válka bohů 3D – USA, 118 min., fantasy, české titulky.
Vstupné: 130 Kč.
Premiéra
8. - 11. 12.
20:15
9. - 10. 12.
22:00
Věc: počátek – USA, 103 min., horor, české titulky.
Vstupné: 110 Kč.
Premiéra
12. - 14. 12.
17:00
Šťastný nový rok – USA, 93 min. 2D, komedie, české titulky.
Vstupné: 100 Kč.

16. - 17. 		
22:00
Paranormal aktivity 3 – USA, 97 min. 2D, horor, české titulky.
Vstupné: 100 Kč.
19. - 21. 12.
17:00 2D
Rumový deník – USA, 110 min., dobrodružný, české titulky.
Vstupné: 100 Kč.
Představení nejen pro seniory
20. 12. 10:00
Vendeta – ČR, 90 min. 2D, thriller.
Vstupné: 60 Kč.
3D film - koncert
19. - 21. 12.
20:00
U2 3D – první 3D záznam koncertu na světě. 87 min.
Vstupné: 150 Kč.
Premiéra
22. 12.
16:00
23., 25. - 26. 12.
14:00 a 16:00
Alvin a Chipmunkové 3 – USA, 98 min. 2D, animovaný,
dobrodružný, dabing.
Vstupné: 100 Kč.
3D film
22. - 23. 12.
18:00
25. - 26. 12.
18:00
Velká vánoční jízda 3D – USA, 98 min., animovaný, dabing.
Vstupné: 130 Kč.
Premiéra
22. - 23. 12.
20:00
25. - 26. 12.
20:00
Přizdis*ači – USA, 97 min. 2D, komedie, dabing.
Vstupné: 110 Kč.
3D film
24. 12
13:00
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 3D – USA, 96 min, animovaný, akční, komedie, dabing.
Vstupné:100 Kč.
24. 12.		
15:00
Auta 2 – USA, 110 min. 2D, animovaný, dabing.
Vstupné: 80 Kč.
27. - 30. 12.
14:00
Žraloci na s(o)uši – Malajsie, 93 min. 2D, animovaná komedie, dabing.
Vstupné: 80 Kč.
3D film
27. - 30. 12.
16:00
Šmoulové 3D – USA, 101 min., animovaný, dabing.
Vstupné: 130 Kč.
3D film
27. - 30. 12.
18:00
Twilight Saga: rozbřesk část 1 – USA, 111 min. 2D, fantasy,
české titulky.
Vstupné: 100 Kč.
27. - 28. 12.
20:00
Bastardi 2 – ČR, 92 min. 2D, drama.
Vstupné: 80 Kč.
3D film - premiéra
29. - 30. 12.
20:30
30. 12.
22:00
Černá hodina – USA, 102 min., horor, sci-fi, dabing.
Vstupné: 130 Kč.

Kulturní servis
KINO drahomíra
Vítězná 50, Karlovy Vary, Tel.: 353 233 933
www.kinodrahomia.cz, www.fkkv.cz

tižní ceny za osobitý přínos rozvoji soudobé české grafiky,
doplněná ukázkami nejkrásnějších autorských knih. Vernisáž 8. 12. v 17 hod.

Galerie SUPERMARKET wc
nám. Republiky 1, Karlovy Vary
Tel.: 774 232 046; www.pro.tebe.cz

Filmový klub Karlovy Vary
Začátky promítání v 19.30 hod.
Vstupné: 50,- Kč člen, 70 Kč host (není-li uvedeno jinak).

8. 12.–22. 1
Jindra Husáriková – obrazy
Výstavní soubor přiblíží karlovarskou malířku - vynikající
koloristku a její svébytné obrazy s tematikou lidských
osudů, snů, cirkusových výjevů či biblických témat.

Do 9. 12. 		
Nenuď se, ukaž se!
Internetová soutěž pro všechny, kteří se neradi nudí, něco
tvoří a mají co říct.

www.fkkv.cz
1. 12.
Turínský kůň - Maďar./Fr./Něm./Švýcar./
USA 2011, 146 minut
Vstupné: 60 Kč člen FK, 80 Kč host.
8. 12.

Alois Nebel - ČR 2011, 87 minut

15. 12.

Lůno - Něm./Maďar./Fr. 2010, 111 minut

22. 12.

Juha - Fin. 1998, 85 minut

KOSTEL SV. ANNY KARLOVY VARY - SEDLEC
Otovická 59, Karlovy Vary
Tel.: 353 563 621; www.kostel-sv-anny.unas.cz
18. 12.		
15.00
J. J. Ryba – Česká mše vánoční (Hej mistře!)
Účinkují: Karlovarský pěvecký sbor, Symfonický orchestr
ZŠ a ZUŠ Rybáře, varhany Z. Sčecinová, operní sólisté, řídí
M. Bok. Výtěžek z koncertu bude použit na opravu kostela. Vstupné dobrovolné. Akce se koná za podpory města
Karlovy Vary.
24. 12.		
21.30
Štědrovečerní bohoslužbu slova.
Účinkují: Příležitostný komorní sbor s hudebním doprovodem
KV ARENA
Západní 1812/73; Karlovy Vary
www.kvarena.cz
18. 12.		
17.00
Vánoce v KV Areně – to tu ještě nebylo!
Vánoční nadílku plnými doušky podá Karlovarský symfonický orchestr a pěvecké hvězdy jako Martin Chodúr,
Tonya Graves (Monkey Businnes) a Richard Samek – sólista Státní opery v Praze. Večer prožijete za laskavého
vedení známých moderátorů Marcely Augustové a Petra
Čimpery. Zazní melodie skutečných hudebních velikánů a také písně G. Gershwina, amerického skladatele.
Večer však nebude pouze o vážné hudbě, na chuť si přijdou všechny věkové kategorie!!!
Vstupné 270 až 370 Kč.
Po skončení koncertu budou v 19.30 hod. přistaveny autobusy Dopravního podniku Karlovy Vary, podobně jako
po skončení hokejových utkání, a to ve směru Drahovice,
Stará Role a Doubí.
LIDOVÝ DŮM STARÁ ROLE
Školní 7, Karlovy Vary
Tel.: 602 479 498; www.vlny-musicag.cz
2. 12.
20,00
Michal Pavlíček: TOUR 2011
Legenda českého rocku.
Vstupné: 230 Kč (předprodej), 260 Kč (na místě)

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. století.
DALŠÍ AKCE:
3. 12.
14–17.00
Výtvarná dílna pro rodiče
s dětmi
Dílna pro děti od 5 do 10 let a jejich rodiče (prarodiče) zaměřená tentokrát na kresbu a grafiku.
7. 12.
19.30
Iva Bittová
Sólový recitál hvězdy českého alternativního hudebního
nebe na jednom z mála koncertů u nás představí vynikající
zpěvačku a houslistku nyní experimentující převážně na
zahraničních pódiích.
11. 12. 15.00
Buchty & Loutky – Zlatá Husa
Vynikající pražský loutkoherecký soubor tentokrát představí vtipnou pohádku na motivy bratří Grimmů oceněnou
festivalem Mateřinka Liberec 2011.
14. 12. 19.30
Vstávajte, pastieri
Vánoční koncert DaD kvintetu. Velmi malého komorního
orchestru Varvary Divišové a jeho 20členného vokálního
sboru – tradičně s koledami a punčem.
Interaktivní galerie Becherova vila
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 606 928 844
Otvírací doba o Vánocích:
do 21. 12.		
10-17 h.
22. - 25. 12.
zavřeno
26. - 30.12.
10-17 h.
26. 12. 		
pro Karlovaráky vstup zdarma
31. 12.		
zavřeno
od 1. 1.		
10-17 h.
1. 1.		
pro Karlovaráky vstup zdarma
VÝSTAVY:
Do 31. 12.
La Strada
Volné pokračování mezinárodního projektu tentokrát
představí různorodou tvorbu 9 současných zahraničních
i českých autorů, spojených podobným přístupem k umělecké tvorbě a pracujících se zcela rozličnými médii.
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je
prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE:
10. 12.		
19.00
Tucet a Primitivové neznámé kultury
Vladimír Benderski a Lev Havlíček doprovázeni živou hudbou zahrají dvanáct povídek z různých kultur dle výběru
diváků, následuje koncert skupiny Primitivové neznámé
kultury.

9. 12.
20,00
Support Lesbiens: TOUR 2011
Stálice české pop-rockové scény.
Vstupné: 240 Kč (předprodej), 270 Kč (na místě)

15. 12.		
16.30–18.30
Vánoční dekorace na porcelán
Výtvarná dílna Pavly Vargové zaměřená na zhotovení originálních vánočních dárků. Vstupné 100 Kč.

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel.: 353 224 387; www.galeriekvary.cz

17. 12.		
14–16 hod.
Cesta z města
Galerijní animace s výtvarnou dílnou k výstavě La Strada
pro rodiče s dětmi a širokou veřejnost. Vstupné dospělí 50
Kč, děti 35 Kč.

