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· zprávy z magistrátu

č.zakázky: 2012147

č.zakázky: 2009025

č.zakázky:  2012097

č.zakázky: 2012058

č.zakázky: 2011064 č.zakázky: 2012146 č.zakázky: 2012039

č.zakázky: 2012102

č.zakázky: 2012136

č.zakázky: 2012122

č.zakázky: 2012145

cena: 2.900.000,- Kč

cena: 430.000,- Kč

cena: 1.180.000,- Kč

cena: 5.090.000,-Kčcena: 16.000,-Kč/měs + energie

cena: 399.000,- Kč cena:  od 620.000,- Kč

cena: 1.280.000,-Kč

Byt 6+kk ve 3. patře a podkroví zděného 
architektonicky zajímavého domu. V roce 
2002 byl byt s půdní vestavbou kompletně 
zrekonstruován. Společná rozlehlejší zahrada 
za domem a na ní navazující les.  144,5m2.

Zděný řadový rodinný dům s kolaudací v 
r.2004 – přízemní s obytným podkrovím.   
je situován ve vilové čtvrti u dostihového 
závodiště. Konec slepé ulice. Velmi klidné 
místo v zeleni a přesto 10 minut do centra 
města. Spojení MHD. 

Garsonka je v 5.patře panel. domu s výtahem. 
V bytě nové plastové okno, položen nový 
koberec, úprava bytového jádra – nové obklady 
a dlažba, sprchový kout. Dům je zateplen, nová 
fasáda a opravená střecha. 18m2.

Zrekonstruovaný byt 2+1 v panel.domě, 
6.patro, okraj Staré Role.  Dům je ve 
výborném stavu, má zateplenou fasádu, 
opravenou střešní krytinu, plastová okna, 
upravené společné prostory. 62 m2.

Dům je nízkoenergetický, přízemní, typu 
bungalov. Kolaudován v r.2012. Je připraven 
ihned k nastěhování. Garáž pro 1 auto, 
příjemná zahrada.Možný odpočet DPH! Za-
stav.plocha 150 m2, pozemek 780 m2.

Pozemek je podle ÚP určen k zástavbě rodinným 
domem. Příjezd po zpevněné komunikaci. 
Oplocená parcela je situována v mírném svahu, 
je terasovitě upravena. Nyní je užívána pro 
rekreační účely. IS-kanalizace a elektřina v těsné 
blízkosti pozemku, vodovod cca 60m.

Prostory v bývalém obchod.centru Severka 
na čankovském sídlišti, využívaných v mi-
nulosti jako restaurace . Prostory mají bez-
bariérový přístup. Současným majitelem 
byly rozděleny sádrokartonovými příčkami 
na několik menších kanceláří.

Prostorný byt 2+1 v přízemí zděného domu. 
Byt prokazuje známky vlhkosti, které lze 
odstranit izolací domu. Jinak je byt v dobrém 
stavu, připravený ihned k nastěhování. 67 m2.

Byt je umístěn ve 2. patře vily s  oplocenou 
zahradou na Moskevské ul. Je tichý, světlý, s 
okouzlující atmosférou. Je po velmi vkusné 
a náročné rekonstrukci přímo od architekta. 
V bytě byly provedeny netradiční úpravy 
povrchů stěn a stropů. 92m2.

7 bytů ( 1+1  až 4+1) v bytovém domě na 
prodej! Možno koupit i celý dům. V přízemí 
prodejna a sklad.  Objekt je v zachovalém 
stavu. Investice do rekonstrukce – fasáda, 
střešní krytina – před 10-ti lety, zčásti 
plastová okna.

Byt v 6.patře panel.domu v Krymské ul., 
po rekonstrukci. Nová kuchyňská linka 
se spotřebiči v ceně. V bytě jsou původní 
parkety. Dům má zateplenou fasádu, nové 
společné prostory. 55 m2.

byt

RD - pronájem RD POZEMEK nebytový prostor

byt byt

byt byt

Karlovy Vary – Vyhlídka

K.Vary - Dvory

Karlovy Vary – Stará Role

Vysoká u Dalovic K.Vary - Rybáře

Březová u Karlových Varů

K.Vary – Centrum

Karlovy Vary - Stará Role

Karlovy Vary - Tuhnice

č.zakázky: 2012106

cena: od 965.000,- Kč
Nové byty v lokalitě u Svatošských skal. No-
vostavba je členěna do třech samostatných 
sekcí, o 5 nadzemních podlažích, s celkem 
47 byty a 4 nebytovými prostory. Možnost 
parkovacího nebo garážového stání.

CENOVÁ BOMBA!
byt

byt

K.Vary – Stará Role

cena: 800.000,- Kčcena: 750,-Kč/m2 Cena k jednání

bytK.Vary - Doubí

Otovice u Karlových Varů

VAŠE MAKLÉŘKY

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

S novým rokem  
nový byt!

cena: 4.900.000,-Kč

SLEVA!

SLEVA!
Za pár korun …

NOVINKA!

NOVINKA!
SLEVA!

NOVINKA!

NOVINKA!

INVESTICE

NOVINKA!
SLEVA!

Petra Michlíková

DEVELOPERSKÝ PROJEKT

SC-330024/01
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· obsah· rozhovor měsíce

01 tváŘ z tituLNí straNy
Kolonády prochází odstávkou. Pracovnice Správy 
přírodních léčivých zdrojů a kolonád Kateřina 
Řádová odnášela jeden z exponátů exkurzního 
okruhu Vřídla do skladu, kde během odstávky 
probíhala jejich údržba.

07 pLaŤte parKováNí mobiLem
Karlovarský dopravní podnik nabízí možnost 
hradit odstavení vozu na placených parkovištích 
přes mobilní telefon. Lidé tak mohou i prodloužit 
dobu parkování posláním jedné SMS. 

09 pŮLmaratoN omezí Dopravu 
Velkou sportovní událostí bude půlmaraton. Ten 
se sice koná až za několik měsíců, ale organizátoři 
už nyní pečlivě pracují na přípravách. Zveřejnili 
také trasu, kudy běžecký závod povede. 

10 aLtáN má Novou tváŘ
Altán Maierův gloriet patří mezi nejstarší 
vyhlídky na lázeňské město. Nedávno se dočkal 

rekonstrukce, při které tesaři dbali na kvalitu 
dřeva. Jednalo se o první etapu, další budou 
následovat v budoucnu.

15 stŘíLí KoŠe pŘes ŠeDesát Let
Luboš Zahradníček zasvětil svůj život basketbalu. 
Přestože už je mu 77 let, stále ho tento sport baví 
a dodnes trénuje. Také byl dlouholetým masérem 
karlovarského hokejového klubu. 

16 pes NeNí hraČKa
Psí útulek opět po Vánocích a Silvestru zaplnily 
desítky psů. Ty už se postupně daří rozdat 
zájemcům. Správce útulku Martin Čermák 
věří, že psi vždy skončí ve správných rukou 
a už se zpět nevrátí.

18 DemoLice uKoNČiLa sLavNou Éru
Seriál o zmizelých domech tentokrát pokračuje 
Svatým Josefem. Ten býval vyhledávaným 
lázeňským ústavem. V nedávné minulosti byl ale 
zbourán a nyní místo něj stojí hotel.

Náměstek Jiří Klsák 
UNESCO nevzdává
• Jak hodnotíte uplynulý rok s ohledem na gesci, 
kterou máte na starosti? 
Uplynulý rok z pohledu mé gesce hodnotím 
úspěšně. V oblasti kultury kromě tradičních akcí, 
na které jsou již naši občané zvyklí, jako například 
Mezinárodní filmový festival, Tourfilm, Karlovarský 
karneval, Mezinárodní folklorní festival, Jazzfest 
a Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka, 
se dočkali i nových programů, se kterými přišlo 
KSO či Městské divadlo. V oblasti památek jsme 
opravovali mimo jiné Tržní kolonádu. K úspěchům 
řadím otevření nové mateřské školy se dvěma 
třídami ve Staré Roli. Ve sportu je třeba zmínit 
například mezinárodní basketbalový turnaj žen, 
mistrovství světa v naturální kulturistice, či finálo-
vý turnaj evropské volejbalové ligy žen.

• Jak to vypadá s jednáními o zařazení města 
na seznam UNESCO?
Město Karlovy Vary je lídrem skupiny evropských 
lázní, usilujících o zařazení na Seznam světového 
dědictví UNESCO, a to nejen v politické linii, ale 
i ve vedení spolupracující expertní skupiny. Již 
v roce 2010 přijala tato města Ministerstvem kul-
tury České republiky zpracovaný časový harmono-
gram přístupu na seznam. Karlovy Vary na svých 
zahraničních i domácích jednáních iniciují další 
potřebné kroky a zároveň monitorují jejich plnění, 
aby jednotlivá města postupovala jednotně a moh-
la v letech 2015–2016 podat do Paříže společnou 
přihlášku. Nejbližší jednání čekají expertní skupinu 
v únoru v Bad Kissingen a politickou reprezentaci 
v březnu v belgickém městě Spa.

• Jak hodnotíte úroveň kultury ve městě a práci 
Karlovarského symfonického orchestru a Městské 
galerie Karlovy Vary?
Domnívám se, že kulturní nabídka pro občany 
a návštěvníky města je dostatečně bohatá. 
Svým působením k tomu přispívá i KSO, který 
se kromě kolonádních a abonentních koncertů 
v posledním období zaměřuje i na multižánrová 
představení. K těm patří i projekt Sinael, který 
bude v letošním roce představen na CD. K bohaté 
nabídce kulturních akcí přispívá svými výstavami 
i Městská galerie.
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vyDavateL: STRATEgiC CONSULTiNg, NA POŘíČí 8, 110 00 PRAhA 1
ŠÉfreDaKtor: JAN hAVELKA, TEL.: 734 580 079 (JAN.hAVELKA@CESKyDOMOV.CZ)
iNzertNí oDDěLeNí: TEL.: 776 431 879 (KARLOVy.VARy@CESKyDOMOV.CZ) 
STANiSLAVA PROVAZNíKOVá, TEL.: 606 792 475 (STANiSLAVA.PROVAZNiKOVA @CESKyDOMOV.CZ)
Dtp: JANA BENETKOVá (JANA.BENETKOVA @CESKyDOMOV.CZ)
Dotazy K Distribuci: BARBORA ŠKALDOVá, TEL.: 777 206 610 (BARBORA.SKALDOVA@CESKyDOMOV.CZ)
tisK: EUROPRiNT, A. S., REgiSTRACE Č. MKČR E 11990. Datum vyDáNí: 28. 1. 2013

VyDAVATEL 
ČASOPiSU JE 
DRžiTELEM

KarLovarsKÉ raDNiČNí Listy

MěSíČNíK PRO OBČANy MěSTA KARLOVy VARy

KarLovarsKÉ raDNiČNí Listy

ROČNíK XViii. VyCháZí 12x ROČNě

NáKLAD 26 000 VÝTiSKů
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Karlovarský hokej oslavil 80 let od svého založení. 

vedení klubu se vrátilo ke kořenům a uspořádalo 

na rybníčku malé versailles otevřený trénink, 

který přilákal 300 diváků. pogratulovat klubu 

přijel i ředitel tipsport extraligy Josef Řezníček 

(uprostřed). plaketu s věnováním převzal generální 

manažer hc energie miroslav vaněk (vlevo) 

a kapitán týmu martin zaťovič. město našlo možnou shodu s Českým rybářským 

svazem ohledně budoucnosti rolavy. Jak potvrdil 

na tiskové konferenci předseda místní organizace 

michal blahůšek, dohoda by měla obsahovat 

vzájemné směny a výpůjčky pozemků a vodních 

ploch, při které by se město stalo majitelem velké 

vodní plochy na rolavě. ta dnes slouží jako chovný 

rybník, do budoucna by se mohla stát přírodním 

koupalištěm. 

Lednového jednání zastupitelstva města 

se účastnil jeho nový člen. místo karlovarského 

historika phDr. stanislava burachoviče, který 

na svou funkci v lednu rezignoval, složil slib 

zastupitele vladimír Král, průkopník vodních 

sportů, spoluzakladatel karlovarského plaveckého 

oddílu a vodní záchranářské služby. 

v Karlových varech se opět konal oblíbený 

carlsbad ski sprint. ten se těší podpoře města 

Karlovy vary. Jedná se o tradiční mezinárodní 

závody v běhu na lyžích ve sprintu dvojic volnou 

technikou. celá akce včetně doprovodného 

programu se tradičně uskutečnila v centru 

Karlových varů, na třídě t. g. masaryka. 

Šestý ročník zahájil v úterý 25. prosince 2012 

od 19 do 21 hodin večerním lyžováním pro širokou 

veřejnost. hlavní program se konal ve středu 

26. prosince, kdy se proti sobě postavily 

dvoučlenné týmy šesti zemí, a to České republiky, 

Německa, rakouska, polska, slovenska a ukrajiny. 

prvním miminkem Karlových varů roku 2013 

je martínek macháček. Narodil se 1. ledna 

v 19 hodin a 59 minut, měřil 50 cm a vážil 3210 g. 

Jak je již od roku 2008 tradicí, věnovalo město 

svému letošnímu prvnímu občánkovi šek na pět 

tisíc korun, který šťastné mamince osobně předal 

primátor města Karlovy vary petr Kulhánek.

první kolo prezidentských voleb přilákalo k urnám 

spoustu voličů v Karlových varech i celém kraji. 

podpořit své kandidáty dorazili lidé napříč 

generacemi. podle statistik bylo první kolo volby 

prezidenta bedlivě sledované a volební účast 

v kraji dosáhla šedesáti dvou procent. 
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Místo klíče použili 
zloději krumpáč
Probojovat se do ga-
ráže krumpáčem chtěli 
dva muži ve Staré Roli. 
Nakonec skončili v rukou 
strážníků, kteří je pak předali 
policistům. Jejich čin byl totiž 
policisty kvalifikován jako krádež 
ve stadiu pokusu. 
„Na dva muže s krumpáčem upo-
zornil strážníky jeden náhodný svědek 
ze Staré Role. Když strážníci dorazili 
do Jabloňové ulice k areálu garáží, tak jim 
oznamovatel přesně popsal, kam měli muži 
namířeno,“ informoval Jan Trojáček, zástupce 
velitele karlovarské městské policie.
Podle něj už strážníci zaslechli také zvuky kovu 
narážejícího na dřevo. „Jeden z mužů hlídal a dru-
hý se snažil krumpáčem dostat do zatím ještě 
funkční garáže,“ doplnil zástupce Trojáček. 
hlídka, kterou doprovázel i psovod, se rozdělila 
a oba muže se jí podařilo velmi rychle zajistit. 
„Muž, který se snažil prorazit dveře, se ani nepo-
kusil krumpáč zahodit. Jen ho schoval pod bundu. 
Strážníkům tvrdil, že ho našel,“ dodal Trojáček. 
Strážníci měli podezření, že došlo k trestnému 
činu, a tak zavolali své státní kolegy. Policis-
té případ kvalifikovali jako krádež ve stadiu 
pokusu. Zjistilo se také, že devětatřicetiletý 
muž, kterému pomáhal šedesátiletý komplic, 
není žádný svatoušek. V posledních třech letech 
už byl za krádeže podle policistů soudně trestán. 
Muži hrozí až tříleté vězení a jeho komplic může 
skončit v kriminále na dva roky. Majiteli garáže 
vznikla škoda ve výši tisíce korun. 
Jan havelka

Představujeme 
strážníky města

Jméno: bc. gabriela rybníčková
Okrsek: Varšavská, horova, Jugoslávská, 
Bulharská
Charakteristika: literatura, hudba, plavání
Kontakt: g.rybnickova@mpkv.cz 
Služební číslo: 213448

Strážníci si posvítí na ubytovny 
a nabídnou i aktivity dětem
• Občané si stěžují na ubytov-
ny a s nimi spojené zhoršování 
veřejného pořádku. Tento ne-
gativní trend se chtějí pokusit 
vyřešit strážníci třemi chystaný-
mi projekty.

hluk, nepořádek či problémoví lidé. Na to vše si 
stěžují občané, kteří bydlí v blízkosti karlovar-
ských ubytoven pro sociálně slabší. Městská 
policie se rozhodla tyto problémy co nejrychleji 
řešit. Pomoci mají nové projekty, při jejichž pří-
pravě strážníci čerpali i ze zkušeností z minulého 
roku.
Potvrdil to velitel strážníků Marcel Vlasák. 
„Stále více se setkáváme s důsledky sociálních 
problémů ve společnosti, a proto jsme se rozhod-
li zpracovat hned tři projekty v rámci programu 
prevence kriminality, který každoročně vyhlašuje 
Ministerstvo vnitra České republiky. Výhodou 
zvolené koncepce je, že každý z projektů může 
fungovat samostatně, ale v případě jejich spojení 
očekáváme výrazně vyšší efektivitu, protože 
se vzájemně doplňují,“ sdělil Vlasák. 
Situace podle zkušeností z loňska může mít 
řešení. „Stížnosti lidí, kteří bydlí v okolí ubytoven 
pro sociálně slabší, se týkají především nepo-
řádku, hluku, výskytu závadových osob. hlavním 
problémem je rozdílný životní styl a nechuť tento 
styl měnit. V roce 2012 strážníci spolupracovali 
s terénními pracovníky Armády spásy, přičemž 
se potvrdilo, že zapojení dětí z ubytoven, které 
často tráví bezprizorně volný čas, může být 
prospěšné jak pro pořádek v daném místě, tak i 
pro děti samotné,“ doplnil velitel. 

interaktivní klub v autobuse
Podle něj se takové děti pod vedením odborných 
sociálních pracovníků mohou zdárně rozvíjet. 
„Takto vznikl podnět k projektu MOBiDiK, tedy 
Mobilní dětský interaktivní klub, což je v praxi 
autobus upravený pro práci s dětmi. Část klubov-

ny je určena pro hry a část pro přípravu do školy. 
Klubovna musí být mobilní, protože mobilita je 
základním předpokladem pro působení terénních 
pracovníků v místě potenciálního problému,“ 
vysvětlil první projekt Marcel Vlasák. 

ubytovny pod lupou
Strážníci také v minulém roce provedli za podpo-
ry Ministerstva vnitra ČR sociologický průzkum, 
který zahrnoval reprezentativní vzorek tisíce 
respondentů. V něm se potvrdila výše zmíněná 
skutečnost týkající se ubytoven, kde je nepo-
řádek a hluk. „Městská policie tak za podpory 
vedení města spustila od Nového roku stěžejní 
projekt Asistenti prevence kriminality. Pěti-
ce vybraných adeptů, kteří prošli výběrovým 
řízením a následně i odborným školením, bude 
nepřetržitě zajišťovat veřejný pořádek a dohlížet, 
popřípadě i řešit občanské soužití na ubytovně 
Úvalská a v jejím okolí. Asistenti mají ale i další 
úkoly, například dohled u spádové základní školy 
nebo společnou namátková kontrolní činnost 
v lokalitě se strážníky,“ vysvětlil Vlasák. „Důle-
žitá je také spolupráce s pracovnicí sociálního 
odboru města, která bude v pracovní dny působit 
přímo na zmíněné ubytovně. Celý realizovaný 
záměr je pak součástí systému prostupného 
bydlení, který by Statutární město Karlovy Vary 
rádo realizovalo,“ doplnil.

