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Nové byty

Váš makléř: Regina Dostálová | regina@loyd.cz | +420 774 930 139

byty 1+kk až 3+1
výměry od 33 do 98 m2výměry od 33 do 98 m

svatosska.loyd.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pátek    8. 3. 2012   14 – 18 hodin

sobota 9. 3. 2013     9 – 12 hodin

Prohlédněte si dům a vzorový byt

SC-330024/02
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01 tváŘ z tituLNí straNy
Mateřské školy chystají zápisy a také další 
zkvalitňování aktivit pro děti. Novou školku 
ve Dvořákově ulici si pochvaluje rovněž učitelka 
Lenka Hrušková, která oceňuje i pohodový  
kolektiv dětí. 

06 město jedNaLo s taxisLužbami
Magistrát jednal s provozovateli taxislužeb. Chce, 
aby byly vozy ještě výrazněji označeny a zákazník 
se dozvěděl informace o cenách za dopravu přímo 
na dveřích taxíků. 

08 Kdo dostaNe LetošNí ceNu města?
Pokud zastupitelé budou souhlasit, tradiční cenu 
města získá karlovarský muzikant Milan Krajíc 
a manželé Hankovi. 

11 mateŘiNKy chystají zápisy
Karlovarské mateřské školy se připravují 
na zápisy. Snaží se nalákat rodiče a děti 
na pestrou nabídku nejrůznějších volnočasových 

aktivit i další zajímavosti. Přinášíme přesný 
přehled, kam mohou lidé na zápisy vyrazit. 

15 FeureisL exceLovaL i v reprezeNtaci
Fotbalová legenda Jiří Feureisl má za sebou velmi 
bohatou kariéru. Jeho talentu využila také národní 
reprezentace. Kromě fotbalu se sportovec věnoval 
také hokeji, ve kterém byl skoro stejně šikovný.

18 NemocNici NahradiLo parKoviště
V našem seriálu přinášíme materiál o židovském 
špitálu. Ten nabízel kromě lékařské péče 
i ubytovací kapacity. Dnes už ho ale v Karlových 
Varech nenajdete, protože na jeho místě 
je soukromé parkoviště. 

22 symFoNici chystají mši
Hudebníci Karlovarského symfonického orchestru 
dokončili jazzovou nahrávku ve studiu v Praze. 
Tím však jejich natáčecí aktivity zdaleka nekončí. 
V budoucnu by chtěli svým příznivcům nabídnout 
také rockovou mši. 

Náměstek Petr Bursík 
chce řešit ubytovny
• Jak hodnotíte uplynulý rok? Co se podařilo  
a co ne?
Do funkce jsem byl zvolen až v průběhu roku. Mým 
prvotním a zásadním úkolem bylo seznámit se 
podrobně s agendou odborů majetku a informač-
ních technologií, jež mám v gesci, a postupně 
si vybudovat systém, který mi umožní věnovat se 
práci koncepčně. Práce svěřených odborů funguje 
dobře, je však čas pokročit dále. V té části minulé-
ho roku, kterou jsem mohl nějakým způsobem ak-
tivně ovlivnit, se například podařilo najít po letech 
společnou cestu s Českým rybářským svazem, 
naopak se nepodařilo dokončit žádnou zásadní 
koncepční změnu. Na to bylo času příliš málo. 

• Jaké máte plány na letošní rok? 
V letošním roce bych se rád zaměřil na problema-
tiku ubytoven a s tím spojený systém takzvaného 
propustného bydlení, tedy bydlení pro sociálně 
slabé. Intenzivně se věnuji optimalizaci správy by-
tových a nebytových prostor ve vlastnictví města, 
jejich komerčnímu i nekomerčnímu využití a napl-
nění. Ve spolupráci s vedoucím odboru je v pří-
pravě návrh na restrukturalizaci odboru majetku. 
Velmi zásadní řešení si žádá stav opěrných zdí 
a skalních svahů, kde se akutně začíná projevovat 
konec jejich životnosti. Za odbor informačních 
technologií je třeba úspěšně dokončit další projek-
ty digitalizace úřadu, spustit pilotní projekt na e-
-tržiště a najít finanční prostředky na modernizaci 
počítačové sítě úřadu města. 

• Které věci vás osobně jako občana trápí,  
jak byste je řešil? 
Jako občana mě trápí celková hospodářská 
situace, která se dotýká všech občanů, ale 
samozřejmě i následně rozpočtů měst a obcí. 
Jako osobu, Petra Bursíka, špatná nálada 
ve společnosti, vzájemná neúcta a intolerance 
a hlavně chybějící elementární lidská slušnost! 
Z pozice města i mé je možností, jak toto změnit, 
jistě velmi mnoho, ale reálně velmi málo. Osobně 
bych některé finanční toky směroval na přímou 
podporu vzdělání, vytvoření nových pracovních 
příležitostí, podporu mladých rodin a následně 
vytvoření podmínek pro spokojené stáří.
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zástupci rotary clubu Karlovy vary a primátor 

města petr Kulhánek podepsali na konci 

ledna darovací smlouvu na desky umístěné 

na beethovenově pomníku v Karlových varech. 

primátor petr Kulhánek při té příležitosti poděko-

val rotary clubu nejen za myšlenku vrátit pomníku 

původní vzhled, ale také za úsilí, které na dlouhé 

cestě k jeho realizaci vynaložil.

pomník Ludwiga van beethovena dostal svou pů-

vodní podobu v létě roku 2012, kdy se právě díky 

úsilí karlovarských rotariánů na krajních pilířích 

znovu objevily dva reliéfy – ženské akty v životní 

velikosti. jeden z nejkrásnějších beethovenových 

pomníků na světě je dílem karlovarského rodáka 

hugo uhera z roku 1929. autorem replik je výtvar-

ník heřman Kouba.

město Karlovy vary vyhlásilo ke dni 30. ledna sou-

těž o návrh urbanistického řešení širšího centra 

města Karlovy vary. předmětem této soutěže je 

řešení urbanistické a dopravní koncepce území 

širšího centra města Karlovy vary. město klade 

důraz na vyřešení funkčního a prostorového 

uspořádání staveb a pozemků a na dopravní kon-

cepci území. impulzem k vyhlášení soutěže byly 

významné developerské záměry pro dané území, 

které v případě uskutečnění podstatně změní 

obraz celého širšího centra města.

počátkem února byla zaregistrována obecně 

prospěšná společnost Lázně Kyselka, jejímiž za-

kladateli jsou vladimír Lažanský, statutární město 

Karlovy vary, obec Kyselka, Karlovarské minerální 

vody a ris revitalizační investiční společnost.

v Karlových varech se uskutečnil už 40. ročník 

turnaje 17. listopadu v košíkové chlapců a dívek. 

turnaj již po čtyřicet let pořádá keramka, plným 

současným názvem střední průmyslová škola ke-

ramická a sklářská Karlovy vary. tradiční turnaj, 

kterým za čtyřicet let prošla řada basketbalistů 

včetně reprezentantů, zahajoval letos i jeho 

někdejší zakladatel zdeněk slába. turnaj dívek 

se konal 16. listopadu a medaile si z něj odnesly 

celky prvního českého gymnázia, střední odborné 

školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné 

školy a střední zdravotnické školy a vyšší odborné 

školy zdravotnické. chlapecký turnaj se uskutečnil 

26. listopadu a medailové pozice obsadily týmy 

střední odborné školy pedagogické, gymnázia 

a vyšší odborné školy, prvního českého gymnázia 

a střední průmyslové školy ostrov. poháry do 

soutěže věnovalo statutární město Karlovy vary, 

které také spolu s asociací školních sportovních 

klubů soutěž financovalo.

infocentrum města Karlovy vary otevřelo novou 

pobočku na adrese t. g. masaryka 53 v bývalé 

podnikové prodejně becherovky. od 28. 1. 2013 

zde občané i návštěvníci města naleznou veškeré 

služby infocentra. Kromě informací a informačních 

materiálů zde bude možné zakoupit či vyzved-

nout rezervované vstupenky na akce prodávané 

prostřednictvím městského rezervačního systému 

(vstupenky.karlovyvary.cz), ticketportal, ticket-

stream, ticketpro a eventim, a to od extraligových 

hokejových utkání pořádaných v Kv areně přes 

divadelní představení a vstupenky do kina až 

po koncerty. 

Nová pobočka je v provozu každý všední den 

od 8:00 do 18:00, o víkendu a svátcích od 9:00 

do 17:00 hodin. zároveň si dovolujeme informovat, 

že pobočka na dolním nádraží je od 23. 1. 2013 

uzavřena. pobočka v hotelu thermal byla uzavřena 

k 28. 1. 2013. 

v karlovarské městské galerii byla vernisáží 

zahájena výstava samec Nesnídal. ta návštěvní-

kům přináší ukázky skla, map a kreseb dalibora 

Nesnídala. dále se mohou těšit na obrazy a ke-

ramiku jana samce. Lidé mohli navštívit výstavu 

v městské galerii Karlovy vary do 20. února. 
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Představujeme 
strážníky města

Jméno: petr arKeNberg
Okrsek: Libušina, Moravská, Nebozízek, 
Vyšehradská, Divadelní, Husovo nám., Tylova, 
Škroupova, nám. Svobody
Charakteristika: ultimátní zápasy, K1, box
Kontakt: p.arkenberg@mpkv.cz 
Služební číslo: 213463

věrní strážníci na magistrátu zavzpomínali na začátky své služby

Strážníci zatýkali sběrače kovů 
i opilého šoféra
• Zlodějská návštěva se nevyhnula ani mateřské škole.

Během nočních služeb se strážníci Městské poli-
cie pravidelně setkávají s pestrou škálou případů. 
Před několika dny je čekaly skutečně zajímavé 
zážitky. Nejprve je zaměstnala skupina zlodějů 
kovů v opuštěné škole. 
„Devastace opuštěných domů není ničím novým. 
železo je artikl, který mnozí rádi zpeněží a berou 
jej, kde to jenom jde. Jsou známy i případy de-
montáže traverz nad hlavami peněz chtivých osob. 
Podobný případ řešili strážníci hned při nástupu 
na nedávnou noční službu, kdy na základě ozná-
mení zadrželi v městské budově bývalé umělecké 
školy v Táborské ulici čtveřici sběračů kovů. Ti byli 
následně předáni Policii Čr a k objektu byl zavolán 
i zástupce vlastníka,“ informoval Marcel Vlasák, 
velitel městských strážníků. 
Ten dodal, že strážníci odsloužili půlku směny, 
když si na Sokolovské ulici všimli muže, který tla-
čil auto. „Ten záhy do vozidla naskočil a pokračo-
val velmi rozpačitou jízdou k blízké čerpací stanici. 