Otvírací doba o Vánocích:
Do 21. 12.		
10–17 h.
22.–25. 12.
zavřeno
26.–30. 12.
10–17 h.
26. 12. 		
pro Karlovaráky vstup zdarma
31. 12.		
zavřeno
od 1. 1.		
10–17 h.
1. 1.		
pro Karlovaráky vstup zdarma
VÝSTAVY:
8. 12.–22. 1.
Cena Vladimíra Boudníka (1995–2010)
Autorské knihy (1997–2009)
Přehlídka grafické tvorby dosavadních 16 laureátů pres-

20. 12.		
16.30–18.30
PF 2012
Výtvarná dílna Pavly Vargové zaměřená na vytvoření novoročního blahopřání.
Vstupné 80 Kč.

GALERIE & SNOOKER KAFÉ KOULE
Sedlecká 4, Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694; snooker-galerie-koule.snadno.eu
Stálá prodejní expozice obrazů Evy Janákové a Josefa Psohlavce. Otevřeno zpravidla na objednávku.

Do 22. 12.
Máma*táta*já*knížka
Prodejní výstava představí knihy a ilustrace z nakladatelství Baobab.
Stálá sbírka wc – WC jede!
I vy se můžete podílet na nekonečné sbírce WC z celého
světa. Přijďte se inspirovat k nám do galerie. A zašlete svůj
úlovek na pro@tebe.cz.
GALERIE Na ochozu Vřídelní kolonády
Vřídelní 588/1 (Vřídelní kolonáda, 1. patro)
Tel.: 602 576 963; www.charliegallery.cz
Do 31. 12.
Figurální kreslení
Práce studentů Střední průmyslové školy keramické
a sklářské Karlovy Vary pod vedením Jiřího Kožíška
Vernisáž 1. 11. od 17.00 hod.

GALERIE DUHOVÁ PALETA
Sokolovská 35, Karlovy Vary
Tel.:723 481 513; www.zsazus.cz
7. 12. - 5. 1.
GUSS ExPERIMENTE
Výstava - odlití kovu MgA. Lenka Sárová Malíská, Varvara
Divišová a účastníci workshopu.
Literární večer
14. 12. Štěpánka Steinová – Pěvecká třída
GALERIE ATELIER MIRKA
Moskevská 42, Karlovy Vary,
Tel.: 353 234 636; www.ateliermirka.cz
6. 12.		
17,00
VITRÁŽE TIFFANY TECHNIKOU
Vánoční anděl nebo svícen klasickou technikou.
13. 12.
17,00
ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ
Perníková chaloupka a drobné vánoční ozdoby.
MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ CENTRUM ANTONÍNA
DVOŘÁKA, o. p. s., Šmeralova 40, Karlovy Vary
Tel.: 353 447 045; joomla.mpcad.cz
Vánoční koncerty v GH Pupp
11., 18. a 23. 12.
Odpolední adventní koncerty
u vánočního stromu před GH Pupp
Účinkují: Dechové kvinteto KSO, folková skupina Tuláci,
H. Hlosková, M. Šoltýs, žákyně ZŠ a ZUŠ J. Přibilové, R.
Přibil. J. Šostok a R. Pitrová
24. 12. 14.30
STILLE NACHT... SILENT
NIGHT... TICHÁ NOC...
Vánoční hudba, pastorely starých mistrů. Účinkují: Jarmila
Štruncová, Jiří Dolanský, Komorní dívčí sbor, smyčcový
orchestr Musica Iuventa, dirigent prof. Jiří Štrunc.
25. 12. 15.00
TRAVIATA, RIGOLETTO, CARMEN, TOSCA
Árie a dueta ze slavných italských oper. Účinkují: Gabriela
Kopperová soprán, Richard Samek tenor, Richard Haan
baryton, Monika Nováková-Cimprich housle, Jaroslav
Šaroun klavír.
26. 12. 15.00
NETOPÝR, HRABĚNKA MARICA,
VESELÁ VDOVA, PAGANINI
Zpívají: Michal Klamo tenor, Terezie Švarcová soprán. Hraje Salonní orchestr.
1. 1.
15.00
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ
KONCERT
Bach: Preludium a Fuga d moll; Mozart: Malá noční hudba; Vivaldi: Čtvero ročních dob. Účinkují: Iva Kramperová
housle, Pavel Svoboda varhany. Orchestr Barocco Semre
Giovanni, umělecký vedoucí Mgr. Josef Krečmer.
Koncerty se konají ve Slavnostním sále GH Pupp.
Vstupenky: Grandhotel Pupp: tel. 353 109 111
Infocentrum Karlovy Vary: tel. 353 232 863, 353 232 838.
Bližší informace: Eva Staňková, tel. 775 384 601
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Kulturní servis/Bohoslužby/Inzerce
RADIOKLUB OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary
www.ok1kvk.cz

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13, Karlovy Vary
www.regeneracnicentrum.cz

Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež se zaměřením na radiotechniku, základy elektrotechniky a na radioamatérský zeměpis, provoz a sport.

KLUB ENERGY
Pondělí–čtvrtek
8,30–17,00
Pátek		
8,30–16,30
Bylinné preparáty, vitaminy, čaje, feng-shui, polodrahokamy. Poradenské služby na objednání.

Z vysílacího střediska na Blatenském vrchu se pravidelně účastní národních i mezinárodních radioamatérských
závodů a soutěží.
Každý týden:
Pondělí 16,00
		
Úterý
16,00
Středa 16,00
Čtvrtek 16,00

Kroužek elektrotechniky
– pro pokročilé
Klub pro dospělé
Kroužek elektrotechniky
Kroužek elektrotechniky

CLUB IMPERIAL
Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky předst. ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak
16. 12. OTTO HEJNIC BAND
Pražská jazzová formace vynikajícího hráče na bicí - Otty
Hejnice, dynamický a inspirující hudební projev, repertoár
kapely tvoří evergreeny všech jazzových etap v originálním aranžmá.
Vstupné: 100 Kč.
23. 12. ALI THE BAND
Energií nabitý band, osobité hudební seskupení známého
karlovarského muzikanta Ali Siladiho. Stylová rozmanitost
a příjemný jazzový zvuk provází koncerty této formace…
30. 12. VERONIKA VÍTOVÁ QUARTET
Talentovaná jazzová zpěvačka, výrazná svým osobitým
stylem zpěvu i spontánním projevem. Zpěvačku doprovodí
trio v klasickém obsazení – piano, kontrabas a bicí.
Vstupné 100 Kč.
Živě: Maracas band – pondělí, Magic show, indické
nebo orientální tance - úterý, Gipsy Hery Band – středa,
Diskotékový pořad - sobota
DVEŘE DOKOŘÁN
U Ohře 19, Karlovy Vary, 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 (práce s keramikou)
Čtvrtek		
10.00 - 12.30
Pracovně-výtvarná terapie, DDM, turistika, sportovní hry ap.
Pátek		
10.00 - 12.30
Společenské akce, pracovně-výtvarná terapie, DDM
MATEŘSKÉ CENTRUM
Kollárova 17, 360 09 K. Vary,
Tel.: 353 230 847; www.materske-centrum.cz
5. 12. 15,00 Mikulášská besídka
10. 12. 9,30 Advent - vánoční tradice, pečení perníčků.
inzerce
SC 310895/4
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13. 12. 18:30
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ DO NITRA
Meditace – Lýdie Potužáková.
14. 12. 18:00
WORKSHOP Mgr. Miloše Matuly
Vztahy, konflikty v nás i kolem nás a práce s energií.
1. 12.
ZMĚŘTE SI SVÉ ZDRAVÍ „supertronikem“
Vlasta HUSÁROVÁ – léčitelka s mnohaletou praxí.
Čas nutno objednat.
3.–4. 12. KRESBA PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
Anna Hronová. Nutno objednat.
Nabídka masérských a rekvalifikačních kurzů.
KLUB PŘÁTEL FOTOGRAFIE KARLOVY VARY
Členové klubu se scházejí vždy druhé úterý v měsíci
po 18. hodině v zasedací místnosti Vodáren a kanalizací
v Karlových Varech, konečná stanice autobusu č. 6 v Doubí. Na programu je výměna zkušeností a vzájemná kritika
fotografií, příprava výstav a soutěží.
SPOLEČNOST SLEPÝCH A SLABOZRAKÝCH OBČANŮ
A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
Jana Pohanová, Okružní 13/648, Karlovy Vary
Tel.: 353 565 065, 728 617 629
14. 12. 14,00
Vánoční posezení
Společenský sál Alžbětiných lázní. Zábavné pásmo dětí
mateřské školy, country tance, živá hudba s možností tance – pan Nevesel. Vstupné 20 Kč – slosovatelné vstupenky.
Grandhotel PUPP
Mírové nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 109 111, www.pupp.cz
4., 11. a 18. 12.
15–18 hod.
Adventní nedělní odpoledne
Pod vánočním stromem na terase před GH Pupp. Sváteční
program, tradiční zimní speciality a nápoje z regionu.
Vstup volný
23. 12. 		
13,30–17 hod.
Setkání u vánočního stromu na terase Rendez-vous
Prodej vánočního cukroví, perníčků, vánoční hudba, fanfáry.
Vstup volný
24. 12. 		
18,30
Staročeské Vánoce
Štědrovečerní menu ve Slavnostním sále
Občanské sdružení Wlaštovka
Mlýnská 24, Karlovy Vary
Tel.: 777 724 869; www.wlastovka.cz
10. 12. 10 -18,00 Vánoční Jarmark
K vidění budou řemesla, rukodělné výrobky ze dřeva,
vlny, šité hračky, waldorfské výtvarné potřeby, knihy
a další krásné věci. Vítáni zájemci o zápis do 1. třídy
Waldorfské základní školy Wlaštovka.
Pasáž Loyd - reality, Moskevská 10.

