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Jednatel KV Areny
Roman Maleček chce
i nadále kvalitu
• Jak hodnotíte téměř uplynulý rok v KV Areně?
Byl pro vás hektický, nebo naopak z těch poklidnějších?
Co se týče pracovních záležitostí, byl spíše náročnější. Je to tím, že se otevřelo nové
bazénové centrum, které nás stálo hodně času.
Celou stavbu jsme dozorovali a snažili jsme se,
aby se budoucím návštěvníkům centrum líbilo.
Spuštěním provozu bazénu se nám také zvýšil
počet zaměstnanců a v současnosti je pracovníků
KV Areny třicet pět. Pracovali jsme také na dalších technologiích KV Areny.
• KV Arena je lákadlem pro milovníky sportu i kultury. Jak jste byli spokojeni s těmito druhy akcí?
Které podle vás byly nejatraktivnější a přilákaly
k vám nejvíce zájemců o zajímavou podívanou
či dobrou muziku?
Máme, jak už jsem zmínil, radost z nového bazénového centra a jsme moc rádi, že vše funguje
dobře. Ze sportovních akcí kromě hokejové extraligy bylo zajímavé i MHL a také finále Evropské
ligy žen ve volejbale. Velký úspěch u veřejnosti
měl také oblíbený Mezinárodní basketbalový
turnaj, který se konal již potřetí. Z trochu jiného
druhu akcí byla například možnost zabruslit si
in-line v tréninkové hale, povedla se i oslava Dětského dne, Becher's Dance Party či podívaná pro
milovníky kulturistiky. Z hudby bych ocenil určitě
koncerty Paľa Habery a kapely Team, Karla Gotta,
Michala Davida a samozřejmě i velké hvězdy
zpěváka Seala, který se koná 30. listopadu.
• Určitě nechcete nastavenou laťku kvality snížit
ani po Novém roce. Máte už nějaké plány, na
co se mohou lidé v KV Areně těšit v roce 2013?
Pokud bude vše ekonomicky v pořádku, budeme
se i nadále snažit zaplňovat halu příznivci muziky
a sportu. Chtěli bychom například přilákat další
populární skupiny, které by potěšily různé složení
publika. Určitě se pokusíme získat i nějakou
zahraniční hvězdu. Dá se říct, že doba není
jednoduchá, ale budeme se snažit i v budoucnu
návštěvníky zásobovat kvalitou.
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01 TVÁŘ Z TITULNÍ STRANY
Karlovy Vary už sálají předvánoční atmosférou.
Tu skvěle doplňuje i světelná výzdoba, kterou
pod vedením šéfa Wernera Hüttnera instaloval
i pan Luboš Ullmann.
05 RYCHLOST STÁLE LÁKÁ HŘÍŠNÍKY
Strážníci městské policie před časem varovali
šoféry, že se ještě více zaměří na dodržování
povolené rychlosti. To strážníci plní, ale bohužel
řada motoristů stále neví, že tachometr není
v autě jen na ozdobu.
07 ZDRAVý ŽIVOTNÍ STYL POZNALY I DĚTI
Město Karlovy Vary se zapojilo do projektu
zaměřeného na zdravou výživu. Ten zahrnoval
celou řadu různých programů a připravených
aktivit pro různé věkové kategorie dětí.
10 LIDOVÝ DŮM PLNÝ MUZIKY
Příznivci různých žánrů mohou pravidelně

navštěvovat i koncerty v Lidovém domě. Zde
vystupují kapely různých žánrů. Aktuálně se
lidé mohou těšit například na Monkey Business
či rapera Ega.
11 VÁNOCE JSOU ZA DVEŘMI
Karlovaráci se mohou i letos těšit například
na bohaté trhy s pestrým vánočním programem.
Nebudou chybět stánky s občerstvením a bohatý
hudební program.
14 LEGENDA BILANcUJE
Známý karlovarský potápěč, záchranář
a bezesporu jedna z místních sportovních legend
je stále ve velmi dobré psychické i fyzické kondici.
18 kostelní náměstí
Náš seriál pokračuje další částí, která se tentokrát
zabývá lokalitou Kostelního náměstí, známého
také jako kamenolom. Zde v minulosti stálo
několik historicky známých domů.
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· stalo se

Město navštívila delegace spolupracujícího
města Eilat z Izraele. Eilat se nachází v nejjižnější
části Izraele, na nejzazším konci Akabského
zálivu, na společném pomezí Izraele, Egypta,
Jordánska a Saúdské Arábie. Je to město
s neuvěřitelně teplým a suchým klimatem, který
ovšem mírní jedno z nejteplejších a nejslanějších
moří světa - Rudé moře. Delegaci vedli Jacques
Pri-Gal, místostarosta Eilatu, a vedoucí odboru
turismu a partnerských měst Shmulik Taggar,
průvodcem delegace v Česku byli konzul státu
Izrael Shmuel Micha a předseda Židovské obce
Karlovy Vary Pavel Rubín.

V Karlových Varech se konal oblíbený
cestovatelský festival Caminos. Ten se letos podle
pořadatelů vydařil a nabídl lidem velmi zajímavý
program. „Snažili jsme se udržet podobného
ducha jako pět ročníků předtím. Je fajn, že sem
hosté festivalu rádi jezdí a také tu často zůstávají
několik dní a vždy se jim tu líbí,“ pochvaloval
si jeden z organizátorů této akce.
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Karlovy Vary měly letos tu čest hostit
15. konferenci Sdružení lázeňských míst České
republiky. Sdružení také udělilo cenu Osobnost
českého lázeňství 2012. Jejím držitelem se stal
primátor Karlových Varů Petr Kulhánek, mimo jiné
„za zpracování, projednání a prosazení schválení
prvního statutu lázeňského místa v České
republice od roku 1990“. Jak uvedl na tiskové
konferenci předseda sdružení Jiří Houdek, Karlovy
Vary jsou pro ostatní lázeňská místa určitým
průkopníkem, ukazují cestu, jak mohou statutem
účinně chránit své prostředí a režim.

KV Arena neláká pouze hokejové fandy, ale
i příznivce dalších aktivit a kultury. Velkou
událostí byl například listopadový koncert
legendárního Karla Gotta. Ten nabídl řadu hitů
a nikoho nenechal na pochybách, že ho muzika
a zpěv stále baví. Koncert si pochvalovali lidé
různých generací a Karel Gott jim nabídl strhující
show.

V Den vzniku samostatného československého
státu si město Karlovy Vary připomnělo 94. výročí
vzniku samostatného Československa. Pietní akt
přilákal desítky zúčastněných. O významu tohoto
výročí pro dnešní dobu za město promluvil
jeden z nejpovolanějších – historik a náměstek
primátora Jiří Klsák.

Z Hofu si karlovarské moderní gymnastky
přivezly stříbrný a bronzový pohár. Poměření
sil s konkurencí mezinárodních gymnastek
v zahraničí si moderní gymnastky z oddílu
TJ Slavia Karlovy Vary vyzkoušely po mnohaleté
odmlce. A hned úspěšně! Na Rudolf Lion Cupu
v německém Hofu stály na stupních vítězů Anna
Špičková a Zuzana Rubášová. Čtyři karlovarské
moderní gymnastky poslední říjnovou sobotu
poměřily své dovednosti v konkurenci dalších
23 oddílů z Německa, Polska, Estonska, Belgie,
Ukrajiny, Portugalska, Ruska a Česka.
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Strážníci se zdokonalovali

Městští strážníci
se nenudili
ani na dušičky
Stejně jako každý rok i letos se na začátku listopadu strážníci městské policie věnovali v rámci
zvýšené kontroly hřbitovům a okolí. Důvodem
byla větší koncentrace návštěvníků pietních
míst, a tedy vznikající rizika, například přes den
vloupání do zaparkovaných vozidel či narušování veřejného pořádku, v noci zase rozkrádání
výzdoby. Opatření, které bylo realizováno v součinnosti s Policií ČR, bylo prováděno v rozmezí
od 31. října do 5. listopadu 2012.

Řidič jel
v Jáchymovské
skoro stovkou
Strážníci si po celou dobu školení zachovali dobrou náladu. Důkazem je společný snímek

D

alší vzdělávání rozhodně není ztrátou
času pro nikoho. Důkazem toho jsou
i strážníci městské policie, kteří se
kromě pravidelných prolongačních zkoušek
v tříletém intervalu účastní i dalších odborných
vzdělávacích aktivit. Od 25. 10. 2012 probíhalo
pětidenní školení podporované z grantu MV ČR,
jehož se kromě karlovarských strážníků zúčastní
i zástupci městských policií z Chodova, Ostrova
a Sokolova.
Náplň školení byla velmi zajímavá a reflektuje

aktuální problémy, s nimiž se strážníci setkávají
v každodenním výkonu služby. Témata jako
teorie práva, komparace trestných činů a přestupků, domácí násilí, asertivní vystupování,
komunikace s osobami v sociálně vyloučených
lokalitách či komunikace s osobami drogově
závislými jsou dostatečným vzorkem obsahu
školení.
V rámci projektu karlovarské městské policie
bude ve dvou skupinách proškoleno celkem
30 strážníků.

Představujeme
strážníky města

„Pozvánku”
zloději nevyužili

Jméno: Hana Danielová
Zařazení: mobilní obchůzková služba
Charakteristika: rodina, sport
Kontakt: h.danielová@mpkv.cz
nebo mos@mpkv.cz
Služební číslo: 213475

Před několika dny krátce před třiadvacátou
hodinou se na operační středisko Městské policie Karlovy Vary obrátila žena z Bohatic, která
ze svého okna zahlédla dokořán otevřenou dílnu
s vozidlem, a to bez jakéhokoli pohybu osob.
Strážníci poděkovali ženě za všímavost a podnět
prověřili.
Možnost násilného vniknutí hlídka na místě
vyloučila a jala se pátrat po odpovědné osobě.
Postupně selhaly získané informace o provozovateli firmy i osobách řídících vozidlo,
neboť nebyli k zastižení. Úspěch se dostavil až
s přispěním kolegů z obvodního oddělení PČR
Rybáře, kteří díky dobré osobní znalosti dokázali
odpovědnou osobu dohledat, a ta si tak mohla
dílnu zajistit. Pozvánku zapomnětlivého majitele
naštěstí zloději nevyužili.

Přestože strážníci dopředu v tisku avizovali,
že se předposlední říjnové úterý zaměří při
měření rychlosti na ulici Jáchymovská, kde
tabulový měřič zaznamenává výrazné překročení rychlosti již delší čas, řidiči příliš obezřetní
nebyli. Důkazem je především devětatřicetiletý
muž, kterému strážníci naměřili po odečtu
odchylky 92 km/h. Dořešení přestupku nyní
převezme správní orgán, přičemž muži hrozí
sankce v rozmezí 5 až 10 tisíc korun, zákaz
řízení od 6 do 12 měsíců a započítání pěti bodů.
Pro zajímavost uvádíme, že dalších pět řidičů se
pohybovalo po odečtu v rozmezí 65–75 km/h.

Strážníci Městské policie Karlovy Vary měření
rychlosti motoristům avizovali předem. Bohužel
ne každý řidič varování strážníků poslechl
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Karlovy Vary projednají koncept
nového územního plánu

K

arlovy Vary pořizují nový územní plán města, v současné době je ve fázi konceptu,
který bude veřejně projednán.
Pro zajištění maximální informovanosti občanů
města byl přehledný výtah včetně komentáře
zveřejněn v listopadovém vydání Karlovarských
Radničních listů, měsíčníku distribuovaného
do všech domácností na území města. Kompletní
materiály ke konceptu, včetně všech zpráv, tabulek a výkresů, jsou k dispozici na www.mmkv.cz
– sekce „Územní plánování“ – v části „Pořizování
nového územního plánu“, a jsou také k dispozici
na stavebním úřadě a infopultu magistrátu.
Veřejné projednání konceptu se uskuteční
6. prosince 2012 v Lidovém domě (Školní 358/7,
Karlovy Vary – Stará Role), připomínky lze podávat do 15 dnů po veřejném projednávání.
Město věří, že se občané do jednání zapojí v hojné míře. „Určitě bude velmi přínosné, pokud nám
lidé své připomínky a náměty sdělí. Budeme rádi,
protože je to velmi důležité pro další budoucnost
města,“ potvrdil k tématu Jan Kopál, mluvčí
magistrátu.

inzerce

Regulované nájemné v určených lokalitách už jen v roce 2012!
Možnost jednostranně zvýšit nájemné skončila na většině území ČR
k 31. 12. 2010. Výjimkou bylo hlavní město Praha, krajská města mimo
Ostravu a Ústí nad Labem a všechna města Středočeského kraje s více
než 10 000 obyvateli. V těchto oblastech v letošním roce končí druhá
etapa deregulace.
V případě dotazů týkajících se přechodu na smluvní nájemné můžete:

Tam, kde regulované nájemné není, platí tyto zásady:
> Nájemné je možné změnit pouze sjednáním dohody mezi
nájemníkem a pronajímatelem
>

Pro určení výše obvyklého nájemného je nutné zohlednit více
zdrojů (Mapa nájemného MMR, porovnání se třemi srovnatelnými
byty, názor realitního makléře, znalecký posudek, atd.)

využít informační linku Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 +420 224 861 282,  +420 224 861 138, e-mail: info@mmr.cz, www.mmr.cz
nebo Sdružení nájemníků ČR
 +420 234 463 343 (Praha),  +420 604 598 939 (Ostrava), e-mail: son@cmkos.cz, www.son.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

www.mmr.cz

SC-321807/01
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Dny zdraví ve městě 4.–17. října 2012
• Statutární město Karlovy Vary se i letos připojilo ke kampani Dny
zdraví, která je zaměřená především na podporu zdravého životního
stylu. Do letošního ročníku se zapojily všechny věkové kategorie.
Akci odstartovaly Ekohry, kterých se zúčastnily děti z mateřských
a základních škol.
Ve středu 10. října 2012 se do kampaně zapojili
i ti nejmenší. Celá Mateřská škola E. Destinové
po tento den zdravě mlsala. Již od rána probíhaly
velkolepé přípravy. Chystaly se ovocné talíře, saláty, špízy, vytvářely se obrazy z ovoce a dokonce
si děti vyzkoušely výrobu ovocného moštu, pro
který si nasbíraly jablíčka. Malé kuchařky a malí
kuchaři se svého úkolu zhostili skutečně na výbornou a nakonec i ti, kteří ovoci příliš neholdují,
se nechali zlákat jeho vůní.
V pátek 12. října 2012 si žáci Základní školy
Dukelských hrdinů vyslechli přednášku na téma
Regionální potravina, kterou pro ně připravil Ing.
Vít Venhoda z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Žáci se dozvěděli základní informace o zdravém
životním stylu, Regionální potravině Karlovarského kraje, zejména proč je potřebné podporovat
regionální potraviny a proč se také organizuje
soutěž Regionální potravina.

Světový den výživy
V úterý 16. října 2012 se připojili studenti Obchodní akademie v Karlových Varech, kteří pod
vedením PaedDr. Jany Chyškové připravili pro
studenty z jiných středních škol vědomostní klání.
Studenti druhého ročníku přednášeli svým kolegům na téma Dokážou potraviny léčit?, Podvody
kolem potravin a Obezita. Další dvě prezentace
připravili studenti z Prvního českého gymnázia
v Karlových Varech, a to na téma Diabetes a Me-

Úřední sdělení
Statutární město Karlovy Vary, Odbor
majetku města zveřejňuje záměry prodeje
nemovitostí v majetku města formou
veřejné licitace:
• Dům Táborská 375/26, Karlovy Vary –
Bohatice (dřívější hudební škola), minimální
nabídková cena 3.750.000 Kč,
termín: do 8. 1. 2013.
• Bytové jednotky č. 577/9, č. 577/14,
č. 577/22, všechny o velikosti 1+1, v budově
Závodu Míru 577/9, Karlovy Vary – Stará Role,
minimální nabídková cena za každou jednotku
350.000 Kč, termín: do 14. 1. 2013.

tylalkohol. Všechny prezentace byly skutečně
povedené a přednášející působili v rolích lektorů
velmi profesionálně. Z prezentací byly vytvořeny
kvízové otázky, na které následně odpovídali
ostatní studenti. Ti nejlepší získali drobné ceny.
Tato akce probíhala po celý den a do soutěže se
zapojili i studenti ze Střední pedagogické školy
a třída Obchodní akademie Karlovy Vary.
Vyvrcholením kampaně byl Den pro zdraví nejen
pro diabetiky, který pro veřejnost připravil Svaz
diabetiků ČR, Územní organizace K. Vary. Akce
se konala pod záštitou Statutárního města
Karlovy Vary a Karlovarského kraje. Občané si
ve čtvrtek 18. října 2012 mohli nechat změřit
glykemii v krvi, krevní tlak, cholesterol, BMI či
využít odborných konzultací. Všem zúčastněným
děkujeme za spolupráci!