mobilní kamera proti atakům
Posledním projektem, který má také podporu 
veřejnosti, je zřízení mobilního kamerového bodu. 
„Ten bude plně zařazený do stávajícího kamero-
vého systému s tím, že jej bude možné přenášet 
dle aktuální bezpečnostní situace mezi třemi 
vytipovanými lokalitami s městskými ubytovna-
mi. Strážníci získají okamžitý přehled o situaci, 
což by mělo vést k snížení trestné činnosti, udr-
žení veřejného pořádku a eliminaci případných 
nepodložených sociálních ataků,“ nastínil výhody 
projektu velitel Vlasák. 
Jan havelka

Máte řádně zaplacené parkování?  
Dá se to zjistit  
i mobilem 
Od Nového roku strážníci Městské policie kontro-
lují prostřednictvím mobilního telefonu, zda mají 
řidiči na parkovacích automatech uhrazen popla-
tek. Řidiči totiž mohou vedle úhrady parkovného 
ve standardních automatech rovněž využít nové 
služby SMS parkovné.
více informací o této novince se dozvíte 
na straně 8.
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město chce ke svému rozvoji i v budoucnu využívat 

dotace z eu. s jejich pomocí již vzniklo například 

nové bazénové centrum

Město plánuje další rozvoj.  
Zeptá se i obyvatel

Další zkvalitňování služeb pro občany a roz-
voj nových projektů plánuje karlovarská 
radnice. Chce využít možnosti získat další 

dotace, které by měly být k dispozici v letech 2014 
až 2020. Do plánování chce zapojit i občany. 
Potvrdil to Jan Kopál, mluvčí magistrátu. „Město 
Karlovy Vary se intenzivně věnuje svému budoucí-
mu rozvoji. Aktivně se zapojuje do příprav na nové 
programové období Evropské unie, které v letech 
2014 až 2020 nabídne nové dotační možnosti ze 
strukturálních fondů. Celá dotační problematika se 
bude od té stávající v mnohém lišit,“ uvedl Kopál. 
„Evropa si stanovila nové priority, z nichž budou 
vycházet oblasti, které budou dotacemi podpo-
rované. V této souvislosti vláda schválila novou 
strukturu operačních programů, zcela se změní 

také způsob řízení dotací. Aby byl přístup města 
k dotační problematice koordinovaný a uvážlivý, 
již nyní se na svůj budoucí rozvoj připravuje, a to 
i přesto, že podrobnosti nových dotačních podmí-
nek na národní úrovni ještě nemají ani své hrubé 
obrysy,“ doplnil mluvčí. 
Podle něj od počátku letošního roku zhruba do po-
loviny roku příštího bude město zpracovávat nový 
strategický rozvojový plán, který by měl vedle 
potřeb města také zohledňovat regionální, národní 
a evropské priority a rovněž reálné možnosti 
financování z evropských fondů. „Správná tvorba 
strategického rozvojového dokumentu vychází 
z důkladné analýzy výchozí situace, kterou bude 
město zpracovávat v první fázi. Následně na pře-
lomu léta a podzimu město otevře diskusi o svých 

rozvojových prioritách. Do této etapy bude chtít 
město zapojit nejen odborníky, ale také širokou 
veřejnost tak, aby byly zohledněny reálné potřeby 
občanů, turistů i podnikatelů. Veřejnost bude 
o připravovaných krocích s dostatečným předsti-
hem informována,“ uzavřel mluvčí magistrátu.
(mm)

Jaký byl uplynulý rok 2012 z pohledu radnice?
Pro město byl rok 2012 na nové věci a události 
bohatý. Byť ekonomická ani společenská situace 
obecně není nijak růžová, podařilo se dokon-
čit nebo započít celou řadu důležitých úkolů. 
Vše uvedené je výsledkem výborné týmové práce 
vedení města a aparátu magistrátu.

snižování schodku rozpočtu: 
2011  ..................................................200 mil. Kč
2012  ..................................................100 mil. Kč
2013  ....................................................50 mil. Kč
(2014  ....................................................0 mil. Kč)
•	Zachování zásadních dotací pro sport, kulturu, 

mládež a sociální oblast
•	Statut lázeňského místa Karlovy Vary účinný 

od 1. 1. 2013 – první moderní statut v ČR
•	Zpracování a veřejné projednání konceptu nové-

ho územního plánu ve dvou variantách
•	Dokončení Bazénového centra včetně parkovi-

ště a lávky
•	Zpracování dokumentace na další projekt – hala 

pro míčové sporty
•	Otevření dvou nových tříd v nové mateřské 

škole ve Staré Roli
město šetří desítky procent rozpočtovaných 
nákladů transparentními zakázkami
•	Aplikace Veřejné zakázky – „rodné listy“ měst-

ských zakázek, i malých
•	Úspora při nákupu elektřiny díky využití elektro-

nické aukce
•	Získání dvojnásobné ceny za prodej Lázní iii
•	Aplikace Závady a nedostatky na webu – 

300 podnětů, ve většině obratem vyřízených
•	Na zkoušku (letos na vyžádání) rozmístěné 

kontejnery na bioodpad
•	Zvyšujeme počet nádob na tříděný odpad, roste 

i množství vytříděného odpadu

•	Nová zahrádkářská kolonie v Čankově s 53 
zahradami

•	generel cyklodopravy – zpracován jako podklad 
pro všechny budoucí práce ve městě

•	Zdravé město – diskusní fóra v částech města, 
včetně uvedení řešení loňských problémů

Nové infocentrum: nové zadání, světový mar-
keting, služby návštěvníkům i občanům
•	Chybějící hlavní pracoviště (dříve Lázeňská 1) – 

nově objekt UVA v Lázeňské ulici 
•	Přesun pobočky Dolní nádraží do nedalekého 

Becherplatzu
přeshraniční projekt Lázeňských lesů – 
sv. Linhart, oprava 
•	jako doprovodná aktivita – nové lanové centrum 

v blízkosti
program regenerace městské památkové 
zóny (prmpz)
•	letos opravena část Tržní kolonády
•	zahájeno pořízení nové dokumentace  

pro PRMPZ, město bude moci čerpat více
•	Zahájení oprav Maierova glorietu na Jelením 

skoku
Karlovy vary vedoucím partnerem evropských 
lázeňských měst pro uNesco
•	spolupracuje celkem 11 měst (ČR 4, SRN 3, 

itálie, Belgie, UK a Francie po jednom)
•	zpracována 1. část Management Planu – ne-

zbytný podklad pro UNESCO
městská policie posílena o kolonádní hlídku 
a mobilní lázeňskou hlídku
•	V okrajových částech města mobilní obchůzko-

vá hlídka
•	investice do budov a vybavení hasičských 

jednotek města
Nové vyhlášky a nařízení města
•	Zákaz letákové reklamy v lázeňském centru

•	Čistota veřejných prostranství a ochrana veřejné 
zeleně

•	Zahájení rozsáhlého projektu informační infra-
struktury – dotace EU celkem 72 mil. Kč

•	Založen Balneologický institut Karlovy Vary, 
o. p. s., po dvaceti letech obnovuje činnost

výhled roku 2013
Další komunikace
•	Na Vyhlídce – od zastávky Panorama 

až k ZŠ Libušina
•	Americká & Rumunská – oprava po stavbě 

pavilonu nemocnice
•	Prašná a první část Vítězné – dolní Drahovice
•	Františka halase – Bohatice
•	K Letišti – Olšová Vrata
•	Příjezdová komunikace k Meandru Ohře
veřejná prostranství
•	Další vnitrobloky sídlišť ve Staré Roli
•	Přednádražní prostor horního nádraží a lávka 

na Růžový vrch
areál sv. Linhart v lázeňských lesích 
•	informační centrum
•	Vyhlídková obora s visutými chodníčky
•	Další rozšíření lanového centra
rekonstrukce a zateplování dalších školských 
objektů
•	vybudování školního hřiště ZŠ Poštovní
•	Další etapa rekonstrukce Lidového domu – 

restaurace
•	Rekonstrukce bytového domu pro mladé rodiny 

v Komenského ulici
•	Nákup nových vozů pro městskou hromadnou 

dopravu
•	Nová významná sportovní akce – Karlovarský 

půlmaraton, 1. ročník v květnu
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Infocentrum mění adresu. 
Najdete ho v bývalé 
prodejně Becherovky
informační materiály, vstupenky na hokej 

i koncerty a spoustu dalších věcí nabízí kar-
lovarské infocentrum. To se nyní nově stěhuje 

a bude ještě blíže v centru města. 
Potvrdila to Jitka Štěpánková, ředitelka info-
centra. „Otevíráme novou pobočku, od února 
naleznete veškeré služby infocentra na adrese 
T. g. Masaryka 53. Jde o bývalou prodejnu 
Becherovky,“ uvedla ředitelka. 
Podle ní kromě informačních materiálů zde 
budete moci zakoupit či vyzvednout rezervované 
vstupenky na akce prodávané prostřednictvím 
městského rezervačního systému (vstupenky.

karlovyvary.cz), Ticketportal, Ticketstream, 
Ticketpro a Eventim. 
„Od extraligových hokejových utkání pořádaných 
v KV Areně přes divadelní představení a vstupen-
ky do kina až po koncerty,“ doplnila Štěpánková. 
Nová pobočka bude k dispozici každý všední den 
od 8:00  do 18:00, o víkendu a svátcích od 9:00 
do 17:00 hodin. 
„Zároveň si vás dovolujeme informovat, že 
pobočky na Dolním nádraží a v hotelu Thermal 
budou od 1. února 2013 uzavřeny,“ uzavřela 
ředitelka. 
Jan havelka

Máte snímky zimních Karlových Varů?
infocentrum města Karlovy Vary, o. p. s., vyhla-
šuje fotografickou soutěž na téma zimní Karlovy 
Vary. Zachyťte fotoaparátem mrazivé slunné ráno, 
město přikryté čerstvě napadlým sněhem či roz-
svícené večerní ulice. Kreativitě nebudou kladeny 
žádné meze.
Pět nejhezčích fotografií bude oceněno zajímavými 
věcnými dárky, první místo i finanční odměnou.
podmínky a pravidla soutěže:
•	Pro zařazení do soutěže zašlete své fotografie 

na adresu soutez@karlovyvary.cz, případně 
můžete využít internetových úložišť,  
např. ulozto.cz, uschovna.cz apod.

•	Soutěžící osoba musí být autorem fotografie 
a může zaslat libovolný počet fotografií

•	Digitální fotografie musí být minimálně v rozliše-
ní 5 MPx (2 952 x 1 944)

•	Fotografie se musí tematicky shodovat se zadá-
ním zimní Karlovy Vary

•	Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže 
fotografie s nevhodným nebo pobuřujícím 
obsahem a fotografie nesplňující požadované 
rozlišení a tematické zadání

•	Soutěž probíhá do 28. 2. 2012, oceněné foto-
grafie budou uveřejněny na webových stránkách 
www.karlovyvary.cz dne 8. 3. 2013.

•	Účastí v soutěži dává autor fotografie souhlas 
infocentru města Karlovy Vary, o. p. s., k neome-
zenému nekomerčnímu užití vložených fotografií 
za účelem propagace města Karlovy Vary.

Zbavte se starého 
elektra a vyhrajte
Dostali jste pod vánoční stromeček novou elek-
troniku? Nezapomeňte se pak ekologicky zbavit 
starých spotřebičů, které už nebudete potřebovat. 
Můžete díky nim vyhrát tablet a další ceny.
Stále totiž probíhá soutěž Sbírej a vyhraj!, kterou 
jsme pro vás připravili ve spolupráci s Karlovar-
ským krajem a neziskovou organizací ASEKOL. 
Zapojit se můžete ihned, od okamžiku, kdy si vy-
tisknete soutěžní leták ze stránek www.asekol.cz. 
Pak už jen stačí odnést staré elektrospotřebiče na 
sběrný dvůr, kde obdržíte razítko za každý jeden 
spotřebič. Jakmile jich budete mít pět, vyplňte 
kontaktní údaje a leták odešlete na PO BOX 75, 
46 0003 Liberec 3. Čas sbírat a vyhrát máte až 
do konce února. (mm)

Zajímavý rozhovor? Pravidelně na stránkách města
Lidé, kteří se zajímají o dění v Karlových Varech, si mohou pravidelně číst rozhovory s nejrůznějšími 
osobnostmi města. Ty najdou na stránkách www.mmkv.cz v sekci Karlovarský týdeník.  
Už jsou tam umístěny například rozhovory s ředitelem Dopravního podniku Karlovy Vary Pavlem 
Bohánkem či náměstkem Jaroslavem Růžičkou.

Karlovarské infocentrum se snaží být veřejnosti 

co nejblíže. svůj stánek mělo také v areálu rolava 

na akci Den s městem

Ředitelka infocentra Jitka Štěpánková informovala 

o možnosti nákupu vstupenek na hokejové zápasy 

v Kv areně i kulturu

AŽ SE ZIMA ZEPTÁ...

kožešiny –  kožená móda
Naše služby: 

· OPRAVY KOŽEŠINOVÝCH 
A KOŽENÝCH VÝROBKŮ 

· šití na zakázku 
· úpravy zakoupeného zboží 

ZDARMA 
· poradenská činnost

Dále nabízíme:  
·dámské i pánské 
  kožené a kožešinové 
  výrobky
· kabelky
· peněženky
· rukavice
· čepice
· klobouky
· pletené výrobky
· oděvy 

 Zahradní 45, 360 01 
Karlovy Vary 
www.svet-kozesin.cz

SC-322097/03

inzerce

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554

SC
-3

22
22

2/
02
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Už nemusíte hledat drobné,  
placení parkování vyřeší SMS
• Kdo zaplatí parkování přes mobilní telefon, dá si za sklo  
automobilu informační kartičku od dopravního podniku,  
že takto úhradu řeší. Strážníci si to mohou ověřit. 

v ostrém provozu je od ledna novinková 
nabídka města. Motoristé se nemusí stre-
sovat, hledat mince do automatu na par-

kování, stačí jim pouze mobilní telefon. „Tato 
možnost platí od 2. ledna 2013. Město Karlovy 
Vary spustilo do provozu službu sms parkovné, 
která umožňuje velmi pohodlně uhradit parkovací 
poplatek pomocí mobilního telefonu,“ konstatoval 
Pavel Bohánek, ředitel karlovarského Dopravního 
podniku, který službu nabízí. 
„Pro úhradu parkovného je třeba poslat SMS zprá-
vu v předepsaném tvaru, která bude obsahovat 
kód zóny, registrační značku auta a dobu parko-
vání, na číslo 902 30. Obratem přijde potvrzující 
SMS zpráva, která obsahuje cenu a dobu platnosti 
parkovacího lístku,“ přidal návod Bohánek. 
Podle něj je příjemnou zprávou pro všechny řidiče, 
kteří budou tuto službu využívat, že cena zůstává 
stejná jako při hotovostní platbě v parkoma-

tu. „Pokud se zdržíte a bude potřebovat 
parkovné prodloužit, nemusíte se vracet 
k parkomatu, ale parkovací lístek pohodlně 
prodloužíte v průběhu obchodního jednání 
či nakupování. i pro SMS parkovné však platí 
maximální doba parkování čtyři hodiny,“ nastínil 
možnosti služby ředitel Dopravního podniku Kar-
lovy Vary. „Pokud parkujete v placených zónách 
pravidelně, můžete kromě objednání formou 
SMS využít nejpohodlnější způsob, a to objednání 
pouhým prozvoněním. Podrobný návod najdete na 
každém parkomatu nebo na webových stránkách 
www.dpkv.cz. Rovněž na těchto internetových 
stránkách najdete, jak si vytisknout daňový 
doklad za zaplacené parkovné,“ doplnil Pavel 
Bohánek. 
Zároveň si můžete vyzvednout v přepravní kance-
láři Dopravního podniku, a. s., nebo na Městské 
policii Karlovy Vary kartičku s logem „Za parko-

vání 
platím 
mobilem!“, kterou lze umístit na sklo či na palubní 
desku automobilu namísto klasického parkovacího 
lístku. „Pro strážníky je kartička signálem o úhra-
dě parkovného mobilem a nemusí dále hledat 
parkovací kartu či klasický lístek, který může být 
mnohdy někde zapadlý,“ řekl ředitel. 
Kontrolu úhrady SMS parkovného budou provádět 
pomocí mobilního zařízení strážníci Městské 
policie (informovali jsme na straně 5), kteří si tak 
kdykoliv mohou ověřit, zda má dané auto skuteč-
ně parkování zaplaceno.
Jan havelka

Statutární město Karlovy Vary 
vyhlašuje od 3. ledna 2012 6. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory  

v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 
NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

oblast intervence 5.2

zlepšení prostředí v problémových sídlištích 
B) REgENERACE ByTOVÝCh DOMů
Vzhledem k platnosti notifikace veřejné podpory 
a časové náročnosti administrace výzvy rozhodlo 
ministerstvo pro místní rozvoj, že je tato výzva 
definitivně poslední.

finanční alokace výzvy:
7 671 563 Kč (Evropský fond pro regionální 
rozvoj + státní rozpočet)

oprávnění žadatelé:  
vlastníci bytových domů: 
•	obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích),
•	bytová družstva či obchodní společnosti (zákon 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník)
•	další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový 

dům (např. občanský zákoník)
•	obce a nestátní neziskové organizace v případě 

zajištění moderního sociálního bydlení při 
renovacích stávajících budov

společenství vlastníků jednotek:
•	právnická osoba podle zákona č. 72/1994 Sb., 

o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů

příjem žádostí:
•	tištěné žádosti budou od 3. ledna 2013 do 29. 

března 2013 do 15:00 přijímat pracovníci Odbo-
ru strategií a dotací Magistrátu města Karlovy 
Vary prostřednictvím podatelny (Moskevská 21, 
Karlovy Vary)

•	žádosti mohou být doručeny osobně, poštou či 
kurýrní službou

•	v případě zaslání poštou či prostřednictvím 
kurýrní služby je rozhodující termín doručení na 
podatelnu, nikoliv datum odeslání

•	statutární město Karlovy vary provede 
vyhodnocení a zvolí projekt vhodný k re-
alizaci. Následně vydá potvrzení o výběru 
projektu, které žadatel předloží spolu 
s originálem žádosti a povinnými přílohami 
na pobočku centra pro regionální rozvoj Čr 
v chomutově nejpozději do července 2013. 

podporované aktivity:  
regenerace bytových domů
•	zateplení obvodového pláště domu včetně 

výměny oken, zateplení vybraných vnitřních 
konstrukcí

•	práce na bytovém domě prováděné k odstraně-
ní statických poruch nosných konstrukcí

•	sanace základů a hydroizolace spodní stavby
•	rekonstrukce technického vybavení domů (např. 

výměna rozvodů tepla, plynu a vody) 
•	výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně 

zábradlí
•	zajištění moderního sociálního bydlení při 

renovacích stávajících budov
!!! upozorňujeme, že podporovanou aktivitou 
je pouze regenerace bytových domů !!!

Kontaktní osoba:
magistrát města Karlovy vary
Odbor strategií a dotací 
ing. michal Kliment 
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary
tel.: +420 353 118 354
gsm: +420 725 533 357
e-mail: m.kliment@mmkv.cz
www.mmkv.cz
www.kvprojekty.eu

Karlovy VARY°

Karlovy VARY°

Karlovy VARY°

pozi t iv,  ČB verze a negat iv logotypu
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Přípravy půlmaratonu jsou v plném proudu
• Organizátoři věří, že lidé dopravní omezení pochopí a budou vstřícní.