Řeckokatolická farnost v Karlových Varech
ONDŘEJSKÁ KAPLE, Ondřejská 2, Karlovy Vary
Bohoslužby každou sobotu, neděli a svátek od 10,00 h.
www.greekcatholickarlovyvary.eu
KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY
Kostelní 1, Karlovy Vary, Barbora Volfová
kr.akademie@volny.cz; akavar.atlasweb.cz
Knihovna je přemístěna na faru do Staré Role, ulice Kostelní 1 a je otevřena pro veřejnost od 1. září vždy v úterý od
16.00 - 18.00 anebo po dohodě.
Přehled nedělních bohoslužeb
v Karlových Varech
www. cirkvekarlovyvary.cz
...Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být
vyzdvižen Syn člověka, aby každý, kdo věří v něj, měl
věčný život.
Janovo evangelium, 3. kapitola
Armáda spásy – AS
Karlovy Vary, Jugoslávská 16
www.armadaspasy.cz
Bohoslužba – každou neděli od 9:30
Bratrská jednota baptistů – BJB
Karlovy Vary, Závodu Míru 42/112
www.karlovyvary.bjb.cz
Bohoslužba – každou neděli od 9:30–11:00 hod
Církev adventistů sedmého dne – CASD
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49
www.karlovyvary.casd.cz
Bohoslužba – každou sobotu od 9:30
Církev československá husitská – CČSH
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
www.nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
Bohoslužba – každou neděli od 9:00 hod
Církev českobratrská evangelická – ČCE
Karlovy Vary, Zahradní 898/33
www.karlovy-vary.evangnet.cz
Bohoslužba – každou neděli od 9:15
Církev bratrská – CB
Karlovy Vary, Bulharská 29 A
www.cb.cz/karlovy.vary
Bohoslužba – každou neděli od 9:30
Každou středu do 14. 12. od 19,00
Kurzy Alfa
Příležitost prozkoumat křesťanskou víru. Video a diskuze
v atmosféře neformálních setkání.
Vstup volný
Křesťanské sbory – KSb
Karlovy Vary, Zahradní 898/33
www.krestsbor-kv.cz
Bohoslužba – každou neděli od 14:00
Římskokatolická církev – ŘKC
Farnost Karlovy Vary – Stará Role, Kostelní 341/1
www.farnoststararole.cz
Bohoslužba – každou neděli od 8:30
Farnost Povýšení sv. Kříže, Rybáře
Bohoslužba – každou neděli od 10:00
Náměstí Svobody 217/2 u sv. Máří Magdalény
Bohoslužby – každou neděli od 8:30; 10:00; 18:00.

SC-311454/2

Kulturní tipy

1. Nabídněte pro babičku garsonku v dobrém
stavu v domě s výtahem.
2. Vysokoškolský profesor s rodinou hledá
pěkný pozemek cca 700 m2 do 1 mil Kč.
3. Hokejista koupí zrekonstruovaný byt 3+1
v Tuhnicích či Drahovicích.
4. Stavební inženýrka má připravenou
hotovost na větší byt 3+1 či 4+1 v cihlovém
domě i před rekonstrukci v hezké lokalitě či
na starší domek.
byt

Dalovice

Výběr nejvýhodnějších
nabídek

www.loyd.cz
tel.: +420 602 145 144
www.loyd.cz

byt

K.Vary – Stará role

KA!

K.Vary – centrum

byt

K.Vary – Tuhnice

byt

VA!
E
L
S

VIN
NO

3...22...11...00
č.zakázky: 2011090

č.zakázky: 2011084

č.zakázky: 2011048

č.zakázky: 2011014

nová cena: 750.000,-Kč

cena: 1.480.000,-Kč

cena: 1.750.000,-Kč

cena: 2.500.000,-Kč

Počítejte…. 2+1 za pár korun….
Byt před rekonstrukcí, větší koupelna s
oknem. Klidná lokalita.

Byt 3+1 v 4.patře panelového domu. Byt
je připravený ihned k nastěhování. Vhodné
pro rodinu s dětmi – veškerá občanská
vybavenost v místě.

Byt 2+1 s balkonem přímo v centru!!
4.patro zděného domu bez výtahu.
Atraktivní lokalita navazující na hlavní pěší
promenádu.

Máte hodně věcí?
Nabízíme velkoplošný byt 3+1 v cihl.domě
|3.patro| pod Tuhnickým lesem.
Velká koupelna s oknem.

byt

K.Vary – Ondřejská

K.Vary – Rybáře

byt /pronájem

K.Vary – Bohatice

byt

KA!

VIN
NO

CENA DOHODOU

K.Vary – Horní Drahovice

K
VEL

A!
LEV

byt

ÁS

č.zakázky: 2011068

č.zakázky: 2009109

č.zakázky: 2011002

nová cena: 1.999.000,-Kč

cena za měsíc: 8.000,-Kč

cena: od 2.270.320,-Kč

cena: 1.650.000,-Kč

Byt 3+1 v horní části Ondřejské ulice,
ve 2.patře s kouzelným výhledem. Vysoké
stropy, praktická dispozice. Podílové
spoluvlastnictví.

Pronájem velmi pěkně zrekonstruovaného
a zařízeného bytu 3+1 s balkonem na sídl.
Čankovská – nedaleko sportovního areálu
Rolava. Ihned volný.

Prodej posledních bytů s terasami v nové
nástavbě bytového domu v Bohaticích.
Parkovací místo v areálu v ceně. Spojení
MHD. Ihned k nastěhování.

Byt 3+1 v 1.patře zděné vily /Anglická ul./,
bez větších úprav. Vila je ve velmi dobrém
techn.stavu, ( nová fasáda, vyměněná okna,
nová střešní krytina, rozvody, oplocení). OV.

č.zakázky: 2011022

Nová Víska u Žalmanova

č.zakázky: 2011009

rod. dům

CENA DOHODOU

Nový Fojtov

č.zakázky: 2009067

rekreační objekt

CENA DOHODOU

K. Vary

nebytové prostory

K. Vary – Stará Role

č.zakázky: 2011017

č.zakázky: 2010011

byt. dům

cena: 3.290.000,-Kč

nová cena: 1.700.000,-Kč

CENU RÁDI SDĚLÍME OSOBNĚ

CENU RÁDI SDĚLÍME OSOBNĚ

Zděný objekt je jednopodlažní s prostorným podkrovím. Jedná se o nemovitost
vyžadující úpravy, avšak v dobrém technickém stavu. Objekt je vybaven stylovým
nábytkem. Ideální pro houbaře či romantiky.

Zděný objekt je jednopodlažní s prostorným
podkrovím. Jedná se o nemovitost
vyžadující úpravy, avšak v dobrém
technickém stavu. Objekt je vybaven
stylovým nábytkem. Ideální pro houbaře či
romantiky.

Rádi byste si dělali na svém? Prodáme Vám
zavedený penzion s restaurací na Staré
Pražské … Objekt je v dobrém technickém
stavu, v případě zájmu je možné přenechat
i vybavení.