Nebýt právě stylu jízdy, mohla se hlídka domnívat, 
že řidiči došly pohonné hmoty či má závadu 
na vozidle. Při kontrole však strážci zákona rychle 
usoudili, že muž je pod vlivem alkoholu nebo jiné 
návykové látky. Třiatřicetiletý muž ze Slaného 
skončil v rukách policie,“ doplnil velitel. 
Podle něj od skončení předchozího případu 
neuběhla ani hodina a stejná hlídka se již řítila 
ulicemi města na signál z Mateřské školy v Truh-
lářské ulici. „Při zajištění objektu zvenku si jeden 
ze strážníků všiml muže, který vyskočil z okna 
a přes ulici Závodu míru utíkal do areálu řempa. 
Zde jej také strážníci za chvíli zadrželi. V objektu 
pak hlídka zjistila vypáčené okno a připravený 
LCD televizor k odcizení. Muž byl nejen vyplašen, 
ale především zadržen. Závěrečný scénář se 
opakoval a pětadvacetiletý Karlovarák putoval 
do rukou přivolané hlídky Policie Čr,“ uzavřel 
Vlasák. 
jan havelka

Parkování poblíž 
magistrátu bude 
snazší
Dopravní „šrumec“ před budovou městské 
policie, který se periodicky opakuje každý všední 
den kolem půl osmé, by se mohl částečně 
zklidnit. Magistrát města k původním místům ur-
čeným povolenek chtivým řidičů přidává další tři. 
„Místa budou rezervována na Moskevské ulici 
za zastávkou autobusů Dopravního podniku Kar-
lovy Vary, tedy ve směru do centra a do lázeň-
ského území. řidiči zde budou moci zaparkovat 
v průběhu 24 hodin na maximální dobu 15 minut. 
Při využití automatu na výdej jednorázových 
povolenek umístěného ve vestibulu budovy MP 
je čas více než dostačující,“ informoval Marcel 
Vlasák, velitel strážníků. 
(red)

Pracovní výročí  
20 odPracovaných let u organizace
Zelenka Pavel nastoupil dne 1. 7. 1993
Divácký alois nastoupil dne  1. 9. 1993
Šusta Petr nastoupil dne  1. 10. 1993
Fečík Dušan nastoupil dne  13. 12. 1993
 
15 odPracovaných let u organizace
Kostaňuk radim nastoupil dne  14. 9. 1998
Petrides Dalibor nastoupil dne  14. 9. 1998
ungr roman nastoupil dne  14. 9. 1998

Věrní strážci zákona získali vyznamenání
primátor Petr Kulhánek ocenil dlouholeté 

pracovníky městské policie, kteří letos slaví 
dvacet a patnáct let od nástupu.

„Setkání se konalo na konci ledna. Primátor jim 
poděkoval za poctivou službu. Společně s ve-

litelem městské policie zavzpomínali strážníci 
na dobu svého nástupu a na to, jak se za ta 
dlouhá léta diametrálně změnila jejich služba – 
od nových technologií, které by si před lety těžko 
někdo vůbec představil, přes změny v legislativě, 

ale i změny v chování lidí,“ uvedl Jan Kopál, mluv-
čí karlovarského magistrátu. (red)

Lupiči otevírali auta kamenem
Zoufalství, opilost nebo nedostatek důvtipu se nej-
spíš skrývá za jednáním dvou mužů, kteří se po-
kusili otevřít cizí vozidla pomocí kamene. První 
případ se odehrál na sklonku minulého měsíce 
krátce po 14:00 hodině, kdy se na hlídku strážníků 
obrátil muž s oznámením, že dvě neznámé osoby 
rozbily zadní okno vozu kamenem. 
„Muž strážníkům sdělil popis a směr útěku. 
Netrvalo dlouho a oba pachatelé byli zadrženi 
u loděnice pod Chebským mostem. Třiatřicetiletý 
muž z Chodova a o dva roky mladší Karlovarák tak 
záhy po činu putovali do rukou přivolané Policie 

Čr,“ informoval Marcel Vlasák, velitel městských 
strážníků. 
Druhý případ se odehrál o den později v půl šesté 
ráno. Všímavý občan zavolal na městskou policii, 
že ve středu města tmavě oblečený muž obchází 
zaparkovaná vozidla a pokouší se je otevřít. 
„Muž zřejmě neoplýval trpělivostí, protože záhy 
popadl kámen a pokusil se rozbít zadní sklo jedno-
ho z vozidel. Třiatřicetiletý poberta z Chomutova 
dopadl jako jeho předchůdci a určitě měl policis-
tům co vysvětlovat,“ uzavřel Vlasák. 
(red)
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Město chce mít v taxislužbách jasno
• Na automobilech by měli provozovatelé mít viditelně označené například sazby za jízdu.

Kolik zaplatíte za svezení taxíkem, byste se 
v budoucnu měli dozvědět lépe a přehled-
něji. Magistrát totiž jedná s taxikáři a chce 

docílit zvýraznění cen. uvažovalo i o sjednocení 
vzhledu vozidel, ale to nakonec neprošlo.
Potvrdil to mluvčí radnice Jan Kopál. „Impulzem 
pro jednání s taxislužbami byl podnět komise 
lázeňství a cestovního ruchu, která doporučila 
vedení města zabývat se sjednocením vzhledu vo-
zidel taxislužby ve městě a viditelným označením 
základních cen na vnější straně vozidel,“ uvedl. 
 Provozovatele při nedávném pracovním jednání 
reprezentovali zástupci dvou hlavních taxispoleč-
ností ve městě a zástupce Taxicechu, dobrovolné-
ho sdružení řidičů taxislužby, tedy zástupci zhruba 
tří čtvrtin všech městem licencovaných vozidel 
taxi. 
„Zástupci provozovatelů nevidí problém ve viditel-
ném vyznačení základní sazby jízdného na svých 

vozidlech, naopak varovali před sjednocováním 
vzhledu vozidel. Podle zkušeností z jiných měst to 
může potenciálně ztěžovat identifikaci vozidla ta-
xislužby a nahrávat problémovým provozovatelům 
nebo podvodníkům, kteří se pod jednotný vzhled 
mohou také snažit schovat. Město výhrady přijalo 
a od požadavku na jednotný vzhled upouští,“ 
doplnil Jan Kopál. 

Diskuse se podle něj dále dotkla požadavku 
na vypínání označníku TaXI v případě, že je vůz 
obsazen, což je určitý úzus, v současnosti nepříliš 
dodržovaný, a také pravidel provozu městských 
veřejných stanovišť taxislužby. „Tato pravidla 
včetně zmiňovaného značení cen na vozidle budou 
podkladem pro novelu obecně závazné vyhlášky 
města, provozního řádu stanovišť taxislužby. 
Ti provozovatelé, kteří podmínkám vyhlášky 
vyhoví a budou je dodržovat, budou moci používat 
veřejná stanoviště taxislužby ve městě, ostatní ni-
koliv. Pravidla hodlá vedení města s provozovateli 
ještě podrobně vydiskutovat, zpracování konceptu 
nové vyhlášky očekává v řádu týdnů,“ uzavřel 
mluvčí. Město zároveň přislíbilo oficiální veřejná 
stanoviště taxislužby v budoucnosti zapracovat 
do propagačních a informačních materiálů, map, 
průvodců a podobně. 
jan havelka

Přežít byla náhoda, vzpomínali 
pamětníci holocaustu
u příležitosti Dne památky obětí holocaustu se 
v pondělí 28. ledna na karlovarském magistrátu 
sešli pamětníci, kteří prožili a přežili utrpení v kon-
centračních táborech. K neformálnímu posezení je 
ve spolupráci s karlovarskou židovskou obcí po-
zval primátor Města Karlovy Vary Petr Kulhánek: 
„Nechtěli jsme si toto výročí připomínat jen 
na dálku. Protože řada pamětníků stále žije, zvolili 
jsme toto osobní setkání. Ne proto, abychom jitřili 
smutné vzpomínky, ale abychom vzdali úctu a re-
spekt těm, kdo přežili a dnes se těší ze života,“ 
uvedl primátor Petr Kulhánek. 
Účastníci setkání se shodli na tom, že přežití ho-
locaustu bylo záležitostí absolutní náhody a štěstí. 
Všichni se také po těžko představitelném utrpení 
v koncentračním táboře museli vypořádat s ná-

vratem do „normálního“ života, který byl neméně 
útrpný. „Je těžké hledat rodinu a nikoho nenajít,“ 
vzpomíná jedna z účastnic setkání.
Během hodinové neformální debaty také zazněla 
potřeba o holocaustu mluvit, aby toto téma nebylo 
pro nové generace jen pouhou kapitolou v učeb-
nici, aby si uvědomily hrůzy této nejstrašnější 
události v moderních dějinách lidstva. 
Ostatně o slabém povědomí mezi mladou generací 
svědčí i osobní zkušenost jedné z pamětnic: „Když 
jsem v lázních přišla na masáž, mladý masér si se 
zájmem prohlížel číslo na mém těle a vůbec neměl 
tušení, odkud pochází a co znamená,“ prohlásila. 
Setkání se neslo v duchu silných vzpomínek, 
samozřejmě často mrazivých a dojemných, ale 
nakonec došlo i na historky lehce humorné. 

pamětníci holocaustu nevzpomínali pouze smutně

Která kočka vyhraje?
Statutární město Karlovy Vary vyhlašuje jako 
doprovodný program XXX. a XXXI. Mezinárodní 
výstavy koček pod záštitou primátora města Kar-
lovy Vary výtvarnou soutěž na téma Kočkománie.
Soutěž se vyhlašuje ve třech věkových kategori-
ích: 6 až 10 let, 11 až 14 let, 15 až 18 let.
Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci s trvalým 
bydlištěm na území města Karlovy Vary a žáci 
či studenti místních škol, kteří spadají do výše 
uvedených kategorií.
Výtvarné práce budou v jednotném formátu 
velikosti a3 (297 x 420 mm). Je možné zvolit libo-
volnou techniku výtvarné práce, omezen je pouze 
formát. Díla nebudou paspartována, práce budou 
fixovány. Každá zaslaná práce musí být na zadní 
straně opatřena nalepeným vyplněným registrač-
ním formulářem. Každý přihlášený může zaslat 
do soutěže tři svá díla, která musí být doručena 
do 31. března 2013. Zaslaná díla se nevracejí. Or-
ganizátor soutěže si vyhrazuje právo k využití zís-
kaných prací pro nekomerční účely – nekomerční 
výstavy, charitativní akce a k jejich reprodukci 
v tisku. Z každé věkové kategorie budou vybrány 
tři nejlepší práce, které postoupí do finálového 
kola soutěže a budou následně vystaveny při 
XXX. a XXXI. Mezinárodní výstavě koček ve Staré 
roli. Těchto devět nejlepších děl budou posuzovat 
návštěvníci výstavy.
Došlé práce budou prvotně vyhodnoceny hodnotící 
komisí složenou ze zástupců města, přizvaných 
výtvarníků, expertů a zástupců organizátorů 
Mezinárodní výstavy koček.
autoři prací budou o výběru a o postupu do fi-
nálového kola soutěže informováni e-mailem 
do 20. dubna 2013.
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Lidé si zavzpomínají 
na T. G. Masaryka
Statutární město Karlovy Vary a Klub T. g. M. po-
řádají vzpomínkový akt u příležitosti narození prv-
ního prezidenta samostatného československého 
státu Tomáše garrigua Masaryka. Vzpomínková 
akce proběhne dne 7. března 2013 od 15 hodin 
u sochy T. g. Masaryka na stejnojmenné třídě.

socha t. g. masaryka byla v Karlových varech 

odhalena v září 2007 Foto: vyletnik.cz

studenti se setkali s vedením města a nastínili, co se jim nelíbí

Veřejnost se může vyjádřit k další 
zástavbě v historické části města
Statutární město Karlovy Vary, magistrát města, 
odbor rozvoje a investic, zajišťuje pořízení Studie  
základních  prostorových  regulativů výstavby 
pro historické jádro města Karlovy Vary (dále jen 
„studie regulativů“) pro území městské památko-
vé zóny Karlovy Vary (dále „MPZ“).  
„Cílem této veřejné zakázky je opatření odborně 
fundovaného a legislativně přesného a jednoznač-
ného podkladu pro rozhodování o další výstavbě 
na území historického jádra města Karlovy Vary. 
Legislativními východisky jsou zejména naříze-
ní vlády o stanovení lázeňského místa Karlovy 
Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary č. 
321/2012 Sb. a relevantní právní předpisy v oblas-
ti územního plánování a památkové péče,“ potvrdil 
Jan Kopál, mluvčí magistrátu. 
Veřejné a odborné projednání studie regulativů se 
koná dne  28. února 2013 od 9,00 hod. v zasedací 
místnosti v  5. patře  budovy magistrátu města, 
Moskevská 21, Karlovy Vary.