Milovníci sportu už určitě slyšeli o tom, že Karlovy 
Vary budou hostit velkou událost. Koncem května 
se totiž bude konat v lázeňském městě půlma-
raton. Přinese atraktivní sportovní zážitky, ale 
zároveň omezení pro motoristy. Akce se sice koná 
až v květnu, ale organizátoři už nyní zveřejnili 
některé důležité informace. 
„Tato běžecká akce se bude konat v centru Karlo-
vých Varů v sobotu 25. května 2013 ve večerních 
hodinách ve spolupráci se Statutárním městem 
Karlovy Vary, pod záštitou primátora města ing. 
Petra Kulhánka a s patronací Mezinárodní asocia-
ce atletických federací,“ informoval Carlo Capalbo, 
předseda organizačního výboru půlmaratonu.
Tento závod se od začátku zařadil na mezinárod-
ní běžecký kalendář jako součást běžecké ligy 
RunCzech, která se v roce 2013 odehraje v pěti 
krajských městech České republiky a celkem čítá 
sedm běžeckých závodů. Centrem města proběh-
ne 2 400 běžců včetně světové a české běžecké 
elity, ale také hobby běžci a rodiny s dětmi,“ dodal 
předseda. 
„Pro zajištění bezpečnosti běžců i diváků bude 
celá trať závodu uzavřena pro individuální automo-

bilovou dopravu. Dále je uvedena trasa doprovod-
ného rodinného závodu, který startuje v 16. hodin, 
a samotného půlmaratonu od 18. hodin se startem 
z nábřeží Osvobození. Zmíněné ulice a některé 
přilehlé budou uzavřeny po celou dobu závodu 
a nezbytně nutnou dobu pro přípravu a sklizení 
dopravního značení, občerstvovacích stanic apod. 
Na komunikacích, kde se poběží, bude po celý den 
zákaz zastavení, a tedy i parkování. Předem proto 
prosíme o včasné přeparkování vašich vozidel,“ 
doplnil informaci Capalbo. 
Upozornil rovněž, že vzhledem k velkému počtu 
běžců, diváků, doprovodných osob, pořadatelů 
a dobrovolníků je třeba počítat se zvýšeným 
pohybem osob i automobilů v průběhu konání 
akce. „Nicméně výjezd ze všech oblastí bude 
zajištěn i po dobu závodu. Vjezd do oblasti Tuhnice 
a Krále Jiřího ale nebude po dobu závodu možný. 
Pěší pohyb bude po celou dobu zachován, po dobu 
závodu dojde ke změnám provozu MhD. Dopravu 
bude v den závodu řídit Policie ČR, provoz bude 
průběžně obnovován, aby byla doprava co nejdříve 
bez omezení,“ ujistil. 
„Přibližně 14 dní před závodem budeme distri-

buovat dopravně informační leták pro obyvatele 
a návštěvníky města Karlovy Vary s detailním pře-
hledem dopravních opatření a změn MhD v den 
závodu. Dále bude zřízena bezplatná dopravně 
informační linka, jejíž číslo bude uvedeno v infor-
mačním letáku a na internetové stránce závodu 
www.karlovarskypulmaraton.cz. 
Jan havelka

Děti se vypravily za Rusalkou i tajemnou Sissi
• Seznámení s lázeňskými lesy zábavnou formou účastníky zaujalo. Mohli vyhrát i řadu cen. 

Celá řada zajímavých exkurzí, infor-
mací a zároveň hry a zábavy nabídl 
5. ročník akce Velké putování velryby 
Varyby. Toho se zúčastnilo téměř pět 
set dětí. „Akce měla podtitul Za Lin-
hartem, Rusalkou a tajemnou Sissi. 
Celkem se zúčastnilo 475 dětí, což 
jsme zjistili podle počtu odevzdaných 
odpovědních lístků. Protože ale ně-
které třídy nešly společně a skládač-
ky byly rozdány jednotlivým dětem, 
je pravděpodobné, že počet těch, 
kteří se seznámili s karlovarskými lá-
zeňskými lesy, je ještě větší,“ uvedla 
za organizátory Štěpánka Šťastná. 
Školní kolektivy putovaly od června 
do konce října 2012. „Děti ušly 
přibližně šest a půl kilometru. V cíli 

dostaly pamětní list a sladkou odmě-
nu. Losování o hlavní ceny proběhlo 
mezi 24 třídami ze sedmi základních 
škol,“ doplnila Šťastná. 
Cenu Vodáren a kanalizací Karlovy 
Vary, a. s., kterou byla exkurze 
do úpravny vody v Březové, pracovní 
listy a DVD O vodičce a další drobné 
předměty, získaly tři třídy. 
1. třída 2.a zŠ poštovní 
2. třída 3.a zŠ 1. máje 
3. třída 4.a zŠ a zuŠ Šmeralova
„hlavní cenu Lázeňských lesů 
Karlovy Vary, volný jednorázový vstup 
do lanového parku Sv. Linhart, získali 
žáci ze 4.B ZŠ Poštovní,“ doplnili 
k cenám organizátoři. 
Aby to nikomu nebylo líto, dostaly 
všechny děti, které v Léčebných 
lázních Mánes odevzdaly žlutý růžek, 
dřevěný Varybáček (dřevěné kolečko 
s obrázkem Varyby). 
„Protože některé třídy nestihly projít 
letošní trasu, převedla jsem putování 
po lázeňských lesích do elektronické 
podoby pro použití na interaktivní ta-
buli. Materiál je rozšířený o přesahy 
do dalších předmětů a o zábavnou 

část (puzzle a hra). Materiál je ke 
stažení na stránkách www.domino.
nidv.cz,“ poradila zájemcům Šťastná. 
Ta potvrdila, že jí všechny organizace 
vyšly vstříc a město jí i finančně 
pomohlo. „Za podporu, díky které 
bylo možné letošní ročník Velkého 
putování velryby Varyby realizovat, 
děkuji Magistrátu Města Karlovy Vary 
a Vodárnám a kanalizacím Karlovy 
Vary, a. s. Za mapky a volný vstup 

do lanového centra Sv. Linhart děkuji 
Lázeňským lesům Karlovy Vary, p. o., 
za exkurzi do úpravny vody, pracovní 
listy, DVD a další drobné předměty 
děkuji Vodárnám a kanalizacím 
Karlovy Vary, a. s. Velké poděkování 
patří také Lázeňské léčebně Mánes, 
která ve své kavárně poskytla Varybě 
zázemí, dětem útočiště a učitelům 
voňavou kávu,“ uzavřela Šťastná. 
Jan havelka

příspěvková organizace velryba va-

ryba pořádá zajímavé akce celoročně. 

Ilustrační foto

Lidé se mohou těšit na atraktivní sportovní 

podívanou

inzerce

SC-330091/01



10   krl° únor 2013

· reKoNstruKce

Altán na Jelením skoku má novou tvář
• Při rekonstrukci altánu z roku 
1804 se podařilo zachránit ce-
lou řadu stavebních prvků. 

maierův gloriet, patrně nejstarší vyhlídková 
stavba v Karlových Varech se dočkala 
první etapy rekonstrukce. Ta se reali-

zovala v prosinci 2012 a náklady činily 115 tisíc 
korun. V budoucnu chce magistrát s rekonstrukcí 
pokračovat. 
„Osmdesát tisíc poskytl jako dotaci kraj. Šlo 
o první etapu, o usazení na podloží, vybudování 
podlahy a zábradlí,“ potvrdil Jan Kopál, mluvčí 
karlovarského magistrátu. „Další fáze, oprava 
sloupků nad zábradlím a střechy, snad bude 
v blízké budoucnosti následovat,“ doplnil mluvčí 
Kopál. Rekonstrukci provedlo sdružení Tesařská 
huť Romana Kloučka, trvala přibližně měsíc. Cílem 
byla oprava spodní části glorietu při zachování co 
největšího objemu historických prvků. 

„gloriet je založen na skále, z jedné strany je 
částečně podezděn zídkou z neopracovaných 
kamenů. Původní osmiboký spodní věnec ližin 
vyrobený z měkkého dřeva byl natolik shnilý, 
že se nepodařilo zachovat ani jednu část. Celý 
věnec byl nahrazen novým, vyrobených z dubové-
ho dřeva káceného v karlovarským lesích,“ uvedl 
tesař Roman Klouček. 
Podle něj taková těžba zaručuje maximálně 
trvanlivé dřevo. „Trámy na věnec ližin byly otesány 
širočinou a spojeny rybinovým hákovým rohovým 
plátem. Sloupky glorietu se skládají z několika 
vzájemně do sebe začepovaných částí. Nejspod-
nější část má pětiboký profil, je dlouhá necelý 
metr a je začepovaná do věnce ližin. Z těchto osmi 
sloupků se podařilo při rekonstrukci zachovat 
jeden sloupek, a to sedmý, druhý v pořadí na pravé 
straně od vchodu. „Tento sloupek byl vyroben 
z borového dřeva. Byl očištěn a ohoblován uběrá-
kem a vrácen na své místo. Ostatní sloupky byly 
uhnilé z obou stran, shora i zdola. Byly nahrazeny 
dubovými sloupky ze stejné těžby jako ližiny, stejně 
otesanými širočinou. Do pětibokých sloupků jsou 
ze strany začepovány smrkové paždíky uzaví-
rající shora zábradlí zavětrované ondřejskými 
kříži. Všechny tyto paždíky se podařilo zachovat. 
Všechny byly očištěny od nánosů starých barev 
a přehoblovány uběrákem. Na paždíku sem a osm, 
prvním zprava, je dosud i přes přehoblování patrný 
vyrytý turistický nápis datovaný 1924 svědčící, 
pokud je pravý, o původu dřeva ještě před rekon-
strukcí z padesátých let minulého století,“ doplnil 
zajímavost tesař. „Předpokládáme, že při této 
rekonstrukci byly na glorietu vyměněny bioticky 
poškozené smrkové prvky za nové borové. Svědčí 
o tom strojové opracování borových prvků ve srov-
nání se zřejmě staršími smrkovými opracovanými 

ručně. Smrkové prvky jsou navíc podstatně více 
pokryté turistickými vrypy a nápisy a působí na 
první pohled starobyleji než borové. Smrková prkna 
přibitá shora na paždíky, aby je chránila před pově-
trnostními vlivy, byla opatrně sejmuta, očištěna, 
přehoblována a vrácena zpět,“ sdělil Klouček.
Podle něj jen jediné z nich se nepodařilo zachránit. 
Bude nahrazeno novým. Posledními prvky, které 
byly rekonstruovány, jsou ondřejské kříže zábradlí. 
Stávající prvky byly smrkové a borové. Smrkové 
byly většinou natolik poškozené, že bylo nutné 
je vyměnit za nové. Pro výměnu bylo použito 
dubové dřevo. Přesto se ale podařilo zachovat 
asi polovinu původních prvků ondřejských křížů. 
Jan havelka

Tesaři si na výběru dřeva dali záležet,  
káceli podle lunárních fází
Velmi záležet si dali tesaři při rekonstrukci Maierova 
glorietu na výběru dřeva. Rozhodli se pro dub, který 
je velmi odolný vůči povětrnostním vlivům a nepotřebuje 
ani impregnaci. 
Potvrdil to tesař Roman Klouček. „Spodní části altánu, 
prahové ližiny a sloupky jsou bezprostředně vystaveny 
povětrnostním vlivům. Ze způsobu zpracování bylo 
patrné, že ližiny nebyly původní, že už byly minimálně 
jednou měněny. Byly vyrobeny z měkkého dřeva, které 
je náchylné k  poškození. Vzhledem k náročnosti výměny 
prahových ližin jsme navrhli použít trvanlivější dřevinu. 
Dubové dřevo kácené v zimě za ubývajícího měsíce 
a otesané širočinou je jednoznačně nejtrvanlivější, jeho 
použití snížilo náklady na opravu glorietu,“ uvedl tesař. 
„Ruční zpracování kulatiny navíc umožní nejvěrohod-
nější repliku původních ližin, což je žádoucí z hlediska 
památkové péče. V tuto dobu získané dřevo je podle 

tradice předků a vědecky prokázaných studií přirozeně 
nejtrvanlivější a nejstálejší, není třeba ho chemicky 
impregnovat, minimálně praská a minimálně se kroutí,“ 
doplnil k výhodám tesař. 
Podle něj tyto výhody přináší skutečnost, že veškerá 
životodárná míza vystupuje jakoby ke slunci a měsíci. 
„Tato obrovská vesmírná tělesa ji vytahují z kořenů 
a jejím působením strom roste a kvete. V době, kdy 
je působení těchto těles nejmenší, tedy v poslední čtvrti 
ubývajícího měsíce blízko slunovratu, je v kmeni stromu 
mízy nejméně a strom je jakoby mrtvý. Když je pokácený 
v této době, dřevokazní škůdci o něj jeví minimální zájem, 
a dřevo je tudíž velmi trvanlivé,“ dovysvětlil Klouček. 
Podle něj použití dubového dřeva z místního lesa 
káceného v zimě podle lunární fáze bylo v minulosti 
pro tesaře samozřejmostí. 
Jan havelka

 Maierův gloriet
zastřešený dřevěný altánek, patrně nejstarší 

vyhlídková stavba v lázeňském městě. Nechal 

ho postavit v roce 1804 karlovarský rodák, 

bohatý vídeňský obchodník maier na skalním 

suku ve svahu pod křížem na petrově výšině 

u Jeleního skoku.maierův gloriet patří k nejstarším vyhlídkovým 

objektům ve městě
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» Péče o vodovody 
 a kanalizace

» Inspekce a rekonstrukce   
 přípojek

» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba


Poruchy 

a technické 
problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.
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· tÉma KoLoNáDy

Kolonády procházejí nutnou odstávkou
• Odstávky kolonád trvají vždy čtrnáct dní. Jsou pravidelně načasované na období, kdy je v Karlových 
Varech nejméně návštěvníků. Jde o přípravu na novou sezonu. 

Návštěvníci Vřídelní kolonády si jako tradičně 
v druhé polovině ledna museli odpustit 
návštěvu této kolonády, neboť byla uzavřena 

z důvodu pravidelné provozní odstávky. Během ní 
se například čistí odpadní rozvody a kanály a zajiš-
ťují se i další důležité provozní záležitosti. Odstávka 
se dotýká Vřídelní a Sadové kolonády. 
„Odstávka objektu Vřídelní kolonády je vlastně 
příprava na budoucí lázeňskou sezonu, je realizo-
vána v době nejnižší návštěvnosti Karlových Varů 
a je maximálně krátká,“ potvrdil Milan Trnka, ředitel 
karlovarské Správy přírodních léčivých zdrojů 
a kolonád. Provozní odstávka Vřídelní kolonády 

je od 21. ledna do 3. února 2013. Podle ředitele 
se práce dělají v prodloužených směnách s ma-
ximálním úsilím využít odstávky objektu, podílí 
se na ní všech dvacet pět pracovníků správy a řada 
subdodavatelů.
„Prameny umístěné mimo objekt Vřídelní kolonády 
jsou v provozu. Určitou zvláštností je, že vzhledem 
k nutnosti zachovávat rovnoměrné odběry z vrtů 
je neustále nutno řešit, kudy přechodně vést 
vřídelní vodu, aby mohly být standardní trasy 
a zařízení čištěny,“ doplnil Trnka. 
Snahou správy bylo minimalizovat výluky na zá-
sobovacích řadech termominerální vody, jimž se 
však podle ředitele nelze plně vyhnout, ale jsou 
realizovány v období nejnižší potřeby termomine-
rální vody v balneoprovozech.
„V průběhu odstávky objektu Vřídelní kolonády 
dochází k výluce na zdrojích termominerální vody 
a čištění navazujících tras. Z toho vyplývá, že 
může dojít k znečištění, zavzdušnění a výluce na 
všech zásobovacích řadech. Nelze tedy garantovat 
bezproblémovou dodávku termominerální vody, a to 
co do množství i kvality,“ dodal Trnka. 
Druhá odstávka v pořadí se týká Sadového 
pramene. „Jedná se o tradiční odstávku v zájmu 
bezproblémového celoročního provozu jednoho 
z nejvyužívanějších pramenů,“ uvedl Trnka. 

Pramen bude uzavřený od 18. února do 3. března. 
„V rámci provozní odstávky se kontrolují a čistí 
některá unikátní zařízení,“ doplnil Trnka.
Dodal, že se daří udržovat dobu odstávky na čtrnácti 
dnech. V minulosti to mnohdy trvalo déle.
Jan havelka

Rekonstrukce 
zdaleka neskončily
Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád 
se pravidelně snaží pracovat na nejrůznějších re-
konstrukcích a zlepšování stavu kolonád. Nejinak 
tomu bylo i v minulém roce a v plánu jsou i další 
opravy.
„Připravuje se odstranění téměř havarijního stavu 
haly výstřiku Vřídla včetně souvisejících technolo-
gií. V současnosti probíhají především diagnostic-
ké a projektové práce. Jinak se samozřejmě dělaly 
běžné provozní opravy, z nichž nejvýznamnější 
v roce 2012 bylo dokončení výmalby spodní části 
Mlýnské koloná-
dy,“ uvedl ředitel 
Milan Trnka. 
„Dále se řešila 
oprava zastře-
šení u Sadového 
pramene, radost 
máme i z opravy 
části dřevěného 
obložení Tržní 
kolonády poblíže 
pramene Karel iV,“ 
doplnil ředitel. 
(red)

Kolonád je jako prstů na ruce
Turisté i Karlovaráci mohou při svých procházkách 
navštívit celkem pět kolonád. Nejnovější byla 
dokončena v roce 1975. 
„Mnemotechnicky řečeno, v Karlových Varech 
je tolik kolonád, kolik je prstů jedné ruky, tedy 
celkem pět, ale pouze čtyři spravujeme. Příliš asi 
není třeba představovat dvě největší z nich, Vří-
delní kolonádu s hlavním pramenem Vřídlo. Ta je 
kolonádou nejnovější a byla dokončena v roce 
1975. Jako stavba nepříliš milována, ale pro pitné 
kúry a vycházky zajímavé místo, druhou velkou 
kolonádou je slovutná Mlýnská kolonáda, někdy 
nazývaná dle architekta Josefa Zítka Zítkovou, 
často též veřejností zjednodušeně kamennou", 
informoval Milan Trnka, ředitel Správy přírodních 
léčivých zdrojů a kolonád.
 Další dvě kolonády jsou menší, ale též význam-
né – kolonáda Tržní, která je veřejností často 
nazývaná „dřevěná“. Ta byla původně vystavěná 
jako provizorium u příležitosti příjezdu císaře 
Františka Josefa, v 90. letech 20. století musela 
být zhotovena její replika. „Poslední, menší 
kolonádou v naší správě je Sadová kolonáda, což 
je pouze část litinového Blanenského pavilonu 
v Dvořákových sadech, přiléhající k budově 
Vojenského lázeňského ústavu. Pátá kolonáda 

je kolonáda Zámecká, která je přebudovaná na 
Zámecké lázně, patří městu Karlovy Vary a je 
dlouhodobě pronajatá provozovateli Zámeckých 
lázní. Kromě kolonád obhospodařujeme i čtyři 
lázeňské pavilony, a to Pavilon pramene Svoboda, 
který je mezi Mlýnskou kolonádou a Lázněmi iii, 
Pavilon Sadového pramene, tedy část Vojenského 
lázeňského ústavu přístupná samostatným vstu-
pem ze Sadové kolonády, Pavilon Arnošta Kleina 
u Richmondu, kde vyvěrá pramen Štěpánka. 
A konečně Pavilon železnatého pramene v blízkos-
ti obchodní akademie v zatáčce v Bezručově ulici 
pod nemocnicí,“ doplnil Trnka. (red)

Co se dělá při odstávCe
•	čištění mísy fontány (vřídla)

•	čištění pitných stojánků v podélné hale vřídel-

ní kolonády

•	čištění odpadních rozvodů a kanálů

•	čištění akumulačních nádrží vřídelní kolonády 

a souvisejících rozvodů včetně přelivných váz

•	oprava a údržba hlavních vstupních automa-

tických dveří objektu v nepřetržitém provozu

•	čištění osvětlovacích těles umístěných 

v cca 10metrové výšce

•	příprava veřejných sociálních zařízení na další 

sezonu 

•	práce na elektrickém zařízení za úplné výluky 

elektrického napájení

•	ostatní stavební opravy, tj. kamenické, truh-

lářské, sklenářské

velmi oblíbeným místem je pro turisty podzemí 

vřídla. zde se mohou dozvědět řadu zajímavostí 

o pramenech

vřídelní kolonáda je ze všech nejmladší, byla 

dokončena v roce 1975
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Tajemství pramenů nikdy úplně 
nepoznáme, říká ředitel kolonád
• Ředitel Milan Trnka je s uply-
nulou sezonou spokojený. 
Návštěvy kolonád byly velmi 
vysoké a zvýšila se i dodávka 
termominerální vody. Přesto má 
plány i do budoucna. 