Prodej nemovitosti se třemi byty a provozovnou. Třípodlažní dům, v přízemí dílna či
prodejna, dále 3 byty 1+1 + půda.
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Již druhým rokem vycházíme v této grafické úpravě na 32 stranách

Vánoční akce

Andělské Vánoce v Karlových Varech
… aneb andělé se vracejí
11. 12. – třetí adventní neděle
14,00–15,00 Trepka
15,00–16,00 Cubitus
16,00–17,00 Hudební skupina Církve bratrské
17,00 Rozsvícení třetí svíce na adventním
věnci
27. 11. – první adventní neděle
15,30–16,00 Vánoční zpívání s pěveckou třídou Štěpánky Steinové
16,00 Rozsvícení vánočního stromu a první
svíce na adventním věnci primátorem města;
posvěcení trhů farářem Vladimírem Müllerem; pozvání na primátorskou polévku
16,15–16:45 Závěr vystoupení pěvecké třídy
Štěpánky Steinové
4. 12. – druhá adventní neděle
14,00–15,00 Pěvecká třída Štěpánky Steinové
14,30–16,00 Čertovská šou; malování na obličej, tanec, soutěže; fotografování na památku v rámci akce Rozsviť svoje Vánoce
15,00–16,00 Harmonikář Dědek Zábranský
16,00 Rozsvícení druhé svíce na adventním
věnci

18. 12. – čtvrtá adventní neděle
15,00–16,00 Orbis Pictus
16,00–17,00 Petr nebo Pavel
17,00 Rozsvícení čtvrté svíce na adventním věnci
Program v dalších dnech
10. 12. 14,00 Vánoční vystoupení folklorního souboru Dyleň

15,00 Pěvecká třída Štěpánky Steinové
16,30 Adventní slavnost – rozsvícení spirály života dětmi za doprovodu andělů
12. 12. 15,00 MŠ Krymská
16,00 Vochechule Bambule – Hudební divadlo Libora Baláka
13. 12. 15,00 MŠ Mládežnická
16,00 ZŠ Dukelských hrdinů – Vánoční
příběh
14. 12. 15,00 MŠ Krušnohorská
16,30 Karlovarský pěvecký sbor
15. 12. 15,00 MŠ Kpt. Jaroše
16. 12. 15,00 MŠ Mozartova
16,30 Průvod světlonošů – lampionový
průvod dětí převlečených za anděly
17,15 Ohňová show – Ohňové divadlo Ignis
17. 12. 15,00–16,00 Harmonikář Dědek Zábranský
16,00 17,00 Flašinetář
19. 12. 15,00 MŠ Krymská
16,00 Vochechule Bambule – Hudební divadlo Libora Baláka
16,40 Zazpívej koledu (soutěž)
20. 12. 15,00 ZŠ a ZUŠ Šmeralova, sbory
Rolnička a Zvoneček

11.–21.12. Andělská vánoční dílna pro děti
víkend 11,00–16,00 hod.
všední den 10,00–12,00 a 14,00–16,30 hod.
ANDĚLSKÉ KARTIČKY: budou rozdávány, orazítkovány za návštěvu workshopu
ANDĚLSKÁ POŠTA: děti nosí přání i se známkou (orazítkujeme a pošleme)
SOUTĚŽ NAKRESLI KOLEDU: formát libovolný do velikosti A3, práce označena jménem, věkem, adresou, organizátor soutěže si vyhrazuje právo k využití získaných prací pro nekomerční účely a vystavení prací. Hodnocení bude
probíhat v kategoriích do 6 let, 6–11 a 12–16let. Díla odevzdávejte 11.–18.12. ve vánoční dílně na Vánočních trzích
u hlavní pošty.
PROGRAM DÍLNY: malování pohledů, výroba vánočních dekorací, kresba andělů, zdobení perníků, pečení cukroví,
malování hrnečků, výroba svíček, výroba přáníček, výroba ozdob, vánoční zvyklosti, zpívání koled.
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NAKUPUJ A PRODÁVEJ NA EBAY
celosvětovém aukčním internetovém portálu

* zaškolení * podpora * poradenství *

Tel.
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4
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3
0
:6
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Individuální přístup dle vašich požadavků a potřeb

SC-311645/1

Pronajmu levně pěkný byt I. kat.
Dražby nemovitostí
a registr dlužníků v Karlovarském kraji!

Servis oken
a dveří,
montáž žaluzií
pro Karlovarský kraj

KARLOVARSKÉ

25 000 výtisků zdarma do schránek
Příští vydání ?. ledna 2012 uzávěrka ?. prosince 2011
Pro detailní kalkulaci, objednávku nebo rezervaci kontaktujte naše inzertní oddělení:
Karlovarské RADNIČNÍ LISTY – tel.: 776 431 879, 606 792 475
E-mail: karlovy.vary@ceskydomov.cz, stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz
SC-311239/3

Jana Veselá - MASÁŽE (i mobilní)
tel.: 732 385 700
Západní 63, KARLOVY VARY
www.janavesela29.webnode.cz
SC-310610/6

Servis oken a dveří

SC-301713/11

• pozáruční servis
Karlovarský kraj
plastovýchpro
oken
a dveří všech
výrobců
Pozáruční servis
• seřízení,
plastových oken a dveří
promazání
od všech výrobců. Seřízení,
• výměna
promazání. Výměna • DODÁVKA MATERIÁLU • MONTÁŽ OKEN
poškozených
• PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE STŘECH
skel
a kování
poškozených
skel a• kování.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ • MONTÁŽ KROVŮ
SC-311477/2
Po dohodě, střechy na splátky.

KLEMPÍŘSKÉ

A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

www.servisnaokna.cz

Vladislav Pilný | K. VARY–Dvory, 1. Máje 43
www.servisnaokna.cz
Tel./fax: 353 566 395, mobil: 603 845 919
p. Tramba tel.: 603 383 737
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PŘEJI VŠEM PŘÍZNIVCŮM POČÍTAČŮ
PĚKNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
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p. Tramba tel.: 603 383 737



Iva Kulatá

lektorka PC kurzů

ve dnech 16. a 17. ledna 2012

a těším se na další společně
strávené hodiny v roce 2012.
Iva Kulatá
SC-310005/10
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SC-301872/11

w

Poruchy
a technické
problémy:

800 101 047
Fakturace a smlouvy:

359 010 406

» Péče o vodovody
a kanalizace
» Inspekce a rekonstrukce
přípojek
» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba
Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a. s.

SC-311672/1

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA
tel.: 602 444 940, 353 220 554
NOVĚ
DÁMSKÉ
ODĚVY

www.svet-kozesin.cz
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od 14.30 do 17.00 hod
v budově školy Vančurova 83, Karlovy Vary – Stará Role
Telefon: 353 561 766, 733 625 904, 739 322 351
 do 1. ročníku základní školy
 do přípravné třídy základní školy
od 14.30 do 17.00 hod
v budově školy Svahová 26, Karlovy Vary
Telefon: 359 601 038, 731 612 423
 do přípravné třídy základní školy

NOVÁ KOLEKCE
PODZIM-ZIMA

SC-301875/11

w w w. c e s k y d o m ov. c z

SC-311674/1

Radniční listy

více na www.avalfinancial.cz

SC-311675/1

Kraslice - dlouhodobě
Tel.: 608 222 200

Specifika vzdělávání a výchovy:
 snížený počet dětí a žáků ve třídách
umožňuje individuální přístup
ke každému jedinci;
 výuka speciálně pedagogickými
metodami je zajištěna speciálními
pedagogy;
 více informací na www.specskoly.cz
Základní škola:
 vhodná pro žáky se specifickými
poruchami učení a chování, vadami
řeči či jinými speciálními vzdělávacími
potřebami, např. se zdravotním
postižením. Individuální přístup
pedagogů a snížený počet
žáků ve třídě velmi sníží riziko
neúspěšnosti při zvládání učiva
v dalších ročnících základní školy.

Přípravné třídy základní školy:
 vhodné pro děti ve věku
před zahájením školní docházky
a s odkladem povinné školní docházky. Předškolní vzdělávání předchází
případným neúspěšným začátkům
ve školní povinné docházce.
Pozn.: Rodiče přinesou občanský
průkaz a rodný list dítěte. V případě
nenaplněnosti tříd budou děti
a žáci přijímáni i po výše uvedených
termínech zápisu.

SC-311637/1

NEJVĚTŠÍ NABÍDKA

KOŽENÉ MÓDY
v Karlových Varech

Zahradní 45

VÝROBA | OPRAVY |

ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ
PRODEJ KOŽEŠINOVÉHO A KOŽENÉHO ZBOŽÍ

T.G.M. 35

SC-310139/7

Školy/Inzerce

Naše město navštívili němečtí sportovci

N

a začátku října navštívilo basketbalové
družstvo mládeže sportovní organizace BSG z partnerského města Bernkastel-Kues na pozvání TJ Thermia naše město.
Hosty jsme přivítali, ubytovali v penzionu
a pak si prohlédli lázeňské centrum, kde je
provázela Jitka Hradílková. První den zakončila společná večeře. Druhý den bylo
odehráno přátelské utkání mezi hráči kadetů Thermie K. Vary a BSG Bernkastel-Kues.
Čestný rozskok provedl náměstek primátora
Jaroslav Růžička, který ještě předtím sportovce přivítal. Hráči a vedení obdrželi drobné
upomínkové dárky. V samotném zápase byli
úspěšnější hráči Thermie, kteří soupeře převyšovali lepší kombinací a střelbou. Němečtí
hosté si pak zaplavali v bazénu hotelu Thermal a zhlédli extraligové utkání Energie KV

Mateřská škola
byla pokřtěna

V

s Vítkovicemi. Třetí den po snídani odcestovala výprava zpět do Německa. Zástupci
obou sportovních jednot konstatovali, že setkání splnilo plánovaný cíl, a obě strany projevily zájem v kontaktech pokračovat. Akce
se konala za významné pomoci (i finanční)
města Karlovy Vary, za což vedení TH Thermia velice děkuje. (Václav Sebera, trenér mládeže)

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary
pořádá v prosinci:
Seminář malování na hedvábí
2. 12. od 15 hod. v DDM Čankovská 9, zájemce
nahlásit na tel. 3543 540 093 nebo na kulhankova@ddmkv.cz

Setkání krajkářek
3. 12. setkání krajkářek v DDM Čankovská 9.
Součástí bude workshop: sestavíme si kouřníka,
jednu z typických vánočních krušnohorských postaviček. Informace na www.ddmkv.cz.