Veřejné bruslení
v KV Areně

Vánoční koncert
s Edvinem Martonem

Nadešel čas zimních sportů a proto si KV Arena
pro všechny sportovce připravuje každý týden tři
odpolední časy určené bruslící veřejnosti:
• čtvrtek a sobota (17:00–18:30 hod.)
• neděle (13:30–14:00 hod.) bruslení
pro rodiče s dětmi do 6 let a začátečníky
• neděle (14:00–15:30 hod.)
Veřejné bruslení probíhá na tréninkové hale –
vstupné je rozdělené a činí: dospělý 40 Kč, děti
do 15 let 30 Kč. Platí se přitom v hotovosti přímo
u vchodu do šatny. Pro rychlejší odbavení u vstupu
si proto uvedenou částku prosím připravte
předem. Půjčování bruslí společnost KV Arena
nezajišťuje.
Zájemci si mohou individuálně sjednat broušení
bruslí s obsluhou při veřejném bruslení.
Další informace o veřejném bruslení v KV Areně
naleznete na stránkách www.kvarena.cz

KV Arena si pro všechny příznivce klasické hudby
připravila na 8. prosince od 19:00 hodin předvánoční koncert Vídeňského orchestru Vienna
Strauss Orchestra v čele s nejlepším současným
houslistou světa Edvinem Martonem. Edvin Marton je dvorním skladatelem olympijského vítěze
a světového šampiona v krasobruslení Jevgenie
Pljuščenka. Na své housle Antonius Stradivarius z roku 1697 doprovázel takové osobnosti
současného hudebního světa jako je např. Seal,
Zucchero, Lou Bega, Gloria Gaynor nebo skupina
Supertramp.
Orchestr vystupující s nejlepšími hudebníky má
na repertoáru kusy od Johanna Strausse a Wolfganga Amadea Mozarta.
Vstupenky na koncert si můžete rezervovat
na stránkách www.kvarena.cz

Bližší informace o licitačních řízeních,
podmínkách a licitovaných nemovitostech
na www.mmkv.cz – Elektronická úřední deska
– Odbor majetku města, případně
na tel. 353 118 437 – paní Netíková.
inzerce

Á...
AŽ SE ZIMA ZEPT

kožešiny – kožená móda
Naše služby:
· OPRAVY KOŽEŠINOVÝCH
A KOŽENÝCH VÝROBKŮ
· šití na zakázku
· úpravy zakoupeného zboží
ZDARMA
· poradenská činnost

Zahradní 45, 360 01
Karlovy Vary
www.svet-kozesin.cz
Dále nabízíme:
·dámské i pánské
kožené a kožešinové
výrobky
· kabelky
· peněženky
· rukavice
· čepice
· klobouky
· pletené výrobky
· oděvy
SC-322097/01

7

· zprávy z magistrátu

Jak se bude volit prezident republiky
• I v našem městě budou lidé volit, kdo nahradí na postu prezidenta Václava Klause. Prezidentské volby začínají 11. ledna a mohou
se do nich zapojit občané starší osmnácti let. Přinášíme podrobné informace o tom, co musejí voliči splnit, kdy se k nim dostanou hlasovací lístky, nebo co mají dělat, když nemohou přijít volit
ve svém okrsku.

Právo volit
Voličem je státní občan České
republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku 18 let. Ve druhém
kole volby prezidenta, pokud se
uskuteční, může volit i občan, který
dosáhl věku 18 let alespoň druhý den
voleb, tj. 26. 1. 2013.

dou doručovány na adresu trvalého
pobytu voliče).

Informace o volební místnosti
Informace o tom, do jaké volební
místnosti mohou jít voliči hlasovat,
bude vytištěna na obálce, ve které
voliči obdrží hlasovací lístky.

Překážkami v právu volit jsou:

Seznamy voličů

• zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví
lidu (např. hospitalizace na infekčním
oddělení nemocnice)
• zbavení způsobilosti k právním
úkonům.

Každý karlovarský volič si může
v úředních hodinách na evidenci
obyvatel Magistrátu města Karlovy
Vary, Moskevská 21 (přízemí) ověřit,
zda je zapsán ve stálém seznamu
voličů a může požadovat doplnění
údajů nebo provedení oprav.

Datum a hodiny konání
11. 1. 2013 pá. od 14.00 do 22.00 h
12. 1. 2013 so. od 8.00 do 14.00 h
V případě, že žádný z kandidátů
nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, uskuteční se druhé kolo volby,
a to ve dnech:
25. 1. 2013 pá. od 14.00 do 22.00 h
26. 1. 2013 so. od 8.00 do 14.00 h

Voličské průkazy
Voličský průkaz opravňuje voliče
ve dnech volby prezidenta republiky
k zápisu do výpisu ze zvláštního
seznamu voličů v jakémkoli volebním
okrsku na území České republiky
nebo v jakémkoli zvláštním volebním
okrsku, který vede zastupitelský
úřad v zahraničí.

Hlasovací lístky
Každý zaregistrovaný kandidát je
uveden na samostatném hlasovacím lístku označeném vylosovaným
číslem kandidáta.
Hlasovací lístky obdrží voliči poštou
na adresu trvalého pobytu nejdéle
do 8. ledna 2013, včetně celostátně
vydané písemné informace k volbě
prezidenta. V případě, že hlasovací
lístky v daném termínu neobdrží, budou na informačním pultu Magistrátu
města Karlovy Vary, Moskevská 21,
připraveny k vyzvednutí kompletní
náhradní sady hlasovacích lístků.
Hlasovací lístky budou též k dispozici ve dnech voleb ve volebních
místnostech.
V případě konání druhého kola volby
prezidenta obdrží voliči hlasovací
lístky až ve volební místnosti (nebu8

krl° prosinec 2012

Voliči s trvalým pobytem v Karlových
Varech, kteří nebudou moci hlasovat
ve volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu jsou zapsáni, mohou podat
žádost o vydání voličského průkazu:
1) do 4. 1. 2013 do 16.00 h:
• v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče – na podatelnách magistrátu města nebo zaslané
na adresu Magistrát města Karlovy
Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy
Vary
• v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem voliče
• na adresu elektronické podatelny
magistrátu města: www.posta@
mmkv.cz
• v elektronické podobě bez uznávaného elektronického podpisu - prostřednictvím datové schránky voliče
na ID datové schránky Statutárního

města Karlovy Vary: a89bwi8
2) nebo do 9. 1. 2013 do 16.00 h
osobně na odboru vnitřních věcí
Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary (3. patro).

Osobně podané žádosti
přijímají:
Jan Drobil, kancelář č. 315,
tel. 353 118 289
Ing. Věra Ježková, kancelář č. 311,
tel. 353 118 250
v těchto dnech a hodinách:
pondělí a středa 8.00–12.00
a 13.00–17.00 h
(ve středu 9. 1. 2013 pouze
do 16.00 h)
úterý a čtvrtek 8.00–12.00
a 13.00–15.30 h
pátek 8.00–12.00 a 13.00–15.00 h
Žadatel je povinen před podpisem
žádosti prokázat pověřenému
zaměstnanci svou totožnost platným
občanským průkazem.
V případě, že volič nepožádá pouze
o voličský průkaz na některé kolo
volby, magistrát města mu vydá
voličské průkazy pro obě kola volby
(jeden pro první a druhý pro druhé
kolo).
O vydání voličského průkazu pro
druhé kolo volby lze za stejných
podmínek požádat také v době mezi
prvním a druhým kolem volby v těchto termínech:
• do 18. 1. 2013 do 16.00 hodin
doručením žádosti v listinné podobě
s úředně ověřeným podpisem
voliče nebo v elektronické podobě
podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím
datové schránky
• do 23. 1. 2013 do 16.00 hodin
osobním podáním žádosti.

Voličský průkaz je možné:
1) předat osobně voliči nebo
2) předat osobně osobě, která

se prokáže plnou mocí s úředně
ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, nebo
3) zaslat voliči do vlastních rukou
na jím uvedenou adresu na území
České republiky nebo
4) zaslat voliči do zahraničí na jím
uvedenou adresu, nejdříve však
15 dnů přede dnem volby prezidenta,
tj. nejdříve 27. 12. 2012.
Poznámka: úřední ověření podpisu
pro účely výkonu volebního práva
je v souladu s ustanovením § 8 odst.
2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, osvobozeno
od správního poplatku.

Zásady hlasování
Hlasování je umožněno voliči
za předpokladu, že prokáže volební
komisi svoji totožnost a státní občanství České republiky.
Totožnost a státní občanství ČR
prokáže volič platným občanským
průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.
Hlasuje se osobně, zastoupení není
přípustné.
Volič, který hlasuje na voličský
průkaz, je povinen po prokázání
totožnosti a státního občanství ČR
odevzdat voličský průkaz okrskové
volební komisi.

Způsob hlasování
Volič se musí odebrat do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích
lístků. Pokud by se do tohoto
prostoru neodebral, okrsková volební
komise mu hlasování neumožní.
V tomto prostoru vloží do úřední
obálky jeden hlasovací lístek, který
nijak neupravuje.
Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků hlasuje volič tak, že
vloží úřední obálku před okrskovou
volební komisí do volební schránky.

· zprávy z magistrátu
Delegování členů do okrskových volebních komisí
zákonné odlišnosti oproti dosud
konaným typům voleb
Členem okrskové volební komise
může být státní občan ČR, který
v den složení slibu dosáhne věku
18 let, nenastala u něho překážka
v právu volit a není kandidátem
na prezidenta republiky.
Delegovat jednoho člena a jednoho
náhradníka do okrskové volební
komise může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci
prezidenta republiky a jím podaná
kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí
nebo koalice, která má zastoupení
v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické
hnutí nebo koalice, která nemá
zastoupení v Parlamentu ČR a v posledních volbách získala alespoň
jeden mandát v územně příslušném
zastupitelstvu kraje.
Seznam členů, popřípadě náhradníků
do okrskových volebních komisí lze
zaslat nebo osobně doručit, a to
v listinné nebo elektronické podobě
podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo dodané
prostřednictvím datové schránky nejpozději dne 12. 12. 2012 do 16.00 h.
Seznam musí obsahovat:
jméno a příjmení, datum narození
a adresu místa trvalého pobytu
delegovaného člena, podpis osoby
oprávněné jednat jménem politické
strany nebo politického hnutí anebo
podpis občana, který je oprávněn
navrhnout kandidáta na funkci
prezidenta republiky a jím podaná
kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě podpisy osob, které
jsou k delegaci písemně pověřeny
a které kopii písemného pověření
k seznamu přiloží.
Seznam také může obsahovat
(doporučujeme!) adresu pro doručování delegovaného člena, popřípadě
náhradníka údaj, do které okrskové
volební komise mají být delegovaní
členové a náhradníci zařazeni.
Pokud nebude naplněn minimální
počet členů okrskové volební komise
delegovanými členy, bude komise
doplněna o členy z řad veřejnosti,
kteří o účast v komisi projeví zájem.
Evidenci členů okrskových volebních
komisí, jejich doplňování, příjem

rezignací členů komisí, informace
k vzniku, zániku členství v okrskových volebních komisích a výši
odměn vyřizují na Magistrátu města
Karlovy Vary, Moskevská 21:
Zdeňka Raková – kancelář 318,
tel.: 353 118 220, Martina Košíková
– kancelář 333, tel.: 353 118 223.

volebního okrsku. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle
k voliči své dva členy s přenosnou
hlasovací schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.

První zasedání okrskových volebních
komisí ve městě Karlovy Vary
se uskuteční v souladu se zákonem
dne 20. 12. 2012. Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových
volebních komisí se při volbě prezidenta nově doručuje do vlastních
rukou delegovaných a jmenovaných
občanů. Současně se zveřejní
na úřední desce Magistrátu města
Karlovy Vary. Den vyvěšení na úřední
desce je pokládán za den doručení.

Moskevská 2035/21)
Občanům, kteří mají zaevidován
trvalý pobyt na adrese ohlašovny,
tj. na adrese: Karlovy Vary, Moskevská 21, se hlasovací lístky nezasílají
poštou, ale jsou připraveny voličům
k vyzvednutí na informačním pultu
v přízemí budovy Magistrátu města
Karlovy Vary, Moskevská 21.
Tito voliči jsou zapsáni v seznamu
voličů v okrsku č. 1. Volební místností je Základní škola Dukelských
hrdinů, Moskevská 25.

V případě, že se delegovaný nebo
jmenovaný zástupce na první zasedání okrskové volební komise bez
omluvy nedostaví, nelze mu ze zákona umožnit dodatečné složení slibu
a bude povolán buď náhradník, nebo
bude jmenován primátorem města
nový člen okrskové volební komise.
Vzhledem k výše uvedenému
je žádoucí, aby všichni, kdo jsou
oprávněni delegovat své zástupce,
popřípadě náhradníky do okrskových
volebních komisí, uvedli v seznamu
delegovaných zástupců kromě povinných údajů i adresy pro doručování,
tzn. kontaktní adresu v místě, kde se
delegovaný zástupce bude zdržovat v době doručování oznámení,
tj. ve dnech 14.–18. 12. 2012. Eliminují se tím případy, kdy delegovaný
zástupce nepřevezme oznámení
o prvním zasedání okrskových volebních komisí včas, a bez omluvy se
tudíž nedostaví. Je třeba brát zřetel
na to, že na obeslání všech členů
okrskových volebních komisí je poměrně krátká doba, a zejména na to,
že zásilka musí být podle zákona
doručována do vlastních rukou.

Hlasování do přenosné
schránky
Ze závažných, zejména zdravotních
důvodů může volič požádat magistrát
města a v den voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat v rámci svého volebního
okrsku mimo volební místnost, a
to pouze v územním obvodu svého

Realizace volebního práva občanů s úřední adresou na ohlašovně (tj. na adrese Karlovy Vary,

Realizace volebního práva
pacientů hospitalizovaných
ve dnech voleb v Karlovarské
nemocnici
Do karlovarské nemocnice se dostaví
část volební komise z okrsku, kam
nemocnice územně spadá, s přenosnými volebními schránkami. Mohou
zde volit pacienti:
1) kteří si nechali v místě svého
trvalého bydliště vystavit voličský
průkaz, nebo
2) bez voličského průkazu, které
však do 7. 1. 2013 do 16.00 hodin,
v případě druhého kola volby do
21. 1. 2013 do 16.00 h, nahlásila správa nemocnice k zapsání
do zvláštního seznamu voličů vedeného magistrátem města.
Nemohou zde volit občané hospitalizovaní na infekčním oddělení, neboť
jde o zákonem stanovenou překážku
v právu volit.

Realizace volebního práva
lázeňských hostů
Lázeňští hosté, kteří z důvodu
lázeňské péče nemohou volit v místě
svého trvalého bydliště, mohou volit
v jakémkoli okrsku v případě, že si

přivezli do lázní voličský průkaz.
Pokud voličský průkaz nebudou mít,
mohou volit v okrsku, kam územně jejich léčebné zařízení spadá,
ale pouze v případě, že je správci
těchto zařízení nahlásili do 7. 1. 2013
do 16.00 hodin, v případě druhého kola volby do 21. 1. 2013
do 16.00 h., k zapsání do zvláštního
seznamu voličů vedeného magistrátem města.

Vydávání občanských průkazů
ve dnech voleb
Magistrát města Karlovy Vary
zajistí v pátek 11. 1. 2013 (resp.
25. 1. 2013) od 8.00 do 22.00 h.
a v sobotu 12. 1. 2013 (resp.
26. 1. 2013) od 8.00 do 14.00 h
vydávání vyhotovených občanských
průkazů a cestovních pasů.
Zároveň bude v těchto dnech vyřizovat žádosti o vydání občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů
s platností pouze na jeden měsíc
od data vydání. Jedná se o případy,
kdy občan zůstane bez občanského
průkazu například z důvodu ztráty
či odcizení nebo mu před konáním
voleb skončí platnost občanského
průkazu a nemá platný cestovní
pas. Při podání žádosti o občanský
průkaz bez strojově čitelných údajů
předloží občan dvě fotografie a v případě, že nemá občanský průkaz, jiný
osobní doklad (např. řidičský průkaz,
rodný nebo oddací list apod.).