Dvacet let. To je doba, jakou pracuje u Správy 
přírodních léčivých zdrojů a kolonád Milan 
Trnka. i po takové době je vidět, že ho práce 

stále baví a naplňuje. V následujícím rozhovoru 
se ředitel vyjádřil k zajímavostem z historie i plá-
nům do budoucna. 

Jak hodnotíte uplynulou sezonu, byla úspěšná?
Uplynulá lázeňská sezona byla z pohledu lázeňství 
a turistiky jednoznačně úspěšná. Kromě subjek-
tivního hodnocení tomu nasvědčuje mimo jiné 
i zájem o naše exkurze. Exkurzní trasu Podzemí 
Vřídla navštívilo přes 11 tisíc platících návštěvní-
ků, též odběr termominerální vody se oproti roku 
2011 mírně zvýšil.

Nyní mají kolonády odstávku, co je na péči o kolo-
nády nejtěžší?
Někdy je to vyvracení  převládajícího, ale zcela 
mylného laického názoru, že prameny tečou samy. 
Rozhodně je v této souvislosti  třeba vyzdvih-
nout a ocenit práci těch, kteří se o minerální 
prameny starali, ať již v minulosti nebo v dnešní 
době, a není to jen v  Karlových Varech. Budovy 
kromě svého historického charakteru mají svá 
specifika díky geologickému podloží a jímání 
pramenů. V tomto kontextu se mi velmi líbí výrok  
J. W. goetha, který vyřkl kdysi právě v Karlo-
vých Varech: „... když zde mluvíme o horkém 

přírodním fenoménu, pozorujeme, že se také 
nalézáme na horkém teoretickém místě.“  že se 
mohl goethe přesvědčit o síle tohoto fenoménu, 
dodnes ilustruje jeho kresba jednoho devastujícího 
výbuchu Vřídla. Ani dnes totiž nemůžeme hovořit 
o plné znalosti a  zmapování všech souvislostí 
týkajících se karlovarských pramenů, proto je 
pozoruhodné, jaké souvislosti bez dnešní techniky 
byli naši předkové schopni postřehnout a vyvodit.

Když jste zmínil historii, můžete zmínit nějakou 
historickou zajímavost?
Jednou ze zajímavostí minulosti bylo například 
využití horké vody Vřídla k paření drůbeže, které je 
vyobrazeno na historických vedutách. Ale i tehdy se 
dbalo, aby lázeňský host přicházel do čistého pro-
středí, tedy před 9. hodinou muselo být vše uklizené 
a čisté. Na to dbal tehdejší správce. Obdivuhodné je 
též, co vše se v minulosti vyrábělo s použitím mine-
rální vody či s použitím sintrů či vřídlovců. Krásně 
to zachycuje kniha z před lety organizované výstavy 
v Marktedwitzu Vřídlo dělá kámen (Sprudel macht 
Stein), kterou prodáváme v předprodeji vstupenek 
na exkurzní trasu ve Vřídelní kolonádě. Samostatnou 
obdivuhodnou kapitolou je od středověku po dnešní 
dny systém zásobování minerální vodou.

Pracujete ve správě už dvacet let. Co vás na této 
práci stále baví?
Ano, shodou okolností to bude letos v únoru 
dvacet let, co jsem k organizaci nastoupil. Správa 
sama oslavila stejné výročí svého vzniku v roce 
2012. Tehdy zde ještě pracovali zaměstnanci, 
jenž znali mého dědu, který kdysi na koloná-
dách pracoval a též mimo jiné pokameňoval. 
Určitým magnetem je jedinečnost přírodního 
fenoménu, jímž Vřídlo a celá zřídelní struktura 
je, a v kombinaci se stavbami kolem je to prostě 
úžasné. Nezvyklý je rozsah práce, například co se 
týče účasti na organizaci návštěv hlav států. 
Můžu zmínit Visegrádskou čtyřku v roce 2010 
na Mlýnské kolonádě až po kontrolu a průzkum 
podzemních krenotechnických kanálů a sledování 
režimních měření pramenů. Obecně aby vše 
fungovalo, jak má, což je v podmínkách práce se 
silně mineralizovanou horkou termou s koro-
zivními účinky a ještě všudypřítomným oxidem 
uhličitým nejednoduchý úkol.

Jaké máte plány do budoucnosti?
Velkou část nejbližších plánů zachycuje dokument 
Strategie rozvoje kolonáda neboli orientační 
výpis Desatero akcí zpracovaný v únoru 2011. 
Jeho nosnou ideou je bránit degradaci stávajících 
staveb, jejich zvelebení  a ochrana pramenů jako 
takových. Dokument mimo jiné upozorňuje na to, 
že se sice daří udržovat ustálený režim prame-
nů mimo jiné i systémem tzv. hlubokého jímání 
Vřídla, ale že je též nutno v době bezporuchového 
fungování těchto původně průzkumných vrtů 
zkusit i příhodnější kolmý vrt v území na levém 
břehu řeky Teplé v místě někdejšího Bílého lva. 
Pozornost je nutno věnovat i obnově těsnění řeči-
ště Teplé, ale i dokončení rekonstrukce Mlýnské 
kolonády a opravy dalších lázeňských objektů, 
jako je Tržní kolonáda, Pavilon pramene Svoboda, 
Dorotka, opravy zásobovacích řadů termomine-
rální vody. O investice se hlásí především Vřídelní 
kolonáda. V tomto silně exponovaném území je 
obvyklé, že objekt degraduje a je nutné jej, dokud 
je to hospodárné, opravovat, případně revitalizovat.
Jan havelkaLázeňské prameny inspirovaly i slavné umělce. takto nakreslil vřídlo J. W. goethe

Kolonády nabízejí během sezony i spoustu koncer-

tů a dalších doprovodných akcí Ilustrační foto

Návštěvníku přivítalo podzemí vřídla vloni kolem 

jedenácti tisíc Ilustrační foto
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Leden – odstávkový: vřídlo; prázdná mísa vý-

střiku, čtveřice zanesených potrubí, čištěný pitný 

stojánek, pohled do zaneseného potrubí

Duben – příprava zahájení lázeňské sezony:  

zvelebování okolí vřídelní kolonády, příprava 

exkurzní trasy (prodej vstupenek)

Únor – odstávkový: sadový pramen; pitný sto-

jánek, novinkou je hadicové čerpadlo, které je 

maximálně šetrné k proplyněné minerální vodě

Květen – tradiční zahájení karlovarské lázeňské 

sezony, bohatý program a svěcení léčivých prame-

nů: mlýnská kolonáda, vřídelní kolonáda

březen – údržba částečně i mimo objekty:  

opravy plechů mlýnská kolonáda, markýza 

nad skalním pramenem

Červen – spLzaK oslavil 20 let, mimo jiné připravil 

v rámci Dne s městem na rolavě pro děti soutěž 

v tipování obsahu minerálů

Jeden rok u karlovarských pramenů

Červenec – populární mezinárodní filmový festival 

Karlovy vary navštěvovaný tisíci lidmi i celebritami: 

pláž vodafone, poškozený hadí pramen

Říjen – začátek řešení havarijního stavu části vří-

delní kolonády, čisticí stan se postupně přemisťuje 

mezi prameny mlýnské kolonády

srpen – oprava dřevěných prvků tržní kolonády, 

různá vystoupení na kolonádách, též hojně navště-

vované exkurzní trasy

Listopad – vandalismus: Železnatý pramen, mlýnská 

kolonáda, v rámci projektu automatizace započaly 

práce i na meteostanici v Dvořákových sadech

září – dokončení výmalby promenádní části 

mlýnské kolonády, tradiční akce folklorní festival 

s mezinárodní účastí

prosinec – krátké dny: ranní kúry začínají za tmy, 

večerní končí za tmy (ranní 6:00–8:30, polední 

10:00–12:30, večerní 15:30–18:00)
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Prohlídkový okruh nabízí mnohá překvapení

poznat historii karlovarského pramene Vřídlo 
mohou zájemci i díky speciální exkurzi. Ta se 
absolvuje se zkušenou průvodkyní, a lidé 

jsou někdy překvapení, co všechno se dozvědí.
„Návštěvnost je velmi dobrá. Jsme moc rádi, že 
nechodí pouze cizinci, ale i místní lidé. Cizinci 
tvoří tak třetinu návštěv,“ informovala průvodkyně 
Kateřina Řádová. Podle ní jsou období, kdy lidé 
navštěvují exkurzy méně, a pak i doslova špičky. 
„Nejvíc lidí chodí během prázdnin a Mezinárodního 
filmového festivalu. Zároveň nás během roku hod-
ně zásobují návštěvami školy,“ dodala průvodkyně.
Během prohlídkového okruhu se lidé dozvědí 
základní informace o Vřídlu, historii výtrysků pra-
menů, uvidí známé pokamenování či se projdou 
řečištěm Teplé. „O pokamenování je vždy velký 
zájem. Prameny se nechají působit na růžič-
ky, vázičky, hračky, výjimečně např. i na lahve 
Becherovky. Po působení pramenů jde pak o velmi 
pěkné suvenýry,“ nastínila Řádová. 
Ta se prý nenudí ani během odstávky, když je pro-
hlídkový okruh Vřídla uzavřen. „Práce je stále dost. 
Musíme vše pečlivě prohlédnout ve skladech, za-

znamenat, uklidit, zaevidovat a podobně,“ uzavřela 
průvodkyně. Její slova potvrdil také Milan Trnka, 
ředitel Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád. 
„V tomto období, kdy se může lidem zdát, že se 
vlastně nic neděje, je naopak na práci spousta věcí. 
Naši zaměstnanci tedy nezahálí,“ ujistil ředitel.
Jan havelka

Návštěvníky během exkurze čeká i seznámení s pokameňováním růžiček, 

amforek, figurek zvířátek i dalších předmětů

v rámci prohlídkového okruhu si lidé mohou prohlédnout i geologický model 

vřídelní kolonády

podzeMí vřídla 
exkurzní trasa rekonstruovaná v roce 2008 podzemí vřídla návštěvníkům nabízí pohled zpět do historie 

karlovarského lázeňství a do zákulisí přírodních procesů.

těšit se můžete zejména na:

proces pokameňování suvenýrů vřídelní vodou, divoké vývěry termominerální vody, vzácné bakterie a řasy žijící 

na povrchu omývaném termominerální vodou, tvorbu inkrustů na stěnách, zanesené potrubí z počátku minulého 

století, sbírku sintrů a vřídlovců, pokamenělé předměty v různých stádiích zpracování.

Krypta Kostela 
ve spolupráci s řádem křižovníků s červenou hvězdou vám přinášíme možnost podívat se do krypty 

kostela sv. máří magdalény.

K vidění je zde:

oltář Božího hrobu s použitím vřídlovce a hrachovce, getsemanská zahrada (biblický výjev s použitím vřídlovce), 

kalvárie, kostnice, unikátní ukázka důmyslného založení barokní staveb.

Správa nad prameny bdí přes dvacet let

Řadu úkolů už přes dvacet let plní Správa 
přírodních léčivých zdrojů a kolonád. Ne-
zůstává stát na místě a stále se snaží, aby 

léčebné bohatství města bylo stále na špičkové 
úrovni. 
„Naše organizace byla zřízena jako příspěvková 
organizace města Karlovy Vary v roce 1992. 
Navazuje na činnost Státních lázní v oblasti péče 
o přírodní léčivé zdroje a kolonády, ale též na 
působení Pramenného úřadu,“ uvedl ředitel Milan 
Trnka.  
Podle něj je hlavním posláním péče a ochrana 
pramenů a budov s nimi těsně souvisejícími, pře-
devším tedy kolonád. „Neméně důležitou součástí 
činnosti je zásobování více než dvacet balneopro-

vozů na území města Karlovy Vary termominerální 
vodou, především pro účely oblíbených vanových 
koupelí,“ doplnil Trnka. Mezi hotely, které termo-
minerální vody odebírají, patří například imperial 
Karlovy Vary či hotel Thermal.
Pro bližší seznámení se s náročnou problemati-
kou historie i současnosti karlovarské minerální 
vody provozujeme exkurzní trasu Podzemí Vřídla 
a ve spolupráci s řádem křižovníků s červenou 
hvězdou i exkurzi Podzemí kostela sv. Máří Mag-
dalény. V rámci prohlídek má návštěvník rovněž 
možnost zhlédnout unikátní proces pokameňování 
tradičních karlovarských suvenýrů.
Jan havelka 

(zdroj oficiální webové stránky splzak.cz)

zaměstnanci se starají o karlovarské kolonády 

a prameny už od roku 1992 Ilustrační foto
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Luboš Zahradníček hází koše přes šedesát let

v radničních listech budeme v každém 
čísle připomínat také významné osobnosti 
karlovarského sportu. První materiál vyšel 

v prosincovém vydání, když autor Luboš Zahrad-
níček připomněl karlovarskou plaveckou legendu 
Vladimíra Krále. Sám je dlouholetých hráčem 
basketbalu, proto tentokrát připomeneme jeho 
sportovní kariéru.
„Od jedenácti let do současnosti jsem spojil život 
s basketbalem. Začal jsem v roce 1947 v Praze 
na žižkově. Míče byly šité z plátků, byly šišaté, 
těžké a dokonce se šněrováním. Desky, na které 
se přidělávaly koše byly dřevěné a podle tehdej-
ších pravidel se mohlo přihrávat po celém hřišti 
bez omezení. Pamatuji, že jsme si jednou celou 
druhou půli jen nahrávali, a udrželi tak výsledek 
19:16,“ vzpomíná. 
Dva roky hrál nejvyšší soutěž za pražský Vyšehrad 
a potom dostal umístěnku do západních Čech. 
„hrál jsem tehdy za Plzeň, Sokolov, sezonu za 
Nové Sedlo a v roce 1955 jsem se dostal do Karlo-
vých Varů. Tady jsem začal v Baníku, druhou ligu 
jsem hrál za TJ Moser a potom už byla jen a jen 
Lokomotiva. Pod koši jsem prožil celkem 66, z toho 
v Lokomotivě 57 let,“ popisuje Luboš Zahradníček.
Připomíná také, že zde byla spousta sportovních 
legend, například funkcionáři Špička, Kotland, 
Vaněk, Cibuzar. „Dále hráči Straka, Ransdorf, Rů-
žička, Ferus, hlinka, žák, Suchý, Čermák, Brabec, 
bratři Kovářové, hovorek, hlaváč, Bartošek, Primus 
a další. Se všemi jsem si zahrál, mnozí už mezi 
námi nejsou, anebo jsou už řadu let mimo sportovní 
dění.“ 
 „Měl jsem štěstí, že jsem vlastně nikdy nepřestal 
hrát. Nechci se rouhat, ale nikdy jsem nebyl vážně 

zraněn. Jediný si dnes před zápasy nefáčuji kotníky 
a kolena. heslo v nejlepším přestat u mě neplatilo. 
Prožil jsem vlastně celou sestupnou křivku Loko-
motivy, tedy od ligy přes divizi, po oblastní a krajský 
přebor. V současnosti hrajeme už jen veteránské 
soutěže,“ doplnil stále optimisticky naladěný 
sportovec.
Vyvrcholením kariéry pro basketbalovou legendu 
byla účast na mistrovství světa veteránů v Praze 
v kategorii 65+ v roce 2009. „Kapitánem byl 
Otakar Bartošek a měli jsme štěstí, že v muž-
stvu půsoila největší hvězda československého 

basketbalu 20. století Andrej Zídek. Skončili jsme 
na šestém místě, za velmocemi USA, Ruskem, 
Argentinou, Brazílií, itálií a porazili jsme pobaltské 
republiky. Pro mě byl světový turnaj vyvrcholením 
basketbalové kariéry.“ 
Luboš Zahradníček se také 12 let pohyboval 
v basketbalových reprezentačních týmech jako 
masér. „herně to u mě na nároďák nebylo, a tak 
jsem se zúčastnil řady zdravotních a masérských 
kurzů a v době, kdy reprezentaci vedl Vladimír 
heger, jsem u nároďáku nastoupil jako masér. Čtyři 
roky jsem dělal muže a další olympijský cyklus 
jsem pracoval u ženského družstva. U mužů bylo 
zážitků na knihu. Brabenec, Pospíšil, Kos, Kropilák, 
Douša, u družstva se pořád něco dělo... Ale ženské 
družstvo bylo až příliš klidné, hráčky neflámovaly, 
chodily brzo spát. Problémy měly pouze se vztahy. 
Došlo to tak daleko, že členem družstva se stal 
psycholog Petr Šmolka. Ani na Karlovy Vary jsem 
nezapomínal, byl jsem 15 let masérem karlovar-
ských hokejistů,“ doplnil Zahradníček.
Luboš Zahradníček je vystudovaný geometr 
a v tomto oboru pracoval třicet let. Od sametové 
revoluce byl pak novinářem v nejrůznějších kar-
lovarských médiích. Napsal knížku Sport na Kar-
lovarsku, v nakladatelstvích má připraveny dvě 
publikace Karlovarské retro a Karlovarské kavárny. 
Za svoji novinářskou, ale i sportovní činnost, kdy 
reprezentoval Karlovy Vary na domácích, ale i ev-
ropských palubovkách, získal cenu Osobnost roku 
za rok 2009. Byl oceněn i titulem Legenda města 
Karlovy Vary za rok 2010. Mezi jeho velké koníčky 
patří cestování, navštívil už přes padesát zemí, 
například Antarktidu.
Jan havelka

Magdaleně Horetzké dávali dva měsíce života.  
Už oslavila devadesátku

paní Magdalena horetzká oslavila 18. prosin-
ce významné životní jubileum. Narodila se 
před devadesáti lety ve slovenských Šura-

nech. V malém městě nedaleko Nitry vystudovala 
obchodní školu, ale také ji tam zastihla válka 
a deportace do koncentračního tábora.
Pobyt v Osvětimi byl pro paní Magdalenu již dru-
hou životní zkouškou. Ještě předtím totiž přestála 
náročnou a v té době unikátní operaci. Trpěla 
vážnou Simondsovou nemocí, totiž odumřením 
mozkové hypofýzy. Bez transplantace jí lékaři dá-
vali dva měsíce života. Naštěstí se našel chirurg, 
který se těmito operacemi zabýval. Jak Magdale-
na horetzká vzpomíná, tímto způsobem bylo tehdy 
operováno jen devět případů na celém světě. 
Po válce se rozhodla rodné Slovensko opustit 
a na radu své známé se vydala do Karlových Varů 
V našem městě zakotvila nastálo, narodil se jí tu 
syn, kterého sama vychovala a díky němuž se nyní 

raduje i ze dvou vnuček a dvou pravnoučat. 
Převážnou část svého života strávila v adminis-
trativě. Díky této profesi a nadšení pro literaturu 
se rychle naučila česky, takže když si s paní 
horetzkou povídáte, nepoznáte, že čeština není 
jejím rodným jazykem. 
Ze svých bolestných vzpomínek na mládí se 
vypsala v pamětech, které jí v loňském roce vyšly 
a které se dokonce v překladu do hebrejštiny 
dostaly až do muzea v Jeruzalémě. Kniha se jme-
nuje Osudy jedné z mnohých. Své dny tráví paní 
Magdalena převážně četbou. „Znovu čtu knihy, 
které jsem četla před dvaceti lety, a utvářím si 
na ně nový názor,“ vysvětluje. Její obsáhlou a pes-
trou domácí knihovnu ocenil i náměstek primátora 
Jiří Klsák, který přišel jubilantce k významnému 
výročí pogratulovat. Přejeme paní horetzké stále 
pevné zdraví a hodně pohody do dalšího žití. 
(red)

sedmasedmdesátiletý Luboš zahradníček stále 

trénuje v hale karlovarské Lokomotivy. hraje vete-

ránské soutěže, v roce 2009 se zúčastnil veterán-

ského mistrovství světa v praze

Náměstek Jiří Klsák přišel jubilantce popřát k na-

rozeninám. ocenil i její knihovnu
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Správce městského útulku Čermák:   Pes není hračka, neberte ho tak
• Karlovarský psí útulek pravidelně zaplňují desítky zvířat. Díky jeho podporovatelům  
i internetu se je daří znovu vracet do normálního života k novým majitelům.