Mikulášská besídka
5. 12. v DDM Čankovská 9. V 10 hod. pro maminky a malé děti a od 17 hod. pro širokou veřejnost
(s sebou nadepsané balíčky s nadílkou pro děti). Termín Mikulášské besídky ve středisku Stará
Role bude aktualizován na www.ddmkv.cz.

Prodejní výstava vánočních výrobků v DDM
Od 28. 11. do 4. 12. v DDM Čankovská 9 každý den od 15 do 20 hodin můžete zhlédnout a zakoupit výrobky dětí i dospělých ze všech výtvarných zájmových kroužků DDM (paličkování, keramika, malování na hedvábí, pletené výrobky z pediku, různá zvířátka vyráběná z ponožek atd.)

jednotřídní mateřské škole v Tašovicích,
která byla zprovozněna již v roce 1948, se od
té doby událo mnoho změn. V posledních sedmi
letech byly zrekonstruovány její vnitřní prostory
a školní zahrada. O letošních prázdninách dostala
budova mateřské školy konečně také nový kabát a především i nové jméno. Na konci září se
sešli rodiče, děti, zaměstnanci a všichni přátelé
na zahradní párty, na které byla škola pokřtěna
na MŠ Kopretina, což značí i bělostně zářící květ
na oranžovo-zelené fasádě. Kmotrem se stal zastupitel města Vlastimil Balcar. Děkujeme všem
rodičům, sponzorům, zaměstnancům školy, magistrátu města i všem těm, kteří se jakýmkoliv
způsobem podílejí na zdárném chodu a zvelebování našich mateřských škol.
(Mgr. Zdeňka Tichá, ředitelka 1. MŠ Karlovy Vary)

Den otevřených dveří na ZŠ

P

okud přemýšlíte, kterou základní
školu vyberete pro své dítě, mohly by vám napovědět dny otevřených
dveří, které jsou na školách pořádány.
Konkrétně 13. prosince se můžete vypravit do karlovarské Základní školy
jazyků, Libušina 31. „Škola bude pro
veřejnost otevřena již od osmi hodin.
Příchozí si prohlédnou budovu školy,
mohou nahlédnout do výuky v jednotlivých třídách, pohovořit se žáky
a jejich pedagogy. Uvidí, jak škola funguje v běžném denním režimu,“
zve zájemce ředitel základní školy Mgr. Jiří Burian. Na odpoledne má
škola připravené ukázky ze zájmové činnosti. Návštěvníci si budou
moci až do 17 hodin prohlédnout interaktivní učební pomůcky, které při výuce škola využívá, navštívit jednotlivé kroužky a seznámit se
s prací žáků a pedagogů. Informace na www.jazkvary.cz.

inzerce
SC-311261/3

Vánoční vystoupení
10. 12. v hotelu Thermal se uskuteční vánoční koncert folklorního souboru tance Dyleň, kde
vystoupí všechny malé soubory sdružení – Holoubátka, Blešky, Dětská Dyleň a Jeleni.
Podrobné informace na www.dylen.cz.
14. 12. v hotelu Thermal od 17 do 18 hod. se uskuteční vánoční vystoupení tanečního oddělení
DDM Karlovy Vary.

Besídky v Mini zoo
4. 12. Mikulášská besídka pro zájmový kroužek Myšáček, začátek v 16 hod., areál DDM Stará
Role, Rolavská 295.
8. 12. Mikulášská besídka pro ZŠ Otovice začátek ve 13 hod., areál DDM Stará Role, Rolavská 295.
21. 12. Vánoční besídka pro děti ze zájmových kroužků, začátek v 16 hod., areál DDM Stará
Role, Rolavská 295.

Vánoční krmení zvířat
24. 12. od 10 do 14 hod. a 25. 12. od 10 do 17 hod. v areálu DDM Stará Role, Rolavská 295.
Přineste si s sebou suché pečivo.

Rozloučení s rokem 2011
29. 12. od 15 hod. v areálu DDM Stará Role, Rolavská 295. Bohatý program se spoustou her
a soutěží. Vyrobíme papírové masky roku 2011, které popíšeme a pokreslíme nezdary loňska.
Pak je při obřadu spálíme, abychom mohli vkročit do nového roku s čistým štítem a optimismem.

nabízíme
_dlouholetou praxi v oboru
_odbornou konzultaci a poradenství v interiérovém designu
_zaměření a zpracování technických parametrů
_návrhy kuchyňských linek a interiérů v 3D obraze
_montáž a předání finální realizace do rukou zákazníka
Závodu míru 6 3 | Karlovy V ary – Stará Role | www.naby te k -le n k a . c z
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Městská policie

Hlídky mají
víc času na občana

Strážníci zachránili labuť

V

yčerpanou labuť,
která přistála nedaleko Jáchymovské ulice a vlastními silami nedokázala vzlétnout,
zachraňovali karlovarští strážníci. Než na
frekventovanou komunikaci dorazili pracovníci firmy na odchyt, musela hlídat vyčerpaného ptáka druhá hlídka městské policie.
Labuť nakonec nekladla velký odpor, a tak se
ji za pomoci sítě podařilo brzy odchytit. Zasahující strážníci ji pak převezli do zimoviště
u Chebského mostu a vypustili na řeku.

letošním červenci spustila městská policie
novou formu služby v okrajových částech
města. Smyslem mobilní obchůzkové služby je
víc času na občana. Strážníci mohou na rozdíl od
svých kolegů mnohem více a častěji s lidmi hovořit, podchytit aktuální problémy dané lokality
a v rámci možností tomu podřídit výkon služby.
Obchůzkáři rovněž obdrželi seznam kontaktů na
občany Karlových Varů, kteří se zapojili do projektu Zdravé město. Postupně ve službě všechny
osloví, a pokusí se tak navázat úzkou spolupráci.
Podněty lidí jsou jedním z nejdůležitějších prvků
pro výkon této služby.
Požadavky a podněty můžete těmto strážníkům
zaslat na adresu: mos@mpkv.cz.

Představujeme
strážníky města

t

V

KRÁTCE

Vězení se nebojí,
duchů ano

Pod vlivem drog chtěla spáchat sebevraždu

T

K

éměř polovina lidí, kterým soud vyměřil alternativní trest, stejně skončila za mřížemi.
Takový poznatek mají karlovarští strážníci s výtečníky, kterým soud nařídil obecně prospěšné
práce. Podle statistiky od června 2006, kdy je
začala městská policie zaměstnávat, každý druhý takto potrestaný buď vůbec nenastoupil, nebo
s prací začal a vzápětí skončil. Od roku 2006
mělo nastoupit na obecně prospěšné práce v našem městě 235 lidí. U 114 z nich však do letošního září podali strážníci žádost o přeměnu trestu.
„Nemají většinou potřebné pracovní návyky,“
říká velitel městské policie Marcel Vlasák. Strážníci v okamžiku, kdy je jasné, že potrestaný svůj
hřích neodpracuje, posílají na Probační a mediační službu návrh na přeměnu alternativního
trestu na trest odnětí svobody. Za každou neodpracovanou hodinu den ve vězení. V konečném
sčítání tak mohou ve věznici strávit až 300 dnů.
Strážníci mají v živé paměti unikátní výmluvu
jedné potrestané. „Do práce jsem šla. Cestou mě
ale přepadla taková únava, že jsem musela k lékaři.“ Lékař ženě zřejmě předepsal alternativní
způsob léčby. Odpoledne ji totiž hlídka přistihla
před tržnicí při konzumaci krabicového vína.
Jedním z míst, kde lidé s alternativním trestem
pracují, je karlovarský hřbitov. To je ale pro mnohé nepřekonatelné trauma. „Vězení se nebojím,
ale duchů ano. Nemůžu tu pracovat,“ zněla jedna z výmluv. Najdou se i takoví, kteří se rovnou
strážníků ptají se, kolik času stráví ve vězení, ať
jim to rovnou přepočítají.

rátce po 22.
hodině byla
motorizovaná
hlídka městské
policie vyslána do
ulice Karla Čapka, kde se měla
odehrávat rvačka
v jednom z bytů. Strážníci po příjezdu zjistili, že
v bytě se snaží dvojice mužů zabránit osmnáctileté dívce ve skoku z okna. Jak se ukázalo, dívka
z Karlových Varů nejspíš po požití pervitinu trpěla halucinacemi. Strážníci ji zadrželi do příjezdu
rychlé zdravotní služby, která dotyčnou ošetřila
a převezla na psychiatrii.