Změna volební místnosti
Volební místnost v okrsku č. 5
je místo v budově Vojenské lázeňské
léčebny na adrese
Městská knihovna Karlovy Vary,
I. P. Pavlova 7.
Do okrsku patří tyto ulice:
Karla IV. 1–6, I. P. Pavlova 1–38,
Bezručova 6–20, Vřídelní 1–57,
Ondřejská 11–56 a Zahradní 1–49.
Další informace k volbám
jsou k dispozici na stránkách
Ministerstva vnitra ČR:
www.mvcr.cz

inzerce
Waldorfská základní škola Wlaštovka
Karlovy Vary o.p.s

Modenská 15, Karlovy Vary - Doubí

15. ledna 2013 od 16:00
Den otevøených dveøí

25. a 26. ledna 2013
Zápis do 1. tøídy WZŠW KV

www.wlastovka.cz, skola@wlastovka.cz, tel. 730 142 134
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Lidový dům nabídne
velkou porci muziky
Příznivci hudby různých žánrů mohou pravidelně
vyrážet na muziku do karlovarského Lidového
domu. Ten kromě populárních interpretů nabízí
zároveň možnost uspořádat oslavy, maturitní
plesy a další zajímavé akce. Program bude bohatý
i v nadcházejících týdnech.
„Už osmého prosince se mohou lidé těšit na populárního zpěváka Petra Nagye s kapelou Indigo,“
láká do Lidového domu Karlovy Vary Vladimír
Suchan z agentury Vlny. Ta pořádá kromě akcí
v tomto kulturním stánku i další hudební akce
v regionu. Pravidelně se například konají akce
v loketském amfiteátru, kde už vystoupily hudební
legendy jako Jethro Tull, Blackmore's Night
či Black Country Communion s Glenem Hughesem. I nadcházející léto přivede zájem příznivců
na nejrůznější hudební osobnosti, jako budou
Lucie Bílá či Horkýže Slíže.
Po koncertu Petera Nagye si přijdou na své i milovníci atraktivního hudebního programu. 14. prosince se totiž v Lokti v kostele představí skupina
Inflagranti společně s hostem, lídrem skupiny
Kabát Pepou Vojtkem. Na své si v lednu přijdou
i příznivci rapu a hip-hopu. O atraktivní zážitek
se postará raper Ego, který vystoupí 12. ledna.
V únoru je naplánován koncert kapel Krausberry
a T4. Milovníci rocku a blues si mohou poznamenat datum 9. února. Nuda nehrozí ani v březnu.
„Můžeme pozvat například na skupiny Monkey
Business, kteří vystoupí 16. března, po nich pak
zahraje 29. března kapela Harlej s předskupinou
Tajfun,“ vyjmenoval další aktivity pořadatel. Podrobnosti najdou lidé také na facebooku Lidového
domu Karlovy Vary.
Jan Havelka

Opery potěšily
německé publikum

M

ezi městem Karlovy Vary a německým
městem Bernkastel-Kues byla v roce
2000 uzavřena partnerská smlouva.
Německé město leží na řece Mosele v Porýní-Falci
a je známo vinicemi a pověstným moselským
vínem. Občané tohoto malebného města s osmi
tisíci obyvateli založili v roce 2002 Spolek pro
péči o partnerství obou měst, který má 130 členů.
Od samého počátku je jeho předsedou pan René
Achtermann, od roku 2003 čestný občan Karlových Varů. Před rokem požádali členové spolku
Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka
o koncert k příležitosti 10. jubilea svého založení.
Měli zájem o komorní koncert, ve kterém bude
místo jak pro náročné árie, tak pro jisté uvolnění
a zábavu. Z nabídnutých možností se v sobotu
10. listopadu 2012 uskutečnil program Ze světa
oper a operet.
Účinkujícími pěvci byli laureáti karlovarské
pěvecké soutěže sopranistka Anna Klamo,
nositelka prestižní Ceny Thálie 2011 za roli Lakmé
v Delibesově stejnojmenné opeře, a tenorista Juraj
Nociar. Zpívali za doprovodu smyčcového souboru
Divertimento se sólistou Vladislavem Liněckým,
klavírním virtuozem Karlem Frieslem a to vše, obdobně jako před dvěma lety při koncertech KSO,
pod vedením dirigenta Státní opery a Národního
divadla v Praze Františka Drse. V programu posluchači slyšeli několik operních árií, nezapomněli
jsme na Rusalku Antonína Dvořáka nebo oblíbené
árie z italských oper. Druhá polovina programu
byla ve znamení skladeb Johanna Strausse a především populárních melodií z operet Emmericha
Kálmána a Franze Lehára. Mezi áriemi a duety za-

zněla Dvořákova Humoreska, Intermezzo z opery
Sedlák kavalír P. Mascagniho, valčík Na krásném
modrém Dunaji, Pizzicatto polka, Montiho Čardáš
aj. Po většině skladeb znělo volání bravo a dlouhý
potlesk. Rusalka Anny Klamo byla úchvatná, árie
Lyonela z opery Marta v podání Juraje Nociara
taktéž. Ale když přišel před koncem programu pěvec ve slovenském východňárském kroji a fujarou,
kterou si ostatně v mládí jako absolvent dřevařské
průmyslové školy sám vyrobil, nebraly výkřiky
bravo s potleskem konce.
Škoda, že vedle představitelů radnice z Bernkastel-Kuesu včetně starosty Wolfganga Porta
neměly Karlovy Vary na večeru zastoupení nikoho
z vedení města. Zachraňoval to MUDr. Jan Podlipný, dlouholetý člen karlovarského zastupitelstva,
ale také člen Spolku pro partnerství obou měst,
a paní Jitka Hradílková se svou neutuchající energií, jazykovým vybavením a obdivuhodnými znalostmi historie obou měst. Ve spontánním závěru
programu zazněla oboustranná přání opětného
brzkého setkání partnerských měst.
Alois Ježek

Opravy sedleckého kostela pokračují
Dne 12. 7. 2012 byly zahájeny práce na budování
toalet v kostele. Pro jejich zbudování byla vybrána
málo využívaná místnost pod schodištěm na kůr
v blízkosti hlavního vchodu, která doposud sloužila
jako dílna a skladiště materiálu. Nejprve byla místnost kompletně vystěhována a uložený materiál
i dílna přemístěny do volných prostor u schodiště
na věž. Dalším krokem bylo odstranění prohnilé
dřevěné podlahy, pod níž byla nalezena velká
ložiska dřevomorky.
5. 10. 2012 byly zahájeny výkopové práce pro
přípojku vody a kanalizace do kostela. Byly
proraženy základy kostela, vykopána jáma pro
osazení vodoměrné šachty, položeno potrubí pro
vodu a kanalizaci do kostela a připojeno k veřejné
vodovodní a kanalizační síti. Následně bylo vše
zabetonováno a zasypáno. Dne 12. 10. byly pracovníkem firmy VaK osazeny vodoměrné hodiny,
10
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čímž do kostela začala poprvé v historii téct voda
potrubím, a nikoliv střechou. Poté začaly práce v
interiéru – rozvody vody, kanalizace a elektrického
vedení, betonáž podlahy, stavba sádrokartonových
příček a stropu, pokládka dlažby a obkladů, instalace sanitární keramiky (toalety, pisoáry, umyvadla,
výlevka) a mnoho dalších nezbytných prací.
3. 11. 2012 byly úklidem prostor práce na zbudování hygienického zařízení (toalet) v našem kostele
dokončeny. Kromě toalet se v prostorách nachází
i úklidová komora s výlevkou. Samozřejmou součástí je i WC pro handicapované. Všechny toalety
jsou odvětrány pomocí odsávacího zařízení a vyhřívány topnými žebříky. Teplou vodu k umyvadlům
zajišťuje elektrický bojler.
Celkové náklady na stavbu se vyšplhaly na bezmála 300 000 Kč. Protože se nejedná o opravu,
nýbrž modernizaci, na kterou nelze čerpat dotace,

celou akci financovalo Občanské sdružení na
záchranu kostela sv. Anny v Sedleci z vlastních
zdrojů. Proto bychom rádi opět připomněli možnost
přispět finančně na opravu kostela. Drobné dary
je možné posílat přímo na účet veřejné sbírky
77778777/5500. Štědřejší dárci, kteří by si svůj
dar chtěli odepsat z daně z příjmu, nechť kontaktují zástupce občanského sdružení na tel. čísle
608 072 516.
Na veškerých zemních pracích a úklidu se podíleli
členové našeho sdružení. Rádi bychom poděkovali
jim i mnoha právnickým a fyzickým osobám, které
na tuto akci bezplatně poskytly materiál nebo
stavební techniku. Dík patří také městu Karlovy
Vary, které jako jediné z orgánů státní správy
a samosprávy letos na opravy kostela sv. Anny
přispělo.
Alois Kůrka

· téma

Program Vánočních trhů 2012
• Prodejní Vánoční trhy 28. listopadu 2012 až 23. prosince 2012 od 10:00 do 18:00 hodin
7. 12. (pátek)
10:00–18:00 Včerejší svět - pojízdné muzeum
z Lokte
KAMION Coca-Cola (tržiště Varšavská)
16:00–18:00 Vánoční kamion Coca-Cola

17:00–18:00 hudební vystoupení zpěvačky
Debbi a zpěváka Lipa

8. 12. (sobota)

30. 11. (pátek)
10:00–18:00 Včerejší svět - pojízdné muzeum
z Lokte

1. 12. (sobota)
Dětské vánoční dílny od 10:00 do 17:00 hodin
10:00–18:00 Včerejší svět - pojízdné muzeum
z Lokte
15:00–16:00 pěvecké vystoupení pod
vedením Štěpánky Steinové
16:00–17:00 hudební vystoupení
flašinetáře
17:00–18:00 taneční vystoupení Klubu
sportovního tance Best

2. 12. (1. adventní neděle)
Dětské vánoční dílny od 10:00 do 17:00 hodin
Rozsviť své Vánoce s Ekolamp – vánoční fotografování na památku
10:00–18:00 Včerejší svět - pojízdné muzeum
z Lokte
15:00–16:00 vystoupení kapely Trepka
16:00–17:00 vystoupení kapely Hašlerka
17:15–18:00 vystoupení pěveckého
sboru Paleta
18:00
Posvěcení trhů farářem
Františkem Kiššem
Rozsvícení vánočního stromu a 1. adventní svíce
(primátor Ing. Petr Kulhánek)
Pozvání na primátorskou vánoční polévku

Dětské vánoční dílny od 10:00 do 17:00 hodin
10:00–18:00 Včerejší svět - pojízdné muzeum
z Lokte
15:00–16:00 hudební vystoupení flašinetáře
16:00–17:00 vystoupení kapely DRC Ostrov
17:00–18:00 pohádka Vochechule bambule
v podání Karlovarského hudebního
divadla

9. 12. (2. adventní neděle)
Dětské vánoční dílny od 10:00 do 17:00 hodin
10:00–18:00 Včerejší svět - pojízdné muzeum
z Lokte
15:00–16:00 sborové vystoupení
pod vedením OPS Forte
16:00–17:00 pěvecké vystoupení pod vedením
Štěpánky Steinové
17:00–18:00 Vánoční tančení andělíčků
a čertíků v podání žáků ze ZUŠ
Antonína Dvořáka Karlovy Vary
18:00	Rozsvícení 2. adventní svíce
(náměstek RNDr. Jaroslav Růžička)

14. 12. (pátek)
Dětské vánoční dílny od 10:00 do 17:00 hodin
+ doprovodný kulturní program – vystoupení
základních a mateřských škol
od 15:00 do 17:00 hodin

15. 12. (sobota)
Dětské vánoční dílny od 10:00 do 17:00 hodin
10:00–18:00 Včerejší svět - pojízdné muzeum
z Lokte
15:00–16:00 pěvecké vystoupení pod vedením
Štěpánky Steinové
16:00–17:00 vystoupení sboru Cubitus
17:00–18:00 Vánoční rappresentování, aneb
i Ježíšek rád hip-hop taneční
vystoupení skupiny Rappresent

16. 12. (3. adventní neděle)

Příjemné vystoupení nabídne také soubor Hašlerka

3. 12. (pondělí)
Rozsviť své Vánoce s Ekolamp – vánoční
fotografování na památku

Kořením vánočních akcí bude také zpěvačka Debbi.
Ta zazpívá své hitovky

Dětské vánoční dílny od 10:00 do 17:00 hodin
10:00–18:00 Včerejší svět - pojízdné muzeum
z Lokte
15:00–16:00 vystoupení zpěváka
Slávka Klecandra
16:00–17:00 vystoupení hudební skupiny
církve bratrské
17:00	Rozsvícení 3. adventní svíce
(náměstek Mgr. Jiří Klsák)

21.12. (pátek)
Dětské vánoční dílny od 10:00 do 17:00 hodin
10:00–18:00 Včerejší svět - pojízdné muzeum
z Lokte
+ doprovodný kulturní program - vystoupení
základních a mateřských škol
od 15:00 do 17:00 hodin

22. 12. (sobota)
Dětské vánoční dílny od 10:00 do 17:00 hodin
10:00–18:00 Včerejší svět - pojízdné muzeum
z Lokte
14:00–15:00 vystoupení sboru Orbis Pictus
15:00–16:00 pohádka Svátky zvířátek
v podání Dětského divadla Pimprle
16:00–16:30 Vánoční obrázky vystoupení
folklorního Souboru tanců
a písní Dyleň
16:30–17:00 Průvod světlonošů–průvod dětí
s lampióny
17:00	Ohňostroj pro malé i velké
světlonoše

23. 12. (4. adventní neděle)
Dětské vánoční dílny od 10:00 do 17:00 hodin
10:00–18:00 Včerejší svět - pojízdné muzeum
z Lokte
14:00–15:00 Vánoční vokální TRIO vystoupení
žáků ZUŠ Karlovy Vary
15:00–16:00 Velká vánoční pohádka v podání
herců Divadla z bedny
16:00–17:00 hudební vystoupení Milana Krajíce
a přátel
17:00	Rozsvícení 4. adventní svíce
(primátor Ing. Petr Kulhánek /
náměstek Ing. Petr Bursík)
17:00–17:30 možnost odnést si domů plamínek
pokoje a míru Betlémské světlo
17:00–17:30 Vánoční vystoupení skautů
z přístavu ORION
17:30–18:30 vystoupení kapely Petr nebo Pavel
11
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Partnerem vánočního osvětlení
v Karlových Varech bude i letos Ekolamp
• Vánoční výzdoba se v Karlových Varech rozsvítí před začátkem adventu. Ekologickým partnerem
osvětlení je opět společnost Ekolamp, která zajišťuje zpětný odběr a následnou ekologickou recyklaci
vysloužilých světelných zdrojů a průmyslových svítidel pro město i karlovarské domácnosti. Ve Varech
je pro recyklaci vytvořeno deset sběrných míst.

V

ánoční osvětlení ve Varech se jako každý
rok rozsvítí krátce před začátkem adventu,
konkrétně 28. listopadu v 17 hodin. Letos,
podobně jako v předcházejících letech, se stovky
světel na třídě T. G. Masaryka rozzáří díky společnosti Ekolamp. „Jsme rádi, že již poněkolikáté
bude ekologickým partnerem vánočního stromku
společnost Ekolamp, která pro město zajišťuje
recyklaci a ekologickou likvidaci úsporných světelných zdrojů a průmyslových svítidel,“ říká primátor
města Petr Kulhánek.

Úsporné zářivky do koše nepatří
Klasické sváteční osvětlení spotřebuje denně energii, kterou by vyprodukovala malá vodní elektrárna.
Proto i město Karlovy Vary postupně nahrazuje
klasické žárovky úspornými. Investice do nových
světel se díky energetickým úsporám rychle vrátí.
Když úsporné světelné zdroje doslouží, měly by být
recyklovány, a nikoli skončit v běžném komunálním
odpadu. Úsporné zářivky, výbojky či LED světelné
zdroje totiž obsahují řadu cenných kovů a jiných
druhotných surovin, které je možné opětovně
využít. Některé světelné zdroje navíc obsahují malé
množství toxické rtuti, která při nesprávné likvidaci
zbytečně zamořuje životní prostředí. „Ročně končí
na skládkách až 60 % doma použitých a vyřazených úsporných světelných zdrojů. To představuje
značnou ekologickou zátěž více než tisíce tun směsi skla, plastů, kovů a hlavně zhruba 75 kilogramů
toxické rtuti,“ upozorňuje Alexandr Hanousek,
jednatel společnosti Ekolamp, která zajišťuje jejich
zpětný odběr a následnou ekologickou recyklaci.

Ročně přibývají desítky
nových sběrných míst
V současné době je v Karlových Varech provozováno deset sběrných míst, kam občané mohou
vysloužilé úsporné zářivky, výbojky, lineární
zářivky a světelné zdroje s LED technologií odnést.
Z průzkumu, který si nechala společnost Ekolamp
vypracovat, vyplývá, že spotřebitelé jsou ochotni
odnášet vyřazené zářivky průměrně do vzdálenosti maximálně 714 metrů. Ekolamp se proto
snaží vycházet občanům vstříc a rozšiřuje síť
malých sběrných nádob v obchodních centrech,
na městských úřadech nebo ve firmách. „Doposud
jsme jich rozmístili více než patnáct set,“ dodává
Alexandr Hanousek. Aktuální informace o sběrných
místech v celém Karlovarském kraji a otevírací
době jsou k dispozici na www.ekolamp.cz.
12
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Karlovarští mohou soutěžit
o rozsvícené vánoční stromky
Šíření povědomí o recyklaci vysloužilých „úsporek“
podpoří v Karlových Varech vědomostní soutěž
Rozsvítíme vaše Vánoce. Soutěžící musí v období
mezi 15. listopadem a 12. prosincem správně
vyplnit krátký kvíz na webu www.rozsvitimevasevanoce.cz. „Pro výherce je připraveno deset
vánočních stromů v květináči se sadou krásných
ozdob a moderním LED diodovým osvětlením,“

říká Alexandr Hanousek. Stromek lze pěstovat
i pro příští vánoční svátky, anebo jej vysadit
do volné přírody.
Více informací na www.ekolamp.cz
a www.rozsvitimevasevanoce.cz.

· téma

Chcete vyhrát tablet? Sbírejte elektrošrot

M

ilí spoluobčané, ve spolupráci s Karlovarským krajem a společností ASEKOL
jsme pro vás připravili soutěž ve sběru
drobného elektra.
Zapojit se můžete ihned, od okamžiku, kdy si odstřihnete tento leták s razítky (nebo si jej můžete
vytisknout z webových stránek www.asekol.cz,
sekce Sbírej a vyhraj!).
Pak už jen stačí najít doma, v garáži, na půdě
nebo na chatě staré vysloužilé elektro a odnést
je spolu s tímto letákem na sběrný dvůr. Tam
vám letáček orazítkují (1 spotřebič = 1 razítko).
Jakmile jich budete mít pět, vyplňte kontaktní
údaje a odpovězte na otázku, zda elektro patří
do směsného odpadu. Pak leták odešlete na
PO BOX č. 75, 460 03 Liberec 3. Tisk letáků
není omezen, naopak, čím více donesete elektra
a odešlete orazítkovaných letáků, tím větší šanci
máte na výhru zbrusu nového tabletu Samsung
nebo další elektroniky. Více informací o soutěži je
k dispozici na www.asekol.cz.
Vítězové se budou losovat za celý kraj, první místo
bude oceněno zbrusu novým tabletem od společnosti Samsung, hodnotné spotřebiče obdrží
i vylosovaní na 2.–5. místě. Přesná pravidla jsou
uvedena také na www.asekol.cz, opět v sekci

Sbírej a vyhraj! Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnotné ceny a zároveň přispějete recyklací
elektra k ochraně životního prostředí. Každý spotřebič totiž obsahuje až 80 % materiálů, které lze

znovu využít. Navíc se zabrání úniku škodlivých
látek, jako je rtuť nebo olovo. Nenechte proto ležet
staré elektro v šuplíku, raději sbírejte a vyhrávejte!
Soutěž trvá do 28. 2. 2013!