Scénář se pokaždé opakuje. Po Vánocích a Sil-
vestru pravidelně přibývají v karlovarském psím 
útulku noví zvířecí nájemníci. Těch se lidi často 
zbavují jako nechtěných vánočních dárků. Podle 
Martina Čermáka, správce útulku, je v tomto 
směru letošní leden dokonce horší, než předcho-
zí roky. Ale naštěstí se najde dost lidí, kteří mají 
o nalezené psy zájem. 

Jaká byla situace v útulku po Vánocích a Silvest-
ru? Přibylo hodně psů?
„Řadu let to bylo lepší a moc zvířat k nám 
v tomto období nepřibývalo. Tentokrát se to 
změnilo. Mezi svátky a po Silvestru nám strážníci 
karlovarské Městské policie přivezli kolem 
dvaceti psů. Některých se lidé zřejmě zbavili jako 
nechtěných vánočních dárků, jiní se zatoulali 
při silvestrovském veselí. Nalezené psy se ale 
už v podstatě podařilo rozdat a nyní jich tady 
máme deset (v době uzávěrky, pozn. red.). Každý 
den se to ale mění. Jinak jsme rádi, že máme 
dostatečné vybavení kotců, které jsou vyhřívané, 
a psi ani v mrazech u nás netrpí zimou.“

Pravidelně vám lidé donášejí pro psy různé dary. 
Bylo tomu tak i před Vánocemi? Jak jste spokoje-
ni s podporou lidí?
„Musím veřejnost pochválit, protože tentokrát 
zájem v novém roce neopadl. Stále za námi 
chodí, nosí dárky, krmení a další pomoc. Jsme 
moc rádi, že se veřejnost o nás zajímá. hodně 
tomu pomáhá i současná doba, kdy jsou v oblibě 
sociální sítě. i díky nim se nám daří lidi o dění 
v útulku i psech pravidelně informovat, a to 
je vždy velké plus.“ 

Sociální sítě fungují po celém světě. Stává se 
vám, že by se ozývali zájemci o psy i z jiných kon-
čin než z našeho města?
„Skutečně se setkáváme s přílivem zájemců 
i odjinud. Zrovna nedávno měli zájem o zvíře lidé 
z Mladé Boleslavi. My však nemůžeme zájemcům 
psa držet třeba měsíc, než si pro něj přijedou. 
Dá se domluvit, pokud jsou lidé z větší dálky, 
že jim ho podržíme třeba den dva. Když ale chtějí 
psa mít rezervovaného dlouho, tak na to nepřistu-
pujeme. Dáme ho slušnému zájemci, který přijde 
dříve. Jinak ještě mohu pro zajímavost dodat, 
že psi z našeho útulku jsou například i v Belgii 
či Německu. Vždy máme radost, když nám potom 
lidé pošlou například fotku nebo pár vět, jak 
se u nich našim bývalým nájemníkům daří.“

Určitě nemůžete dát psa každému, kdo do útulku 
přijde. Jak se zájemci selektují, aby zvířata 

neskončila ve špatných rukou, či nebyla za týden 
zpátky? 
„Snažíme se vždy získat jistotu, že se pejsek 
u nových majitelů bude mít dobře, že se o něj 
dokážou postarat. Zajímá nás například, zda má 
člověk trvalé bydliště, pracuje a má pro zvíře 
potřebné zázemí. Řada lidí si totiž vezme psa 
a vůbec netuší, co to vlastně znamená, a snaží 
se ho pak vrátit. Někdy dělají problémy i majitelé 
domů, kteří si třeba nepřejí, aby nájemníci psa 

měli. Je potřeba se před návštěvou útulku vždy 
zamyslet, protože to není hračka a chovat zvíře 
si žádá i řadu povinností. Je mi potom líto, když 
si lidé psa z útulku vezmou a za pár týdnů se ho 
opět snaží zbavit. Jinak psy dáváme lidem zdar-
ma a vždy jsou i lékařsky prohlédnutí, očkovaní 
a zdraví. Ještě musím upozornit, že pes vždy ješ-
tě půl roku zůstává v majetku města, protože by 
se o něj mohl přihlásit původní majitel. To se ale 
často nestává, protože pokud někdo psa postrá-

martin Čermák pracuje v karlovarském psím útulku řadu let. práce ho baví, ale přiznává, že je nejvíc smut-

ný, když si lidé odnesou psa a pak se ho snaží opět vrátit
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Správce městského útulku Čermák:   Pes není hračka, neberte ho tak
dá, většinou se o to zajímá okamžitě a nenechá-
vá si půl roku čas, než ho začne hledat.“

Nabízí se otázka: Pokud někdo najde zatoulaného 
psa, tak ho má přinést k vám, či se má obrátit 
na někoho jiného?

„Psy k nám vždy vozí strážníci městské policie. 
Pokud tedy člověk najde psa, měl by se obrátit 
na ně. Je to pro nás i záruka, že nejde o majitele, 
který se chce psa zbavit a tvrdí, že ho jen 
našel. Strážníci mají do útulku přístup a jsou 
vždy ochotni majiteli, kterému se ztratil, psa 
vydat. Jinak se lidé, kterým se pes zaběhne, 
nemusejí bát žádných velkých sankcí a pokut. 
Pokud jsou slušní a komunikativní, tak se dá 
celkem bez problému se strážníky domluvit. Pes 
se může ztratit každému, takže to není nic výji-
mečného. Problém bývá, když někomu pes uteče 
pětkrát v měsíci, to už je celkem divné.“

Často se mluví o čipování psů. Pomáhá hodně při 
hledání majitele?

„Čipy skutečně pomáhají. Důležité však je, aby lidé 
nechali očipovaného psa zaevidovat alespoň v da-
tabázi města. Často se stává, že lidé psa očipují, 
ale nezaregistrují. Potom se dohledat nedá. Pokud 
ale evidenci mají vyřešenou, je podle čipu možné 
majitele najít v řádu několika minut.“ 

Máte ve vašem útulku i rekordmany, tedy psy, 
kteří jsou tady nejdéle?
„Nejdéle tady máme psa osm let. Je bohužel 
velmi nekomunikativní, lidé mu asi v minulosti 
hodně ublížili. Toho už ani nikomu nenabízíme 
a zřejmě ho zde necháme v klidu dožít. Už by 
se asi u nových majitelů neuchytil. 
Poté tu máme psa Bona, který je zde šest let. 
Toho jsme už několikrát novým majitelům dali, 
ale vždy utekl a vrátil se sem do útulku. Přiběhl 
sem dokonce až ze žlutic. i on už se špatně ně-
komu nabízí, protože je velká pravděpodobnost, 
že zase uteče a vrátí se do útulku po své ose.“ 

Máte v útulku hodně návštěv? Chodí se lidé jen 
tak podívat?

„Takových lidí jsou opravdu stovky. Snažíme 
se ovšem už sem příliš nepouštět velké skupiny 
najednou. Útulek není zoologická zahrada, 
a proto hlídáme, aby měla zvířata i svůj klid. 
Návštěvy pro ně nejsou jen radost, ale někdy 
to berou i jako určité vyrušení a narušení území. 
Určitě se návštěvám nebráníme, ale lidé musejí 
respektovat naše pokyny. Také nepůjčujeme psy 
lidem, kteří se s nimi třeba chtějí někam projít 
a vyvenčit je. Předcházíme tím problémům, 
protože nikdy nevíme, jak se člověk bude ke 
psu chovat či jak je zkušený. Chtěl bych také 
apelovat, aby lidé, kteří chtějí útulek navštívit, 
chodili v rozumnou dobu. Máme provozní hodiny 
do sedmnácti hodin, a když někdo přijde deset 
minut před zavřením, tak už jsou psi nakrmení 
a přichystaní k odpočinku.“ 

Kde se lidé mohou dozvědět o vás informace?
„Máme přehledné internetové stránky i Face-
book. Na našem webu jsou pravidelně fotky psů, 
které aktualizujeme vždy, když nějaký odejde 
či přibude. Lidé tak mohou mít přehled o tom, 
jaké psy tu zrovna máme k dispozici.“ 
Jan havelka

„Snažíme se vždy získat  
jistotu, že se pejsek u nových 
majitelů bude mít dobře“

správce útulku martin Čermák vždy rád zájemcům psy ukáže a vyndá je i mimo kotec

Lidé nemusejí do útulku chodit osobně. Na webu se 

fotky psů pravidelně aktualizují

ÚtuleK pro psy
chodovská ul. – Dvory ii.

Karlovy vary

telefon: 353 590 346

provozní doba:

pondělí – pátek 13.00–17.00

víkendy a svátky 10.00–12.00

www.utulekpropsy.cz
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pohled na léčebný dům sv. Josef od západu. vpředu je zahrada s altánem patřící k tomuto domu. rok 1909

Kresba průčelí domu sv. Josef. vlevo je vidět přistavěná kaple domu. rok 1931

Lázeňský dům Svatý Josef: 
demolice ukončila slavnou 
minulost
• Věděli jste, že v Karlových Va-
rech stál největší kněžský lázeň-
ský ústav v Čechách? Nyní 
místo něj najdete čtyřhvězdičkový 
hotel.

Lázeňský dům Sv. Josef se nacházel 
za Zahradní ulicí v Karlových Varech a měl 
čp. 458/7. Byl postaven v letech 1888–

1889 na mimořádně působivé lokalitě zvolna se 
rozšiřující zástavby lázeňského města, na místě 
původního klasicistního domu známého karlo-
varského malíře georga Kordika. Byl největším 
kněžským lázeňským ústavem v Čechách. 

sestry musely jít
Lázeňský ústav Sv. Josefa sloužící k lázeňské-
mu pobytu kněží byl spravovaný kongregací 
milosrdných sester sv. Kříže. Kongregace věnující 
se charitativní činnosti byla založena v roce 1856 
švýcarským kapucínem P. Theodosiem Florentinim 

a M. Marií Terezií Schererovou. Schválena byla 
papežem Lvem Xiii. v roce 1878. Svůj mateřský 
dům měla kongregace ve švýcarském ingenbohlu. 

Do Čech přišla kongregace v roce 1860 a otevřela 
zde první řeholní dům v horním Litvínově. Po roce 
byl založen pro Čechy mateřský dům „theodosi-
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pohled z východní strany na kapli. asi rok 1910

pohled na dům sv. Josef z jeho zahrady. rok 1911

áne“ v Chebu a v letech 1869 až 1914 klášterní 
areál, který dnes patří mezi nejohroženější památ-
ky města Cheb. Další řeholní domy se nacházely v 
Kroměříži, Chomutově, Litomyšli, Plané, Sokolově, 
Stříbře a právě v Karlových Varech. Kongregace 
působila dále i ve Cvikově, České Lípě, Děčíně, 
Doupově, Duchcově, Františkových Lázních, 
Chlumci u Chabařovic, Chomutově, Jablonném, 
Lipové, Lokti, Manětíně, Mariánských Lázních, 
Maršově, Mikulášovicích, Petrohradě, Plané, 
Podbořanech, Podmoklech, Rohozci, Ronšperku, 
ve Starém Sedle u Orlíka, ve Stříbře, Šejnově, Ta-
nvaldu, Teplé, Ústí nad Labem, Osově u hostomic, 
Vrchlabí a v žatci. Na konci druhé světové války 

působilo v českých zemích asi 1500 sester (z toho 
asi 650 v moravské provincii). V rámci poválečné-
ho vyhnání obyvatel německé národnosti muselo 
z českých zemí odejít téměř tisíc sester, což zcela 
zdecimovalo českou provincii, stejně, jako jejich 
řádové domy.

architekt respektoval minulost
Kněžský ústav Sv. Josefa v Karlových Varech byl 
původně rozsahem menší o polovinu, jeho severní 
část ukončoval mohutný štítový rizalit. Jižní štít 
rámovala vystupující polygonální dvoupatrová 
kaple sv. Josefa. V roce 1908 byl objekt podle 
projektu karlovarského stavitele Aloise hohly roz-

šířen v symetrickou kompozici fasády. Architekt 
respektoval danou podobu stavby v novorene-
sančním stylu a novou část plně přizpůsobil té 
starší. Vznikl tak architektonický celek mimořádné 
kvality. Zvláště kaple s mimořádně hodnotnou 
výmalbou interiéru byla pro Karlovy Vary zcela 
jedinečná. Na vyčlenění kaple z obrysu domu 
reagoval architekt na druhém severním štítu 
vysazením rizalitu s arkádou v přízemí a terasou 
v patře. Arkády v přízemí byly řešeny s palladi-
ánskými oblouky, které představovaly nejčistší 
formu palladianismu v Karlových Varech. U domu 
byla také velká zahrada s dřevěným altánem. 
Provoz ústavu byl celoroční. Dům měl 60 pokojů a 
velkou jídelnu. Součástí domu byla již zmiňovaná 
nádherná kaple s jedinečnou secesní výmalbou 
s použitím dvacetičtyřkarátového zlata. Kaple byla 
prostorná, neboť zabírala celý jižní trakt, kde stály 
lavice s postranními oltáři Sv. Josefa a Panny 
Marie, a v polygonálním rizalitu se nacházelo 
kněžiště s hlavním oltářem Srdce Ježíšova. 
Vítězný oblouk rámoval neorenesanční edikulový 
portál s kanelovanými dříky sloupků a korintskými 
pozlacenými hlavicemi. 
Mezi jeho hosty byli i vysocí církevní hodnostáři. 
Např. kardinál van Rosum, kardinál Piffel z Vídně, 
arcibiskup hrabě Zichy z Kalocsai a biskup Mořic 
Pícha. Byla zde i dr. Burianová, zakladatelka hnutí 
Caritas socialis.

po slávě demolice
To vše řadilo uvedený dům mezi nejvýznamněj-
ší objekty Karlových Varů. Pro své historické, 
architektonické i památkové hodnoty byl objekt 
v polovině 80. let 20. století dokonce navrhován 
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k zápisu do seznamu nemovitých kulturních 
památek. Zapsán nebyl ani po roce 1992 s tím, 
že postačí jeho ochrana formou památkové zóny 
města. V roce 1993 žádala církev a kongregace 
milosrdných sester sv. Kříže o navrácení domu 
v případných církevních restitucích s tím, že ihned 
po převzetí bude dům opět sloužit jako lázeňský 
dům pro kněze. O navrácení domu původním 
vlastníkům ovšem nebylo rozhodnuto, a tak přišel 
nový vlastník, který v roce 2000 připravoval 
obnovu domu s jeho plným zachováním. Restau-
rátorský průzkum interiérů zjistil existenci původní 
výmalby zachované ve značném rozsahu. Cenná 
byla zejména výmalba kaple.
V červenci roku 2002 však nový vlastník požádal 
za účasti ing. arch. Alexandra Mikoláše z Kar-
lových Varů o schválení demolice objektu. Přes 
opakovaný nesouhlas orgánů památkové péče 
i odboru architektury a územního rozvoje Ma-
gistrátu města Karlovy Vary vydal stavební úřad 
v Karlových Varech v polovině března roku 2003 
dle účelově zpracovaného statického posudku 
rozhodnutí o odstranění stavby. A to bez možnosti 
zpracování oponentního statického posudku 
i bez zajištění základní dokumentace – zaměření, 
fotodokumentace. Již nebylo možné zachránit 
ani to nejmenší, dokonce ani uskutečnit transfer 
alespoň cenných maleb či záchranu portálu. Dne 
29. dubna roku 2003 nastala poslední hodinka 
lázeňského domu Sv. Josef. Započala jeho cílená 
a pečlivě naplánovaná demolice. Když vyšly dne 
3. 5. 2003 Karlovarské noviny s titulkem Při 
demolici domu Sv. Josef šlapou dělníci ve zlatě, 
byl již dům zcela zbourán. Mnozí hledají poklady, 
ať již ukryté v zemi, ve sklepích, v komíně či za 
trámem na půdě. Mnozí je naleznou, mnozí je ne-
spatří, i když na ně právě hledí. V domě Sv. Josef 
takovýto poklad byl ukryt. Zůstal však nepoznán 
a zanikl spolu s celým domem. Výmalba kaple 
byla totiž provedena z 24karátového zlata! A tak 
celá demoliční četa doslova a do písmene šlapala 
po zlatě roztroušeném ve stavebním rumu, který 
z domu zbyl. „Lobby velkých byznysmenů a archi-
tektů svázaná obrovskými finančními prostředky 
je zřejmě neporazitelná. Zvlášť, pokud se k nim 
připojí úředníci jak státu, tak samosprávy včetně 
politické reprezentace. Bůh ochraňuj Karlovy 
Vary,“ uvedl tehdy historik Lubomír Zeman.

památka navždy zmizela
Záměr investora byl zřejmý: za každou cenu 
odstranit starý objekt a postavit nový, který by 
umožnil větší lůžkovou kapacitu. A tak tato cenná 
památka navždy zmizela z historické mapy Kar-
lových Varů. Odstraněním domu Sv. Josef došlo 
k velmi citelnému poškození historické zástavby 
lázeňského jádra města Karlovy Vary. Na místě 
zbouraného lázeňského domu Sv. Josef dnes stojí 
nový čtyřhvězdičkový hotel St. Joseph ROyAL 
REgENT, který byl otevřen 1. dubna 2010.
autor: L. zeman

fotky a popisky: a. foglar

Jídelna domu sv. Josef – asi rok 1920

Kaple a boční oltáře – asi 1930

Levý oltář sv. Josefa, hlavní oltář kaple, pravý oltář panny marie – rok 1921
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zde stával dům sv. Josef – 24. května 2003

st. Joseph royaL regeNt

bourání domu sv. Josef – detail průčelí – 29. dubna 2003bourání domu sv. Josef – 29. dubna 2003

pohled na dům sv. Josef ze zahrady domu – 29. dubna 2003

podělte se s náMi o své vzpoMínKy

máte stejně jako autoři seriálu nějaké zajímavé vzpomínky na historii Karlových varů, víte o místech, která jsou dnes k nepoznání,  
či objektech, které už dávno zmizely? budeme rádi, když se s námi o své vědomosti a vzpomínky podělíte. zasílejte nám své příspěvky, 
snímky či nás přímo kontaktujte. rádi materiály zveřejníme v dalších vydáních radničních listů.  
své náměty posílejte na mailovou adresu jan.havelka@ceskydomov.cz. 