Mladík si přidal rok,
platné mu to nebylo

D

ivné chování řidiče zaujalo v půl třetí odpoledne pozornost hlídky strážníků. Motorista v okamžiku, kdy hlídku spatřil, zazmatkoval.
Rychle vozidlo zastavil, a to v protisměru a ještě k tomu v zákazu zastavení. Kontrola se přímo
nabízela. Na výzvu strážníků nebyl řidič schopen
předložit žádný doklad. Pouze ústně udal své nacionále a tvrdil, že je mu 17 let a ve vozidle čeká
na otce. Mladíkově báchorce strážníci neuvěřili
a po příjezdu přivolané hlídky Policie ČR vyšlo
najevo, že si řidič kromě vymyšlené adresy navíc
přidal i rok na svém věku.

Podnapilý řidič nabou- Vydali se na lup kovů
ral auto strážníků
šímavost občanů pomohla strážníkům zadržet

N

Jméno:

Vladimír Straka

Zařazení: mobilní obchůzková služba
Záliby:
rodina, kolo, lyže
Kontakt: v.straka@mpkv.cz nebo mos@mpkv.cz
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evšední způsob, jak na sebe upozornit, si
vybral sedmadvacetiletý řidič z Bíliny. Na
křižovatce Nákladní a Jáchymovské ulice nerespektoval značku Dej přednost v jízdě a naboural
služební vozidlo strážníků. Ze záznamu kamery
bylo vidět, jak se strážníci snažili srážce zabránit.
Jejich auto jelo rychlostí jen 30 kilometrů v hodině. Viník nehody nadýchal při opakované dechové
zkoušce hodnoty 0,50 a 0,52 promile alkoholu.
Na místě přišel o řidičský průkaz. Na vozidlech
vznikla stotisícová škoda.

V

zloděje kovů. Sobotní oběd právě začal, když
na operační středisko přišla informace o skupince romů, kteří rabují v tuhnickém autoservisu.
Během pěti minut dorazily na místo dvě hlídky,
z nichž jedna zajistila plášť objektu a druhá začala jeho kontrolu. Během krátké chvilky zadržely
pět osob, které poškodily telekomunikační zařízení, což na místě potvrdil pracovník společnosti.
Pobertové putovali do rukou přivolaných policistů.
Kvůli velkému počtu zlodějů museli přivolat další
hlídky, aby pomohly kolegům s převozem.

Inzerce
to nejlepší pro vaše mazlíčky!
velký výběr kvalitních hypoalergenních krmiv
pro psy a kočky

!
AKCE

vyzkoušejte
superprémiové
holistické krmivo
BELCANDO

!
AKCE

1 kg balení za pouhých 70,- Kč

ke každému 15 kg
balení krmiva
ZDARMA hovězí
rolka s rýží 450 g

36 000 Kč vč. DPH

Mlsoun – K. Vary – Tašovice
areál Světa kamene
tel.: 605 216 847
e-mail: mlsounkv@seznam.cz

www.mlsoun-kv.cz

SC-311673/1

SC-311674/02

SC-310264/9

SC-311469/2

Krušné hory-Klínovec
ideální místo pro dovolenou

Pronajímáme dlouhodobě i krátkodobě
nové moderně zařízené apartmány
2+kk+balkón+sklep+parkovací stání
u nástupní stanice lanovky v Loučné

Tel: +420 604 564 095

www.skiapartmanyklinovec.cz

Soukromá jazyková škola

s lektory z USA, KANADY a VELKÉ BRITÁNIE

KURZY ANGLICKÉHO
A NĚMECKÉHO JAZYKA
t
leden - červen 2012 - nové kurzy
20 le
í
nost
zahraniční lektoři
zkuše
všechny jazykové úrovně
nejnovější metody výuky
PET, FCE, CAE, BEC
příprava na TOEFL, SAT
slevy pro skupiny a stálé zákazníky
Pro skupiny možnost výuky přímo ve

Kontakt - tel.: 353 449 983, 777 654 017
e-mail: info@ec-jazyky.cz

SC-311681/1

www.ec-jazyky.cz

SC-310396/8

Baby shop Ondálek

průmyslová zóna Cheb, Podnikatelská 2, 350 02 Cheb

tel.: 774 997 898

www.ondalek.cz

NOVĚ OTEVŘENO
188x63_Ondalek.indd 1

Otevírací doba:
Po – Pá
9–18 hodin
So
9–12 hodin

• nabízíme kvalitní značkové produkty firem Maclaren, Teutonia,
Lodger, Quinny, Jané, Mutsy, Römer, Concord, I´COO, Maxi-Cosi…
• vzorové pokojíčky Schardt a Herlag + široký výběr postýlek
• předváděcí centrum golfových holí Maclaren – doživotní záruka na konstrukci pro 1. majitele
• skladem golfové hole Maclaren od americké módní značky Juicy Couture
• holandské kočárky pro dvojčata Easywalker
• nadstandardní záruka 3 roky u kočárků Teutonia a autosedaček Römer
• prodejní plocha 300 m2 + sklad
• 20 parkovacích míst
• hrací koutek pro děti, přebalovací místnost + WC
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Náš seriál

Počerny

Počerny patřily vždy k opomíjeným periferiím našeho města

Počerny (něm. Putschirn), městská část ležící 4,5 km severozápadně
od centra Karlových Varů. Katastrální území má rozlohu 352
hektarů, uprostřed obce je rybník a malý parčík. Nadmořská výška
410 až 438 m/m. Z celkové rozlohy je 76,8 % zemědělská půda, 11,7 %
lesní porosty a 1,4 % vodní plocha. Zastavěno je pouze 1,1 procenta
celkové výměry. Počerny leží uprostřed polí a lesíků. Jejich raritou
je složiště balvanů z druhohorního řečiště Ohře.

P

rvní písemná zmínka o vesnici Počerny
je z roku 1523. Vesnice byla příslušná k
loketskému panství. Tam platila větší část
daní a menší část se odváděla svobodnému
pánu z Kolowrat, celým jménem Julius Jaroslav Freiherr von Kolowrat. Vlastnil 106
hektarů polí a 52 hektarů luk, do vsi patřilo
celkem 17 usedlostí a mlýn. V tu dobu zde
žilo 84 obyvatel. Další zápis uvádí, že dne 26.
září 1650 se zajímal o koupi zdejšího mlýna
karlovarský poddaný Johann Wagner. Víc
podrobností o nejstarších dobách kroniky
neuvádějí. Jen to, že raritou katastru Počerny je složiště balvanů z druhohorního řečiště

Ohře. Jde o dvě seskupení balvanů z rozptýleného křemencového příkrovu z doby oligocénu. Jedna lokalita je v lesíku poblíž domu č.
61 a druhá v lesíku směrem na Karlovy Vary.

Žilo se tady velmi těžce
V roce 1845 zde ve 30 domcích žilo 173 obyvatel, na konci 19. století žilo v 68 obydlích
celkem 986 obyvatel. Za další desetiletí do
roku 1910 se počet obyvatel zvýšil sice na
1062 osob, pak ale přišlo vylidnění, takže v
roce 1930 měly Počerny jen 694 obyvatel a na
začátku války roku 1939 jen 642 lidí. Totální
úbytek nastal po odsunu Němců a ani v dal-

Seskupení balvanů z doby oligocénu – foto z roku 1937
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ších letech sem noví lidé nepřicházeli. Místní
škola měla proto jen čtyři třídy a do měšťanky museli školáci docházet až do Staré Role.
Také místní farnost spadala pod Starou Roli.
Do kostela se chodilo do Sedlce a do Staré
Role. Na obecní hřbitov se pohřbívalo až do
roku 1945. Rovněž doprava se velkým obloukem Počernám vyhnula. Teprve v roce 1931
byla zřízena železniční zastávka ve Dvorech,
kam to měli místní přes dva kilometry. V roce
2008 zde ve 133 domech žilo 280 obyvatel.
Dnes je zde evidováno 95 adres, kde trvale
žije 241 obyvatel. Obec do roku 1869 spadala pod správu obce Jenišov, od roku 1950
byla samostatná, pak byla pod správou Staré
Role a od 1. ledna 1976 je součástí Karlových
Varů.