SBÍREJ
VYHRAJ
... nový

Jak se zbavit
zbytečných elektrospotřebičů ??

Tablet

1.

2.

3.

a mnoho dalších cen

5 spotřebičů přineseš
razítka za ně dostaneš
5 razítek odešleš
a se štěsím vyhraješ!

více info na www.asekol.cz
Orazítkované a vyplněné letáky zasílejte na
PMH s.r.o., P. O. BOX č. 75, 460 03 Liberec 3

4.

5.
Jméno a příjmení: ........................................................................................................................................................... Telefon: ......................................................
Adresa: ............................................................................................................................................................................ E-mail: .......................................................
Místo odevzdání spotřebičů: ................................................................................................................................................................................................................
Patří elektrický a elektronický odpad do komunálního odpadu? (zaškrtni)

Ano

/ Ne

KRAJ: ...................................................................................

Kamion přiveze Santa Clause

Naučíme konečně naše děti svačit?

Všechny děti z Karlových Varů se mohou těšit na 7. prosince. Do města totiž
zavítá populární vánoční kamion společnosti Coca Cola. Ten nabídne bohatý
program a umožní dětem i setkání se Santa Clausem. Zároveň poslouží
výtěžek prodaných dárků na dobročinné účely. Tento kamion také zajíždí
do dětských domovů a na další místa, kde se děti také mohou těšit na milé
setkání.
V Karlových Varech bude kamion parkovat ve Varšavské ulici a začátek akce
je naplánovaný na 16. hodinu.

Od prosince si děti z většiny ZŠ a z některých SŠ mohou objednávat zdravou, čerstvou a levnou svačinu, která jim bude doručena až do jejich školy.
Rodiče budou mít kontrolu nad tím, co jejich dítě svačí. Mohou si objednávat
z webových stránek nebo z mobilního telefonu za pomocí QR kódu. Pokud
má dítě telefon s připojením k internetu, stáhne si naši aplikaci, namíří
fotoaparát na danou svačinu, vyfotí a je to. Má objednáno.
Více informací najdete na www.svacime.cz.
G. Fýbová

inzerce

Nad Dvorem 1
Míchání barev na počkání (Dulux, Ekolak,
Karlovy Vary
Colorlak) • široký výběr tapet • sádrové
Tel.: 774 559 959 prvky • polystyrénové lišty.

malířský bílý nátěr vnitřní otěruodolný,
85 % bělosti, vhodný na sádrokarton,
na devoskyt a betonové plochy, štuky
a přetíratelné papírové tapety

stěrková hmota slouží jako
náhrada tenkovrstvých štuků,
na opravy starých omítek,
zrnitost 2 mm, snadno brousitelné

Plus 3A 40kg

Devoskyt 25kg

569,- Kč s DPH

Omítka Strukturputz
silikon bílá 2mm 25kg

359,- Kč s DPH akční cena 850,- Kč s DPH

AKCE Dulux při předložení tohoto inzerátu SLEVA 20 %

SC-320761/08
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Plavecká legenda bilancuje. Vladimír Král
je i v osmdesáti letech ve formě

M

luvíme-li o karlovarských sportovních
legendách, nesmíme zapomenout
na Vladimíra Krále. Plavec, potápěč,
záchranář, stále aktivní, už od obecné školy a
nepolevuje ani v osmdesáti. Většinu Karlovaráků,
především ty dříve narozené, učil v Lázních III
plavat.
Narodil se v Plzni 20. 11. 1932. Rodiče ho vedli
ke sportu. Kupodivu to ale nebyl fotbal ani hokej,
ale volejbal a lyžování. Otec byl za války nasazen
v Karlových Varech, což byl důvod, aby se po válce do lázeňského města rodina přestěhovala.
„Osídlovali jsme pohraničí. Hlavní důvod byl ale,
že jsme neměli v Plzni kde bydlet. Při posledním
náletu na Plzeň 24. dubna 1945 nám Američané
vybombardovali barák.“
Plavat se Vladimír naučil ve 3. třídě obecné školy.
„Bylo to v hodinách tělocviku. Pan učitel nás měl
přivázané na bidlo a pracně jsme se posouvali
bazénem podle břehu. Kupodivu se mi to zalíbilo.
Naučil jsem se plavat prsa a motýlek. Kraul se
mi nelíbil. Už ve škole jsem začal závodit za žáky
a později za dorost.”
Bylo po válce a v Karlových Varech začaly vznikat
sportovní oddíly. Plavci byli mezi prvními. Střediskem se staly Lázně III, kde byl bazének minimálních rozměrů 11,23 x 5 metrů. U tohoto „plivátka”
se scházeli plavci tří (!) oddílů Slovanu, Slavie
a Baníku (Jáchymovské doly). „Mezi zakladateli
byli pánové Karas, Crhan, Legát, Severa a další.
Každý klub trénoval jednou týdně a měl k dispozici tři dráhy. Kurz navštěvovalo 25 až 35 dětí.
Za 10 hodin uměly plavat. Učilo se už podle
moderních metod – bez ponižujícího pomocného
bidla. V létě jsme měli základnu v Děpoltovicích,
kam jsme většinou jezdili na kole. Dokonce jsme
si zde postavili bazénový vor. Na přehradu jsme
chodili až po roce 1955, byla tam však hodně
studená voda.”
To už ale Vladimír Král závodil. V roce 1949

získal titul krajského přeborníka na 200 metrů
prsa. „Tady někde začala moje plavecká dráha.
Byl jsem ve funkci cvičitele, ale i závodníka.
Na vojně jsem byl členem RH Planá. Když jsem se
vrátil, přemluvil mě jednatel Jan Cibuzar, abych
přestoupil do Baníku. Závodili jsme dál v Děpoltovicích a zkusili jsme si i tehdy módní vodní pólo.
V soutěži byl tehdy Sokolov, Aš, Kraslice a Plzeň.
Pamatuji se, jak jsme právě nejlepší družstvo
Plzeň porazili. Soutěž ale brzo zkrachovala, dnes
by se řeklo – z ekonomických důvodů.
V rámci plaveckého oddílu Baník vznikl zásluhou
V. Krále potápěčský klub – plavání s ploutvemi.
„Byli jsme prvním oddílem v republice, další oddíly rychle vznikaly. V roce 1964 se dostavil i mezinárodní úspěch. V NDR jsme skončili v soutěži
družstev za Ruskem a domácími, na 3. místě.“

Karlovarští závodníci se prosazovali i ve světě.
Eda Michl skončil na ME v Rakousku v roce 1965
na 3. místě. Byla to vůbec první mezinárodní
medaile. Později Michl vybojoval ve Švýcarsku
dokonce titul ME. Největšího úspěchu karlovarského orientačního plavání však dosáhla Zdena
Šafrová, která se stala v roce 1973 mistryní
světa. Po úspěšné sezoně se V. Král stal státním
trenérem sekce orientačního potápění. „V současnosti nám radost dělá Martin Petrisko, který
závodil v roce 2010 v Dánsku, odkud přivezl
stříbrnou medaili z plavání pod vodou. Na jeden
nádech uplaval 182 metrů. Já jsem tak zdatný
nebyl, uplaval jsem jen 70 metrů. Tato sportovní
disciplína se už nedoporučuje ze zdravotních
důvodů. Vznikla nová disciplína – plavání pod
vodou na 40 metrů – a na čas. Rekord má Milan
Flégl – 18,1 sekundy.”
Další mezník ve sportovním životě V. Krále bylo
založení oddílu vodních záchranářů pod Červeným křížem. „Dali jsme dohromady desítku potápěčů, absolvovali jsme týdenní školení a vytvořili
jsme základnu na Jesenické přehradě. Nejprve
jsme sloužili jen soboty a neděle, ale rozrůstali
jsme se. V letní sezoně jsme už měli i dvě věže,
kde jsme se pravidelně střídali. Čluny jsme získali
až v roce 1995.”
V. Král si vede přesný přehled o počtu osob, které
zachránil. „V Nové Roli, v Děpoltovicích a dokonce
v Košicích, kde jsme měli soustředění, jsem
zachránil tři děti. Zmizely pod vodou, musel jsem
je nejdříve najít, doplavat s nimi na břeh a poskytnout první pomoc. Na Jesenici jsem zachránil
5 dospělých. Dva byli nezkušení surfaři, neměli
ani záchranné vesty.”
Zajímavou etapou V. Krále byla nabídka prezidenta potápěčské asociace Jiřího Hrušky k návštěvě
Bali. „Pomáhal jsem na jeho soukromé základně,
po práci jsem hodně fotografoval.”
Luboš Zahradníček

inzerce
SC-311921/11

NEJLEPŠÍ HOKEJOVÁ LIGA EVROPY
ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ REPREZENTANTI K VIDĚNÍ V PRAZE...

st - 21 / 11 /2012

HC LEV PRAHA

VS.

M. O. ATLANT MYTIŠČI

pá - 23 / 11 /2012

HC LEV PRAHA

VS.

LOKOMOTIV JAROSLAVL

st - 5 / 12 /2012

HC LEV PRAHA

VS.

HC TORPEDO N. NOVGOROD

19:00 hod. Tipsport Arena

19:00 hod. Tipsport Arena

19:00 hod. Tipsport Arena

Vstupenky již nyní v prodeji na Zákaznickém centru Tipsport areny a na www.ticketportal.cz

www.levpraha.cz

www.levpraha.cz
SC-321473/35
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Milovník knih oslavil devadesátiny „Práce mě stále baví”

O

bdivuhodné životní jubileum oslavil
26. října pan Oldřich Drlík. Oslavenec
pochází z Moravy, kde se svými rodiči
žil v obci Leština. V roce 1938 byl přijat k firmě
Baťa do Zlína. Zde navštěvoval odbornou, později
mistrovskou školu obuvnickou. Měl rád hudbu,
hrál na housle. Studoval hudební a pedagogické
oddělení této školy a od roku 1945 byl hudebním
referentem a zároveň knihovníkem v domovech
mládeže. Knihy a práce s nimi nakonec provázely
celý jeho profesní i osobní život. Jeho knihovnickou kariéru odstartoval úspěch knihovny domovů
mládeže ve Zlíně, která v době jeho působení
získala 1. cenu v kategorii žákovských knihoven v ČSSR. Po tomto úspěchu dostal nabídku

vést krajskou knihovnu v Ostravě. V roce 1955
odešel do Karlových Varů, kde se stal ředitelem
nynější městské knihovny. Ve funkci zůstal až
do roku 1970. Také zde byl úspěšný. Karlovarská
knihovna za jeho vedení získala štít vzorné lidové
knihovny ministerstva kultury.
Jeho úspěšnou kariéru tentokrát v Karlových
Varech však zastavil komunistický režim. Pro své
politické postoje byl v roce 1970 odvolán z funkce
ředitele. Poté dva roky pracoval v okresním
archivu a později nastoupil do montážního závodu
v Toužimi, kde pracoval jako montážník až
do důchodu. Knihy však zůstaly jeho vášní dosud,
což dokazuje jeho bohatá osobní knihovna doma.
„Se stářím se mi zlepšil zrak. Čtu bez brýlí,“ prozrazuje s úsměvem jubilant, který ročně přečte
desítky knih.
Pan Drlík nyní žije v Drahovicích se svou druhou
manželkou. Má tři děti, čtyři vnoučata a již osm
pravnoučat. Většina jeho rodiny však žije na Moravě. Kromě četby sleduje také televizi, a to především zprávy, rád si udržuje přehled. Nejraději
si pochutná na ovocných knedlících. S manželkou
je již padesát osm let. „Okouzlil mě tím, jak byl
chytrý a výřečný,“ prozrazuje paní Drlíková.
Panu Drlíkovi přejeme hodně zdraví a elánu
do dalších let!

říká Pavel Reiser a zájem o příjemný vzhled lázeňských lesů ho neopouští ani po završení třiceti let
práce u jedné organizace. Nynější zástupce ředitele Lázeňských lesů Karlovy Vary nastoupil u této
firmy v roce 1982. „Přišel jsem přes Toužim, kde
jsem po vojně pracoval u státních lesů. Původem
jsem z Plzně, zaujal mě tehdy inzerát na místo
technika v K. Varech. U organizace Lázeňské
lesy jsem pak postupně zastával různá místa.“
Nejen prací je živ člověk a Pavel Reiser má i jeden
celoživotní koníček – hokej. Dnes už by si prý na
brusle netroufl, ale působí jako vedoucí juniorského oddílu HC Energie. „Dodnes rád vzpomínám,
jak jsme u mládeže s hokejem začínali. Byly to
zajímavé časy a i nyní se stále děje něco nového.
Hokej se v K. Varech dostal, za uplynulé dvacetiletí na velmi vysokou úroveň a věřím, že tu ještě
vybojujeme nejedno finále…“

inzerce

Luhačovice

ADINA MANDLOVÁ ZDE
POKAŽDÉ ZKRÁSNĚLA.
JAKÉ KOUZLO UDĚLAJÍ
LUHAČOVICE S VÁMI?
Adina dobře věděla, jak si pobyt v lázních naplno
užít. Její krása a elegance se opíraly o kvalitní péči
plnou lázeňských procedur. Odpočatá mysl nabíjela
její šarm, hýčkání těla se zúročilo v perfektní ﬁguře.
Tak měla herečka vše, aby mohla prožívat nesčetné
příběhy na stříbrném plátně i v životě. Vepište svůj
příběh do lázeňské historie i vy.

Česká republika. Místo pro váš příběh.
SC-321555/05

www.kudyznudy.cz

1386_12_11_CzechTourism_inz 188x130mm_Luhacovice.indd 1
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Vánoční dárky nejraději dávám,
říká primátor Petr Kulhánek
• Na vánoční svátky už se těší také primátor. Ten je nejraději prožívá se svou rodinou a nezapomene vyrazit ani na nějaký zajímavý výlet. Věří také, že se budou lidem líbit připravené Vánoční trhy.
Má už i plány na příští rok, město by se podle něj chtělo pokusit snížit schodek rozpočtu.
Jak se těšíte na letošní Vánoce?
Nakupujete dárky v předstihu, či až
na poslední chvíli?
Snažím se vždycky zařídit všechno
v předstihu, ale vždycky se mi to
nepodaří. Jinak na Vánoce se těším,
hlavně na jedinečnou atmosféru,
kterou mám v podvědomí z dětství, a samozřejmě na děti, jak si
ji budeme společně užívat, zdobit
stromeček, připravovat kapra. Určitě
nás zase čeká vánoční výlet, vždycky navštěvujeme zajímavá místa
v okolí, uvidíme, kam nás to zavane
letos.
Co jste si letos přál k Vánocům?
Máte nějaký vysněný dárek?
Úměrně s dobou mě opouští
sportovní vybavení a oblečení, které
potřebuji obnovovat – tedy zejména
dárky z této oblasti. Přesto mne
vždy nejvíc těší spíše dárky dávat.
Jaké se u vás doma dodržují tradice?
Chodíte třeba s rodinou do kostela?
Do kostela nechodíme, trávíme
Štědrý večer spolu doma. Pouštíme
lodičky se svíčkou ze skořápek od

Primátor Petr Kulhánek má vánoční atmosféru velmi rád

vlašských ořechů, zkoušeli jsme lít
olovo, ale trochu jsme narazili na
to, že jsme pak nedokázali rozluštit,
co se nám vlastně podařilo vytvořit.
Ale určitě dodržujeme už zmíněný
vánoční výlet, já se rád účastním
novoročního běhu – kromě letošního
Nového roku, kdy jsem byl po opera-

ci. Letos na Nový rok 2013 už zase
určitě poběžím. Držíme na štědrovečerního kapra, toho připravuju já a
moje žena má na starosti bramborový salát, vždy se základem od mého
otce, to už je také tradice. Samozřejmě stavíme stromek, poslední
den před Vánocemi, letos to vlastně

pěkně vyjde rovnou na poslední
adventní neděli.
Umíte péct cukroví? Pomáháte s ním
nějak?
Pomáhal jsem, když jsem byl malý,
favoritem byly a jsou dodnes vanilkové rohlíčky. Teď jsou největšími

inzerce

Léčebné lázně jsou
u

unikátní českou
medicínou
Více informací naleznete
na www.lecebnelazne.cz
Tradice dlouhá několik set let, více než třicet
ři
lá
lázeňských
ň ký h míst,
í vysoce kkvalitní
li í lé
lékařská péče, progresivní léčebné a rehabilitační metody, stovky léčivých pramenů
a bohatá naleziště peloidů (slatina, rašelina a bahno), neopakovatelná atmosféra
a architektura, to vše dělá z České republiky jednu ze světových lázeňských velmocí.
SC-322119/01

Ve srovnání se zahraničím jsou naše lázně unikátní díky osvědčenému propojení
lékařské vědy se sílou přírodních zdrojů. Namísto chemických léčiv nabízí tradiční
lázeňská péče návrat k přírodě a jejímu bohatství. Blahodárné působení každé lázeňské kúry přetrvá dlouhou dobu po jejím ukončení, ať už jde o léčbu konkrétních
zdravotních potíží nebo jejich prevenci, relaxaci či omlazení organismu.
Kampaň na propagaci léčebného lázeňství je realizována v rámci Integrovaného operačního programu
ﬁnancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

SC-321446/54
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jednou našel ve skříni zabalené
dárky ještě před Vánocemi, a trochu
mě udivilo, co tam dělají v takový
nepřiměřený čas. Trochu mi to
vzalo to nádherné překvapení, když
na štědrý večer někdo zazvoní,
nikde nikdo přitom není, a najednou
na stromečku hoří svíčky i prskavky
a pod ním jsou dárky… Ale Vánoce
jsou hezké i tak.

pomocníky naši kluci. K oblíbeným
vanilkovým rohlíčkům je vždy vysoká spotřeba lineckého.
Máte nějaké Vánoce z minulosti,
na které rád vzpomínáte a proč?
Tak určitě to byly ty dvoje Vánoce,
při kterých nás bylo vždy o jednoho
víc – když se narodili naši kluci,
tak vždycky jejich první Štědrý den.
S miminky je to sice těžké, ale zase
když ho chováte v náručí u svítícího stromečku, je to něco, co vám
zůstane v hlavě napořád. Vždyť
i Ježíšek byl mimino.