„Oznámení bylo zveřejněno veřejnou vyhláškou 
s oznámením o konání  tohoto jednání na elek-
tronické vývěsce, i na úřední desce magistrátu 
města. Veřejná vyhláška je adresována zejména 
vlastníkům nemovitostí v městské památkové zóně, 
potenciálním investorům a stavebníkům, firemním i 
individuálním, kteří plánují své rozvojové (stavební) 
aktivity na území MPZ, dotčeným orgánům státní 
správy a zainteresované veřejnosti, zejména z řad 
odborníků v problematice územního plánování, 
výstavby a památkové péče. Odborný výklad 
provedou zástupci zpracovatele studie regulativů ze 
společnosti CaSua s. r. o. Praha,“ doplnil mluvčí. 
Vzhledem k rozsahu studie regulativů lze před jed-
náním nahlédnout do úplného znění na magistrátu 
města, odboru rozvoje a investic, v kanceláři č. 
044, doporučuje se v úřední dny – pondělí a stře-
da od 8,00 do 17,00 hodin, kontakt Ing. arch. Ilja 
richtr, i.richtr@mmkv.cz, telefon 353  118 278. 
(mm)

Karlovy Vary mají Studentský parlament
• V parlamentu jsou zatím zástupci šesti škol. Vadí jim špatné autobusové spojení a málo zeleně.

dozvědět se, jaké problémy ve městě vnímá 
mladá generace, a zjistit od ní další podně-
ty. To je hlavní cíl Studentského parlamen-

tu, který vznikl v lázeňském městě. Zapojili se 
žáci základních i středních škol. 
„Účast žáků ZŠ Truhlářská na Fóru Zdravého 
města Karlovy Vary v roce 2012 dala impulz pro 
vytvoření Studentského parlamentu v Karlových 
Varech. V prosinci loňského roku se uskutečnila 
koordinační schůzka s řediteli a učiteli škol, 
jejichž žáci mají zájem se zapojit do Studentského 
parlamentu,“ řekl Jan Kopál, mluvčí karlovarského 
magistrátu. Schůzky se podle něj zúčastnili nejen 
ředitelé a učitelé, ale i samotní studenti, kteří se 

již nemohli dočkat diskuse s vedením města. Do 
parlamentu se prozatím zapojilo šest základních 
škol (Dukelských hrdinů, Truhlářská, Krušno-
horská, Poštovní, Libušina, J. a. Komenského) 
a tři střední školy (Střední zdravotnická škola, 
Obchodní akademie a VOŠ Karlovy Vary, Střední 
škola logistická). První zasedání Studentského 
parlamentu zahájil primátor města Petr Kulhánek 
dne 23. ledna 2013 od 12:45 v zasedací místnosti 
Magistrátu města Karlovy Vary. „žákům a studen-
tům představil vedení města a následně zahájil 
diskusi. Zasedání probíhalo formou losování 
dotazů a podnětů, které žáci zasílali v průběhu 
prosince a ledna koordinátorce projektů Zdravé 

město a Místní agenda 21 Karlovy Vary. Prvního 
zasedání se zúčastnilo 17 žáků a diskuse trvala 
60 minut. Tomu, že tato mladá generace také 
vnímá spoustu problémů ve městě, avšak z jiného 
pohledu, nasvědčují i témata diskuse, například 
zřízení minizoo v Karlových Varech, zavedení 
autobusové zastávky na ulici rolavská, špatné 
dopravní spojení tržnice Stará role, špatné au-
tobusové spojení na Střední zdravotnickou školu, 
umožnění odchodu na gymnázium ze 7. třídy, lepší 
údržba zeleně a čistota ve městě, odpadky v řece, 
špatný stav hřiště u ZŠ Truhlářská, špatný stav 
komunikace u ZŠ Truhlářská, bezplatné parkovné 
u nemocnice, průmyslová zóna v Karlovarském 
kraji a SOS vesnička,“ vyjmenoval nejdůležitější 
podněty Kopál. 
ačkoliv se zasedání konalo poprvé, žáci byli velmi 
dobře připraveni, měli věcné připomínky a využili 
veškerý prostor pro diskusi. Vedení města žákům 
ochotně odpovídalo, snažilo se jim vysvětlit řešení 
konkrétních podnětů a v záležitostech, které 
město přislíbilo, bude iniciovat diskusi s přísluš-
nými orgány.
V závěru primátor města poděkoval žákům za 
účast, vyjádřil spokojenost s průběhem zase-
dání, pochválil zejména Základní školu Poštovní 
za vyčerpávající množství dotazů a vyzval žáky 
k zasílání dalších podnětů a připomínek koordi-
nátorce projektů Zdravé město a Místní agenda 
21. Další zasedání se uskuteční v druhé polovině 
února 2013.
jan havelka
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Statutární město Karlovy Vary 
vyhlásilo dne 3. ledna 2013 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
zájmové území:
Celé ulice: Nad Dvorem, rohová, Fibichova, Bo-
rová, Hornická kolonie, Janáčkova, Karlovarská, 
Truhlářská, Nové domky, Dvořákova, Tuhnická, 
Hlávkova, Kladenská, Třešňová, Družstevní, 
Frimlova
části ulic: svobodova. č. p. 700, 701, 702, 
442, 110, 186, 405, 412, 425, 726, 861, 416, 
433, 422, 423, 417, 492, 429, 499, 156, 404, 
406, 384, 277, par. č. 124/23, k. ú. Stará role, 

K. Vary, Závodu míru, č. p. 579, 578, 577, 588, 
589, 791, 760, 215, 461, 468, 466, 467, 580, 
581, 539, 543, 585, 586, 594, 587, 506, 825, 
824, 823, 821, 822, 820, 841, 851, 547, 328, 
725, 116, 161, 165, 389, 839, 236, 530, 497, 
798, 799, 800, 294, 410, 435, 275, 255, 208, 
1005, 246, 213, 210, 431, 176, 175, 174, 300, 
171, 218, 63, 331, 67, 72, 135, 98, 170, 227, 
329, 500, st. p. 1294 k. ú. Stará role, K. Vary, 
st. p 439/2, k.ú. Stará role, K. Vary. okružní 
č. p. 642, 643, 644, 645, 717, 704, 693, 694, 
695, 696, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 
757. smetanova č. p. 482, 443, 458, 501, 454, 
418, 419, 420, 448, 451. počernická, parcelní 
čísla 641/3, 641/2, 2641/4, 641/5, k. ú. rybáře, 
vlastník Ministerstvo obrany1. školní č. p. 412, 
714, 715, 716, 425, 415, 445, 453
příjem žádostí:
•	tištěné žádosti budou od 3. ledna 2013 do 

29. března 2013 do 15:00 přijímat pracovníci 
Odboru strategií a dotací Magistrátu města 
Karlovy Vary prostřednictvím podatelny (Mos-
kevská 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

Ceny města si zřejmě odnesou  
manželé Hankovi i Milan Krajíc 
• Špičkový muzikant a organizátoři folklorního festivalu  
pomáhají s propagací lázní.

i v letošním roce se budou rozdávat ceny města. 
Vedení města už nominovalo své kandidáty. 
„rada města Karlovy Vary doporučila zastu-

pitelům schválit udělení Ceny města Karlovy Vary 
za rok 2012 manželům evě a Luboru Hankovým 
za výjimečný přínos pro město Karlovy Vary 
v oblasti kultury a za vynikající reprezentaci a pro-
pagaci města ve světě. Cenu by si zasloužil také 
Milan Krajíc za významné úspěchy v oblasti hudby 
a za výjimečný umělecký přínos ve vztahu k měs-
tu Karlovy Vary,“ vyjmenovala kandidáty mluvčí 
magistrátu Helena Kyselá. Manželé Hankovi jsou 
mimo jiné zakladateli a hlavními organizátory 
Karlovarského folklorního festivalu a vedoucími 
osobnostmi Souboru písní a tanců Dyleň. 
„Milan Krajíc je významný karlovarský hudebník, 
pedagog a organizátor. Je ředitelem a dramatur-

gem karlovarského jazzového festivalu JazzFest 
a zakladatelem Karlovarského repre bandu. 
Jako výrazný jazzový saxofonista spolupracoval 
s proslulými tělesy a umělci, v Základní škole 
a Základní umělecké škole Karlovy Vary vyučuje 
mimo jiné hře na saxofon,“ doplnila mluvčí.
Podle ní rada města Karlovy Vary dále doporučila 
zastupitelům schválit  udělení Čestného občanství 
města Karlovy Vary paní Masumi Böttcher-Muraki 
za dlouhodobý rozvoj spolupráce mezi městem 
Karlovy Vary a partnerským městem Kusatsu 
a za dlouholetou propagaci města Karlovy Vary 
v Japonsku, Německu a dalších evropských 
zemích. „Paní Masumi Böttcher-Muraki je mimo 
jiné autorkou myšlenky vzniku Japonské zenové 
zahrady v Karlových Varech. udělení cen musí 
schválit Zastupitelstvo města Karlovy Vary, oce-

nění budou předána během slavnostního večera 
v Karlovarském městském divadle v rámci zahá-
jení lázeňské sezony 3. května 2013,“ uzavřela 
Kyselá. 
jan havelka

oblíbený muzikant milan Krajíc je jedním z kandi-

dátů na ocenění od Karlových varů
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Stav lip na náměstí je špatný 
Vystřídají je nové stromy
• Šest lip na náměstí M. Horákové přestane hrozit do konce března.