Převahu měli horníci
Podle kronikářů byly Počerny z poloviny
rolnická a z poloviny hornická vesnice. Část
obyvatel, zejména ženy, pracovala v okolních porcelánkách ve Dvorech a ve Staré

Počerny bývaly klidnou vesnicí

Městské části

Uprostřed obce byl rybník s kapličkou
Roli. Muži se živili jako horníci nebo dělníci
v kovozávodě Wolf a ve Schrammově cihelně ve Dvorech. Část obyvatel byli zemědělci.
Samostatně hospodařících sedláků bylo jen
několik. Statek v obci měl asi 90 hektarů a
byl majetkem sedláka Walderta. Pak přešel
na jeho nevlastního syna Kliera, který ho nakonec prodal akciové společnosti Sedlecké
kaolinové závody. Na statku pracovalo dvacet osob. Kromě pěstování obilí se zde choval
také dobytek. Honáci ho vyváděli na okolní
pastviny. Ze všech profesí zastoupených
mezi místními měli tradičně navrch horníci. Kolem Počeren bylo od druhé poloviny
19. století několik menších hnědouhelných
šachet. Traduje se, že se uhlí v Počernech těžilo povrchově už od roku 1783. Jiný pramen
uvádí teprve rok 1830. Na Rudolfově výšině
vznikl důl Karoli–Johanni Zeche, který byl
pobočkou dolu Sachsenwerk v Jenišově. Dne
20. února roku 1893 však došlo v tomto hlubinném, 60 metrů hlubokém dole k náhlému výronu vody a o život přišlo pět (některé
prameny uvádějí šest) horníků. Důl museli
v roce 1900 uzavřít. O třicet let později se na
Rudolfově výšině otevřel ještě malý hlubinný
důl Ilse-Zeche, který měl zásoby kvalitního hnědého uhlí. Vedl do hloubky 60 metrů
a těžilo se v něm až do roku 1947. Uhlí bylo
velmi kvalitní a mělo i svou značku Ilse Kohle. Štoly probíhaly k obci, severním směrem
pod silnici do Dvorů a ke Staré Roli. Důl byl
majetkem akciové společnosti Zettlitzer Kaolinbau. V dole fáralo asi 50 horníků a pracovali na dvě směny 48 hodin týdně. Pod dolem
Ilsa, poblíže železničního viaduktu byla další
šachta Bayer, kde se kromě uhlí těžily i keramické jíly. V ní pracovalo ve 30. letech asi
30 horníků. Po zániku dolu byl u křižovatky
silnic Stará Role, Rybáře a Dvory otevřen
hlubinný důl Rudolf II (naproti cihelně Franz
Schramm – dnes jezdecký areál u vysílačky).
Za obcí Dvory u Chodovského potoka byla
též Prokopova šachta Prokopi Schacht, která ale zanikla někdy po roce 1920. Vpravo za
obcí směrem na Chodov byl další malý povr-

Počerny, dům č. 47 patřící k parní cihelně – foto z roku 1906
chový důl Marta. Těžilo se v něm uhlí a jíly.
Majitelem byl hostinský Moder, který šachtu
pronajímal. Důl zaměstnával jen asi deset
lidí, po válce jen pět pracovníků a v roce 1948
byl uzavřen. Ještě předtím v roce 1945 důl
převzaly kaolinové doly Sedlec. Vzhledem k
malému rozsahu těchto šachet nemělo význam používat větší strojové vybavení, a tak
se uhlí dobývalo především ručními sbíječkami, nakládalo se do vozíků na kolejích a dopravovalo klecí v těžní věži na povrch, kde se
třídilo pomocí sít. Uhlí pak rozváželi soukromí povozníci koňskými potahy.

Za první republiky tu kvetla
řemesla
Nejlepší období své historie zažily Počerny za první republiky, kdy i v tak poměrně
malé obci kvetla řemesla a živnosti. Na pár
obyvatel tu byli dva řezníci, dva holiči, zahradník a osm obchodníků s potravinami a
smíšeným zbožím. Kromě toho zde podnikali mlynář, kovář, krejčí, švadlena, dva ševci a
dva truhláři, také kolář, dva zámečníci, dva
zedníci a dva tesaři, rovněž sedlář, samozřejmě pekař a dařilo se i šesti hostinským. Ještě
po skončení druhé světové války byl v Počer-

nech válcový obchodní mlýn v národní správě Rudolfa Vyhnala. Pak podnikatelský život
v obci ustal. V posledních letech v Počernech
zakládají své sídlo některé společnosti, jako
Agropol, Chlazení a další, což přispívá k oživení této zapomenuté městské části.

Vždy se tu dařilo spolkům
Zapomenutá obec na periferii slavných
a bohatých lázní žila svým životem. Místní se bavili muzikou a k hostincům patřily
tradiční zábavy. Počerny měly vlastní dobrovolný hasičský sbor, mužský pěvecký spolek Höhenklang, Dělnický pěvecký spolek
a sportovní spolek (ATUS). Ještě kolem roku
1930 bylo v malé obci pět hostinců, ve kterých
se odehrával společenský život obce, řešily
se politické záležitosti a uzavíraly obchody.
Ve vyhlášeném hostinci Antona Hellera vystupovala kapela Franze Willandera, která
se těšila velké oblibě. V roce 1935 založil
Wenzel Lerch Německý tělocvičný spolek.
Politiku dělali hlavně sedláci, horníci se o ni
příliš nezajímali. V letech 1905–1913 byl starostou Počeren sedlák Anton Moder (dům č.
28). Po něm převzal funkci až do roku 1918
jeho syn. Po roce 1918 byli rozhodující silou

Hlavní ulice kolem roku 1939
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Náš seriál

300 m
dům č. 86

Zahradnictví
Hűttner

Stará Role

Chodov

Zahradnictví
Hűttner

Počerny v roce 1938
(podle čp. jednotlivých domů)
3) hostinec Josef Hüttl, 6) hostinec Zur goldenen Sonne, 8) statek – majitel Zettlitzer
Kaolinwerke AG, 9) zahradnictví, 10) hostinec a řeznictví, 15) obchod s potravinami,
22) obecní dům, 24) zahradnictví, 31) starý obecní dům, dříve městský úřad a byt
strážníka, 32) škola, 36) železniční strážní
domek, 37) smíšené zboží, 40) obuvnictví, 41) hostinec Adolf Kempf, 43) vepřín,
45) hostinec Rudolfshöhe, 46, 47 a 48) parní cihelna, 52) truhlářství, 55) trafika, 56) holič, 57) kovář, 58) obuvnictví,
59) smíšené zboží, 60) konzum, později
obecní úřad a tělocvična, 64) sedlářství,
66) truhlářství, 69–84) byly rozparcelovány ale nezastavěny, 90) obecní tělocvična,
92) pekařství
Známou dechovku Franze Willandera tvořili
v roce 1932 hudebníci z okolních obcí. Zadní
řada na fotografii zleva Ernst Pfeiffer a Karl
Dub ze Staré Role, Josef Turba z Nové Role a
Josef a Willi Preissovi ze Staré Role. V přední řadě zleva: Rudolf Puschner z Počeren,
Rudolf Tarnovsky z Rosnice, kapelník Franz
Willander a Franz Hoier z Počeren.

Stará Role
Rudolfshöhe
Rybáře
Počerny
Dvory

Místní památky zanikly
Stará Role
Mlýn

Chodovský potok

v obecním kulturním domě zástupci Sociálně demokratické dělnické strany až do roku
1936. Při volbách v tom roce získala strana většinu v obecní radě. Zvolený předseda
Wenzel Lerch ale nebyl zemským úřadem
potvrzen, a tak mohl být až do roku 1938 jen

Dvory

členem obecní rady. V roce 1938 byl nakonec
Lerch jmenován starostou a vydržel ve funkci až do roku 1945, kdy byl zatčen a strávil
pět let ve vězení. V první světové válce měly
Počerny dvaadvacet padlých, stejně jako ve
druhé světové válce.

Podobně jako v Bohaticích byla také v Počernech nejcennější památkou kaple Panny
Marie v novogotickém slohu. Postavili ji karlovarští bratři Franz a Josef Schrammové.
Vlastnili místní cihelnu a další ještě ve Dvorech. Obecní kapli postavili po roce 1900
a také ji udržovali. Stála na místě dřívější
starší kaple z 18. století. Byl v ní malý oltář se
soškou Panny Marie. Po roce 1945 byla kaple
ponechána svému osudu a v 60. letech minulého století byla zbourána. Dalšími uctívanými památkami byly kolem obce smírčí kříže.
První stál u cesty, dříve zvané Kirchsteig

Centrální náves obci vždy chyběla

Populární dechovka Franze Willandera, kapelníka z Počeren
26

Známá restaurace Rudolfshöhe

Počerny

Kolonie domků na severu obce z 30. let minulého století

Kaple Panny Marie těsně před stržením
nedaleko šachty Rudolf. Nezachoval se. Druhý smírčí kříž stál u polní cesty, která vede
kolem dnešního karlovarského vysílače, na
místě zvaném Am Kreuzsteinen. Ani ten se
nezachoval. Podobně jako železný kříž u cesty, postavený na kamenném rýhovaném pilíři
vysokém 1,9 m a označený monogramem A
B a letopočtem 1867. Stával vedle domu č. 7.
Další zničenou památkou byla kamenná boží
muka v horní zahradě domu č. 23, tvořil je
sloup s kapličkovitým ukončením pro tři obrazy namalované na plechu.