K Vánocům neodmyslitelně patří
televizní pohádky, máte nějakou
oblíbenou?
Mám rád ty klasické české pohádky,
na které jsem se díval i jako kluk. Tři
oříšky pro Popelku, Princeznu se zlatou hvězdou, Sůl nad zlato, ale taky
ty novější, jako Pohádku o létajícím
ševci. Vždycky mě také potěší, když
narazím na starou českou pohádku,
kterou jsem ještě nikdy neviděl –
a kupodivu se mi to obvykle stává.

Dostal jste někdy dárek, který vás
dodnes těší?
Byla to úžasná vysněná autodráha,
na kterou jsem několik let čekal a se
kterou jsem si vyhrál jako s ničím
jiným. Určitě jí velkou část ještě
najdu na půdě. Už se těším, až kluci
dorostou do věku, kdy si ji budou
moct užít jako já a přitom ji dokážou
nezničit.

Co byste popřál k Vánocům Karlovarákům?
Příjemné prožití adventu a svátků,
hezké město, dobrou náladu. Já si
vždycky o Vánocích připomínám,
že se vlastně máme docela dobře,
máme co jíst, máme kde bydlet
a máme doma teplo, máme spokojenou rodinu a příbuzné, kteří nás mají
rádi. Vím, že tohle má většina lidí,
ale přesto to nepovažuju za samozřejmé.

Stalo se vám někdy, že by vás nějaký
dárek zklamal, či máte s Vánocemi
spojen nějaký trapas?
Vzpomínám na Vánoce před několika
lety u babičky, sešli jsme se tam
celá rodina včetně Codyho, našeho
psa. Zjevně přetížen všemi těmi
vánočními pamlsky už nevydržel
a hledal, kde si ulevit, čehož jsme
si bohužel nestihli všimnout. A jediné
zelené klidné místečko našel přímo
pod vánočním stromkem.

pro děti nebo rodiče s dětmi, ale
věřím, že sortiment zaujme i ty, kdo
hledají nějaký hezký dárek nebo
vánoční dekoraci. Poslední adventní
neděle je letos těsně před štědrým
dnem. No a druhý svátek vánoční
bude také už tradičně patřit karlovarskému Ski Sprintu.
Blíží se Nový rok, dáváte si nějaká
předsevzetí?
Nevěřím, že by novoroční předsevzetí mělo nějakou mimořádnou
moc, a místo předsevzetí se spíš
snažím plánovat podle toho, co
je zrovna potřeba. Chtěl bych
si příští rok zaběhnout maraton
v Praze a 14 dní nato půlmaraton
v Karlových Varech, který se poběží
23. května. Právě teď řešíme, jak
dosáhnout příští rok zase o polovinu
nižšího schodku rozpočtu města, tak
aby se od roku 2014 už nezadlužovalo a hospodařilo vyrovnaně.
Ale jestli tedy nějaké předsevzetí
– chtěl bych v příštím roce vidět
ty nejzajímavější filmy, které jsem
v posledních dvou letech chtěl vidět
a nenašel na ně čas.

PETR KULHÁNEK
*14.4.1971, Karlovy Vary
1975-1977 MŠ Jízdárenská
1977-1985 ZŠ Dukelských hrdinů
1985-1989 SPŠ Ostrov
1989-1990 ČVUT mikroeletronika
1990-1997 VŠ ekonomická Praha
studijní pobyty v USA a Austrálii
HOPI – ředitel logistiky pro Makro
Cash & Carry
Ředitel a společník Vydavatelství
Promenáda
Zastupitel Karlových Varů
od 2006, primátor od 2010, nově
zastupitel Karlovarského kraje
Nadšený fanoušek filmu, spoluzakladatel Filmového klubu
Karlovy Vary a předseda správní
rady Mezinárodního filmového
festivalu Karlovy Vary Amatérský
závodní běžec
Otec dvou dětí (Jáchyma a Ondřeje), ženatý, manželka Barbora

inzerce

Bude o Vánocích nějaká zajímavá
akce, na kterou byste chtěl občany
pozvat?
Určitě už od začátku prosince
na tradiční Vánoční trhy, opět jsme
se snažili zařídit program především

Do kolika let jste věřil, že dárky nosí
Ježíšek?
Až do základní školy, pak jsem
inzerce

SNADNÁ CESTA

DO LÁZNÍ
» Vyzkoušejte
procedury se
zimní slevou

levy

řejí
h
a
z
ní s

zim

www.spa5.cz

» Darujte zdravíí
svým blízkým
- darujte
az
vánoční poukaz
listopad 2012 - březen 2013

slevy 5. 11. - 21. 12. 2012 a 14. 1. - 24. 3. 2013
• bazén • vířivky • sauna • parní kabina • infrasauna
• VacuShape • solná jeskyně • minerální koupele
• masáže • rašelinové zábaly • oxygenoterapie
• rehabilitace • elektroterapie • kryoterapie
• lázeňský lékař • wellness a beauty

SC-321949/34

SC-322096/02
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Kostelní náměstí na rytině J. Waageho z roku 1845

Kostelní náměstí
• Za účelem plánované výstavby lázeňského sanatoria Fontána bylo v šedesátých letech minulého století
na náměstí Svobody (Kirchenplatz), ve Vřídelní ulici (Sprudelstrasse) a Kolmé ulici (Schulgasse) zbořeno
celkem patnáct samostatně číslovaných historických objektů z různých období.

P

ři hloubení stavební jámy ale z porušené
vřídlovcové desky vytryskla termální
voda a budování komplexu bylo odloženo.
Na čas zde dokonce vznikl parčík. Poslední
cenný historizující dům byl zbořen až v roce
1988, kdy po letech přešlapování a státní letargie začala být výstavba Fontány po 20 letech
znovu aktuální. Dodnes však tyto prostory
zůstaly nevyužité a tzv. kamenolom nadále hyzdí
nejexponovanější místo města. Ani nový projekt
výstavby komplexu Grand Majestic, podobný
předchozímu svým megalomanstvím, nenašel u památkářů logicky pochopení. Všechny
objekty se nacházely po levé straně kostela
sv. Máří Magdalény a spolu s kostelem vytvářely
nejstarší část historického, po staletí přirozeně
rostlého jádra města. Nejen z dnešního, ale již
i tehdejšího pohledu lze konstatovat, že plošná
demolice v takto historicky a urbanisticky exponovaném a pro město významném území byla
aktem krajně neodborného a nezodpovědného
přístupu.
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Pohled na Kostelní náměstí (Kirchenplatz) – rok 1888

· zmizelé domy
Domy ve Vřídelní ulici (Sprudelstrasse):
č. 138/35 Weisser Hahn (1876),
později Weinhaus, od roku 1905 Ananas
Již před první světovou válkou a i za první republiky zde prosperoval Friedlův obchod s lahůdkami
a spolu s ním i vyhlášená restaurace. V 60. a 70.
letech minulého století zde byla modlitebna sloužící karlovarské židovské obci. Během demolice
v roce 1988 zde byl objeven elektrický „salonní“
výtah s leptanými skly od vídeňské firmy Wertheim. Kamenné schodiště i výtahovou šachtu
zdobily umělecké kované konstrukce od karlovarské firmy Josef Bothe.
č. 139/37 Zum Zwei Löwen (1846),
Kronprinz (1876)
Za Rakouska-Uherska i za první republiky zde
fungovala v Karlových Varech vyhlášená I. Wiener
Café – Vídeňská kavárna první třídy Franze
Präuera. Před 1. světovou válkou lze ještě připomenout kadeřnictví Ludwiga Rotha a módní zboží
Hermanna Krause.
č. 140/39 Zum Tiger,
Tieger – Tygr (1876), Faust
V 18. století u Tří zlatých koní (Zurner). Dům
z konce 19. století proslavila plastika doktora
Fausta na fasádě mezi okny v prvním poschodí.
Před 2. světovou válkou zde byla restaurace
a kavárna Faust manželů Reisových. Točilo se zde
výtečné plzeňské pivo. Ještě po válce zde národní
správce Ladislav Kodeš inzeruje lázeňský dům,
hotel, restauraci a kavárnu. V roce 1950 dům
přebírají Jáchymovské doly a zřizují zde závodní
jídelnu a ubytovnu pro horníky. V roce 1968
čekala dům v majetku PBH demolice.
č. 141/41 (141a) Goldene Rose
(Zlatá růže), Havanna
Dům proslavil především pobyt Fryderyka Chopina v roce 1835, který až do demolice v roce 1969
připomínala pamětní deska. Zmizela neznámo
kam. Dům byl slavný též pobytem Mozartova
syna Franze Xavera, který zde pobýval ve stejném

Část Kostelního náměstí na akvarelu Antona Drumma z roku 1875

Jednotlivé domy Kostelního náměstí kolem roku 1930.
Zleva dům Faust, Stadt Wiesbaden, Philadelphia, Zwei Prinzen, Stadt Berlin, Triumphbogen, Harmonia, Stephansturm, Engelsburg.
Poslední dva jsou na snímku zakryty kostelem
19
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Poloha Kostelního náměstí na mapě Karlových Varů z roku 1885

Dům č. 439 – restaurace Klosterstübl (muž v popředí je majitel Hermann
Loeffler). Byla to vyhlášená restaurace s výtečným pivem

Jednu stranu Kostelního náměstí (Kirchenplatz) tvořily tyto domy:
č. 439 Engelsburg
č. 148 Stephansturm
č. 147 Harmonia
č. 146 Triumpfbogen
č. 145 Stadt Berlin
č. 143 Zwei Prinzen
č. 142 Philadelphia
Následující domy patřily sice již do Vřídelní
ulice, ale byly rovněž zbourány v této akci:
č. 52 (141b) Stadt Wiesbaden
č. 141 (141a) Havanna (Drei Rosen)
č. 140 Faust
č. 139 Kronprinz
č. 138 Ananas
Další pak v Kolmé ulici (Schulgasse):
č. 149 Abendstern
č. 150 Liederhalle
č. 520 Hilfschule
č. 152 Bellevue
20
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Celkový pohled na Kostelní náměstí z roku 1966

· zmizelé domy

Pohled na domy Kostelního náměstí těsně před zbouráním –
snímek z roku 1965

Vlevo kamenolom na místě zbouraných domů Kostelního náměstí –
9. srpna 2012

roce nedlouho před příjezdem Chopinovým.
č. 52/43 (141b) Stadt Wiesbaden, Wiesbaden
Za Rakouska zde bývalo papírnictví Gustava
Löwensteina a za první republiky zde působil
hodinář Josef Jakob, proslavený svými karlovarskými hodinami v krásných dřevěných skříních.

Domy na náměstí Svobody (Kirchenplatz):
č. 142/1 Gottes Segen (Boží požehnání), Stadt
Philadelphia, Philadelphia, 1946 Kramerius

Před 1. světovou válkou zde měl svůj krám známý
karlovarský výrobce a dodavatel sanitárních
zařízení Wendelin Johann Franek. Vlastní výrobu
měl v domě Kupferne Kanne (Měděná konvice)
v dnešní Raisově ulici č. 1182. Dnes je na fasádě
tohoto domu obnovená původní barevná firemní
reklama s reliéfem kovotepce. Za první republiky
je ve stejných prostorách Philadelphie připomínán obchod s mlékem a mléčná jídelna Theresie
Flohrs.

č. 143-144/3 Zwei Prinzen (U Dvou princů)
V letech 1865, 1866 a 1867 zde pobýval básník
a spisovatel Adalbert Stifter. Jeho pobyt tu připomínala pamětní deska z roku 1937. Ta byla v roce
1945 odstraněna a zmizela neznámo kam.
č. 145/5 Stadt Berlin (1846 Zum Stadt Berlin),
dříve Goldener Wolf
V roce 1763 zde byl při svém pobytu v lázních
ubytován rakouský polní maršál Gideon Ernst
von Laudon, přemožitel Prusů. Se Suvorovem

Kostelní náměstí v roce 1940
21
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Pohled na konec Vřídelní ulice a roh Kostelního náměstí v roce 1911:
Třetí dům zleva č. 139 Kronprinz, ve kterém bylo v prvním poschodí pověstné Wiener Café.
Vedle vpravo č. 140 dům Faust a na konci č.52 Stadt Wiesbaden (všechny tyto domy jsou již
zbourány).
V domě č. 138, vlevo od domu Kronprinz, byla dočasně zřízena modlitebna a rituální lázeň
Židovské náboženské obce v Karlových Varech. Dům byl zbourán až v roce 1987

bojoval i proti Turkům. S ním zde tehdy pobýval
i jeho přítel Gellert, saský básník a myslitel.
Před 1. světovou válkou zde pekla oplatky Magdalena Mayerová.
č. 146/7 Zum Triumpfbogen (1846),
Triumpfbogen (1876)
Za první republiky je zde připomínána drogerie
Franze Josefa Gleisingera.
č. 147/9 Zum Eisernen Thür (1846) – Železná
vrata, Harmonia (1876)
Před 1. světovou válkou obchod s kořením a koloniál Julia Wolfnera.
č. 148/11 Stephansturm, Stefansturm (1876)
č. 439/13 Engelsburg (1876)

Za Rakouska-Uherska a ještě ve 20. letech
minulého století zde měl restauraci a kavárnu
Klosterstübl Karl Kollmer. Dům byl posledním
objektem na náměstí Svobody.

Domy v Kolmé ulici (dříve Školní – Schulgasse)
č. 149/3 Zum Abendstern (1846),
Abendstern (1876)
Před 1. světovou válkou výroba oplatek Betty
Hampl.
č. 150/5 Zum Goldene Hut (1846),
Liederhalle (1876) – Pěvecká dvorana
Na počátku 20. století zde byla restaurace Josefa

Celkový pohled na „kamenolom“. Zde bývaly domy
Kostelního náměstí. „Kamenolom“ je zde již téměř
půlstoletí. Snímek ze 4. září 2012

Wiener Café v prvním poschodí domu č.139 Kronprinz
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Dům č. 140 Faust (zbořen – byl již ve Vřídelní ulici)

Jungera, od roku 1946 francouzská restaurace
Montmartre.
č. 520/7 Stadtschule (1846),
Schulhaus (1876), později Hilfschule
Objekt dle pamětníků demolován jako jeden
z prvních kolem roku 1960.
č. 152/3 Bellevue (1876)
Do roku 1945 Druckerei Franieck (Franieckova
tiskárna), později Knihtiskárna a litografický ústav
Carl’s Franieck Erben (dědic).
Autoři: Vladimír Dlesk, Antonín Foglar, Jiří Klsák
Snímky: archiv Antonína Foglara
a Lubomíra Zemana

· kultura

Jaký byl symfonický rok 2012?

P

řestože končící rok 2012 znamená pro
Karlovarský symfonický orchestr směřování do druhé poloviny koncertní sezony,
je to jistě důvod připomenout si letošní umělecké
vrcholy. Do nového roku vstoupili symfonici
vyprodaným novoročním koncertem, který svým
způsobem předznamenal další dění.
„Z počátku roku bych určitě zmínil koncert
pro Židovskou obec, který měl opravdu velký ohlas. Navíc byla na našem listopadovém
koncertě delegace z izraelského města Eilat, jejíž
reakce byla velice povzbuzující. Členové delegace
byli velice překvapení a potěšení, že Karlovy Vary
mají tak kvalitní orchestr. Protože se uvažuje
o případném partnerství mezi Karlovými Vary
a Eilatem, plynula by z toho i spolupráce na kulturním poli. A zcela výjimečný byl i Velikonoční
koncert s provedením Bachových Janových
pašijí, který naprosto vybočoval z rámce běžných
velikonočních produkcí mnoha minulých let,“ říká
ředitel KSO Šimon Kaňka.
Z komorních koncertů je třeba zmínit především
koncert Guarneri Tria ke čtvrtstoletí existence.
Jeho klavírista, profesor Ivan Klánský, bude
hostem této koncertní sezony.
Dalšími vrcholy symfonických koncertů byly
koncerty festivalů Beethovenovy dny a Dvořákův karlovarský podzim. „Především zahajovací zcela vyprodaný koncert Beethovenových

dnů v Městském divadle za řízení šéfdirigenta
KSO Martina Lebela a se sólistou houslistou
Romanem Patočkou spolu s vynikajícím výkonem
orchestru a skvělou atmosférou označili mnozí
abonenti a pamětníci za památný. Dvořákův
podzim dopadl nad očekávání jak umělecké, tak
návštěvnické, všechny koncerty byly vyprodané.
Měli jsme velkou radost, že jsme mohli přivítat
takové sólisty, jakými jsou houslista Ivan Ženatý
a violoncellista Jiří Bárta,“ konstatuje Kaňka.
A pokud by měl ředitel KSO uvést největší
vrchol? „Musím uvést dva. Absolutním vrcholem,
co se týká hudební kvality, vyznění díla a výkonu
orchestru, byla Má vlast na koncertě k výročí
založení republiky. Jak všichni hráči, tak šéfdirigent KSO Martin Lebel podali před vyprodaným
sálem životní výkony. A druhým obrovským

zážitkem pro mě osobně bylo uvedení Nosferatu
– Symfonie (za) šera v letním kině v rámci filmového festivalu. Vidět tolik mladých posluchačů
v neopakovatelné atmosféře, to je zážitek na celý
život. Uvědomuji si, že šlo o záležitost ojedinělou,
kterou se zase hned tak nepodaří zopakovat,
a považuji tento koncert za milník ve vnímání
orchestru.“
Projekt Nosferatu patří do samostatné skupiny
multižánrových koncertů, na něž klade dramaturgie KSO velký důraz jako na cestu, jak nabídnout
širokou a rozmanitou nabídku a jak získat nové
posluchače. Jedním dechem spolu s Nosferatu
je třeba jmenovat další výjimečné projekty –
Sinael Jazz Symphony Kryštofa Marka, kterou
spolu s jeho dalšími skladbami a Karlovarským
Repre Bandem KSO nahrál na album, program
Jobim / Beatles spojující bossanovu, pop a symfonický zvuk. Nové autorské projekty pro školy
Koncert - pořad pro mládež a Na vlnách divadla
a hudby, na němž KSO spolupracuje s Městským
divadlem a jeho uměleckým šéfem Jiřím Seydlerem, budou pokračovat i v roce 2013.
Karlovarský symfonický orchestr děkuje všem
posluchačům za přízeň, přeje jim krásné Vánoce
a hodně pohody a uměleckých zážitků v příštím
roce.