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.
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Karlovarští symfonici se sešli s ex-kolegy
• Bývalí i současní členové Kar-
lovarského symfonického or-
chestru si společně užili příjem-
né setkání. Byla cítit nostalgická 
atmosféra.

vzpomínky, radost i vřelé povídání. Tak 
zakončili loňský rok členové Karlovarského 
symfonického orchestru. Poprvé v novo-

dobé historii KSO obdrželi pozvánku na setkání 
s orchestrem bývalé členky a členové tohoto 
tělesa. Ti se sešli po mimořádném vánočním 
koncertě v Lázních iii. iniciátorem setkání byl Aleš 
Janoušek, vedoucí skupiny lesních rohů. Ten je 
členem KSO dvanáct let.
„Napadlo mě to v souvislosti s blížícími se 
Vánocemi, kdy se lidé setkávají více než během 
roku. A na bývalé hráče orchestru bychom neměli 
zapomínat,“ řekl Janoušek.
Nápad získal okamžitě podporu ředitele orchestru 
Šimona Kaňky a pozvánky putovaly ke čtyřiceti 
bývalým hráčkám a hráčům. Mezi těmi, kteří 
se setkání mohli zúčastnit, byla i violoncellistka 
Táňa Tomková. Do KSO nastoupila po absolvování 
pražské konzervatoře a členkou tělesa byla až 
do roku 1992.
„Bylo to opravdu moc hezké a milé setkání a moc 
mě potěšilo, že si na mě vzpomněli. V orchestru 
jsem strávila plných třiadvacet let. Budu se moc 
těšit na případné další setkání,“ uvedla violon-

cellistka. Té na návštěvu současných koncertů 
KSO příliš času nezbývá, protože jej tráví jako 
babička na plný úvazek.
Až z Prahy vážil cestu hráč na lesní roh To-
máš Krejbich. V orchestru působil v letech 
1974–1983. „Je úžasné, že někoho napadlo si 
na nás vzpomenout. Mám spoustu kolegů, s 
kterými jsem profesně v kontaktu stále, ale toto 
setkání bylo velice milé,“ uvedl Krejbich, který je 
ředitelem pražské Základní umělecké školy Na 
Popelce. „Chtěl jsem také vidět zrekonstruované 

Lázně iii. Musím říct, že akusticky to není ideální 
prostor. A chtěl jsem také poznat pana ředitele 
KSO. Je úžasné, že na tu akci kývnul, protože si 
takhle komplikovat život před Vánocemi...“ dodal 
s úsměvem.
„Měl jsem ze setkání velkou radost, mělo 
báječnou atmosféru. A radost jsem měl i z toho, 
že se na akci dobrovolně podílela řada lidí, kteří 
si všichni zaslouží poděkování,“ uzavřel Aleš 
Janoušek.
Jan havelka

poprvé v novodobé historii Kso se sešli bývalí a současní symfonici. setkání provázela přátelská atmosféra

mladí interpreti mohou na semináři získat zkušenosti od uznávaných hudebních osobností

Mladé pěvecké talenty změří síly v listopadu

Karlovy Vary jsou již dlouhou řadu let místem 
setkání mladých operních a koncertních 
pěvců. Dokazuje to především Mezinárodní 

pěvecká soutěž Antonína Dvořáka, na kterou každo-
ročně přijíždí 50 až 100 soutěžících z celého světa. 
Karlovarská soutěž otevřela cestu k úspěchům 
a životním kariérám takovým osobnostem, 

jako jsou gabriela Beňačková, Eva gruberová, 
Peter Mikuláš, Eva Urbanová, Roman Janál, Jana 
Sýkorová nebo v poslední době Adam Plachetka, 
Kateřina Kněžíková, Barbora Perná, Olga Jelínková 
a další. Její 48. ročník se uskuteční v letošním roce 
od 15. do 22. listopadu. 
Kromě této soutěže pořádá Mezinárodní pěvecké 

centrum Antonína Dvořáka interpretační semi-
náře. Letošní, již 18. ročník mistrovských kurzů 
se koná v týdnu od 1. února 2013. Mladí pěvci 
mají příležitost ověřit si své výkony u významných 
pedagogických a uměleckých osobností. Těmi ten-
tokrát budou ital Antonio Carangelo, Němec Jürgen 
hartfiel a Magdaléna Blahušiaková z Bratislavy, 
všichni nositelé významného ocenění Komorní 
pěvec. Tradiční studijní práce s významnými světo-
vými pedagogy je doplněna spoluprací s dirigentem 
a praxí s orchestrem. 
Za doprovodu Karlovarského symfonického 
orchestru pod taktovkou dirigenta Františka Drse, 
se kterým budou pěvci po celý týden na zkouškách 
spolupracovat, zazní na Závěrečném koncertu 
operních hvězd zítřka árie z oper W. A. Mozarta 
Kouzelná flétna a Figarova svatba, z Dvořákovy Ru-
salky a Armidy, Pucciniho Bohémy a Toscy, Verdiho 
Maškarního plesu, Traviaty a dalších. 
Některé výkony budou vysoce profesionální, 
některé jsou příslibem pro příští roky. Milí čtenáři, 
přijměte pozvání na tento koncert, který se koná 
v pátek 8. února 2013 v 19.30 hodin v Lázních iii. 
alois Ježek, ředitel mezinárodního  

pěveckého centra antonína Dvořáka



23

· KuLtura

Tři králové vybrali přes sto tisíc

Dobrovolníci se už potřinácté vypravili 
od 2. do 8. ledna do ulic města, aby po-
mohli potřebným v rámci Tříkrálové sbírky. 

Tu pořádala karlovarská Farní charita, která jim 

také poskytla průkazy, aby si lidé byli jisti, že jde 
skutečně o dobročinnost. Nakonec králové vybrali 
přes sto tisíc korun. 
Potvrdil to Jiří Novák, ředitel karlovarské Farní 
charity. „Sbírky se zúčastnilo 72 skupinek ko-
ledníků a celkem vybrali 113 175 korun. Tohoto 
úspěchu si ceníme o to více, že se jej podařilo do-
sáhnout v období přetrvávajících hospodářských 
problémů,“ konstatoval ředitel. 
Ze statistiky farní charity vyplývá, že se vybralo 
pouze o necelý tisíc korun méně než v lednu 2012. 
„Chci poděkovat všem dárcům za jejich štědrost 
a koledníkům za jejich ochotu a obětavost a 
pracovníkům Farní charity Karlovy Vary za celou 
organizaci sbírky,“ doplnil Jiří Novák. 
Dodal, že vybrané finanční prostředky budou 
použity na vybavení prostor a nákup terapeutických 
pomůcek pro klienty stacionáře postižených Alzhei-
merovou nemocí v Karlových Varech Staré Roli.

Kromě škol uvedených v tabulce se do koledo-
vání zapojili též karlovarští skauti, konkrétně 
oddíly Mintaka, Rigel, Aldebaran, Alnitak a Mikan 
a karlovarské farnosti. „Nemohu zapomenout 
ani na pěvecký sbor Chorea Nova z Nové Role, 
který všechny zúčastněné potěšil při samotném 
zahájení letošní sbírky,“ uzavřel ředitel karlovar-
ské Farní charity. 
Jan havelka

oblíbená kapela monkey business se představí 

fanouškům 16. března

Krausberry nabídnou bluesrockovou jízdu 9. února

Které šKoly poMáhaly:
zŠ truhlářská a zŠ 1. máje z Karlových varů; 

zŠ a mŠ Školní z bečova nad teplou; karlovar-

ské střední školy – szŠ a voŠ poděbradská, 

obchodní akademie, voŠ cestovního ruchu a ja-

zyková škola bezručova; soukromá obchodní 

akademie podnikatel nám. v. Řezáče; trivis sŠ 

veřejnoprávní tgm; soŠ pedagogická, gymná-

zium a voŠ Lidická; spŠ keramická a sklářská 

nám. 17. listopadu, soŠ a sou z Nejdku

Lidový dům ovládne Harlej i kočky
• Na pódiu karlovarského Lidového domu se objeví řada hvězd. 
Mimo jiné zahrají populární Monkey Business. Živo bude i v „letňáku“.

Doslova magnet pro milovníky kultury. Tak by se dal 
označit Lidový dům ve Staré Roli. Pravidelně nabízí 
nepřeberné množství akcí zacílených na všechny 
generace lidí. Nejinak tomu bude i v letošním roce, 
kdy popovou i rockovou muziku pravidelně doplní 
plesy i další akce. 

ples? Žádný problém
Zrekonstruovaný sál Liďáku si velmi často vybírají 
nejen muzikanti, ale také školy či firmy. Ty zde 
pořádají maturitní plesy i firemní akce. Na faceboo-
kovém profilu Lidového domu je tak k vidění pestrý 
program těchto akcí. V dohledné době se zde bude 
konat například maturitní ples Střední odborné 
školy stavební Karlovy Vary. Zatančit si i pobavit 
se přijdou na své plesy také hasiči z povolání, 
sportovci nebo rybáři. Do konce května se podle 
dostupných informací bude v Lidovém domě konat 
kolem třiceti akcí. 

Koncerty jedou
V minulosti se na pódiu Lidového domu objevila 
už celá řada známých zpěváků a kapel tuzemské 
i zahraniční špičky, jako například Chinaski, Dan 
Bárta či bluesman Johnny Winter. Tento trend bude 
pokračovat i nadále. „Už 9. února se lidé mohou 
těšit na vystoupení skupin Krausberry a Futurum. 
Určitě to bude skvělý zážitek pro všechny milovníky 
rockové muziky,“ láká Vladimír Suchan z agentury 
Vlny, která pravidelně koncerty v sále pořádá. 
Na své si přijdou i milovníci punkové muziky, proto-
že 22. února se představí skupiny Totální nasazení, 
Deratizéři nebo Zakázaný Ovoce. Pravidelnými 

účinkujícími jsou v Liďáku také Roman holý se 
svými Monkey Business. Ti se se svou show vrátí 
do Lidového domu v Karlových Varech 16. března. 
„Milovníci crazy rockové show se pak mohou 
těšit na koncert kapely harlej, který se uskuteční 
29. března. hostem bude Tajfun,“ doplnil Suchan. 
Tento karlovarský sál si vybralo také rádio Beat 
pro svou Rockovou pípu. Bude se konat 27. dub-
na a zakončí ji koncert karlovarské hardrockové 
mašiny Coda. 

Kočičí celebrity? proč ne
Tradičně se lidé do Lidového domu chodí dívat 
také na čtyřnohé miláčky. Už pravidelně se zde 
totiž koná Mezinárodní výstava koček. Výstavní 
dny pro veřejnost tentokrát budou 20. a 21. dubna. 
Veřejnost má šanci si prohlédnout celou řadu druhů 
koček. O oblibě výstavy svědčí i fakt, že tato akce 
vždy láme rekordy v počtu návštěvníků.

hudba pod širým nebem
Samotné koncerty se konají i na dalších atraktiv-
ních místech, například v karlovarském letním kině 
či v nedalekém amfiteátru v Lokti. i letos se mohou 
lidé těšit na spoustu zajímavých interpretů, jako 
například horkýže Slíže, Lucii Bílou či Wohnout nebo 
Vypsanou fixu. Bližší informace o lidovém domě na-
jdou lidé na jeho facebookovém profilu a všeobecně 
o dalších koncertech na profilu agentury Vlny. 
Jan havelka

soutěž
Redakce vám nabízí možnost vyrazit zdarma na 

punkový koncert do karlovarského Lidového domu 

ve Staré Roli. Ten se koná 22. února a vystoupí 

na něm Totální nasazení, Deratizéři či Zakázaný 

Ovoce. Pokud chcete vyhrát vstupenku, odpovězte 

na následující otázku: 

v kterém roce vznikla skupina zakázaný ovoce?

své odpovědi zasílejte na mail  

jan.havelka@ceskydomov.cz. 

Nezapomeňte připojit své jméno a kontaktní 

telefon, abychom vás mohli v případě výhry včas 

informovat. 

už potřinácté vybírali v rámci tříkrálové sbírky 

dobrovolníci peníze Ilustrační foto
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Lezecká stěna crux
1. vnitřní lezecká stěna na Karlovarsku
T. g. Masaryka 623/12 
Tel.: 725 727 395
email: kakibara@seznam.cz; Facebook: Crux 

Lezecká stěna v Karlových Varech
Lezení pro veřejnost každý den:
Pondělí – pátek: 16–22 hod.
Čtvrtek – neděle: 16–20hod.

lezecké stěny

sportujete? napište náM o toM

Děláte nějaký zajímavý sport? Jste členy nějakého klubu 
či vedete nějaký sportovní kroužek? 
Určitě nám o tom dejte vědět, naše redakce je otevřená 
vašim námětům a informacím o sportovních aktivitách. 
Pokud máte nějaký zajímavý námět, pošlete nám ho klid-
ně i s pěknou fotografií na jan.havelka@ceskydomov.cz. 
Rádi se budeme vašimi náměty zabývat či vás můžeme 
zařadit do našeho sportovního servisu. 

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

tréninky: úterý a čtvrtek 17:00–18:00 h. v tělocvičně SPgŠ 
v Karlových Varech – Drahovicích, Lidická 40.

GyMnAstIkA

galerie & snooker kafé Koule 
Libušina 14, Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694
snooker-galerie-koule.snadno.eu

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 

BIllIArd Golf kluB IMPerIál

bK Lokomotiva Karlovy vary
Jízdárenská 1, Karlovy Vary
bklokokv.webnode.cz 

ŽeNsKá basKetbaLová Liga
3.2.2013 16:30Loko Karlovy Vary -Pliska Pardubice
9.2.2013 Slovanka Ml. Boleslav-Loko Karlovy Vary

eXtraLiga JuNiorKy u19
2.2.2013 Loko Karlovy Vary-Sokol hradec Králové
3.2.2013 Loko Karlovy Vary-Basket Slovanka
16.2.2013 Loko Karlovy Vary-BK Brno
17.2.2013 Loko Karlovy Vary-Valosun Brno B

eXtraLiga KaDetKy u17
9.2.2013 Loko Karlovy Vary-SBŠ Ostrava
10.2.2013 Loko Karlovy Vary-OP Prostějov
23.2.2013 USK Praha -Loko Karlovy Vary
24.2.2013 KARA Trutnov-Loko Karlovy Vary

Liga – starŚí ŽáKyNě u15
2.2. 2013 Loko Karlovy Vary-hradec Králové
3.2.2013 Loko Karlovy Vary-Pardubice
16.2.2013 Loko Karlovy Vary-žďár nad Sázavou
17.2.2013 Loko Karlovy Vary-Prostějov

BAsketBAl

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

každé poNDěLí od 8:30 hod. – JÓgA (nutno se nahlásit)
v Centru klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary

každé ÚterÝ od 18:30 hod. – JÓgA 
v tělocvičně ZŠ Svahová 24-26, Karlovy Vary

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
 
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.

jóga shanti
ZŠ Svahová 24, K. Vary 
Veronica Pródis 604 522 122; veronicaprodis@gmail.com 
Facebook – Jóga Shanti

Kurzy jógy: 
Každé pondělí: 
18:30–20:00 ZŠ Svahová 24
Každý pátek: 
18:30–20:00 ZŠ Svahová 24

Jóga pro děti a jóga v anglickém jazyce - nebyla otevřena. 

JÓgaceNtrum KarLovy vary
Chebská 56a, 360 06 Karlovy Vary
TEL.,732 606474, www.joga.cz

Pravidelná cvičení podle systému Jóga v denním životě . 
1. lekce zDarma

pondělí: 18.00 hod.,
Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilé

Úterý: 17.30 hod.,
Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilé

Úterý: 19.00 hod.,
ZŠ Dalovice – začátečníci a mírně pokročilé

středa: 18.00 hod.,
ZŠ Nejdek (na náměstí) - začátečníci a mírně pokročilé

Čtvrtek:19,15 hod.,
Mateřské centrum Drahovice - začátečníci a mírně pokročilé 
a pokročilé.

jóGA

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

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.

tAnec

www.hokejkv.cz

pátek 1.2.  Čechov – Karlovy Vary 16:00 hod.
sobota 2.2. Čechov – Karlovy Vary 10:00 hod.
pondělí 4.2. Stupino – Karlovy Vary 16:00 hod.
Úterý 5.2.  Stupino – Karlovy Vary 16:00 hod.
Čtvrtek 14.2. Karlovy Vary – hK MVD 18:00 hod.
pátek 15.2. Karlovy Vary – hK MVD 18:00 hod.
Neděle 17.2. Karlovy Vary – Atlant 19:00 hod.
pondělí 18.2. Karlovy Vary – Atlant 18:00 hod.
pondělí 25.2. Stříbrní Lvi – Karlovy Vary 16:00 hod.
Úterý 26.2. Stříbrní Lvi – Karlovy Vary 11:00 hod.
Čtvrtek 28.2. Jaroslavl – Karlovy Vary 16:30 hod.
pátek 1.3.  Jaroslavl – Karlovy Vary 16:30 hod.
Čtvrtek 7.3. Budapešť – Karlovy Vary 18:00 hod.
pátek 8.3.  Budapešť – Karlovy Vary 18:00 hod.

hokej

Navrhněte nejlepšího sportovce roku
statutární město Karlovy Vary a Sportovní unie 

Karlovarska pořádají vyhlášení Nejúspěšněj-
šího sportovce Statutárního města Karlovy 

Vary a Karlovarska roku 2012. Své návrhy mohou 
sportovní organizace a kluby zasílat do 15. 2. 2013 
na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, odbor 
kultury, školství a tělovýchovy, Moskevská 21, 
361 20 Karlovy Vary. Formulář návrhů naleznete 
na www.mmkv.cz. V nominaci musí být uvedeno 
celé jméno, adresa a datum narození nominované-
ho sportovce. Další důležitou informací, která nesmí 
v návrhu chybět, je sportovní zaměření (disciplína) 
a klub, u kterého je nominovaný registrován. Nejlepšími sportovci mohou být i šermíři Ilustrační foto
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Divadelní nám. 21, Karlovy Vary 
Tel.: 353 225 621; www.karlovarske-divadlo.cz

4. 2.  19:30 
axel hellstenius, peter Næss –  
chvála bláznovství aneb elling a Kjell
Podle novely ingvara Ambjørnsena pro divadlo adaptovali Axel 
hellstenius a Peter Næss. 
hrají: Tomáš Petřík, Michal Malátný, Karel Beseda, Leny Lang, 
Magdalena hniličková, Linda Kotisová. Violoncello: hana 
Janoušková, Natallia Rothbauerová nebo Eva Kumperová.