Nebezpečí pro chodce i zaparkovaná auta 
představuje podle Správy lázeňských par-
ků lipová alej na náměstí doktorky Milady 

Horáková. Správa se tedy chystá postupně stromy 
vykácet a nahradit je novými. Do konce března 
zmizí prvních šest lip. 
„Skutečně dojde k rekonstrukci obvodových alejí 
na náměstí Doktorky Milady Horákové. Ke zpraco-
vání projektové dokumentace na obnovu lipových 
alejí nás dovedlo několik skutečností. V letních 
měsících roku 2012 došlo k pádu jedné lípy a ta 
poškodila automobil. Lípa měla kořeny zcela 
zdevastované působením kořenové dřevokazné 
houby, došlo tedy k hnilobě kořenového dřeva,“ 
uvedla za Správu lázeňských parků Hana Petrlíko-
vá. „Během minulých let jsme odstranili čtyři lípy 

v aleji, stromořadí tedy začíná být nepravidelné. 
Zdravotní stav a bezpečnost stromů se začíná 
velmi rychle zhoršovat. Jsou narušené kořeny, 
rozsáhle poškozené kmeny, odumřelé větve nebo 
celé partie korun stromů,“ doplnila Petrlíková. 
Podle ní je navíc problém lokalita, protože poško-
zené stromy jsou na náměstí v centru města, kde 
je hojný pohyb osob a jde o velmi frekventované 
místo. 
„Domníváme se, že rekonstrukce v tomto případě 
by měla probíhat jako celková, případně v ucele-
ných etapách. Stromořadí, zejména ve městě, pů-
sobí jako jeden vegetační prvek, jednotlivé stromy 
jsou pouhou jeho součástí, velmi důležité je prosto-
rotvorné působení alejí, jejich hmoty. Stromořadí 
lze považovat za architektonický prvek v sídle. 

V tom případě je důležitá jejich stejnověkost, stejná 
velikost stromů a podobně,“ dodala Petrlíková. 
Podle ní se na základě těchto skutečností zpra-
covala na podzim 2012 projektová dokumentace 
obnovy lipových stromořadí na náměstí Dr. Milady 
Horákové. „u všech jednadvaceti hodnocených 
stromů byla provozní bezpečnost hodnocena 
jako kritická, u všech stromů je pravděpodobné 
výrazné narušení kořenových systémů působením 
dřevokazných kořenových hub. Perspektiva stromů 
byla vyhodnocena jako krátkodobá. Bylo navrženo 
odstranění stromů a jejich nahrazení novými,“ 
vysvětlila pracovnice správy. 
Po konzultaci s vedením města Správa lázeňských 
parků rozdělila obnova do několika etap. První 
etapa zahrnuje obnovu aleje podél ulice Dr. engla. 
„Do konce března 2013 bude odstraněno šest lip 
a následně se vysadí osm javorů babyka. Podle 
vývoje stavu ostatních lip budou plánovány další 
etapy obnovy,“ dovysvětlila Petrlíková. 
Podle ní bylo obdobným způsobem rozpracováno 
i řešení stavu oboustranného lipového stromořadí 
na nábřeží Jana Palacha. Na základě zpracované 
projektové dokumentace zde bylo odborně ošet-
řeno 34 stromů, odstraněny čtyři stromy, na jaře 
2013 se vysadí šest stromů.
jan havelkaprvní etapa  zahrnuje obnovu aleje podél ulice dr. engla. další práce budou postupně následovat

Na špatném stavu stromů se podepsala výstava pod-

zemních garáží začátkem devadesátých let. Kořeny 

se poškodily

inzerce

SC-330091/02

Pohledávky
vymáhání, výkup, prodej

Půjčky
proti zástavě nemovitosti

Insolvence
oddlužování, osobní bankrot

Reality, Dražby
výkup, prodej

Tel.: 353 549 137
Mobil: 608 887 988

www.avalfinancial.cz
Dr. Davida Bechera 888/4

360 01 Karlovy Vary

Komplexní služby
pod jednou střechou.

SC-330330/01



10   krl° březen 2013

· téma

Zahrady školky se dočkají obnovy
• Rekonstrukce dvou zahrad školky v Krymské ulici má stát asi tři miliony. Město žádá o dotaci.

přírodní lavičky, bylinkové záhony i zvon-
kohry. Z takových novinek by se mohly 
v budoucnu těšit děti na zahradách ma-

teřských škol v Krymské ulici. Město slíbilo tento 
projekt spolufinancovat. 
Potvrdil to Jan Kopál, mluvčí karlovarského 
magistrátu. „rada města odsouhlasila podání 
žádosti o dotaci na projekt Naslouchat přírodě 
kolem nás a vyslovila také souhlas se spolufi-
nancováním tohoto projektu,“ uvedl Kopál.
Podle něj město jako zřizovatel 1. mateřské školy 
Karlovy Vary podává žádost o dotaci z Operač-
ního programu životní prostředí. „Termín podání 
žádostí je do 28. února 2013,“ doplnil mluvčí. 
Předmětem projektu má být vybudování a revita-
lizace dvou zahrad při Mateřské škole Krym-
ská 10 a Krymská 12. 

Půjde zejména o terénní 
úpravy a doplnění edukač-
ních prvků environmentál-
ního charakteru, například 
smyslové chodníky, 
bylinkové záhony, přírodní 
lavičky, venkovní učebna, 
nebo zvonkohry. Děti tak 
budou moci novým způso-
bem vnímat a osahávat si 
přírodu přímo na své zahradě.
realizace projektu bude zahájena dle termínu 
případného schválení projektu. Doba trvání 
realizace projektu se předpokládá na čtyři mě-
síce. V současné době se připravuje projektová 
dokumentace, z níž budou následně známé bližší 
odhady finanční náročnosti projektu. Předběžně 

byly náklady vyčísleny na zhruba tři miliony. 
Město uhradí na základě podmínek pro získání 
dotace minimálně 10 procent výdajů. 
autorkou myšlenky projektu Naslouchat přírodě 
kolem nás je ředitelka první mateřinky Zdeňka 
Tichá.
jan havelka

Město má  
novou školku
Pěkné vybavení i příjemné prostředí. To nabízí 
mateřská škola ve Dvořákově ulici. V loňském 
roce byla nově otevřena a zájem o ni neklesá. 
Potvrdila to Helena Kyselá, mluvčí karlovarského 
magistrátu. „Otevřením školky ve Dvořákově ulici 
město v loňském roce reagovalo na nárůst počtu 
dětí, které přišly k zápisům a ucházely se o místo 
v některé z mateřských škol v Karlových Varech,“ 
uvedla mluvčí. 
Podle mluvčí byly během velmi krátké doby, 
v podstatě během letních prázdnin, zrekonstruo-
vány prostory, nakoupeno nové vybavení, splněny 
všechny legislativní náležitosti a 3. září 2012 bylo 
otevřeno nové pracoviště. To spadá pod 2. mateř-
skou školu Karlovy Vary. „V budově jsou umístěny 
dvě třídy mateřské školy, v jedné je 25 dětí, 
ve druhé 19 dětí včetně jednoho zdravotně handi-
capovaného,“ doplnila Kyselá. 
jan havelka

Při výběru školky 
rodiče zajímá 
vzdálenost i vybavení
Jak vybrat vhodnou mateřskou školu? To je pro 
řadu rodičů zapeklitá otázka. Nejvíce je zajímají 
aktivity pro děti dostupnost. 
„Vybírali jsme docela dlouho, protože chceme 
mít pocit, že je o naše dítě dobře postaráno. 
Dali jsme také na rady známých,“ konstatovala 
Klára Pátková, matka pětileté Viktorky. Pátkovi 
nakonec vybírali ze dvou školek.  
„Ve finále u nás zvítězila mateřská školka 
v Sedleci. rozhodně si nestěžujeme a dcera 
se tam vždy těší. Za to jsme moc rádi,“ doplnila 
maminka. 
Podle ní při výběru tolik nehleděli na finance. 
„Je to asi všude podobné. Na školce se nám 
líbila řada aktivit, například kroužky, návštěvy 
divadla a podobně. Jsme rádi, že se tam děti 
nenudí,“ doplnila Pátková. 
Statutární město Karlovy Vary je zřizovatelem 
17 mateřských škol. K 1. 1. 2005 těchto sedm-
náct MŠ město sloučilo do dvou příspěvkových 
organizací. (red)

rodiče nejvíce zajímá jak je škola vybavená a jestli 

dětem nabízí dostatek aktivit

Dny otevřených dveří v 1. mateřské škole

Oficiální zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání od nového školního roku 2013/2014 proběhnou ve dnech 
20. a 21. března 2013 od 14:00 do 16:30 hodin.

OP Hornická 66 - Olšova Vrata 11. 3. 2013 (pondělí

OP Komenského 7 - Doubí 12. 3. 2013 (úterý)

OP u Brodu 73 - Tašovice 12. 3. 2013 (úterý)

OP Krymská 10 - Tuhnice 12. 3. 2013 (úterý)

OP Krymská 12 - Tuhnice 12. 3. 2013 (úterý)

OP Východní 6 - Drahovice 13. 3. 2013 (středa)

OP Mozartova 4 - Drahovice 13. 3. 2013 (středa)

OP e. Destinové 1 - Drahovice 14. 3. 2013 (čtvrtek)
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Mateřinky se těší na nové děti
• Přinášíme prezentace a nabíd-
ku aktivitu karlovarských mateř-
ských škol.

mš Krušnohorská 16 – růžový vrch 
•	provozní doba: 6,00–16,30 hod. 
•	telefon: 353 564 066,  
•	e-mail: ms.krusnohorska@seznam.cz 
•	vedoucí odl. pracoviště: vladimíra černá
MŠ Krušnohorská vašim dětem nabízí pobyt v přá-
telském a tvořivém prostředí čtyř tříd, které děti 
podněcují, rozvíjí a respektují. Je pro nás důležité, 
aby se děti cítily spokojeně a do školky chodily rády. 
aby se naučily všechno, co ve svém věku opravdu 
potřebují znát a umět, orientovaly se v moderním 
světě, a přesto neztratily nic z dětské hravosti. 
V rámci školního vzdělávacího programu Co nás čeká, 
nevíme, hrou se všechno učíme se s dětmi mimo jiné 
také seznamujeme s anglickým jazykem, bruslíme 
v KV areně, plaveme, chodíme a jezdíme na tematické 
výlety, klademe důraz na pestré aktivity a činnosti 
spojené s ročními obdobími a tradicemi.

mš sedlec 5 
•	provozní doba: 6,30–16,30 hod. 
•	telefon: 353 564 807 
•	e-mail: mssedlec@volny.cz 
•	vedoucí odl. pracoviště: mgr. jaroslava 
petlíková
Dvoutřídní mateřská škola rodinného typu se školním 
vzdělávacím programem Pojďme si hrát, sportovat 
a společně se smát. Mateřská škola se nachází 
v okrajové části Karlových Varů. umožňujeme dětem 
vyzkoušet si různé sportovní aktivity, např. jízdu 
na kole, atletiku, tenis, plavání, bruslení, lyžování. 
K těmto činnostem jsou ve škole vytvořeny vhodné 
podmínky: vybavená tělocvična v podkroví budovy, 
asfaltové hřiště s tenisovou stěnou, velká travnatá 
zahrada. V budově se nachází keramická dílna, 
kterou mohou děti využívat. upřednostňujeme pohyb, 
estetické cítění a české tradice.