Nejslavnější rodák
Počerny byly rodištěm průkopníka fyziky
profesora Jana Josefa Loschmidta, autora

Bývalá základní škola - dům č. 32
Loschmidtova čísla. Narodil se zde 15. března roku 1821. Proslavil se tím, že před 143
lety jako první vypočítal velikost molekuly
vzduchu. Za pomoci erudovaného vídeňského fyzika Josefa Stefana se habilitoval jako
soukromý docent a později se stal profesorem fyzikální chemie na vídeňské univerzitě.
Zemřel 8. července 1895 ve Vídni a v roce
1936 mu byla na jeho rodném domě v Počernech čp. 10 odhalena pamětní deska. Ta je na
domě zachována dodnes. V roce 1995 vydala
rakouská pošta známku na jeho počest.
Poštovní známka rodáka Josefa Loschmidta
Autoři: Jaroslav Fikar, Antonín Foglar
Fotografie z archivu Františka Webera
a Antonína Foglara

Samostatnosti si Počerny moc neužily. Buď patřily pod Jenišov, nebo pod
Starou Roli. Městskou částí Karlových Varů jsou trvale od roku 1976

Rodný dům profesora Jana Josefa Loschmidta. Na jeho místě stojí dnes
dům č. 10 (od roku 1871). Foto archiv: Gerhard Fritsch
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Sport
TURISTIKA

JÓGA

BASKETBAL

Odbor KČT TJ Slovan Karlovy Vary
RNDr. František Wohlmuth, kontakt: fjw@volny.cz
603 209 270; www.turiste.webpark.cz

JÓGACENTRUM Karlovy Vary
Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary
Tel.: 732 606 474; www.joga.cz

BK Lokomotiva Karlovy Vary
Jízdárenská 1, Karlovy Vary
bklokokv.webnode.cz

3. 12. Předvánoční Praha s divadlem Na Fidlovačce
10. 12. Ohře v zimě mezi Loktem a Doubím
17. 12. Za adventní náladou do bavorského Bambergu
26. 12. Zimním městem Karlovy Vary za jeho památkami
30. 12. Před Silvestrem na statek Bernard
1. 1. Stráž n. Ohří – Na Nový rok na Nebesa a do Pekla
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.

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

PLAVÁNÍ
Bazén Domova mládeže
Lidická 403, Karlovy Vary - Drahovice
Tel.: 353 241 185
Plavání pro organizace a školy:
pondělí, úterý a středa: 12–14 hod.

GYMNASTIKA
Moderní gymnastika
TJ Slavia Karlovy Vary, Lidická 40
Hlavní trenérka: Soňa Pekárková
Tel.: 604 354 780; gymslaviakv.blog.cz
Tréninky v úterý a ve čtvrtek 17:00–19:00 v tělocvičně
SPgŠ v Karlových Varech – Drahovicích, Lidická 40
Právě probíhá nábor dívek narozených v letech 2001–2004.

KLASICKÁ JÓGA
Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
Tel.: 731 100 170; www.klasicka-joga.cz
Jóga – každé pondělí a čtvrtek 18,30 hod.
– tělocvična ZŠ Svahová 24–26
Jóga – každou středu 18,30 hod.
– tělocvična ZŠ Sídliště 310, Hroznětín

SNOOKER
Galerie&Snooker kafé Koule
Sedlecká 4, Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694; snooker-galerie-koule.snadno.eu
Pravidelný trénink se koná každou neděli od 13 do 15 h. Otevřeno zpravidla na objednávku. Instruktáž hry snookeru, včetně zábavné ukázky tréninkových postupů aplikované na každém fyzicky a to vše zdarma. První hra nebo lekce zdarma
pro každého nově příchozího hráče.

Ženská basketbalová liga "Excelsior"
4. 12. 17:30
BK Loko KV - Pliska Pardubice
18. 12. 17:30
BK Loko KV - VŠE Praha
Extraliga mladších dorostenek
3. 12. BK Loko KV - Sokol Hradec Králové
4. 12. BK Loko KV - KARA Trutnov
18. 12. BK Loko KV - Baník Most
Žákovská liga mladších žákyň
3. 12.
BK Loko KV - BK Klatovy
4. 12. BK Loko KV - DBaK Plzeň
Krajský přebor minižákyň
10. 12. BK Loko KV - Slavoj Tachov

SKAUTI
Alnitak ORION
Oddíl vodních skautů a skautek
Klubovna, Tašovice – U Brodu 134
(blízko zastávky U Kapličky, bus 1 a 10)
Tel.: 777 909 885 – Michal Rendl
E-mail: bobr@pristavorion.cz
Hledáme do našeho oddílu děvčata a chlapce, 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 každou středu
16.00–18.00 h.
v klubovně – děti do 10 let
17.00–19.00 h.
v klubovně – děti od 11 let

SC-310981/4
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Listárna/Tip na výlet

Napsali jste nám

Vylosování soutěží

T

ajenka křížovky byla odpovědí na otázku Čím překvapíte své příbuzné a blízké? a zněla: Křišťálovým dárkem ze sklárny Moser. Ze 156 luštitelů jsme vylosovali Romanu Vodrážkovou,
U koupaliště 20. Získává křišťálovou sadu skla Moser (na snímku). Termín fotohádanky Jak se
jmenoval dům, v němž se dnes nachází Café Pupp? byl uveden 13. 12. 2011, což mnohé soutěžící
zmátlo. Část čtenářů již odpověděla, a tak kvůli spravedlnosti vybereme z nich jednoho výherce a
dalšího vylosujeme v prosinci, jak bylo uvedeno. Oba získají knihu o historii domu a sladkou pozornost od cukrářů Grandhotelu Pupp. Jako nápovědu připojujeme reliéf prvního cukráře a majitele domu. Odpověď zašlete do 13. 12. 2011 e-mailem na: soutez.vary@ceskydomov.cz nebo
poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, 36001, Moskevská 21, tiskové odd.

N

a pultech knihkupectví se objevil originální čtyřjazyčný kalendář na rok 2012
Karlovy Vary v kruhu. Autor Jiří Böhm v něm
představuje město optikou tzv. rybího oka.
Na 25 snímcích Ladislava Davida je řada
unikátních záběrů, o nichž Jiří Böhm říká,
že naprosto souzní s myšlenkou ukázat Karlovy Vary tak, jak je vidí on, autor díla. Je to
jeho již 21. nástěnný kalendář. První vytvořil
v roce 1994 a jmenoval se příznačně Zlatý
věk Karlových Varů.

Tip na výlet

Statek Bernard nabízí expozice řemesel a Ohře
je návštěvníkům zajímavosti z celého toku
řeky, od pramene v bavorských Smrčinách
až po Litoměřice, kde se Ohře vlévá do Labe.
Dominantou výstavy je obří model řeky. Jsou
na něm dotykové obrazovky s videospoty, na
kterých zhlédnete více než 80 zajímavostí
včetně mostů a jezů jak z německé, tak z české strany.

Otevírací doba:
úterý – neděle 9–17 hod.
www.statek-bernard.cz
telefon: 737 136 766

S

tatek Bernard v Královském Poříčí je autem pár kilometrů od Karlových Varů.
Pro veřejnost je otevřený od roku 2006 jako
Centrum tradičních řemesel. Návštěvníci
mohou v jednotlivých dílnách nahlédnout
pod ruce zkušeným řemeslníkům anebo si
sami tradiční řemeslné postupy vyzkoušet.
Vedle hodinových rychlokurzů jsou k dispozici i kurzy několikadenní, jejichž absolvo-

váním získáte v řemesle základní zručnost.
Můžete se tu naučit pracovat s keramikou,
vyrábět vonné svíce, šít boty nebo používat
speciální metodu patchwork. Pokud si vyberete designérství, pravděpodobně odejdete s vlastním tričkem. Od letošního srpna
je na statku Bernard novinkou ojedinělá
expozice Zábavného centra řeky Ohře. Ta
pomocí interaktivních modelů představu29
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Tajenka KRL na prosinec: Čím můžeš překvapit své blízké pod stromečkem?

Odpovědi zašlete do 13. 12. 2011 e-mailem na: soutez.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, 360 01,
Moskevská 21, tisk. odd. a označte SOUTĚŽ KRL. Na vylosovaného luštitele čeká křišťálová sada skla Moser.

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města
Obecní živnostenský úřad
Bc. Jaroslava Jirkovská
353 118 691, U Spořitelny 2
j.jirkovska@mmkv.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Úřad územního plánování
a stavební úřad
Iva Heliksová
353 118 516, U Spořitelny 2
i.heliksova@mmkv.cz

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

Odbor kultury, školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
353 118 121, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz

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

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

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

Oddělení památkové péče
Antonín Haidlmaier
353 118 774, U Spořitelny 2
a.haidlmaier@mmkv.cz
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blýsknete se krištálem | twinkle with crystal

MOSER
SALES GALLERIES

PRAHA
Na Příkopě 12, tel.: +420-224 211 293
Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420-221 890 891

KARLOVY VARY
Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420-353 416 136
Tržiště 7, tel.: +420-353 235 303

www.moser-glass.com