5. 2.  19:30
galakoncert operetních melodií
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)

8. 2.  19:30 
Jean-claude carrière: terasa
Divadlo Bez zábradlí; Terasa, jako všechny velké komedie, je 
zrcadlem světa, ve kterém snadno najdeme i vlastní tvář mezi 
tolika jinými, které nás obklopují. 
hrají: Josef Carda, Petr Pospíchal, Rudolf hrušínský, Jana 
Švandová, Dana Morávková, Zdeněk žák, Kateřina Brožová

10. 2.  15:00 
up.paráda – Dětská show václava upíra Krejčího
Moderovaná show určená pro děti předškolního věku. 
Účinkuje: Václav Upír Krejčí

12. 2.  19:30 
Jakub Nvota – interview s upírem
Divadelní spolek Frída: Odhalit uprostřed noci pravdu může 
být někdy velmi, velmi... komické! 
hrají: Bára Munzarová, Radim Novák, Martin Trnavský

14. 2.  19:30 
petar petrovič pecija: sodoma gomora
Divadlo Radka Brzobohatého: Eroticky laděná komedie 
z venkovského prostředí o tom, že každý dobrý skutek bude 
po zásluze potrestán. 
hrají: Ernesto Čekan, Kateřina Velebová, hana gregorová/ 
Vanda Károlyi, Dagmar Čárová, Pavlína Mourková, Antonín 
hardt, Miroslav hrabě/ Vojtěch hájek, irena Máchová 

15. 2.  19:30 
operní a operetní galakoncert
Salonní smyčcový orchestr Divertimento: Slavné melodie 
z oper a operet: Don giovanni, Marta, Rigoletto, Netopýr, 
hraběnka Marica, vídeňské valčíky J. Strausse a Malá noční 
hudba W. A. Mozarta. 
Účinkují: gabriela Kopperová – zpěv, Juraj Nociar – zpěv, Ka-
rel Friesl – klavír, umělecký vedoucí a houslová sóla Vladislav 
Linětskij, Dirigent: František Drs

16. 2.  19:30 
carlo goldoni: sluha dvou pánů
Městské divadlo Most: Bláznivá komedie. 
hrají: Jiří Kraus, Lukáš Rous, Tereza Karásková, Radim 
Madeja, Karolína Lišková, Stanislav Oubram, Otto Liška, Zita 
Benešová, Vít herzina, Jakub Dostál. Režie: Petr Svojtka

17. 2. 19:30 arnošt goldflam: tatínek není k zahození
Známý herec, dramatik, režisér a pedagog Arnošt goldflam 
si pro divadelní dramatizaci vybral dvě pohádky ze své knihy 
Tatínek není k zahození, kterou věnoval všem tatínkům, aby se 
mohli chlubit hrdinskými činy, a vylepšili si tak svůj – někdy 
trochu pošramocený – domácí obraz a dokázali, že tatínek 
rozhodně není k zahození.

19. 2.  19:30 
L. vaculík, p. malásek: edith, vrabčák z předměstí
Divadlo J. K. Tyla: inscenace mapuje životní cestu slavné 
francouzské šansoniérky Edith Piaf od prvních písniček 
v pařížských ulicích přes slavné kabarety až po triumfální 
vystoupení v Olympii.

24. 2.  19:30 
Jean-claudie islert: Jo, to není jednoduché
Divadlo Palace: Čím starší je muž, tím mladší je jeho druhá 
žena... 
hrají: Jiří Langmajer, Adéla gondíková, Monika Timková, David 
Punčochář, Karolína Krejčová

25. 2.  19:30 
miroslav Krobot: brian
Skutečné události ze života legendárního člena Rolling Stones 
se staly inspirací pro nový text Miroslava Krobota. 
hrají: Jaroslav Plesl, David Novotný, hynek Čermák, Martin 
Myšička, Pavel Šimčík, Václav Neužil, Jiří Konvalinka, Richard 
Fiala a Lenka Robotová

27. 2.  19:30 
glenn miller story
Big Band Karlovy Vary a jeho sólisté pod vedením trombonisty 
Zdeňka Kráma. Sólo zpěv: Miroslava Lendělová

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

5. 2.  19.30  
radim hladík a blue effect 
Koncerty „Efektů“ jsou u karlovarského publika velmi popu-
lární a na své si při nich přijdou opravdu všichni, především 
nároční hudební fajnšmekři. Radim hladík mistrně usměrňuje 
rockový drive mladých spoluhráčů.

7. 2.  19.30  
monika Načeva & Justin Lavash
Věčná hledačka a experimentátorka, členka divadla Sklep, 
zpěvačka a herečka Monika Načeva před rokem a půl vy-
stoupila v našem klubu s Timem Wrightem. Tentokrát přijíždí 
s anglickým kytaristou a písničkářem Justinem Lavashem, 
aby představila jejich nové společné album.

9. 2.  19.30  
holden & Kopyrajt
holden je věkem svých muzikantů mladá kapela, ale na scéně 
působí už 4 roky. inspirací, startovní čárou i živnou půdou 
pro společnou práci těchto hudebníků bylo karlovarské divadlo 
Dagmar. Do husovky si pozvali ke společnému koncertu stejně 
mladé pražské Kopyrajt.

14. 2.  19.30  
pavel Žalman Lohonka 
Písničkář žalman Lohonka se svými spoluhráči se pohybuje 
po koncertních štacích už více než 30 let. Jeho písně mají 
zvláštní tesknou náladu.

28. 2.  19.30  
Drana
Představení Divadla V patře. Strhující vyprávění staré romské 
ženy. Monodrama o hledání domova a tepla provází od začátku 
až do konce živá romská hudba. hraje Lucie Domesová, režie 
Matěj Samec.

husovo nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 228 707-8; www.kso.cz

8. 2.  Lázně iii 19.30 hodin
Mimořádný koncert
Mistrovské pěvecké kurzy ve spolupráci s Mezinárodním 
pěveckým centrem Antonína Dvořáka
Dirigent František Drs

14. 2.  Lázně iii 19.30 hodin
gabriel Fauré: Dolly; Maurice Ravel: matka husa; Richard 
Strauss: Don Juan; Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro 
klarinet a orchestr; Jean-Marc Fessard – klarinet; Šéfdirigent 
Martin Lebel

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

T. g. Masaryka 541/3 Karlovy Vary
Tel.: 353 223 272, www.kinocaskv.cz
On-line rezervace na http: vstupenky.karlovyvary.cz

1.–3. února   14:00 a 16:00 
Čtyřlístek ve službách krále – ČR, 100 min.

1.–3. února   18:00 
Paralelní světy – FR, Kanada, 108 min.

1.–3. února   20:00 
gangster Squad - Lovci mafie – USA, min.

4.–6. února  17:00 a 20:00 
Nespoutaný Django – USA, 165 min.

7. února    13:00
Lincoln – USA, 150 min.

7.–10. února  16:00 
Čtyřlístek ve službách krále – ČR, 100 min.

7.–10. února  18:00 
Maniak – USA, min.

7.–10. února  20:00 
Konečná – USA, 107 min.

9.–10. února  14:00 
Čtyřlístek ve službách krále – ČR, 100 min.

11.–13. února  17:30
hitchcock – USA, 98 min.

11.–13. února  20:00
Bídníci – VB, 157 min.

16.–17. února  14:00 
Sammyho dobrodružství ii – USA, 93 min.

14.–17. února  16:00 
hledá se Nemo 3D – USA, 100 min.

14.–17. února  18:00 a 20:15
Babovřesky – ČR, 120 min.

18.–20. února  17:30 a 20:00
Nádherné bytosti – USA, min.

21.–24. února  15:00
hobit: neočekávaná cesta 3D – USA, 169 min.

21.–24. února  18:00
Zlomené město – USA, min.

21.–24. února  20:00
21. února    13:00
Babovřesky – ČR, 120 min.

18. února    13:00
Rebelka – USA, 100 min.

19. února    13:00
Šmoulové 3D - USA, 99 min.

20. února    13:00
Avengers – USA, 137 min.

22. února    13:00
Velká vánoční jízda 3D – USA, 98 min.

25.–27. února  17:30
Nádherné bytosti – USA, min.

25.–27. února  20:00
Mládeži nepřístupno – USA, 98 min.
Režie: Elizabeth Banks, Steven Brill, Steve Carr, James Duf.

28. února    16:00
Snížek, bílý kožíšek – Španělsko, 90 min.

28. února    18:00 a 20:00
Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic – USA, min.

Změna programu vyhrazena.

kMd karlovarské městské divadlo

scénA husoVkA

kso karlovarský symfonický orchestr

kIno čAs
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Vítězná 50, Karlovy Vary
Tel.: 353 233 933 
www.kinodrahomira.cz, www.fkkv.cz

1.–2. února   15:00
Snížek, bílý kožíšek – Španělsko, 90 min.

1.–3. února   17:00
Nic nás nerozdělí – USA, Španělsko, 2012, 114 min.

1.–3. února   20:00
Mistr – USA, 114 min.

3. února    15:00 biásek
Pásmo pohádek pro nejmenší. 60 min.
Vstupné: 40,- Kč.

4.–6. února   19:30
Babycall – Norsko, 96 min.

7. února    15:00 
projekce nejen pro seniory
Cesta do lesa – ČR, 110 min.

7. února    17:00 
hon – Dánsko, 115 min.

7. února    19:30 filmový klub
Bohémský život – Francie/Německo/Švédsko/Finsko, 
1992,100 min.

8.–9. února v  20:00 premiéra
hobit: neočekávaná cesta, USA,169 min.

8.–10. února  17:00
gangster Squad – Lovci mafie – USA, 113 min.

10. února    15:00 biásek
Pásmo pohádek pro nejmenší. 60 min. Vstupné: 40,- Kč.

11.–13. února  19:30
Lincoln – USA, 2012, 150 min.

14. února    15:00 
představení nejen pro seniory. Vstupné: 50,- Kč.
14. února    17:00 
15. a 17 února  17:00
Láska – Francie, Německo, Rakousko, 122 min.

14. února    19:30 filmový klub
hamlet podniká – Finsko, 1987, 86 min.

15.–16. února  15:00
Čtyřlístek ve službách krále – ČR, 100 min.

15. a 17. února  20:00
Maniak – USA, 93 min.

Živý přenos – metropolitní opera New york
16. února    18:45
giuseppe Verdi - Rigoletto

17. února    15:00 biásek
Pásmo pohádek pro nejmenší. 60 min. Vstupné: 40,- Kč.

18. 18 - 20. února  19:30
Nadějné vyhlídky – Velká Británie, USA, 2012, 128 min.

21. února    15.00 
projekce nejen pro seniory
21. února    17.00 
Alois Lebel, film ČR 81 min

21. února    19:30 filmový klub
Lovci hlav – Norsko 2011, 100 min.

22. a 23. února  15:00
Sammyho dobrodružství ii – USA, 93 min.

22.–24. února  17:00
Sessions – USA, 2012, 95min.

22.–24. února  20:00
Nádherné bytosti – USA, min.

24. února    15:00 biásek
Pásmo pohádek pro nejmenší. 60 min. Vstupné: 40,- Kč.

25.–27. února  19:30
Paříž – Manhattan – Francie, 2012, 77 min.

28. února    15:00
Carmen – ČR, 126 min.

28. února    17:15 premiéra
Představení nejen pro seniory, vstupné: 50,- Kč.
Terapie láskou – USA, 2012, 122 min.

28. února    19:30 filmový klub
Musíme si promluvit o Kainovi – Velká Británie, USA, 2012, 
112 min. 

hotel imperial, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak

1. 2. JaN smigmator & sWiNgiNg trio –sWiNg is bacK
Koncertní program mladého swingového zpěváka Jana 
Smigmatora v rámci turné k nově vydanému debutovému CD s 
názvem Swing is back. V jeho repertoáru převažuje léty prově-
řená klasika – Frank Sinatra, Bobby Darin či Tony Bennett… 
Swingová pohoda v excelentním podání: J.Smigmator-zpěv, 
V.Strnad - piano, J.greifoner - kontrabas, O.hejnic - bicí.

8. 2. prague – vieNNa –coNNectioN (raKousKo, cz)
Velmi zajímavý hudební projekt, jenž je spojením dvou 
talentovaných jazzových umělkyní z Vídně - Julia Seidl - piano, 
Nika Zach - vocal a našich legendárních jazzmanů, kteří patří 
k naprosté špičce českého jazzu - František Uhlíř - kontrabas, 
Jaromír helešic - bicí. Nevšední hudební zážitek…

15. 2. petra KratochvíLová Quartet
Vynikající jazzová zpěvačka, která vystoupí v doprovodu před-
ních pražských jazzmanů. Pravidelně účinkuje v jazzklubech 
a na festivalech u nás i v zahraničí. Zaměřuje se na samby od 
J.C.Jobima a jazzové, soulové i swingové evergreeny…

22. 2. sWiNg QuiNtet 
Legendární hudební formace v čele s kapelníkem ivanem 
Dominákem – bicí nástroje, který patří k nejvýznamnějším 
představitelům pražské jazzové elity. Další legendou souboru 
je vynikající pianista Milan Dvořák. Kvintet skvěle doplňuje 
náš nejlepší vibrafonista Radek Krampl, kontrabasista Ondřej 
Štajnochr a Jiří Kudrman na klarinet. Jedinečný koncert 
legendární jazzové kapely… 

speciáLNí pozváNKa: 
21. 2.  speciální gastronomická akce
Mořské ryby a plody jsou celosvětově oblíbenou součástí 
kuchyně. Jsou zdravé, s nízkým obsahem tuku, jsou zdrojem 
minerálů a nenasycených mastných kyselin potřebných pro 
lidský organismus. Proto je zařazujeme mezi naše pravidelné 
speciální gastronomické akce i my. Únorová akce bude věno-
vána tématu "MUŠLE A KRABi". Neváhejte a přijďte ochutnat 
např. gratinované ragout z kraba s dušenou zeleninkou. 

Živá hudba:
Maracas band – pondělí
gipsy hery band – středa
Diskotékový pořad – sobota 

Úterní vystoupení:
Magic show (19. 2.), indické (12. 2.) nebo  
orientální tance (5. 2. a 26. 2.)

goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel.: 353 224 387; www.galeriekvary.cz

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.

14. 2.–31. 3. 17:00 vítek Čapek
Objevná výstava Vítka Čapka (1945 – 1988), jeho mono-
chromní obrazy či kresebné kompozice kružnic a elips naplňují 
minimalistické tendence v umění.

27. 2.   19:30 ivan hlas trio
Muzikant čerpající z legendárního hanspaulského hudebního 
podhoubí tentokrát v triu s Norbim Kovácsem (kytara) 
a Olinem Nejezchlebou (violoncello) představí známé písničky 
i skladby z posledního alba Láska jako oliva.

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
Tel: 606 928 844
otevírací doba: úterý - neděle 10-17 hodin 

historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je 
prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti 
vzniku vilové čtvrti Westend.

13. 2.  16.30–18.30  vzdálené doteky
Workshop Aleše hnízdila pro veřejnost, tvorba drobných 
prostorových objektů z barevných drátů.
nutno rezervovat na tel. 354 224 112 nebo 606 928 844

14. 2.  19.30 hostem u becherů
Rozhovor s hercem Jiřím Štěpničkou, členem činohry Národní-
ho divadla v Praze, komorní pořad s hudebním doprovodem.

19. 2.  16.30–18.30  Drátkovaný šperk
Výtvarná dílna pro dospělé i děti zaměřená na ručně vyrobený 
barevný šperk. Nutno rezervovat na tel. 354 224 112 nebo 
606 928 844

21. 2.   16.30–18.30  grafická technika suché jehly
Workshop Jana Tichého pro veřejnost. Jednoduchý tisk 
z hloubky, jehož výsledkem jsou velmi jemná grafická díla.
Nutno rezervovat na tel. 354 224 112 nebo 606 928 844

27. 2.   17.00–19.00  textilní socha z powertexu
Na výtvarné dílně určené dospělým i dětem vzniknou sochy 
či reliéfy z textilního tužidla, které svým vzhledem připomíná 
bronzový objekt. Nutno rezervovat na tel. 354 224 112 nebo 
606 928 844

nám. Republiky 1, Karlovy Vary
Tel.: 774 232 047; www.pro.tebe.cz

28. 2.   17:00  Nenuď se, ukaž se
vernisáž výstavy vítěze čtvrtého ročníku soutěže talentů s 
názvem Nenuď se, ukaž se. Výstava potrvá do 29.3.2013.

Sokolovská 35, Karlovy Vary
Tel.:723 481 513; www.zsazus.cz

13. 2.  18:00 Literárně-dramatický večer
ZUŠ A. DVOŘáKA Jiřina Rottová 

6. 2.–28. 2. 17:00 práce žáků zŠ a zuŠ Karlovy 
vary
Výtvarný obor ZŠ a ZUŠ 6. 2. 2013 28. 2. 2013

Moskevská 42, Karlovy Vary, 
Tel. 739 237 289; www.ateliermirka.cz

5. 2.   17:00 
záŘivÉ ŠperKy z poLymerŮ – NoviNKa
S novými materiály – barevnými metalickými fóliemi a křišťá-
lovým gelem vytvoříme originální šperky.

26. 2.  17:00 
JarNí vitráŽe tiffaNy techNiKou
Řezání skla, broušení a pájení není tak obtížné, jak by se 
zdálo. Přijďte se naučit tuto klasickou techniku. 

nám. Republiky 1, Karlovy Vary
Tel: 777 266 818 www.mgkv.cz

6. 2.–20. 2. 
Dalibor Nesnídal – sklo, mapy, kresby 
Jan samec – obrazy, keramika
Vernisáž ve středu 6. 2. 2013 v 17 hodin.

GAlerIe suPerMArket wc

interaktivní GAlerIe becherova vila

GAlerIe duhoVá PAletA

Městská GAlerIe karlovy vary

GAlerIe AtelIer MIrkA

kIno drAhoMírA

cluB IMPerIAl

GAlerIe uMění
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i. P. Pavlova 7, Karlovy Vary
Tel.: 353 221 365; www.mestskaknihovnakv.cz

Městská knihovna Karlovy Vary pro své čtenáře a příznivce 
letos chystá dva cykly přednášek: 

světová náboženství a pohybem ke zdraví. 
V cyklu přednášek Světová náboženství se postupně dozvíte 
základní informace o judaismu, křesťanství, islámu, hinduismu 
a buddhismu. Tyto přednášky se budou konat od měsíce úno-
ra – každé první úterý v měsíci od 18.30 a do tajů vás uvede 
Bc. Ludmila Křivancová, která vystudovala teologii na TF JU 
v Českých Budějovicích. Přijďte se u nás zdarma vzdělávat. 

Druhý cyklus bude zaměřen na tělo. hana Bartošová, cvičitel-
ka iii. třídy, vede mnoho let lekce fitness jógy. Její znalosti tak 
nejsou pouze teoretické, ale hlavně praktické. Na setkáních 
s ní, která proběhnou 20. února, 20. března a 24. dubna 
od 17h, nás naučí cviky pro zdraví. V době, kdy ve svých za-
městnáních převážně sedíme, je to činnost veskrze potřebná.

5. 2.  18:30 
beseda s bc. Ludmilou Křivancovou o judaismu
Pojďte společně objevovat krásy a zajímavosti tohoto nábo-
ženství.

13. 2.  17:00 
autorské čtení Kateřiny tučkové z bestselleru  
Žítkovské bohyně
Jedna z našich nejtalentovanějších spisovatelek představí 
svoji knihu. Zaposlouchejte se do příběhu o ženské duši, magii 
a zasunuté části naší historie.

20. 2.  17:00
první přednáška z cyklu pohybem ke zdraví 
hana Bartošová, cvičitelka iii. stupně, pohovoří o teorii 
jednotlivých cvičení, ale hlavně předvede praktické ukázky. 
V době, kdy většina z nás většinu dne prosedí, je dobré naučit 
se posilující a protahující cviky. 

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

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

Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory
Tel.: 353 502 888; www.knihovna.kvary.cz 

pro veřejnost
pobočka Lidická:
6. 2.  18:18 a JiNaK vám Nic Nechybí?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů.

7. 2.  10:00 promíteJ i ty!
Cyklus promítání filmů z festivalu JEDEN SVěT.