mš vilová 1 – bohatice 
•	provozní doba: 6,00–17,00 
•	telefon: 353 232 054 
•	e-mail: ms.vilova@seznam.cz 
•	vedoucí odl. pracoviště: eva vaňkátová
MŠ je trojtřídní, rodinného typu s velkou zahradou. 
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu 
Kouzelná škola, který je zaměřený na estetickou 
a jazykovou výchovu s respektováním potřeb a zájmů 
dětí. Připravujeme děti na vstup do ZŠ. Preferujeme 
zdravý životní styl. Jsme cvičná MŠ pro budoucí 
učitelky MŠ. Nadstandardní aktivity: výtvarná 
a hudebně-pohybová zájmová činnost, plavání, výlety 
do okolí, Zoo Plzeň, Chomutov, výuka angličtiny 
a kulturní akce pro děti po celý rok. Nabízíme odborné 
přednášky pro rodiče, vyšetření školní zralosti přímo 
v MŠ a společné akce rodičů a dětí.

mš Kpt. jaroše 6 – dvory 
•	provozní doba: 6,00–17,00 hod. 
•	telefon: 353 563 351 
•	e-mail: msdvory@volny.cz 
•	vedoucí odl. pracoviště: Lenka Fischbachová
Čtyřtřídní mateřská škola Korálek se nachází v měst-
ské části Karlovy Vary – Dvory. Budova s  prostornou 
zahradou je situována mimo hlavní komunikaci. 
Vzdělávací program školy Navlékáme korálky poznání 
je tematicky zaměřen na rozvíjení kladného vztahu 
dětí k přírodě, k její ochraně a na všestranný rozvoj 
dětí. Škola dětem poskytuje také nadstandardní 
aktivity: prevenci specifických poruch učení (dys-
praxie), bruslení v KV areně, pravidelné cvičení dětí 
v tělocvičně ZŠ.

mš truhlářská 11 – stará role 
•	provozní doba: 6,00–17,00 hod. 
•	telefon: 353 562 285 
•	e-mail: mstruhlarska@tiscali.cz 
•	vedoucí odl. pracoviště: alena drobná
MŠ Truhlářská s neoficiálním názvem Barvička nabízí 
dětem příjemné barevné a tvůrčí prostředí ve čtyřech 
třídách. Děti jsou ve třídách rozděleny podle věku. 
Školní vzdělávací program S barvičkou za poznáním 
vychází z tradic, svátků a ročních období. V naší 
MŠ je vzdělávání zaměřeno na všestranný rozvoj 
osobnosti dítěte cestou přirozené výchovy, je po-
staveno na prožitku, radosti z poznání, estetickém, 
sportovním a ekologickém cítění. Každé dítě má dve-
ře otevřené a má možnost ve spolupráci s rodiči najít 
si tu správnou barvičku nejen v barevném prostředí, 
ale i v různých aktivitách školy, které pro děti po celý 
rok připravujeme – bruslení v KV areně, adaptační 
program, sportovní aktivity, ekologie a ekologické 
výtvarnictví, aktivní příprava předškolních dětí pro 
vstup do ZŠ, kulturně-vzdělávací akce, spolupráce 
s institucemi, exkurze, tradice, výlety, slavnosti. 
Snažíme se vytvářet příjemné a podnětné prostředí, 
kam se děti i jejich rodiče těší, kde se cítí dobře 
a bezpečně.

mš javorová 2a – stará role 
•	provozní doba: 6,00–16,30 hod. 
•	telefon: 353 562 955 
•	e-mail: ms.javorova@seznam.cz 
•	vedoucí odl. pracoviště: dagmar bohatová
Nově zrekonstruovaná Mateřská škola Javorová se 
nachází ve Staré roli, v klidné části Karlových Varů. 
Součástí školky je školní zahrada, která je vybavena 
zahradními prvky, dětmi hojně využívanými. Vzhledem 
ke kapacitě a počtu dětí je školka rodinného typu 
zaměřena na individuální přístup k dětem a k jejich 
vývoji. Ve školce se nachází dvě třídy, z nichž je jedna 
třída Berušek, druhá třída Včelek. Obě třídy jsou hete-
rogenní. Probíhá zde logopedická prevence, příprava 
předškolních dětí na vstup do ZŠ. Mezi nadstandardní 
aktivity řadíme návštěvy nedaleké sauny. V brzké 
době bude probíhat výuka anglického jazyka. Obě dvě 

třídy pracují podle Školního vzdělávacího programu 
pro předškolní vzdělávání Jaro, léto, podzim, zima, 
v Javorovce je vždy prima.

mš mládežnická 6 – rybáře 
•	provozní doba: 6,00–16,30 hod. 
•	telefon: 353 564 254 
•	e-mail: msmladeznicka6@volny.cz 
•	vedoucí odl. pracoviště: alena Kroupová
Je nás dětí jako smetí, ale všichni tady rádi tančíme, 
foukáme na flétničky, účastníme se přehlídek MŠ Ma-
teřinka, výtvarných soutěží, jezdíme do školy v příro-
dě, plaveme, chodíme do solné jeskyně, vystupujeme 
na akcích města Karlovy Vary, ale i pro staroušky 
na Bílém kříži. Náš sboreček Karlovarský pramínek 
má už za sebou první velká vystoupení. S kamarády 
z 8. třídy ZŠ Konečná máme každé pondělí společná 
odpoledne, kdy se hrou připravujeme do první třídy. 
Byli u nás na noc v MŠ, pomohli nám u zápisu 
překonat trému. Kdybyste ochutnali, jak se u nás 
vaří! Prostě úžasně! řekneme to prostě jednou větou: 
„ať je teplo nebo zima, v Paprsku je vždycky prima.“

mš Fibichova 5 – stará role 
•	provozní doba: 6,00–17,00 hod. 
•	telefon: 353 562 972 
•	e-mail: ms.fibichova@seznam.cz 
•	vedoucí odl. pracoviště: renata záhorská
Srdečně vás zveme do naší dvoutřídní mateřské školy 
rodinného typu, kde se setkáte vy i vaše děti s klid-
ným, vstřícným a podnětným prostředím. Naši školku 
obklopuje veliká zahrada plná zeleně, vybavená 
pískovišti, brouzdalištěm, zahradními domky, velkým 
altánem a dalšími dřevěnými hračkami. Program naší 
školy Hrou každý den poznáváme, jaké dary Země 
máme je na základě prožitků zaměřený na poznávání 
přírody a ochranu životního prostředí. Nabízíme: cvi-
čení v tělocvičně ZŠ ve Školní ulici, výuku angličtiny 
s odbornou lektorkou, hudebně-pohybovou výchovu, 
solnou jeskyni, plavání, tematické vycházky. Jsme tu 
pro vás a šťastné dítě je v rukou nás všech! 

mš dvořákova 1 – stará role 
•	provozní doba: 6,00–16,30 hod. 
•	telefon: 353 560 802 
•	e-mail: ms.dvorakova1@seznam.cz 
•	vedoucí odl. pracoviště: radka Kosnarová.
Naše mateřská škola je dvoutřídní, rodinného typu. 
Vzhledem k malému počtu zapsaných dětí je u 
nás běžný individuální přístup k dítěti i k rodině. 
Vzděláváme děti pomocí hry a různých aktivit 
během celého dne. Důraz klademe na zdravý životní 
styl, nestresující prostředí a připravenost na školní 
docházku. Školní rok obohacujeme nadstandardními 
aktivitami, např. Pohybově-taneční kroužek, kroužek 
Školáček, Bezpečná školka, akce typu karneval, 
oslavy svátků, výtvarné dílny s rodiči, besídky, 
výlety apod. Ve škole s dětmi pracují čtyři učitelky 
a asistentka pedagoga.
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1. MŠ Karlovy Vary, Komenského 7
Ředitelka: Mgr. Zdeňka Tichá
e-mail: reditelka@materinkykv.cz
Telefon: 353 332 499, fax: 353 332 079

barevNá šKoLKa – mš Komenského 7  
– doubí
•	vedoucí učitelka: mgr. dana malá
•	e-mail: komenskeho7@materinkykv.cz
•	telefon: 353 232 421
•	provozní doba: 6.00–16.30 hod.
Mateřská škola je čtyřtřídní, s kapacitou 112 dětí, 
v klidné lokalitě městské části Doubí, v dostupnosti 
MHD, uprostřed pěkného prostředí vilkové zástavby, 
s velkou a členitou zahradou. Školka pracuje podle 
vlastního vzdělávacího programu Barevná škola, 
ve dvou heterogenních třídách pak s alternativním 
vzdělávacím programem Waldorfská pedagogika. 
Cílem projektů je rozvoj komunikace na základě 
rozvoje kognitivního myšlení a smyslového poznávání 
světa, waldorfské pojetí vychází z ročního životního 
rytmu, ročních období, křesťanských svátků, lidových 
a kulturních tradic země. V průběhu školního roku 
pořádáme ve spolupráci s rodiči třídní slavnosti, kar-
nevaly, besídky s vystoupením dětí, školní výlety.  
doplňkové aktivity: logopedické chvilky Povídání 
s emilem, hra na zobcovou flétnu a výuka anglického 
jazyka, pravidelná divadelní představení, Baby klub, 
který je specialitou naší školičky sloužící k adaptaci 
na nové prostředí pro budoucí malé klienty, rozvoj 
tělovýchovných dovedností – kurz bruslení, pobyt 
v solné jeskyni. V oblasti předškolního vzdělávání 
rozvíjíme dále několikaletou mezinárodní spolupráci 
se švédským partnerem z Katrineholmu.

zdravá mš – Krymská 12 – tuhnice
•	vedoucí učitelka: pavlína růžičková
•	e-mail: krymská12@materinkykv.cz
•	telefon: 353 223 519
•	provozní doba: 6.00–17.00 hod.
Mateřská škola pavilonového typu má čtyři hetero-
genní třídy s kapacitou 112 dětí. Najdete ji v blízkosti 
Západní ulice jako součást sídliště v městské části 
Tuhnice, v dostupnosti MHD, s prostornou a účelově 

zařízenou zahradou pro hry, odpočinek a volný pohyb 
dětí. Škola pracuje od r. 2002 v projektu Zdravá MŠ 
– škola podporující zdraví, který v roce 2011/2012 
již počtvrté obhájila a získala tak certifikát Státního 
zdravotního ústavu Praha. Záměrem tohoto projektu 
je vedení dětí k získávání správného postoje ke zdraví, 
k návykům i  praktickým dovednostem chránícím 
zdraví člověka, zaměřené na respektování individuality 
dítěte. doplňkové aktivity: výuka anglického jazyka 
s rodilým mluvčím, výuka hry na zobcovou flétnu 
pod vedením pedagogů z ZuŠ, hudební, výtvarnou 
a taneční činnost, plavání, pobyt v solné jeskyni, 
pravidelná divadelní představení, logopedické chvilky 
a grafomotorická cvičení s dětmi připravujícími se 
na vstup do ZŠ, výlety za poznáním přírody, města 
a jeho okolí, karneval, pasování na školáky, velmi 
úspěšná prezentace ve výtvarných soutěžích, spolu-
práce s Krajskou a Městskou knihovnou, Zdravotním 
ústavem v Karlových Varech, ZŠ Tuhnice, kde využívá-
me ke cvičení školní tělocvičnu.