KSO připravil hudební dárek
Karlovarský symfonický orchestr nabízí originální možnost, jak potěšit své blízké – posluchače
klasické hudby. KSO přichystal originální dárkové poukazy za jedinečnou cenu 250 korun.
Obdarovaný může poukaz uplatnit na jakýkoliv koncert KSO v sezoně 2012/2013.
Bližší informace KSO zájemcům poskytne v pokladně KSO v Lázních III (pondělí až pátek
od 15:00 do 18:00 hodin) nebo na telefonním čísle 777 744 893 nebo na e-mailu: kso@kso.cz.
Všichni členové orchestru doufají, že dárkové poukazy udělají milovníkům kvalitní hudby
radost. Orchestr tím potvrdil, že se v posledních letech snaží své příznivce doslova zahrnout
atraktivními akcemi a být jim co nejblíže. „Přejeme našim posluchačům, ať se jim naše koncerty líbí a daří se jim co nejlépe i v novém roce,“ vzkazují svorně karlovarští symfonici.
inzerce

josef nehonský

ortopedická protetika
nestátní zdravotnické zařízení
břišní pásy

nově otevřená protetika v karlových varech
měkké bandáže

ortézy trupové
pro skoliózu

korzety

ortopedické
vložky

ortézy

horních a dolních končetin

protézy

horních a dolních
končetin

kolenní ortézy

kde nás najdete? Poštovní 9A, 36001, Karlovy Vary – Tuhnice, zastávka autobusů (Šumavská) č. 2, 6, 10, tel.: 353 549 262, mob.: 775 123 875, info@ortonehonsky.cz, www.ortonehonsky.cz
SC-322073/01
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· sport
basketbal

plavání

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

ŽENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA
2. 12.		BK Loko KV – ZVVZ USK Praha, 16:30 hod.
8. 12.		 BK Imos Brno – BK Loko KV, 17:00 hod.
16. 12.		 BK Loko KV – DSK Basketball, 16:30 hod.
19. 12.		 BLK VŠE Praha – BK Loko KV, 18:00 hod.
EXTRALIGA JUNIORKY U19
8. 12.		 Loko Karlovy Vary – BA Sparta Praha
9. 12.		 BA Sparta Praha – Loko Karlovy Vary
EXTRALIGA KADETKY U17
1. 12.		 Basket Slovanka – Loko Karlovy Vary
2. 12.		 BK Strakonice – Loko Karlovy Vary
15. 12.		 BA Sparta Praha – Loko Karlovy Vary
16. 12.		 Loko Karlovy Vary – BA Sparta Praha

KONTAKT bB
Středisko Karlovy Vary,
Smetanovy sady 1
Štěpánka Řehořková;
Tel.: 724 219 096; Tomáš Černý
Tel.: 602 774 842
e-mail: karlovy.vary@kontaktbb.cz

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

01. 12.		
08. 12.		
14. 12.		
			
22. 12.		
26. 12.		
01. 01.		

Jirkov – podzemní chodby ve městě a nadzemí v okolí
Předvánoční Praha – Toulcův dvůr a zámek Chvaly
O adventu do partnerských měst Baden-Badenu
a Rastattu
K Moučným pytlům na sněhu nebo na blátě
Zimní přírodou za památkami Karlových Varů
Novoroční výstup na Nebesa ve Stráži nad Ohří

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.

Klasická jóga
Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
Tel.: 731 100 170
www.klasicka-joga.cz

Výuka základního plavání v období září – prosinec probíhá každý čtvrtek od 15,00 v bazénu v Alžbětiných lázních.

Každé PONDĚLÍ od 8:30 hod. – JÓGA (nutno se nahlásit)
v Centru klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary

Výuka je určena:
a) 		rodičům s dětmi od 2 do 4 let, od 15:00–15:45 /
			15:45–16:30 hodin
b) samostatným dětem od 5 let, od 15:00–16:30 hodin

Každé ÚTERÝ od 18:30 hod. - JÓGA
v tělocvičně ZŠ Svahová 24–26, Karlovy Vary

Děti jsou rozděleny podle úrovně osvojených plaveckých
dovedností do jednotlivých skupin.

Každou STŘEDU od 8:30 hod. – JÓGA (nutno se nahlásit)
v Centru klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
Každý ČTVRTEK od 18:30 hod. - JÓGA
v tělocvičně ZŠ Svahová 24–26, Karlovy Vary
Každou NEDĚLI od 19:30 hod. – MEDITACE
v Centru klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary

tanec
Taneční studio Fontána
ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25,
K. Vary – malá a velká tělocvična
Alena Prudíková 603 920 102
Veronica Pródis 604 522 122
Facebook – Taneční studio Fontána

Liga - STARŠÍ ŽÁKYNĚ U15
8. 12.		 Loko Karlovy Vary – BK Klatovy
9. 12.		 Loko Karlovy Vary - DBAK
Liga – MLADŠÍ ŽÁKYNĚ U14
1. 12.		 Loko Karlovy Vary – BK Klatovy
2. 12.		 Loko Karlovy Vary – DBAK
15. 12.		 Loko Karlovy Vary – Slovan Ústí n. L.
16. 12.		 Loko Karlovy Vary – Slovan Litoměřice

jóga

Individuální JÓGA dle dohody
Centrum klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
Ájurvéda a Tantra dle dohody
Centrum klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
Více informací na webu.

Pondělí: 15:30–18:15 hodin
Středa:		 15:30–18:30 hodin
Pátek:		 16:00–18:30 hodin
Sobota, neděle:
Workshop argentinské tango a kontaktní improvizace.

GYMNASTIKA
Moderní gymnastika
Oddíl moderní gymnastiky TJ Slavia Karlovy
Vary, Lidická 40
Tel.: 721 597 940
www.gymnastika-kv.cz

jógA Shanti
ZŠ Svahová 24, K. Vary
Veronica Pródis 604 522 122; veronicaprodis@gmail.com
Facebook – Jóga Shanti
Kurzy jógy pro dospělé:
Pondělí: 18:30–20:00 hodin
Pátek: 		 18:30–20:00 hodin
Jóga pro děti a jóga v anglickém jazyce nebyla otevřena.

Billiard Golf Klub Imperiál
Galerie & Snooker kafé Koule
Libušina 14, Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694
snooker-galerie-koule.snadno.eu

Tréninky: úterý a čtvrtek 17:00 – 18:00 v tělocvičně SPgŠ
v Karlových Varech – Drahovicích, Lidická 40.
13. 12. 		
			
15. 12. 		
			

poslední řádný trénink moderní gymnastiky
pro rok 2012
oddílové přebory a veřejná exhibice oddílu
moderní gymnastiky

Otevřeno pro všechny příznivce:
pondělí – pátek: 13–22 hodin, sobota a neděle: 10–22 hodin
Pravidelný trénink se koná každou neděli od 13 do 15 hodin

Lázeňský pohár se vydařil na jedničku.
Šestnáctiletý šermíř zabodoval
44. ročník Lázeňského
poháru se uskutečnil
3. 11. 2012 v Basketbalové hale Lokomotivy K. V. a turnaj
byl součástí oslav
60. výročí založení
šermu v K. Varech
(16. 11. 1952). Turnaj
byl v 10 hodin zahájen
prezidentem ČŠS O. Kubištou a náměstkem
města K. V. J. Klsákem a začalo osmihodinové
klání 98 borců (turnaj se konal za podpory města
K. Vary). Na startu se sešla kompletní česká
špička (seniorská, juniorská a kadetská reprezentace), Slovenská reprezentace, velice kvalitní
šermíři z Polska a závodník ze Slovinska.
24
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Úspěšný šermíř Martin Rubeš si užíval svůj
sportovní triumf společně se svým otcem, který
je velkým znalcem šermu

Karlovarský šerm si nemohl přát lepší oslavu
svého výročí. Po 16 letech jsme měli závodníka
na bedně, jímž byl teprve 16letý Martin Rubeš,
který našel přemožitele až v samém finále
a po těsné porážce 13 – 15 skončil na úžasném
2. místě. Velice dobře zašermovali i ostatní domácí závodníci. Ondra Novotný obsadil 11. místo,
Standa Jambor 23. místo.
Po ukončení tohoto turnaje se v klubové místnosti oddílu na Růžovém vrchu uskutečnilo setkání
s pamětníky karlovarského šermu. Ozdobou
setkání byla účast legendy karlovarského šermu
70. let a bývalého skvělého trenéra Václava
Břicháčka.
Již teď je v přípravě 45. ročník.
M. Rubeš st.

· kulturní servis
KMD karlovarské městské divadlo

bodová, Karel Šimandl, Milan Krajíc a žáci ZŠ a ZUŠ Karlovy
Vary. Cena vstupenek 100, 80 Kč.

Divadelní nám. 21, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621; www.karlovarske-divadlo.cz

20. 12.		 19:30
P. I. Čajkovskij: Louskáček
Louskáček patří do klenotnice „bílé klasiky", a proto se k
němu balet Severočeského divadla opět vrací. Libreto vychází
z pohádky německého spisovatele E. T. A. Hoffmanna Louskáček a myší král. Je to příběh o sváteční atmosféře Štědrého
večera, ve kterém se realita spojuje s dětskou fantazií ve
fascinující labyrint. Svou vánoční tematikou je dárkem hlavně
dětem před vytouženými svátky. Titulní postavu Louskáčka v
režii Vladimíra Nečase alternují Pavel Enekeš, Vladimir Gončarov a Petr Popovský. Postavu dívky Klárky tančí v alternaci
Margarita Pleškova, Vladimíra Podhorná a Natalia Vasina.
Choreografie: Lev I. Ivanov, Dirigent: Norbert Baxa, Milan
Kaňák, Režie: Vladimír Nečas

2. 12.		 19:30
Axel Hellstenius, Peter Næss:
Chvála bláznovství... - ČKMD
V pořadí třetí premiéra obnovené Činohry Karlovarského
městského divadla (ČKMD). Výjimečná hra má také výjimečné
obsazení - v hlavních rolích vystoupí Michal Malátný, frontman
skupiny Chinaski, bývalý herec pražského divadla Labyrint,
a Tomáš Petřík, který je známý z mnoha pražských produkcí.
V dalších rolích uvidíte Lenku Ouhrabkovou a Karla Besedu.
Hrají: Tomáš Petřík, Michal Malátný, Karel Beseda, Lenka
Ouhrabková, Magdalena Hniličková, Linda Kotisová, Překlad:
Jarmila Vrbová, Režie: Jiří Seydler, Scéna: Ján Zavarský,
Kostýmy Tomáš Kypta, Hudba: Jiří Šlupka Svěrák,
Dramaturgie: Petra Kohutová
5. 12.		 9:00
Na vlnách divadla a hudby
(představení pro školy) – ČKMD
Na vlnách divadla a hudby je zábavně-edukativní pořad, který
připravila Činohra Karlovarského městského divadla ve spolupráci s Karlovarským symfonickým orchestrem. Pořad vypráví
zábavnou, interaktivní formou propojenou s inscenovanými
situacemi v dobových kostýmech, projekcemi apod., o silném
kulturním zázemí města Karlových Varů. Vstupné: 30 Kč.

22. 12.		 15:30
Vánoční show 2012
Petr Salava s Janem Čenským a Michalem Nesvadbou
a dalšími přáteli, přichází s novou verzí tradičního vánočního
pořadu pro děti. Pořad Vánoční show 2012 opět zapojí „do
hry" naplno dětskou fantazii. V rámci programu proběhnou
jednotlivé soutěže a ty budou odděleny písničkami. Ty letošní
písničky budou dětské, vánoční a pohádkové. Jeviště bude
patřit tradičním atraktivním, výpravným a velmi barevným
rekvizitám, jež poslouží pro 7 soutěží, které proti sobě vždy
postaví holky a kluky. Účinkující: Jan Čenský, Petr Salava,
Michal Nesvadba, Míša Váňová nebo Bára Šedivá

aneb Betlém
Narodil se Kristus Pán, veselme se. Hrají, zpívají a koledují
členové Divadelního studia D3. Vstupné 40,- Kč.
15. 12. 		 18:00
Blueso(Vá)noc 2012
V rámci předvánoční bluesové přehlídky se představí Bernard
Blues Band, Marcel Flemr Trio, Jazz Q Martina Kratochvíla a
Matěj Ptaszek a Dobré ráno blues band.
16. 12. 		 17:00
Večer orientálních, ale i jiných tanců
Vystoupení amatérských břišních tanečnic z Karlových Varů a
Sokolova je charitativní akcí, jejíž výtěžek je určen zástupcům
Klubu přátel pro pomoc mentálně postiženým dětem při speciálních školách a Denním centru Mateřídouška o.p.s.
17. 12. 		 19:30
Roháči – vánoční koncert
Co by to bylo v Karlových Varech za advent, který by proběhl
bez tradičního vánočního koncertu loketských Roháčů. Písničky nejen vánoční, ale i ze svého tradičního repertoáru vám
zahraje legenda českých bluegrassových pódií.
19. 12.
19:30
Aneta Langerová – studiové turné NAHRÁVÁME
Jedna z nejpopulárnějších českých zpěvaček, první vítězka
SuperStar a držitelka mnoha ocenění (Český slavík, Anděl,
TýTý) se na svém turné Nahráváme zastaví v karlovarské
Husovce.

26. 12.		 19:30
Galakoncert operetních melodií
Účinkuje Komorní orchestr Nálady se sólisty: Venuše
Dvořáková, sólistka opery DJKT Plzeň, Roman Krebs - tenor,
sólista opery DJKT Plzeň, Petr Matuszek - bas, sólista opery
Severočeského divadla opery a baletu
Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných operet
F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dalších.
Komorní soubor Nálady je ojedinělý zjev české koncertní zábavné hudby. Založil jej v roce 1977 kontrabasista Petr Macek,
který je celá léta také jeho uměleckým vedoucím. Soubor
hraje v obsazení dvoje housle, viola, violoncello, kontrabas,
flétna, dva klarinety a fagot.

21. 12. 		 19:30
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.

KSO karlovarský symfonický orchestr

8. 12.		 18:00
Soubor písní a tanců Dyleň:
Vánoce s folklorním souborem
Tradiční vánoční zvyky, koledy a tance v podání karlovarského
Souboru písní a tanců Dyleň.
Zažijte tu pravou atmosféru lidových Vánoc!

29. 12.		 19:30
koncert: Glenn Miller Story
Účinkuje Big Band Karlovy Vary. Big Band byl založen v roce
1986. Soubor je složen z profesionálních hudebníků karlovarského regionu a pravidelně vystupuje na mnoha akcích.
Základním repertoárem Big Bandu jsou skladby ze zlaté éry
swingu. Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodmann George Gershwin aj. Patří k mistrům swingové hudby.
Jejich skladby uslyšíte na koncertech Big Bandu Karlovy Vary
a jeho sólistů pod vedením trombonisty Zdeňka Kráma. Sólo
zpěv: Miroslava Lendělová

SCÉNA HUSOVKA

10. 12.		 19:30
Česká mše vánoční
Nová Česká píseň přednese jednu z nejpopulárnějších
vánočních skladeb - Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby
"Hej, mistře". Program koncertu bude doplněn sborovými
úpravami českých vánočních koled v úpravě Jaroslava Krčka.
Spoluúčinkuje Plzeňský komorní orchestr a sólisté.
Rybova vánoční mše neodmyslitelně patří ke kulturnímu
dědictví pravých českých vánočních svátků, s oblibou je nejen
interpretována, ale i vděčně přijímána.
Účinkují: sólisté z Divadla J. K. Tyla v Plzni, Jaroslav Pleticha
– varhany, Plzeňský komorní orchestr, Smíšený pěvecký sbor
Západočeské univerzity Nová Česká píseň, Dirigent: Zdeněk
Vimr

1. 12. 		 10:30
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.