13. 2.  19:00 promíteJ i ty!
Cyklus promítání filmů z festivalu JEDEN SVěT.

20. 2.  18:18 a JiNaK vám Nic Nechybí?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů.

21. 2.  10:00 promíteJ i ty!
Cyklus promítání filmů z festivalu JEDEN SVěT.

27. 2.  19:00 promíteJ i ty!
Cyklus promítání filmů z festivalu JEDEN SVěT.

výstavy
Kavárna Dvory:
11. 1.–27. 2.  rudolf roubaL – mýma očima
Výstava fotografií.

hala Dvory:
7. 1.–15. 2.  KNihovNíci vystavuJí 
aneb JaK Nás NezNáte
V pořadí již 2. výstava výtvarných a fotografických prací 
knihovníků Krajské knihovny Karlovy Vary

15. 2.–28. 3.  souČasNÉ ČesKÉ eX-Libris 
Autor výstavy: ing. humplík

aklub Dvory:
4. 1.–28. 2.  petr Weis a Daniel gresL
Come with me... to the World of Fantasy „Adults can also 
play“. Výstava kreseb.

pobočka Lidická
11. 1.–28. 2.  Čtvero roČNích obDobí 
v Krušných horách. Fotografie Jany hellerové

pro děti
Dětské odd. Dvory:
1., 8., 15. 2. 15:00 páteČNí hrátKy
 hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let.

6. 2.  17:00 stŘeDa s poháDKou
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního a mladšího 
školního věku

13., 20., 27. 2. 13:00 středeční vÝtvarNÉ DíLNíČ-
Ky 
pro kluky a holčičky pro děti předškolního a mladšího školního 
věku

22. 2.  15:00  eKoDíLNa
 Výtvarná práce s recyklovatelnými materiály pro děti od 7 let

pro seniory
pobočka Lidická
14., 28. 2. 10:00  LiterárNí KLub seNiorŮ
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů. Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se 
na vás! 
 

herní klub
a-klub Dvory:
7., 14., 21., 28. 2. 15:00  herNí KLub – pro zájemce 
o hraní strategických, logických a společenských desko-
vých her. 
Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková hranice 
není stanovena

K Letišti 144, Karlovy Vary
www.astropatrola.cz
Tel.: 357 07 05 95, e-mail: hvezdarna@astropatrola.cz

16. 2. 14:00  
JeN KrŮČeK oD sLuNce 
Pohádkové povídání pro děti o sluneční soustavě, jako první 
o planetě Merkur. 
Doporučený minimální věk 5 let.

17. 2. 14:00  
smrt v pŘímÉm pŘeNosu 
historie úspěchů i katastrof projektu raketoplánů STS. 
Doporučený minimální věk 8 let.

24. 2. 14:00  
Něco pro ufoLogy v našem area 144, 360 01 
Co je nového kolem UFO a mimozemských civilizací? 
Určeno zájemcům starším 10 let.

KaŽDoveČerNí pozorováNí za JasNÉ obLohy
Denně od 13:00 do 16:00 se můžete registrovat na čísle 
357 070 595. Pozorování lze uskutečnit jen za jasné oblohy. 
Proto vše průběžně domlouváme telefonicky. Pokud se nedo-
voláte, zavoláme vám zpět a na všem se domluvíme.

Denně v 18:00
poháDKy poD zimNí obLohou pro Děti 
a JeJich roDiČe
Doporučený minimální věk 5 let

Denně v 19:30
pohLeDy Do zimNího Nebe
Doporučený minimální věk 10 let.
Tento program se uskuteční pouze po telefonické registraci.

Nová louka 23, Karlovy Vary
Tel.: 353 226 252-3; www.kvmuz.cz

6. 2.–3. 3. 
výstava: barvy – osud uprostřed moře
Akademický malíř Svatopluk Sulek (1921 – 2007) je pozapo-
menutým umělcem světového formátu. Výběr z jeho malířské 
tvorby připravilo muzeum ve spolupráci s galeristou Jiřím 
Karbašem.
Vernisáž 6. 2. v 17 hodin.

27. 2. 
přednáška: afrika očima zoologa
Na přednášce Mgr. Jana Matějů zazní mnoho zajímavostí z 
africké přírody. Například proč je v Africe víc velkých zvířat 
než kdekoli jinde na světě nebo jak lov pomáhá ochraně 
přírody. Součástí přednášky je projekce řady fotografií z Keni 
a Jihoafrické republiky.
Začátek 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. 

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 národ-
ních 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

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.

Varšavská 13, Karlovy Vary 
www.regeneracnicentrum.cz

11. 2.  18:00–20:30
Workshop mgr. miloše matuly
duchovní workshop

krAjská knIhoVnA karlovy vary

Městská knIhoVnA karlovy vary

hVězdárnA kArloVy VAry

MuzeuM kArloVy VAry

rAdIokluB ok1kVk

regenerační centrum srdíčko

o. s. dVeře dokořán
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Členové klubu se scházejí vždy druhé úterý v měsíci 
po 18. hodině v zasedací místnosti Vodáren a kanalizací 
v Karlových Varech, konečná stanice autobusu č. 6 v Doubí. 
Na programu je výměna zkušeností a vzájemná kritika foto-
grafií, příprava výstav a soutěží.

Kollárova 17, 360 09 K. Vary, 
Tel.: 353 230 847; www.materske-centrum.cz

11.–17. 2.  
Národní týden manželství
Posláním Národního týdne manželství je připomenout si 
alespoň jednou za rok rozmanitost a krásu manželství jako 
základu života rodiny.
Záštitu poskytl primátor města Karlovy Vary pan ing. Petr Kul-
hánek. V termínu od 11. 2. do 17. 2. 2013 pro vás ve spoluprá-
ci s církvemi KV připravujeme bohatý program na každý den. 
Sledujte naše webové stránky. Z kopií svatebních fotografií 
jsme vytvořili koláž, která NTM zahájí a bude k vidění po celý 
týden v Městské knihovně od 18:30.
 
15. 2.  
Nominujte svého dobrovolníka - výzva k zasílání nomina-
cí na Křesadlo 2012 v Karlovarském kraji
Znáte ve svém okolí někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj čas 
a energii pro druhé? Zaslouží si ocenění? Křesadlo je cena 
pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.
Nominační formulář najdete na www.materske-centrum.cz
 
23. 2.   10:00
masopust
Nenechte si ujít masopustní rej v Mateřském centru. Masky 
s sebou.

Praha, Soukenická 21
Tel.: 222 311 141; www.dub.cz

16. 2.  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).

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 

bratrská jednota baptistů - bJb
Karlovy Vary, Závodu míru 42/112
www.karlovyvary.bjb.cz
Bohoslužba - každou neděli od 9:30-11:00 hod

církev adventistů sedmého dne - casD
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49
www.karlovyvary.casd.cz/
Bohoslužba - každou sobotu od 9:30 

církev československá husitská - cČsh 
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
www.nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
Bohoslužba - každou neděli od 9:00 hod

církev českobratrská evangelická - Čce 
Karlovy Vary, Zahradní 898/33
www.karlovy-vary.evangnet.cz
Bohoslužba – každou neděli od 9:15

církev bratrská - cb
Karlovy Vary, Bulharská 29 A 
www.cb.cz/karlovy.vary/
Bohoslužba - každou neděli od 9:30 

Kurzy alfa - opět začínáme! Nový turnus! 
Každou středu do 19. 12. v 19h. 
Příležitost prozkoumat křesťanskou víru. Video a diskuze 
v atmosféře neformálních setkání. Vstup volný.

Křesťanské sbory - Ksb
Karlovy Vary, Zahradní 898/33 
www.krestsbor-kv.cz 
Bohoslužba - každou neděli od 14:00

Římskokatolická církev - ŘKc
Farnost Karlovy Vary - Stará Role, Kostelní 341/1
www.farnoststararole.cz
Bohoslužba – každou neděli od 8:30

farnost povýšení sv. Kříže, rybáře
Bohoslužba – každou neděli od 10:00

náměstí svobody 217/2 u sv. máří magdalény
Bohoslužby – každou neděli od 8:30; 10:00; 18:00.

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

Každý první pátek v měsíci modlitby za město (společné 
modlitby za Karlovy vary a okolí)
Jugoslávská 16, Karlovy Vary (Komunitní centrum Armády 
spásy u Tržnice)

duchoVní unIVerzItA Bytí

Přehled BohoslužeB

kluB Přátel fotoGrAfIe kV

MAteřské centruM

inzerce

SC-330111/01

Bezpečnostní dveře, otevírání  
zámků, zámečnické práce –  
montáže všech typů zámků 
Rudolf Čurda 

tel.  602 488 372,  353 566 016 
www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz/ 

 

 

 

Bezpečnostní dveře, otevírání 
zámku, zámečnické práce – 
montáže všech typů zámků 
Rudolf Čurda 
tel.  602 488 372,  353 566 016 
www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz/ 

SC
-3

22
32

5/
01

zahřejízimní slevy

ahřejíhř

www.spa5.cz

» Vyzkoušejte  
procedury se 
zimní slevou

» Darujte zdraví 
svým blízkým 
- darujte 
vánoční poukaz

• bazén • vířivky • sauna • parní kabina • infrasauna 
• VacuShape • solná jeskyně • minerální koupele 
• masáže • rašelinové zábaly • oxygenoterapie 
• rehabilitace • elektroterapie • kryoterapie 
• lázeňský lékař • wellness a beauty

listopad 2012 - březen 2013
slevy 5. 11.  - 21. 12. 2012 a 14. 1. - 24. 3. 2013

í

az

SNADNÁ CESTA 
DO LÁZNÍ

SC-322096/04

Ristorante Pizzeria Venezia
Zahradní 60/43, 360 01, Karlovy Vary

Naproti hotelu Thermal. Otevřeno denně: 11.00 - 23.00 hod

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

NENECHTE SI UJÍT

VALENTÝNSKÝ VEČER
14. 2.  2013 od 19.00 hod 

ROMANTICKÁ ATMOSFÉRA PLNÁ SRDÍČEK,
PŘÍJEMNÁ OBSLUHA V  KOSTÝMECH

VALENTÝNSKÉ MENU - KULINÁŘSKÉ
UMĚNÍ NAŠICH MISTRŮ KUCHAŘŮ

VALENTÝNSKÝ DÁREK

ZÁBAVNÁ  SHOW  ILUZIONISTY ŠTĚPÁNA ŠMÍDA
www.stepanmagic.cz

Více informací a rezervace do 12. 2. 2013
na tel. čísle 353 229 721 a nebo u obsluhy.

SC-322230/02

25000 výtisků  
zdarma do schránek

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
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Folklorní festival zaslouží obdiv

po přečtení článku v lednovém vydání 
Radničních listů o mimořádně úspěšném 
loňském ročníku Mezinárodní pěvecké 

soutěže Antonína Dvořáka (vyprodané Městské 
divadlo a dlouhodobý potlesk včetně závěrečné-
ho standing ovation při Slavnostním galakoncertu 
vítězů tuto vysokou úroveň jen potvrdily) a o spo-
lečném koncertu Karlovarského symfonického 
orchestru a Karlovarského Repre Bandu v rámci 
29. Jazzfestu odvedeném na „extraligové úrovni“ 
včetně další chystané studiové spolupráce obou 
těles mi přišlo patřičné mozaiku mimořádných 
loňských kulturních událostí, za nimiž stojí 
neuvěřitelné nadšení, profesionalita a celoroč-
ní obětavá práce jejich organizátorů – našich 
spoluobčanů, doplnit stručnou statí o 17. ročníku 
Karlovarského folklorního festivalu. 
Přes 300 účinkujících ze 17 souborů z Čech, 
Moravy, Slovenska, Rumunska, Sýrie, indo-
nésie, Nového Zélandu a Cookových ostrovů 
při 21 vystoupeních (nemluvě o vystoupeních 
v Lokti, Jáchymově, Františkových a Marián-
ských Lázních) hrálo, tančilo, zpívalo a utvořilo 
strhující atmosféru, ve které doslova žilo celý 
druhý zářijový týden naše město.
Takováto velkolepá akce by si zasluhovala daleko 

obsáhlejší a odbornější články a komentáře. Ten-
to drobný příspěvek však chce pouze poukázat 
na pro laika naprosto nepředstavitelnou oběta-
vost, nadšení a nutnou profesionalitu, se kterou 
se takováto náročná událost již 17 let rok co rok 
připravuje, organizuje a řídí. Navíc bez jakékoliv 
odměny a jakéhokoliv placeného aparátu. 
Veřejné uznání jejím organizátorům, kterými 
jsou Soubor písní a tanců Dyleň a jmenovitě pak 
jeho vedoucí osobnosti a zakladatelé festivalu 
Eva a Lubor hankovi, v podobě například Ceny 
města by vyjádřilo zasloužený vděk našeho 
města už jen za jeho vynikající propagaci doslova 
na všech kontinentech naší planety. 
Ona organizační a časová náročnost festiva-
lu v tomto rozsahu a za daných podmínek je 
na samé hranici psychické i fyzické únosnosti, 
a tak bychom i my, karlovarští patrioté, měli 
držet palce, aby Evě a Luborovi hankovým a ce-
lému souboru Dyleň ještě dlouho toto nadšení 
vydrželo a my spolu s návštěvníky našeho města 
mohli i v dalších letech obdivovat nádherné kroje, 
tance a zpěvy souborů jak našich, tak i exotic-
kých doslova z celého světa. 
ivan Šendera 

Jsou Karlovy Vary ještě české?

přijďte si zazpívat české koledy, zval Karlo-
varský deník. Budou se zpívat v Chebu, Lokti 
a městech celé České republiky. Na náměs-

tích, v parcích, ale i v Karlových Varech se tentokrát 
zpívaly české koledy na náměstí Republiky v atrak-
tivním prostředí německého Becherplatzu. 
Možná si mnozí občané tohoto názvu umístěného 
kolem celé Becherovky ještě nevšimli, jiní to tolerují 
a další jsou překvapeni, jak mohl český majitel 
s ryze českým jménem označit bývalou Becherovku 
tímto německým názvem. Uráží tím zvlášť občany, 
kteří prožili druhou světovou válku, ty, kteří se vráti-
li z koncentračních táborů, byli nuceně nasazeni, 
v odboji a ještě v tomto městě dožívají. Zatím jde o 
jeden případ, ale proč by se nemohl opakovat další. 
Kdo to povolil? Možná, že někteří představitelé 
města nebo Krajského úřadu Karlovarského kraje 
byli také při slavnostním otevírání Becherplatzu. 
Proč nám to ještě vadí. Ocituji několik výňatků z 
článků z novin Národní osvobození:
„Před čtrnácti dny (noviny vyšly 21. listopadu) 
se konal přípravný seminář sudetoněmecké rady 
v Mariánských Lázních. Na tomto ročním zasedání 
byly poprvé v dějinách všechny demokratické stra-
ny České republiky, tedy všechny kromě komunistů. 
To je bezprostřední důsledek obou cest, které jsme 
podnikli. Sudetoněmecká grémia navštívila senát, 
parlament i ústředí politických stran, nikoliv v do-
provodu politiků, nýbrž jen sami členové sudeto-

německé delegace. Tam jsme našli sdílné partnery 
k rozhovorům. Když ty oficiální, nikoliv soukromé 
pověřence sčítáme, pak představují podle nejno-
vějších výzkumů šedesát procent hlasů v českém 
parlamentu. To musíme proměnit ve skutky.“
Aktivity landsmanšaftu v České republice jsou 
zaměřeny především na zřizování, respektive opra-
vu objektů prokazujících přítomnost sudetských 
Němců v Čechách (památníky, kostely, hřbitovy, 
pamětní desky apod.). Posilování s organizacemi 
německé menšiny v České republice, zřizování 
takzvaných středisek setkávání (Bergenungzem-
tren), sloužících pro činnost politického a kulturního 
rázu. Jedno bylo otevřeno v Chebu, v domě, kde 
se koncem září v roce 1933 konalo zakládající 
shromáždění Sudetendeutsche heimatsfront. 
A to není zdaleka všechno, o co se bavorský 
landsmanšaft v České republice snaží. Proč tohle 
všechno děláme? Nechceme dovolit, aby jednou 
naši vnuci a pravnuci nebyli druhořadými občany 
ve své vlasti. Vážení občané, vyzýváme vás, kteří 
jste ještě zůstali skutečnými Čechy, přijďte nás 
podpořit a podepsat petici na odstranění německé-
ho nápisu na bývalé Becherovce Becherplatz. 
Najdete nás každou středu od 9 do 11 hodin v bý-
valé klubovně svazu důchodců na náměstí Milady 
horákové číslo 4. Děkujeme. 
sdružení obětí nacismu 

klub Karlovy vary

Reakce 
na příspěvek:  
Jsou Karlovy Vary...
Vzhledem k obsahu dopisu si magistrát dovoluje 
reagovat. Název Becherplatz neodkazuje v ničem 
na nacistické Německo ani Landsmannschaft, 
naopak je jednoznačně odkazem na tzv. Zlatý 
věk Karlových Varů, přelom 19. a 20. století, kdy 
v tomto místě prosperovala likérka rodiny Be-
cherů. Ta sídlila v této budově 140 let a dodnes 
zde zůstalo muzeum Jana Bechera, který převzal 
výrobu od svého otce, Josefa Vituse Bechera, 
a v roce 1967 postavil moderní likérku. Josef ani 
Jan Becher rozhodně nemohli mít nic společného 
se sudetoněmeckým hnutím, byli občany ra-
kouské monarchie osmnáctého a devatenáctého 
století. Není důvod, proč by kterýkoliv z těchto 
historických faktů měl být vnímán urážlivě.
Název Becherplatz dále není označením pro-
stranství, je to obchodní firma provozovatele 
(Becherplatz, a. s.), řádně zapsaná v obchodním 
rejstříku, podobně jako mnoho jiných názvů (Re-
iffeisenbank – německý, iPM Stars – anglický, 
Air Liquide, L’Oréal – francouzský atd.). Město 
žádným způsobem neschvaluje označení objektů, 
provozoven nebo názvy obchodních firem. 
Otázka Kdo to povolil? tedy nedává smysl. 
Jan Kopál,  

tiskový mluvčí magistrátu města Karlovy vary
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POČÍTAČOVÉ KURZYPOČÍTAČOVÉ KURZY
•		školení	soukromě	nebo	v	malé	skupince	
•		Word,	Excel,	PowerPoint,	a	další	moduly
•	Photoshop,	webovky,	flash	animace
•	POMOC	VYSOKOŠKOLÁKŮM	–	PŘÍPRAVA	
KE	ZKOUŠKÁM,	STYLIZACE	PRACÍ

777 940 555, www.softwarovaskola.cz
Iva Kulatá
lektorka PC kurzů
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Karlovarský filmový festival v roce 2009 navštívila...

Odpovědi zašlete do 7. 2. 2013 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 vstupenku do karlovarského kina Čas.

vyLosováNí soutěŽe:
Tajenkou prosincové křížovky bylo: „také film Nespoutaný Django.“
Ze správných odpovědí jsme vylosovali výherce Vlastimila Fialu, který získá vstupenku do karlovarského kina Čas.

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

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

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

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

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

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

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

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

odbor právní
Mgr. Lucie Fraňková
353 118 227, Moskevská 21
l.frankova@mmkv.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

Úřad územního plánování 
a stavební úřad
Iva Heliksová
353 118 516, U Spořitelny 2
i.heliksova@mmkv.cz
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oddělení památkové péče
Antonín Haidlmaier
353 118 774, U Spořitelny 2
a.haidlmaier@mmkv.cz

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

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