mš studáNKa – Krymská 10 – tuhnice
•	vedoucí učitelka: božena vojtová 
•	e-mail: krymská10@materinkykv.cz
•	telefon: 353 237 410
•	provozní doba: 6.00–16.30 hod.
Tato čtyřtřídní školička s kapacitou 112 dětí je obdo-
bou svého oranžovomodrého dvojčete přes zahradu. 
Venkovní i vnitřní uspořádání je obdobné, na školní 
zahradě rovněž najdete různé atrakce pro děti, 
brouzdaliště pro teplé letní dny, plno pěkně upra-
vené zeleně. Škola pracuje ve čtyřech heterogenně 
uspořádaných třídách podle vlastního projektu Spolu u 
studánky je nám hezky. Naše motto: cesta po barevné 
duze ke studánce vědění a poznání, klademe důraz 
na prožitkové učení. Máme registrovanou samostatně 
fungující radu rodičů. doplňkové aktivity: výuka hry 
na flétnu pod vedením učitele ZuŠ, plavání, bruslení, 
solná jeskyně podle zájmu rodičů, fotografování dětí, 
výlety, posezení a akce s rodiči, pasování na školáky, 
lampionový průvod, divadelní představení, narozenino-
vý rituál, účast ve výtvarných a sportovních soutěžích, 
spolupracujeme s hasiči, krajskou knihovnou, MěP, 
ZŠ, nově s MŠ v abertamech v environmentálním 

projektu Město a vesnice. Jsme cvičnou MŠ pro peda-
gogickou školu v Karlových Varech. 

mš KopretiNa tašovice – u brodu 73  
– tašovice 
•	vedoucí učitelka: pavlína tvrzová
•	e-mail: ubrodu73@materinkykv.cz
•	telefon: 353 225 857
•	provozní doba: 6.30–16.00 hod.
Naše jednotřídní mateřská škola s kapacitou 28 dětí 
od 3 do 7 let je umístěna do větší rodinné vilky 
v příměstské části Tašovice, která v r. 2007 prošla 
rozsáhlou kompletní rekonstrukcí. Ve velmi klidném, 
téměř venkovském prostředí, stranou dopravního 
ruchu, s možností vycházek do blízkého lesa a okolí 
Svatošských skal se nachází oblast CHKO Slavkovský 
les. Součástí objektu MŠ je prostorná, dobře vybavená 
a udržovaná zahrada s klidnými koutky pro tvořivou 
hru dětí i s prostory pro jejich sport. Celý vnitřní pro-
stor MŠ, včetně kuchyně, je otevřený, přístupný i ro-
dičům. Od r. 1999 je škola zapojena do alternativního 
vzdělávacího programu Začít spolu. Filozofie programu 
vychází z otevřené společnosti, vede k demokratic-
kému myšlení a jednání dětí i dospělých, klade důraz 
na konstruktivismus a kulturní tradice naší země. 
doplňkové aktivity: výuka anglického jazyka a hry 
na zobcovou flétnu pod vedením pedagogů ze ZuŠ, 
logopedie hrou aneb společně to zvládneme, rozvoj 
tělovýchovných dovedností: plavání, saunování, solná 
jeskyně a bruslení, pravidelné cvičení v tělocvičně MŠ, 
návštěvy divadelních i jiných kulturních představení, 
spolupráce s hasiči, ZŠ, sportovní olympiáda, celo-
školní akce, besídky, výlety, přírodovědné vycházky, 
rozloučení s budoucími školáky, pravidelné oslavy 
narozenin dětí, soutěže, oslavy tradičních lidových 
svátků a zvyků, Vánoc, Tří králů, masopustu - Karne-
val, Vítání jara, Velikonoc, Dne matek, Dne dětí.

mš Na KopečKu – mozartova 4 – drahovice
•	vedoucí učitelka: romana Kleinmannová 
•	e-mail:mozartova4@materinkykv.cz
•	telefon: 353 221 775
•	provozní doba: 6.00–17.00 hod.
Tato čtyřtřídní mateřská škola úsporného typu s kapa-
citou 108 dětí zahájila svůj provoz již v roce 1962. Má 
členitou prostornou zahradu velmi dobře vybavenou 
dětskými konstrukcemi, pískovišti, spoustou zeleně 
a laviček vybízejících k odpočinku. Škola je umístěna 
v parkové části sídliště v městské čtvrti Horní Dra-
hovice, v blízkosti lázeňského lesa, který využíváme 
s dětmi k pohybovým aktivitám a pobytu na čerstvém 
vzduchu, v dostupnosti MHD. Filozofií naší školy je 
podporovat všestranný individuální rozvoj dítěte, jeho 
komunikativní dovednosti, vzájemnou toleranci a přá-
telství k druhým. Máme na paměti, že nejdůležitější 
pro dítě je to, jak se v MŠ cítí a co prožívá, aby bylo 
šťastné a spokojené. Školička pracuje podle vlastního 
projektu Každý den je jiný, čerpajícího z rámcového 
vzdělávacího programu MŠMT. doplňkové aktivity: 
zpívánky, sportování, pobyt v solné jeskyni, saunování, 
plavání, logo hrátky, výuka hry na flétnu pod vedením 
pedagogů ze ZuŠ, grafomotorická cvičení pro děti 
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s odkladem školní docházky, Pasování na školáky, 
výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím, výlety, 
exkurze, sportovní soutěže a kulturní programy (Mi-
kulášská). MŠ má registrovanou samostatně fungující 
radu rodičů.

mš cestičKa – e. destinové 1 – drahovice
•	vedoucí učitelka: ivana bešťáková 
•	e-mail: edestinove1@materinkykv.cz
•	telefon: 353 224 675
•	provozní doba: 6.00–17.00 hod.
Čtyřtřídní mateřská škola s kapacitou 98 dětí se na-
chází v městské části Drahovice, v dostupnosti MHD. 
MŠ je obklopena velkou členitou, nově vybavenou 
zahradou. Dnes jsou v provozu tři prostorné třídy 
umožňující dětem dostatek místa nejen k vytvoření 
pracovních center a míst k odpočinku, ale i k jejich ruš-
nějším pohybovým aktivitám. V homogenních třídách 
učitelky pracují podle vlastního vzdělávacího programu 
Cesty a cestičky, jehož hlavním principem je vést děti 
k získávání informací prožitkovým učením. aktivitami 
se zaměřujeme na zvyšování fyzické zdatnosti dětí, 
poznávání historie a kultury města K. Vary, nabízíme 
dětem širokou škálu estetických činností. efektivně 
připravujeme předškoláky na vstup do ZŠ, kdy výchova 
dětí k samostatnému rozhodování, odpovědnosti 
za své jednání a komunikaci s dospělými je náš 
cíl. Od 9/2012 provozujeme speciální třídu pro děti 
s logopedickými obtížemi zaměřenou na překonávání 
nedostatků v komunikaci a vytváření správných komu-
nikačních návyků a správné výslovnosti (do této třídy 
jsou zařazovány děti od 4,5 roku na základě odborného 
posudku logopeda). doplňkové aktivity: výtvarné 
aktivity pro talentované děti, metoda Dobrého startu 
pro 5-6leté děti, dlouhodobé a střednědobé projekty, 
návštěvy v Městské knihovně, turistické výlety, diva-
delní představení, nocování v MŠ, sportovní soutěže.

mš sLuNíčKo – východní 6 – drahovice
•	vedoucí učitelka: gabriela žaloudíková
•	e-mail: východní6@materinkykv.cz
•	telefon: 353 224 706
•	provozní doba: 6.00–16.30 hod
Mateřská škola Sluníčko je umístěna v klidné lokalitě 
sídliště v městské části Drahovice, v dostupnosti 
MHD, s kapacitou 112 dětí ve 4 homogenních třídách. 
Součástí školy je rozlehlá zahrada osázená stromy 
a keři, vybavená průlezkami, skluzavkami, altánem, 
dřevěným vláčkem, venkovními kreslicími tabulemi, 
pískovišti a zahradními sprchami s brouzdalištěm. 
Školička se zaměřuje ve vlastním projektu Putování 
se sluníčkem za radostí a poznáním na estetickou 
výchovu, tvořivou dramatiku, prožitkové učení, na vy-

tváření pohody a příjemného podnětného prostředí pro 
všestranný rozvoj dětí, připravujeme je na dobrý start 
do ZŠ. doplňkové aktivity: výuka anglického jazyka 
s rodilým mluvčím, logopedická péče Bystrý jazýček, 
výuka hry na flétnu, pobyt v solné jeskyni, divadelní 
představení, exkurze, výlety, kouzelník, besídky, 
Pasování na školáky, masopustní rej a karneval, spo-
lupráce s Městskou policií, hasiči, Městskou i Krajskou 
knihovnou, ZŠ Komenského, s OOPP, se zdravotnic-
kým střediskem, besedy, karneval, dopravní, sportovní 
i výtvarné soutěže, celoškolní akce. 

mš oLšová vrata – hornická 66  
– olšová vrata
•	vedoucí učitelka: věra Kalinová 
•	e-mail: hornicka66@materinkykv.cz
•	telefon: 353 331 207
Jsme jednotřídní mateřská škola rodinného typu 
s kapacitou 28 dětí na samém okraji Karlových 
Varů v lokalitě rodinné zástavby v Olšových Vratech, 
v dostupnosti MHD, uprostřed přírody v nadmořské 
výšce cca 600 m, s dobře vybavenou zahradou pro 
hry a volný pohyb dětí. Pracujeme v projektu Školka 
plná zábavy s věkově smíšeným dětským kolektivem 
od 3 do 7 let, kdy je velký důraz kladen na spolupráci 
s rodiči, na společně organizované různé akce (besíd-
ky, výlety, sportovní akce), kterých se zúčastňují nejen 
starší sourozenci a rodiče, ale také přátelé a bývalí 
odchovanci MŠ. Činnosti i chod celé MŠ jsou úzce 
spjaty s přírodou – školka v lese. Dbáme na dodržová-
ní tradičních lidových zvyklostí a svátků (masopustní 
karneval, pálení čarodějnic, vynášení smrtky, aj.). 
doplňkové aktivity: individuální práce s dětmi, které 
mají poslední rok před školní docházkou, turistika, 
rozvoj tělesné zdatnosti, celoškolní akce, výtvarné 
výstavy, besídky, výlety, Honba za pokladem, Posezení 

u táborového ohně při rozloučení s budoucími školáky, 
soutěže, oslavy tradičních lidových svátků a zvyků: 
Karneval, Vítání jara, nadílky. Naší specialitou je velmi 
zajímavá kronika školy psaná od roku 1946, v níž je 
zaznamenána celá šedesátiletá historie doprovozená 
spoustou dobových fotografií. Přijďte se na nás podí-
vat, jste srdečně zváni! 