19. 12.		 19.30
Lázně III
Vánoční koncert
Johann Sebastian Bach: Magnificat, Jakub Jan Ryba: Česká
mše vánoční, Vánoční písně
Karlovarský pěvecký sbor
Yuikiko Kinjo – Šrejmová - soprán, Stanislava Jirků - alt, Jana
Levicová - alt, Martin Šrejma - tenor, Ivo Michl - bas, Adam
Viktora - varhany. Dirigent Martin Lebel

6. 12.		 19:30
Irena Dousková: Hrdý Budžes
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny
Douskové. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní
devítileté školy Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním
pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace, tak jak se na počátku
70. let promítala do světa dětí i dospělých. Barbora Hrzánová
- Cena Thálie 2003 za mimořádný ženský jevištní výkon za roli
Helenky Součkové.
Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková/Marcela Šiková,
Libor Jeník.
7. 12. 		 11:00
Na vlnách divadla a hudby
(představení pro školy) – ČKMD
Na vlnách divadla a hudby je zábavně - edukativní pořad, který
připravila Činohra Karlovarského městského divadla ve spolupráci s Karlovarským symfonickým orchestrem. Pořad vypráví
zábavnou, interaktivní formou propojenou s inscenovanými
situacemi v dobových kostýmech, projekcemi apod., o silném
kulturním zázemí města Karlových Varů. Vstupné: 30Kč

11. 12.		 19:30
Molière: Chudák Harpagon, Lakomec
Josef Dvořák v komedii na motivy Molièrova Lakomce.
Dramatické vyprávění o stařičkém človíčkovi, kterému všichni
ztrpčují život tím, že po něm něco chtějí. Zejména peníze. A
človíček nerad dává a nedá a nedá...
Hrají a zpívají: Josef Dvořák (Harpagon), Radka Stupková
(Čipera), Dagmar Schlehrová (Frosina), Adéla Zejfartová
(Mariana), Markéta Hrubešová (Anežka), Rostislav Trtík
(Valér), Milan Duchek (Cleant), Hudba: Martin Kumžák, Režie:
Josef Dvořák a Radka Stupková
13. 12.		 19:30
koncert: Jazzové Vánoce
Vánoční i nevánoční písně v jazzovém hávu v podání vokální
skupiny Po-Po trio, sboru Zvoneček a Big Bandu Gringos.
účinkují: Miroslava Lendělová, Karolína Kučerová, Klára Svo-

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

1. 12.
19:30
Fish Flesh Field & Henry Dollar
Přední karlovarská undergroundová rocková skupina si dala se
svými fanoušky tentokrát předvánoční dostaveníčko na scéně
divadla Husovka.
4. 12.		 19:30
Cop
Známá bluegrassová kapela se zpěvákem Míšou Leichtem
vystoupí v Klubu Paderewski po téměř pěti letech. Tentokrát
nám představí písničky ze svého nového CD Padlej anděl.
8. 12. 		 19:30
UDG
Populární ústečtí UDG na svém podzimním Akrobat Tour 2012
nevynechají ani karlovarskou Husovku. Kapela má v sobě
spoustu energie a nové chuti, s níž vstupuje do další etapy své
existence a věří, že s ní půjdou dál i její fanoušci.
9. 12.		 15:00
Vlastimil Peška - Komedie o narození Ježíška

23. 12. 		 19:30
Vánoční koncert Milana Krajíce
Tradiční předvánoční jazzová přehlídka bude tentokrát
benefiční. Karlovarský Repre Band a jeho hosté zahrají ve
prospěch předního českého jazzového trombonisty Svatopluka
Košvance, který vzdoruje zákeřné chorobě.

Husovo nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 228 707-8; www.kso.cz
7. 12.		 19.30
Lázně III
Georg Phillip Telemann: Koncert pro trubku a orchestr,
Georges Bizet: Arlézanka, Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 29 A dur. Zdeněk Vikor - trubka. Dirigent Jiří Štrunc

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.karlovyvary.cz

KOSTEL SV. ANNY sedlec
Otovická 59, Karlovy Vary
Tel.: 353 563 621; www.kostelsedlec.cz
2. 12.		 16:00
Adventní koncert
Účinkují: Dětský pěvecký sbor Zvonek Sokolov, Smyčcový
kvartet sourozenců Rezkových, Orbis Pictus Ostrov
Program: adventní písně, vánoční koledy, spirituály, díla
A. Vivaldiho, J. S. Bacha aj.
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· kulturní servis
19. 12.		 17.00	Vánoční hledání andělů
Tradiční vystoupení žáků a učitelů ZŠ Otovice

interaktivní galerie becherova vila

22. 12.		 15.00
J. J. Ryba – Česká mše vánoční
Účinkují: Karlovarský pěvecký sbor, Symfonický orchestr ZŠ
a ZUŠ K. Vary, varhany a sóla, řídí M. Bok

– tradičně s koledami a punčem.
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel: 606 928 844
otevírací doba: úterý - neděle 10-17 hodin

24. 12.		 21.30
Štědrovečerní bohoslužba slova
Bohoslužbou slova provází P. František Kišš, koledy zpívá
Příležitostný komorní sbor s hudebním doprovodem.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit na opravu kostela.

club imperial
Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak
7. 12. a 14. 12. klub uzavřen
21. 12. Bharata Rajnošek Quintet
Vynikající multiinstrumentalista, hráč na saxofon, trubku, flétnu, trombon… Osobitý a dynamický hudební projev a kvalitní
výběr repertoáru… Vstupné: 100,- Kč
28. 12. Bára Řeháčková & Friends
Talentovaná a nesmírně půvabná jazzová zpěvačka, která
okouzluje publikum kombinací nevšedně zabarveného, sametového altu a výběrem nejlepších jazzových a swingových
skladeb…

GALERIE supermarket wc
nám. Republiky 1, Karlovy Vary
Tel.: 774 232 047; www.pro.tebe.cz
2. 11.–21. 12.
Sociálně vyloučení očima studentů
Druhá výstava z cyklu Sociální vyloučení, fotografie komunit
a jednotlivců na okraji zájmu společnosti z Karlových Varů a
západočeského regionu. Vystavené fotografie jsou výsledkem
soutěže, kterou pro studenty SPŠ keramické a sklářské
připravila společnost Člověk v tísni. Výstavu doprovází prodej
výrobků z chráněných dílen pro sociálně vyloučené, HIV/AIDS
pozitivní rodiny na jihu Namibie. Vernisáž 1. 11. v 17 hod.

Galerie umění
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel.: 353 224 387; www.galeriekvary.cz
VÝSTAVY:
8. 11. 2012–20. 1. 2013
Svět Josefa Lady
Jeden z nejuznávanějších ilustrátorů dětských knížek zaplní
galerii svými zimními výjevy, dětskými hrami, vodníky, ponocnými a zvířátky nejen v originálech ilustrací, ale i ve volné
malířské tvorbě.
Do 31. 12. 100 let hlavní budovy karlovarské galerie
Výstava připomínající stoleté jubileum dokončení stavby budovy galerie v textové a obrazové dokumentaci přiblíží historii a
stavební vývoj architektonicky zajímavého objektu.
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:
7. 12.		 19.30	Zuzana Lapčíková
Adventní koncert moravských lidových písní a koled v podání
vynikající zpěvačky a cimbalistky a za doprovodu kontrabasisty Josefa Feča.
9. 12.		 15.00	Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě Josefa Lady
Dílna pro děti od 6 let a jejich rodiče (prarodiče) zaměřená na
výstavu obrazů, kreseb a ilustrací Josefa Lady bude inspirovat
k výtvarným hrám a vlastním tvůrčím činnostem.
22. 12.		 19.30	Vstávajte, pastieri
Vánoční koncert DaD kvintetu, Velmi malého komorního
orchestru Varvary Divišové a jeho 20členného vokálního sboru
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VÝSTAVY
Do 30. 12.		Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
Výstava ke 140. výročí instituce přiblíží ukázkami prací minulých i současných studentů, absolventů a pedagogů zásadní
význam nejstaršího keramického učiliště v oblasti porcelánu
nejen pro region, ale i celé Čechy.
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je
prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti
vzniku vilové čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE:
4., 18. 12.		 18.00–20.30 Kresba podle modelu
Kurzy přípravné kresby na talentové zkoušky pro uchazeče
o studium na středních a vysokých školách výtvarného zaměření. Podrobnosti o podmínkách a zaměření kurzů na internetu.
Nutno rezervovat na tel. 354 224 112 nebo 606 928 844.
5. 12.			 15.00–17.00 	Výtvarná dílna k výstavě Keramka v Becherově vile pro děti i dospělé
Program pro děti i dospělé propojující prohlídku výstavy,
plnou otázek a úkolů, promítání o historii porcelánu, ukázku
jeho výroby a samostatnou tvorbu barevné sádrové dekorace.
Vstupné 40,- Kč; nutno rezervovat vargova@galeriekvary.cz,
tel: 734 788 029
12. 12.			 16.30–18.30	Tradiční i netradiční vánoční
dekorace a vánoční přání
Výtvarná dílna Pavly Vargové zaměřená na tvorbu z netradičních, ale běžně dostupných materiálů, ze kterých se dá vytvořit milý dárek. Vstupné 80,- Kč; nutno rezervovat vargova@
galeriekvary.cz, tel: 734 788 029
Prosinec			Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze
pro 2 osoby. Konkrétní termín nutno dojednat na tel. čísle
354 224 112 nebo 606 928 844, vstupné 200 Kč na osobu.

galerie duhová paleta
Sokolovská 35, Karlovy Vary
Tel.:723 481 513; www.zsazus.cz
Výstava:
5. 12. 2012–3. 1. 2012
Ohlédnutí za deseti lety Řezbářského sympozia

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Půjč. doba: po – čt 10.00–12.00, 12.30–18.00; pá
12.00–16.00, st zavřeno
Kontakty na pobočky:
Čankovská, U Koupaliště 854,
tel.: 353 565 085
Drahovice, Vítězná 49,		
tel.: 353 226 346
Růžový vrch, Sedlecká 4,		
tel.: 353 564 844
Tuhnice, Wolkerova 1,		
tel.: 353 227 747
Vyhlídka, Raisova 4, 		
tel.: 353 224 203
Stará Role, Truhlářská 19, areál ZŠ,
tel.: 353 562 715
Přejeme všem Karlovarskům krásné Vánoce a těšíme se
na viděnou v knihovnách v příštím roce. Vaše knihovnice

krajská KNIHOVNA karlovy vary
Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory
Tel.: 353 502 888; www.knihovna.kvary.cz
Výstavy
Aklub Dvory:
3. 11.–30. 12.
ŽIVOT V INDONÉSII
Výstava fotografií - Veronica Prodis.
Hala Dvory:
1. 11.–28. 12. TEMNÉ POUŠTĚ (Pod)krušnohoří
výstava fotografií; pořádáno ve spolupráci s Muzeem Sokolov
Kavárna Dvory:
1. 11.–28. 12. NOVOROČENSKY UMĚLCŮ KARLOVASKA
výstava zajímavých novoročenek z dílen regionálních umělců
Pobočka Lidická:
5. 11.–4. 1. OBRAZY
výstava regionálního výtvarníka Václava Balšána

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY
K Letišti 144, Karlovy Vary
Tel.: 777 953 421–3; www.astropatrola.cz
Každý den po telefonické registraci na čísle 357 070 595:
POHÁDKY POD HVĚZDAMI PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
Pohádkové večerní pozorování pro děti ve věku od 5 do 9 let
a jejich kamarády, rodiče i prarodiče. Zaregistrujte se na
telefonním čísle 357 070 595 každý den mezi 13. až 16. hodinou a domluvte si s námi vlastní večerní pozorování oblohy.
POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
Odborněji zaměřené večerní pozorování oblohy. Doporučený
minimální věk je 10 let. Zaregistrujte se na telefonním čísle
357 070 595 každý den mezi 13. až 16. hodinou a domluvte
si večerní pozorování oblohy.

Západní 1812/73; Karlovy Vary
www.kvarena.cz

Každý čtvrtek v 15:00 hodin
ASTRONOMICKÝ HOROSKOP
Malý program o aktuálním dění na obloze i na Zemi a odpolední prohlídka hvězdárny pro lázeňské hosty, turisty a další
zájemce. Za jasné oblohy máte možnost pozorovat Slunce
či planety.

8. 12.		 19.00
Vienna Strauss Orchestra a Edvin Marton
KV Arena si pro všechny příznivce klasické hudby připravila
předvánoční koncert.

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
Pohádkový astronomický program a odpolední prohlídka
hvězdárny pro děti, jejich rodiče nebo prarodiče, zkrátka
všechny, kteří mají rádi pohádky. Za jasné oblohy máte
možnost pozorovat Slunce či planety.

KV arena

MĚSTSKÁ KNIHOVNA karlovy vary
I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary
Tel.: 353 221 365; www.mestskaknihovnakv.cz
4. 12.		 18.30
Křest knížky Dalibora Stacha Za oponou noci
7. ročník soutěže pro děti i dospělé, jednotlivce i skupiny
DOPIS PRO JEŽÍŠKA. Své dopisy, obrázky a výrobky můžete
odevzdávat od 12. 11. do 21. 12. 2012 na kterékoli pobočce
městské knihovny nebo posílat mailem na adresu k.simunkova@mestskaknihovnakv.cz. Na výherce čekají hezké ceny.
Výrobky budou vystaveny začátkem příštího roku knihovně
na I. P. Pavlova.
Najdete nás na Facebooku!
Hlavní budova knihovny - otvírací doba:
Půjčovna a čítárna: po, út, čt, pá: 10–18 hod., so; 9–12 hod.
Dětské oddělení: po, út, čt: 13–18; st: 12–15; pá: 12–16

Každý den, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně:
NON-STOP internetová pozorování
WWW.ASTRO-WEBCAST.EU
Nabízíme on-line pozorování oblohy nonstop, v závislosti
na pozorovacích podmínkách a dle možností jednotlivých
operátorů dalekohledů a jejich astronomických kamer, na našem ojedinělém webu www.astro-webcast.eu.
Víkendové akce pro děti a mládež:
7. – 9. 12. Prosincový astronomický víkend
Termín pozorování bude zvolen podle počasí buď 7./8., nebo
8./9. 12. 2012. VENUŠE A MERKUR JITŘENKAMI
POJĎ S NÁMI POZOROVAT OBĚ VNITŘNÍ PLANETY SLUNEČNÍ
SOUSTAVY NAJEDNOU. Pokud minimálně dva zájemci o účast
předloží svůj pozorovací program, lze pro ně uskutečnit obě
pozorovací noci. Termín konání akce bude pevně stanoven
ve středu 5. 12. večer a účastníkům bude rozeslána upřesňující sms. Začátek programu první den v 16:00 hodin, ukončení
druhý den ve 12:00 hodin. Akci mají členové Astronomického
klubu zdarma, musí být ale vybaveni vlastním jídlem. Uzávěrka
přihlášek 25. listopadu 2012. Kapacita 8 míst, uskuteční
se při minimálním počtu 2 účastníků.

· kulturní servis/bohoslužby
27. – 30.12 Astronomické studijní praktikum
SEZNAMTE SE S NOČNÍ OBLOHOU, JAK JI NEZNÁTE,
POJĎTE S NÁMI ZKOUŠET FOTOMETRII ZA ÚPLŇKU. Praktika
se může zúčastnit účastník od 12 let. Podmínkou je zavedený
pozorovací deník a připravený návrh vlastního pozorovacího
programu, který odevzdá spolu s přihláškou. Pro členy AK
je pobyt zdarma, nečlenové hradí příspěvek za program dle
ceníku pro pobyt skupiny. Účastníci si zajistí potraviny sami,
po dohodě je možné se s účastníky dohodnout na realizaci
společného stravování, což provedeme pomocí e-mailu nebo
sms po termínu uzavření přihlášek na akci. Uzávěrka přihlášek 6. prosince 2012, kapacita 7 míst.
Astronomický kroužek a klub:
Kroužek pro děti od 8 do 14 let. Schůzky každý čtvrtek
v 17:00 na hvězdárně. Pro všechny, kteří by se rádi
seznámili s tajemstvími noční oblohy, astronomickou technikou a také se připravili na využití výpočetní techniky při
pozorování. Členský příspěvek člena astronomického kroužku
na celý školní rok činí 900 Kč.
ASTRONOMICKÝ KLUB PRO SKUTEČNÉ ASTRONOMY
Klub pro zájemce od 14 let. Hvězdárna sestavuje nový pozorovatelský tým! Neváhej a přidej se k nám buď jako pozorovatel,
nebo jako člen týmu zpracování napozorovaných dat, nebo
nám pojď pomoci provádět veřejnost v otevíracích hodinách
hvězdárny. Členský příspěvek na období od 1. 10. 2012
do 31. 1. 2014 činí 700 Kč pro OSVČ, ostatní 500 Kč.