mš tašovice – u brodu 73 – tašovice 
•	vedoucí učitelka: pavlína tvrzová
•	e-mail: ubrodu73@materinkykv.cz
•	telefon: 353 225 857
Naše jednotřídní mateřská škola s kapacitou 28 dětí 
od 2,5 až 7 roku, je umístěna do větší rodinné vilky 
v příměstské části Tašovice, která v r. 2007 prošla 
rozsáhlou kompletní rekonstrukcí. Ve velmi klidném, 
téměř venkovském prostředí, stranou dopravního 
ruchu, s možností vycházek do blízkého lesa a okolí 
Svatošských skal se nachází oblast CHKO Slavkovský 
les. Součástí objektu MŠ je prostorná, dobře vybavená 
a udržovaná zahrada, jak s klidnými koutky pro 
tvořivou hru dětí, tak i jejich sport. Celý vnitřní prostor 
MŠ včetně kuchyně je otevřený, přístupný i rodičům. 
Pracujeme podle alternativního vzdělávacího programu 
Začít spolu ve vlastním projektu Pojďme poznávat svět. 
Filozofie programu vychází z otevřené společnosti, 
vede k demokratickému myšlení a jednání dětí i do-
spělých, klade důraz na konstruktivismus a kulturní 
tradice naší země. doplňkové aktivity: kurzy plavání 
a bruslení, návštěvy divadelních i jiných kulturních 
představení, spolupráce s hasiči, ZŠ, sportovní olym-
piáda, celoškolní akce, besídky, výlety, přírodovědné 
vycházky, rozloučení s budoucími školáky, pravidelné 
oslavy narozenin dětí, soutěže, oslavy tradičních 
lidových svátků a zvyků: Vánoc, Tří králů, Masopustu - 
Karneval, Vítání jara, Velikonoc, Dne matek, Dne dětí.

inzerce

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

tel.  602 488 372,  353 566 016 
www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz/ 
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Prodám nadstandardně řešený rodinný 
dům v Chodově velikosti 5+1

v klidné části města v blízkosti Račího 
rybníčku. 100 m obchod, 100 m rybník, 

100 m les. Součástí nemovitosti je velká 
zahrada, terasa, bazén, zimní zahrada, 

letní kuchyň.
Více na www.prodejdomukarlovarsko.cz
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100 m les. Součástí nemovitosti je velká 
zahrada, terasa, bazén, zimní zahrada, 

letní kuchyň.
Více na www.prodejdomukarlovarsko.cz
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KOUPÍM POLE  
kdekoli v Karlovarském 
kraji za odhadní cenu,  

1 ha a více, nejlépe  
2–5 Kč za 1 m2.

Tel.: 604 287 347
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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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Kdy můžete  
zapsat své děti  
do mateřské školy

Zápisy do 2. mateřské školy Karlovy Vary budou 
ve dnech 20.–21. 3. 2013 od 14.00–16.30 hodin 
v jednotlivých mateřských školách. Zápisům 
předchází dny otevřených dveří v těchto časech 
a termínech: 8.00–11.00 a 14.00–16.00 hodin.

Zápis neproběhne v mateřské škole Dvořákova 1, 
která má naplněnou kapacitu.
Informace o zápisech a veškerých náležitostech 
budou na webových stránkách 2. mateřské školy 
Karlovy Vary: www.skolkykarlovyvary2.cz,  
e-mail: skolkykarlovyvary2@seznam.cz 
zdeňka bečvářová

ředitelka 2. mateřské školy Karlovy vary

11. 3. 2013 MŠ Dvořákova

12. 3. 2013 MŠ Sedlec, Kpt. Jaroše, Vilová

13. 3. 2013 MŠ Krušnohorská, Truhlářská

14. 3. 2013 MŠ Fibichova, Javorová

15. 3. 2013 MŠ Mládežnická

Školství pohledem radního Sláby

ve volebním programu většiny stran a hnutí 
ve volbách do městského zastupitelstva byl 
kladen důraz na podporu školství a vzděla-

nosti. Proto bych chtěl ve stručnosti shrnout, jak 
se tyto proklamace daří plnit současné koalici.
Nejvýznamnější roli pro zdárné fungování školství 
ve městě hraje finanční podpora zřizovatele, 
kterým je samo město. Do škol a školských 
zařízení spadajících do gesce činnosti magistrátu 
města K. Vary byl v roce 2012 v rámci investic 
nasměrován finanční příspěvek v celkové výši 
38 525 000 Kč.
Investice směřovaly hlavně do zateplení budov, 
výměny oken a některých rekonstrukcí s důrazem 
na snížení energetické náročnosti provozu škol. 
Nejvíce prostředků bylo čerpáno na komplexní 
rekonstrukci MŠ Javorová, rekonstrukci elektro-
rozvodů ZŠ Poštovní a výměnu oken ZŠ Krušno-
horská.
Statutární město podporovalo i řadu vzdělávacích, 
sportovních a volnočasových aktivit jako například 
projekt Škola naruby, projekt Země pod Himá-
lajem, Mapa škol, Fyzika v ulicích, lampionový 
průvod, Velikonoční dílny. Ze sportovních akcí pak 
bruslení dětí, výuku plavání, sportovní olympiá-
du MŠ, turistický kurz. Celkové výdaje na výše 
uvedené akce činily 477 000 Kč.
V roce 2012 proběhlo konkurzní řízení na obsazení 
míst ředitelů škol. Týkalo se osmi ZŠ a jedné 
MŠ. Ke změně došlo u dvou ZŠ: ZŠ Truhlářská 
– jmenována Mgr. H. Janischová a ZŠ Konečná 
– jmenován Mgr. J. Chmelík. V ostatních školách 
se do výběrového řízení přihlásili pouze stávající 
ředitelé.
V červnu 2012 ocenil odbor kultury, školství a tě-
lovýchovy ve spolupráci s komisí školství, vzdělá-
vání a demografie nejlepší učitele MŠ a ZŠ spolu 

s vyhlášením nejúspěšnějšího ředitele. Návrh 
na udělení ocenění pedagogů byl v kompetenci 
ředitelů škol ve spolupráci s pedagogickou radou. 
Vybrané pedagogy přijal primátor města Ing. Petr 
Kulhánek a předal jim pamětní list a dárkovou 
tašku. Do budoucna počítáme se slavnostním 
aktem doprovázeným kulturní akcí, při kterém 
dojde i k ocenění nejlepších žáků škol.
V červenci 2012 se uskutečnila významná pra-
covní schůzka s náměstkyní ministerstva školství 
Ing. evou Bartoňovou. Tématem setkání byla 
novela školského zákona, problematika kon-
kurzního řízení, financování regionálního školství 
a problematika vysokého školství v K. Varech. 
Za město se jednání zúčastnili náměstek primá-
tora Mgr. J. Klsák, vedoucí odboru Ing. F. Škaryd, 
předsedkyně komise školství, vzdělávání a demo-
grafie Mgr. H. Janischová a zastupitelka města 
V. Bartůňková.
Za zmínku také stojí otevření nové MŠ ve Staré 
roli, čímž byla naplněna zvýšená poptávka obča-
nů po předškolním vzdělávání dětí.
V uplynulém období proběhla výtvarná soutěž Pa-
mátky očima mladých, kterou obeslalo 150 žáků 
ze všech karlovarských škol. Po vyhodnocení 
soutěže byly práce vystaveny v Městské knihovně. 
Tato a podobné akce vedou školní mládež k posí-
lení vztahu ke svému městu. Další aktivity budou 
následovat. Jsem si vědom, že výše uvedený 
přehled nepostihuje všechny aktivity organizované 
vedením města ve spolupráci s odborem kultury, 
školství a tělovýchovy a komisí školství, vzdělá-
vání a demografie. Tyto složky však mají společný 
cíl. Věnovat maximum možných prostředků 
na výchovu a vzdělávání našich dětí.
zdeněk slába

zastupitel města
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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.

SC-330328/01

                   ul. Moskevská 48,
e-mail: info@infraco.cz
 351 120 076

                ul. Svobody 49,
e-mail: info@infraco.cz
 355 335 414

Nový klient při předložení tohoto inze- 
rátu obdrží vratku 60,- Kč po uzavření 
smlouvy! Akce končí 15. 3. 2013 RL

SC-330331/01

MÓDA JE STYL,  
STYL JE ŽIVOT
 

DÁMSKÁ MÓDA
Moskevská 14
Tel.: 353 226 862
 

OBUV LEDA
Moskevská 4
Tel.: 353 221 452

Olsen, Lisa Campione, Gil Bret
naše značky:

SC-330341/01

inzerce
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Fotbalista Jiří Feureisl skóroval i v reprezentaci

dvakrát za den mohou obyvatelé Dvorů 
potkat prošedivělého obrýleného muže, jak 
venčí svého psíka. Ti dříve narození už podle 

komplikované chůze poznávají hvězdu českosloven-
ských, evropských, ale i jihoamerických stadionů. 
Jiří Feureisl oslaví 3. října 2013 dvaaosmdesátku.
Byl jedním z mála karlovarských sportovců, kteří to 
dotáhli do reprezentace. Na co ve sportu sáhl, to se 
mu dařilo. Hrál závodně ping-pong, volejbal nohej-
bal, šipky a doma ve Strašicích u rokycan společně 
s bratry dokonce českou házenou. Největší úspěchy 
však zaznamenal v hokeji a především ve fotbale. 
Za reprezentační družstva odehrál 11 zápasů 
a vstřelil devět branek.
Povoláním byl malíř porcelánu. Patřil ke karlovar-
ským patriotům. ač měl řadu nabídek, z Karlových 
Varů nikdy neodešel. „Přestože jsem absolvoval 
složitou operaci kolena, nohy mě stále bolí. Musel 
jsem omezit milované houbaření, i když nutno říci, 
že v lese bolest necítím. rád se i loudám po okolí se 
psem,“ začal trochu posmutněle rozhovor nejlepší 
fotbalista karlovarské historie. Ožil, až když jsem se 
zeptal na nejkrásnější fotbalové zážitky.
„Byly to dva zápasy, se Švýcarskem a Maďarskem. 
V ženevě jsem hrál svůj první reprezentační zápas. 
Nevěděl jsem, jestli vůbec nastoupím. Trenér Karel 
Kolský si mě den před zápasem vzal stranou a 
vysvětloval mi složitost tehdy módního zástrčkové-
ho WM systému. Měl jsem neustále měnit místa, 
přebíhat zprava doleva a obráceně. Po dvaceti 
minutách nudného vysvětlování jsem se ozval, jestli 
taky můžu občas vystřelit. Myslím, že se mi debut 
vydařil a že jsem se trenérovi odvděčil. Zvítězili 
jsme 6:1 a já dal čtyři góly za sebou, ty poslední.“ 
Formu měl Feureisl obdivuhodnou, maďarští fot-
balisté však patřili k nejlepším v evropě. V Česko-
slovensku vyhráli 3:0 a reprezentace s Feureislem 