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.
Do 9. 12.		Umění lovu
Jedinečná a objevná výstava s podtitulem Od obživy
ke kratochvíli představí lov v celém jeho vývoji od paleolitu
k počátku 20. století. Přiblíží technologický vývoj, způsob
lovu, náboženský i světský význam lovu, jakož i umělecké
zpracování loveckých výzbrojí a výstrojí a inspiraci lovem
v umění s přesahem do česko-saského pohraničí.
1. 12.			 workshop:
Výroba pravěkých nástrojů z kamene
Pod vedením Petra Zítky si návštěvníci vyzkouší, jak naši prapředkové vyráběli kamenné nástroje, jak se štípaly kamenné
industrie a jak opracovat pazourek. Začátek ve 14 hodin.
5. 12.			 komentovaná prohlídka výstavy Umění lovu
Spoluautor výstavy historik Lukáš Svoboda provede návštěvníky výstavou se zasvěceným průvodním slovem.
Začátek v 15 hodin.
12. 12.–30. 12.
výstava: Advent v muzeu
výstava betlémů, vánočních pohledů a dalších vánočních
exponátů z muzejních sbírek. Vernisáž 12. 12. v 17 hodin.
Stálá expozice: Historie a příroda Karlovarska - 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, slavní karlovarští lékaři a návštěvníci.
Středověké a barokní plastiky, část Jáchymovské renesanční
knihovny, dějiny a rozvoj lázeňství, karlovarská řemesla,
produkce karlovarských porcelánek a sklárny Moser.
Vstup 60 Kč, děti 30 Kč.

radioklub ok1kvk
Sedlecká 5, Karlovy Vary
www.ok1kvk.cz
Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež se
zaměřením na radiotechniku, základy elektrotechniky a na
radioamatérský zeměpis, provoz a sport. Z vysílacího střediska na Blatenském vrchu se pravidelně účastní národních i
mezinárodních radioamatérských závodů a soutěží.
Každý týden:
Po 16.00 Kroužek elektrotechniky – pro pokročilé
Út 16.00 Klub pro dospělé
St 16.00 Kroužek elektrotechniky
Čt 16.00 Kroužek elektrotechniky

o. s. dveře dokořán
U Ohře 19, Karlovy Vary, integrace lidí s postižením.
Tel.: 608 645 345, 603 107 099, 353 235 267; www.
dveredokoran.cz
Program aktivizačních činností s podporou osobní
asistence:
Po 10.00–12.30 Práce na PC, čtení, vzdělávání apod.
(Krajská knihovna)
Út 10.00–12.30 Pracovně-výtvarná terapie
v DDM Čankovská
15.00–16.30 Pohybová terapie Sportstudio Prima
St 10.00–14.00 Pracovně-výtvarná terapie v DDM
(práce s keramikou)
Čt 10.00–12.30 Pracovně-výtvarná terapie v DDM, turistika,
sportovní hry ap.
Pá 10.00–12.30 Společenská akce, plavání, sportovní
činnost apod.

klub přátel fotografie kv
Členové klubu se scházejí vždy druhé úterý v měsíci po
18. hodině v zasedací místnosti Vodáren a kanalizací a v Karlových Varech, konečná stanice autobusu č. 6 v Doubí. Na
programu je výměna zkušeností a vzájemná kritika fotografií,
příprava výstav a soutěží.

regenerační centrum SRDÍČKO
Varšavská 13, Karlovy Vary
www.regeneracnicentrum.cz
4. 12.		 18:30–20:02	Otevírání dveří do nitra
Úplňkové meditace pod veden Lydie Potužákové.
11. 12.		 18:00–20:30 Workshop Mgr. Miloše Matuly
Naše spokojenost a úspěch v životě jsou spojeny s tím, jak
umíme zacházet s energií a jak dokážeme její hladinu přirozeně udržovat/doplňovat. Naučte se, jak energii získat a udržet,
aniž byste o ni bojovali s druhými, a tak vystavovali své vztahy
a život strastem.
12. 12.		 17:00–20:00	Rodinné konstelace
Seminář v magickém datu pod vedením Ing. Dermíška.

přehled bohoslužeb
Přehled nedělních bohoslužeb v Karlových Varech
www. cirkvekarlovyvary.cz
Armáda spásy – AS
Karlovy Vary, Jugoslávská 16
www.armadaspasy.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:30 hod.
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 hod.
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 hod.
Církev bratrská – CB
Karlovy Vary, Bulharská 29 A
www.cb.cz/karlovy.vary/
Bohoslužba každou neděli od 9:30 hod.
Kurzy Alfa – Opět začínáme! Nový turnus!
Příležitost prozkoumat křesťanskou víru. Video a diskuze
v atmosféře neformálních setkání. Vstup volný.
Každou středu do 19. 12. v 19 hod.
Křesťanské sbory – KSb
Karlovy Vary, Zahradní 898/33
www.krestsbor-kv.cz
Bohoslužba každou neděli od 14:00 hod.
Římskokatolická církev – ŘKC
Farnost Karlovy Vary - Stará Role, Kostelní 341/1
www.farnoststararole.cz
Bohoslužba každou neděli od 8:30 hod.
Farnost Povýšení sv. Kříže, Rybáře
Bohoslužba každou neděli od 10:00 hod.
náměstí Svobody 217/2 u sv. Máří Magdalény
Bohoslužby každou neděli od 8:30, 10:00 a 18:00 hod.
Řeckokatolická farnost v Karlových Varech
Ondřejský kaple, Ondřejská 2, 36001 Karlovy Vary
www.greekcatholickarlovyvary.eu
Bohoslužby každou sobotu, neděli a svátek od 10:00 hod

duchovní univerzita bytí
společnost slepých...
... A SLABOZRAKÝCH OBČANŮ
A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
Jana Pohanová, Okružní 13/648, Karlovy Vary
Tel.: 353 565 065, 728 617 629
11. 12.		 15:00	Předvánoční posezení
Koná se ve společenském sále Alžbětiných lázní

mateřské centrum
Kollárova 17, 360 09 K. Vary,
Tel.: 353 230 847; www.materske-centrum.cz
2. 12.		 13:30, 16:30	Vázání věnců
Tak jako každý rok, tak i letos se setkáme pod vedením lektorky Jitky Duškové v předvánočním čase při vázání adventních
věnců. Kapacita je omezená. Prosíme o rezervaci na tel. čísle
353 230 847. S sebou potřebujete pouze čtyři svíčky a šikovné ruce. Zbytek zařídíme my.
5. 12.		 15:30	Mikulášská nadílka
Srdečně zveme všechny hodné i zlobivé děti na předvánoční
program spojený s mikulášskou nadílkou a návštěvou trojice
Mikuláš, čert a anděl.
Veškeré informace a rezervaci poskytneme přímo v MCKV,
nebo na tel. 353 230 847.

Praha, Soukenická 21
Tel.: 222 311 141; www.dub.cz
8. 12.		9,30
Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem
Zveme vás na společné zamyšlení nad otázkami a záhadami života. Místo konání: Alžbětiny lázně, 1. patro – společenský sál).

KINA
Do uzávěrky našeho vydání nebyly programy ještě kompletní,
čtenáři ale najdou informace o programech kin na následujících místech:
KINO ČAS
T. G. Masaryka 541/3 Karlovy Vary
Tel.: 353 223 272, www.kinocaskv.cz
On-line rezervace na http: vstupenky.karlovyvary.cz
KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary
Tel.: 353 233 933 www.kinodrahomira.cz/www.fkkv.cz
inzerce

AKCE - VÁNOČNÍ SLEVY již dnes. VOLEJTE!

15. 12.		 16:30	Vánoční ladění.
Přijďte s námi přivítat Vánoce, příjemně se naladit, pěkně
se pobavit a něco zajímavého si vyrobit. Nebudou chybět ani
vánoční zvyky a tradice.
Nejdek, Nová Role, Bochov, Toužim
SC-311809/12
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· inzerce
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SC-322117/01

www.dr-tricko.cz +420 734 110 534
obchod@dr-tricko.cz
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S tímto kupónem obdržíte slevu 50 %
na vámi vybranou kávu.
Platnost kuponu do 30. 12. 2012

KA
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ZAH
Dr. Engla 1147/3
360 01 Karlovy Vary

SC-321899/02
Proč nakupovat v second handu?

* je ekologický
* je charitativní

SC-322106/01

* je ekonomický
PŘIJĎTE SE MRKNOUT-MŮŽE VÁM TO SEKNOUT!!

cz
va
.
ak
w
.v
od
w
w

ě
itn
al
kv
da



Tel: 353 229 721, www.venezia-pizzeria.cz
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Zahradní 60/43, 360 01, Karlovy Vary
Naproti hotelu Thermal. Otevřeno denně: 11.00 - 23.00 hod
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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

Welcome drink: Becherovka
Předkrm:

Nok z uzeného pstruha s trhaným salátkem
Polévka:

Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a. s.

Hlavní chod:

Dezert:

P rali n ko v é kn e d l í č k y s m a l i n o v ý m p ř e l i v em

Půlnoční přípitek: Sekt Prosecco 0,2l

SC-301886/25

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. 2012 na tel. 353 229 721
28
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Podpoř své město
v soutěži o nejhezčí
vánoční strom
Vyhraj vánoční
stromek s ekologickým
osvětlením
Získej originální
fotorámeček s tvojí
fotografií

www.rozsvitimevasevanoce.cz

SC-322108/01

Husí kaldoun s játrovými knedlíčky
Vepřová panenka „Alla Wellington“ s pošírovanou
zeleninou

Pošli vánoční přání
a potěš své blízké

25000 výtisků
zdarma
do schránek
Příští vydání:
17. 12. 2012
Uzávěrka:
xx. 12. 2012
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

ekologický partner vánočního osvětlení

Vysloužilé zářivky obsahují škodlivou rtuť a nepatří do komunálního odpadu. Myslete ekologicky
a odevzdejte bezplatně na vhodné
sběrné místo, které pro vás zřídila
společnost EKOLAMP.
Nejbližší sběrné místo s malou sběrnou
nádobou najdete na www.ekolamp.cz.

· listárna

Seznámily jsme se v šedesátých letech, kdy
nastoupila do tehdejšího Turisty v Karlových
Varech jako telefonistka. Byla to drobná, milá
dívka. Chodila pěkně ustrojená a žila po rozvodu
se svými rodiči v Bulharské ulici.
Bohužel přišel převrat a listopadové události,
které většině lidí převrátily život naruby. Dům,
ve kterém Milena bydlela, nyní už sama bez
rodičů, kteří zemřeli, podlehl slavné privatizaci.
Byty snad v první fázi byly nabídnuty nájemníkům
ke koupi. Jelikož se jednalo o starý dům a byty
byly druhé kategorie, žili zde především lidé ne
příliš finančně silní. Ani Milena neměla prostředky na to si byt koupit. Za krátký čas se objevil
nový majitel a snažil se lidi z domu vystěhovat.
Nachytala se i Milena. Bylo jí nabídnuto ubytování
v jakési ubytovně a ona přijala. Po nějaké době
ubytovna zkrachovala a Milena se ocitla na ulici.
Nejen na ulici, ale doslova na Horním nádraží,
které se stávalo útočištěm většiny karlovarských bezdomovců, kteří zde přespávali. Nikdy
nezapomenu na rána, kdy jsem přijížděla z Nové
Role a Milena už na mne čekávala, abychom
spolu prohodily pár slov. Naprosto v zuboženém
stavu, roztrhané dlouhé kalhoty, oči vytřeštěné
a na moje otázky, co se stalo, neodpovídala. Nebylo těžké se domyslet, ale ona jen poznamenala,
že chtěla skočit pod vlak. Tento pobyt na nádraží
se prodloužil na několik měsíců.

V této době mě požádala, abych s ní navštívila
tehdejšího karlovarského hejtmana pan Pavla.
To jsem ráda učinila, ale ten na její prosby, aby
jí pomohl zařídit nějaké bydlení na ubytovně,
které tehdy byly vesměs všechny obsazené, jen
poznamenal, že to není v jeho silách. Milena
po převratu ani nesehnala práci. Měla pouze
dvouletou hospodářskou školu, a tak byla odmítnuta i správcem AIA Na Vyhlídce, kde se hledala
síla do vrátnice.
Po převratu už ji nikde nezaměstnali, ačkoliv
o to zprvu velmi usilovala. Později skutečně
ubytování na ubytovně v Dalovicích sehnala, a tak
její chudý život spočíval v tom, že dále celé dny
trávila po Karlových Varech, především u karlovarské tržnice, kde ráda mluvila s lidmi. Snad se
jí také dostalo nějaké sociální podpory, a tak jsem
mohla pozorovat její velice skromné nákupy jen
základních věcí pro život. Před několika měsíci
vážně onemocněla, a tak jsem se náhodou dozvěděla, že tráví poslední měsíce v LDN Nejdek,
kde se jí po jejím strastiplném životě konečně
dostalo čisté bílé postele a pravidelného jídla
třikrát denně. Mnoho si tohoto pobytu neužila.
V červenci tohoto roku své nemoci podlehla.
Přijměte tyto řádky jako vzpomínku na člověka,
který nikomu úmyslně neudělal nic špatného,
a přesto jej potkal takový těžký úděl.

všem vám, kteří s námi festival prožíváte a pomáháte mu dýchat, bychom chtěli touto cestou
poděkovat. S mnohými z vás se setkáváme během společného festivalového víkendu v kinosálu
kina Drahomíra, někteří zaskočíte jen na chvíli,
někteří nás podpoříte jiným způsobem. Všem
vám patří naše díky. A i když další rok v rychlosti
kolem nás přeletí, můžeme opět alespoň na moment zpomalit při 7. ročníku Caminos festivalu
v roce 2013.
Mějte krásné žití a brzy na shledanou.
Děkujeme,
vaši Caminos

Vážení čtenáři, i vy nám svými názory umožňujete spoluvytvářet Radniční listy. Budeme rádi,
když nás budete svými postřehy, dotazy, náměty
a informacemi zásobovat i v budoucnu. Pokud
máte jakákoliv témata, pošlete nám je prosím
na e-mail jan.havelka@ceskydomov.cz.
Děkujeme moc a budeme se těšit na spolupráci.
inzerce

POČÍTAČOVÉ KURZY

Eva Richterová
Iva Kulatá

Vážený pane primátore,
jako občan Karlových Varů, který žije ve městě již
řadu let a všímá si svého okolí, považuji za vhodné reagovat na některé změny, které kolem sebe
registruji.
Je velmi moderní kritizovat, když se nám něco
nelíbí, a hanit práci ostatních lidí bez znalosti širších souvislostí. Ani jedno, ani druhé však nemám
v úmyslu.
Naopak bych chtěl vyzdvihnout pozitivní změny,
které po dlouhých letech registruji v Tuhnicích
ve sportovním areálu Závodu míru a jeho nejbližším okolí. V posledních týdnech se viditelně zapracovalo i na zvelebení stadionu. Je posekaná tráva,
opravily se vstupní brány, v prostoru areálu je
udržován pořádek, je tam uklizeno, a jak se zmínili
pozitivně místní sportovci, v areálu začala opět
téct voda. Mohou tak po dlouhé době využívat
sociální zařízení a šatny. Areál se začal zamykat
a byl jsem svědkem, jak kdosi slušně domlouval
lidem, kteří evidentně přišli za jiným účelem než
užívat možností sportoviště a dávali to na vědomí
svým nevhodným chováním. Je skutečně cítit, že
se provozu areálu někdo začal věnovat a stará se
o to, aby nabízel vhodné podmínky pro sportování
nejen místním sportovcům, ale i široké veřejnosti,

která ho stále častěji navštěvuje.
Není možné si nevšimnout pořádku a čistoty,
které panují v posledních dnech v okolí stadionu.
Na zemi nenajdete žádné dosud běžně se zde
povalující odpadky, z komunikace byl vytrhán
i plevel, který již řadu let hyzdil celkový dojem,
a dokonce i po konání poslední veřejné nedělní
burzy bylo tak vzorně uklizeno, že jsem to ještě
nezažil. Nedalo mi to, abych nezkoumal, kdo
za touto změnou stojí...
A právě to je důvodem, proč píši tento mail. Chtěl
bych Vám, pane primátore, poděkovat za Vaši
úspěšnou snahu měnit názor širší veřejnosti
na dění v tuhnickém areálu skutečnými činy a nikoliv slovy, jak je dnes běžné. Je to Vaše zásluha
a zásluha týmu, který jste dal dohromady, že se
snad konečně věci vracejí do kolejí, jak by to mělo
být. Děkuji, že jste nezůstal lhostejný ke stavu,
který byl i v médiích kritizován, a že jste se to rozhodl řešit, a přeji Vám i nám občanům Karlových
Varů zároveň, aby podobných příjemných věcí bylo
ve Varech více.
S pozdravem

lektorka PC kurzů

• školení soukromě nebo v malé skupince
• Word, Excel, PowerPoint, a další moduly
• Photoshop, webovky, flash animace

SC-320288/10

777 940 555, www.softwarovaskola.cz

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

SC-311835/14

Milena – oběť doby

Milí přátelé
a kamarádi
festivalu Caminos,

SC-311841/11

KLEMPÍŘSKÉ

A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
• DODÁVKA MATERIÁLU • MONTÁŽ OKEN
• PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE STŘECH
• MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ • MONTÁŽ KROVŮ
Po dohodě, střechy na splátky.
Vladislav Pilný | K. VARY–Dvory, 1. Máje 43
Tel./fax: 353 566 395, mobil: 603 845 919

J. Hrubý
SC-321892/02

29

· křížovk a/kontakty

Snadné cesty do lázní... (tajenka)

Odpovědi zašlete do 7. 12. 2012 e-mailem na: soutez.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu:
Magistrát města Karlovy Vary, 360 01, Moskevská 21, tiskové odd. a označte SOUTĚŽ KRL.
Výherce získá atraktivní voucher.

VYLOSOVÁNÍ SOUTĚŽE:
Tajenkou listopadové křížovky bylo „Karlovarský rodák Jan Košťál“. Z došlých správných odpovědí
jsme vylosovali tyto výherce: Jan Haisl, Vojtěch Jánský, Jarmila Macková, Jana Jelínková
a Jana Chárová. Ti získají vstupenky na zápas HC Energie.

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 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

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

Odbor strategií a dotací
Ing. Tomáš Sýkora
353 118 161, Moskevská 21
t.sykora@mmkv.cz

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

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

Odbor právní
Mgr. Lucie Fraňková
353 118 227, Moskevská 21
l.frankova@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 rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl
353 118 248, Moskevská 21
d.riedl@mmkv.cz

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

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

blýsknete se krištálem

ProdeJNí

galerie

MoSer

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
SC-320517/02