odjížděla do Budapešti s cílem domácím prohru 
odčinit. „Maďaři hráli v nesilnější sestavě s Pus-
kásem, Hidekutim Kocicem, grosicem a dalšími. 
Lilo jako z konve, utěšovali jsme se, že nám prší 
štěstí. Těsně po zahájení mi poslal Masopust míč 
do uličky a z té situace nešlo gól nedat. Vyhrál jsme 
4:2 a získali jsme Pohár národů. Doma jsme dostali 
každý 1500 korun a látku na šaty.“
Feureisl vzpomínal i na nepříliš povedené jihoame-
rické turné. Československo vyhrálo jen první zápas 
s Brazílií 1:0, ale už v odvetě prohrálo 1:4. Porážky 
přišly od uruguaye, argentiny i od Chile. „Bylo to 
v roce 1956. Hrát na Maracaná před návštěvou 
130 000 diváků to však byl zážitek. Vodili nás po 
různých recepcích, až příliš horlivě nás hostili jídlem 
a pitím a výsledkově se nám nedařilo.“
Bylo neskutečné, že se Feureisl dostal do repre-
zentace z 2. ligy. Byl v hledáčku trenéra Kolského, 

který se na něj jezdil tajně dívat. Kolský někde 
v rozhovoru řekl, že Jiříček dává góly pravou, levou, 
hlavou i nůžkami. Novinářský titulek po jednom 
zápase tehdy zněl Zápas v Karlových Varech sledo-
vala tisícovka diváků – a Karel Kolský.
Zájem o karlovarského fotbalistu byl, ale vše 
se vždy nějak zvrtlo. Ozvala se Sparta. „Slibovali, 
slibovali, ale zažil jsem v nároďáku sparťanskou 
Spartu, která mi neseděla, nemohli skousnout moji 
přítomnost a dávali mi to zřetelně najevo, zavánělo 
to až šikanou. Přestup jsem nepodepsal. Do Sparty 
nikdy, dodnes jí nefandím.“ 
Zájem podle něj měli v Praze, Brně, v Hradci Krá-
lové, dokonce i v Bratislavě, ale nikdy to nevyšlo. 
Funkcionáři v Karlových Varech byli nadšeni, že po-
pulární Jiříček neodešel. Mazali mu med kolem 
pusy, vysvětlovali, že musí hrát jedině za ně, všude 
jinde by prý na něj po čase zapomněli.
„Opak se stal pravdou, zapomněli na mě právě 
v Karlových Varech. Když jsem skončil, tak se 
se mnou nikdo nerozloučil. Něco se sice připra-
vovalo v rámci Lázeňského poháru, ale prý se 
to nehodilo televizi, a tak bylo rozloučení odloženo. 
Všichni si mysleli, že mám vilu a že jsem zajištěn. 
Co si budeme namlouvat, prakticky jsem živořil. 
Museli jsme s manželkou prodat prstýnky, aby bylo 
na živobytí,“ vzpomíná fotbalová legenda.
Když mu MuDr. Míla Kundrát už podruhé šil hlavu, 
nejprve dvanácti, potom šesti stehy, řekl mu – Jirko 
už neblbni! „Sehrál jsem ještě zápas s Jabloncem, 
hrálo se už na tehdy novém stadionu v Drahovicích, 
a skončil jsem s fotbalem! Matně si vzpomínám, 
že tam k nějakému oficiálnímu rozloučení došlo,“ 
potvrdil.
Po konci fotbalové kariéry hrál Feureisl ještě deva-
tenáct let hokej.
Luboš zahradníček

Nejraději na Karlových Varech mám Drahovice,  
říká devadesátiletá Eva Hodoušová
V polovině ledna oslavila paní eva Hodoušová 
devadesáté narozeniny. Narodila se v Praze 
a do Karlových Varů následovala v 50. letech mi-
nulého století svého manžela, který sem byl slu-
žebně přeložen. Od té doby napevno zakořenila 
v Drahovicích, o kterých říká, že je má na celých 
Varech nejraději. „Je to odsud blízko do lesa 
a je odsud hezká vyhlídka,“ popsala kouzlo této 
městské části oslavenkyně.
Mívala zde i svou oblíbenou zahrádku, na které 
pěstovala slepice a angorské králíky. Ty dokonce 
pečlivě vyčesávala a ze zpracované vlny pak celé 
rodině pletla angorské svetry. Právě pletení bylo 
vedle zahrady celoživotním koníčkem paní evy. 
„Krásně se u toho odpočívá. Jak tak člověk řadí 
očka, řadí si i myšlenky.“ a ještě zmiňme třetí 
hobby oslavenkyně, díky kterému se dost možná 

dožila tak úctyhodného věku. už odmalička 
podnikala dlouhé pěší túry. „Norma byla 20 ki-
lometrů.“ Paní Hodoušová také ráda cestovala, 
hlavně v důchodu si s manželem užívali cest 
převážně po východní evropě. Když se pak 
otevřely hranice na Západ, podívala se i do země 
svých předků, do rakouska. I dnes si paní eva 
ráda zajde na krátkou procházku, přestože zdraví 
jí už tolik neslouží a ona cítí, že už jí síly přeci 
jen ubývají. „Do devětaosmdesáti to ještě šlo, 
to jsem si věk moc neuvědomovala, ale pak za-
čali všichni mluvit o té devadesátce. a přitom to 
není žádná slast, dožít se tolika let,“ poznamená-
vá dvojnásobná maminka, čtyřnásobná babička, 
pětinásobná prababička a někdejší úřednice 
mimo jiné i bývalého Městského úřadu v Kar-
lových Varech. Náměstek primátora Jiří Klsák 

obdaroval paní Hodoušovou květinou a dárkovým 
košem a popřál jí pevné zdraví a hodně pohody 
do dalších let. redakce se připojuje. (red)

jirka Feureisl v době největší slávy

oslavenkyně si převzala dárkový koš v dobré náladě
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KV arena se dostala do plusu, potvrdil jednatel
• V loňském roce navštívilo akce v multifunkční hale zhruba 180 tisíc lidí.

KV arena ve své době rozdělila občany. Jedni 
byli proti stavbě, druzí naopak snahu města 
chválili. Postupně se KV arena stala velmi 

vyhledávaným místem a nabídla řadu povedených 
akcí. Jednatel společnosti roman Maleček věří, že 
i v budoucnu bude nabízet kvalitu a přijmou ji za 
svou všichni občané. Podle něj je plánů celá řada 
a navíc současný tým potvrdil, že hala nemusí 
končit v červených číslech. Podařilo se dosáhnout 
plusové ekonomiky a roman Maleček věří, že 
tomu tak bude i nadále. 

Co letos plánuje společnost KV Arena? Už jsou 
známé nějaké zajímavé body programu?
Již od loňského podzimu připravujeme program 
KV areny na rok 2013 jak v oblasti kultury, tak 
v oblasti sportu. Nedávno jsme spustili předpro-
dej prvních dvou koncertů – Pražského výběru 
a Olympiků. Pro děti připravujeme výukovou akci 
Bezpečné in-line bruslení a sportovní Dětský den. 
Pro mladé na 30. června chystáme již druhý roč-
ník Dance show, která se uskuteční v rámci Mezi-
národního filmového festivalu. Věříme, že nebude 
chybět ani koncert světové hvězdy, nechte se brzy 
příjemně překvapit, a ani již třetí ročník Meziná-
rodního turnaje žen v basketbalu nebo evropský 
pohár v moderní gymnastice. V plánu do léta jsou 
také dvě výstavy. Co nabídneme Karlovarákům 
na podzim a v zimě se určitě také v dohledné době 
dozví, každopádně by to mělo být vedle extraligo-
vého hokeje dospělých, juniorů i dětí, krasobrus-
lení nebo oblíbeného veřejného bruslení také další 
penzum akcí kulturních a sportovních.

Zmínil jste koncerty Pražského výběru a Olympiku. 
Můžete o tom říce víc podrobností?
Legendární kapela Pražský výběr vystoupí 

30. března 2013 od 19:00 hodin poprvé v KV are-
ně. Půjde podle mě o výjimečný karlovarský 
koncert skupiny Pražský výběr v nejslavnější 
sestavě Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém 
Čok, Jiří Hrubeš a Klauda Kryšpín, nabitý energií 
největších hitů skupiny v původních aranžích 
s řadou překvapení. Na koncertě nebudou chybět 
hity z kultovního alba Straka v hrsti a druhé desky 
Výběr ani originální kostýmy, které neodmyslitelně 
patří k image Pražského výběru. Koncert bude 
zároveň nahráván Českou televizí. 
Legendární kapela Olympic oslaví půlstoletí na hu-
dební scéně. Na turné Modrá pyramida tour Olym-
pic 50 let vyjede za doprovodu Českého národního 
symfonického orchestru. Skvělá show nebude 
chybět ani v karlovarské multifunkční hale.

Plánují se i nějaké opravy, rekonstrukce či podob-
né věci?
Samozřejmě kvůli velikosti a složitosti sta-
veb a technologických zařízení a i kvůli tomu, 
že ne vše bylo na stavbu KV areny dodáno, 
namontováno a zprovozněno ve stoprocentní 
kvalitě, se opravy provádějí průběžně. Větší 
reklamační opravy jsou plánovány na měsíce 
květen až červenec, kdy rozpouštíme led a mů-
žeme některé technologie odpojit. Popisovat tyto 
opravy přesně by ovšem zabralo hodně času, a 
tak se pojďme věnovat spíše rekonstrukcím, které 
připravujeme a chceme v nejbližší době realizovat. 
Měla by to být zejména rekonstrukce bývalých 
pronajatých prostor infocentra, které se budou 
přestavovat na Centrum sportovní medicíny. 
V něm by měly být již snad na konci jara veřejnosti 
nabízeny služby sportovního lékaře, fyzioterapeuta 
nebo zdravé výživy. Stále také bojuji o změnu vyu-
žití bývalé „velkovývařovny“ na prostory posilovny 

a rehabilitace, čímž by KV arena mohla svým 
návštěvníkům nabízet další možnosti sportovního 
vyžití – prostě přijdu nebo přijedu, zaparkuji, jdu 
se podívat na sport, kulturu nebo si zasportuji, 
zaposiluji, zrehabilituji, zaplavu, můžu se nechat 
vyšetřit a určitě také už nyní se dobře najím. 
Zkrátka takzvaný ucelený prvek služeb, který 
chceme ještě do budoucna rozšiřovat.

Jaké jsou ekonomické cíle? Jak se finančně daří?
Stavby typu KV areny a bazénového centra nemo-
hou při službách, které mají nabízet, bez dotací 
města a partnerů ekonomicky fungovat, nicméně 
abychom se trochu na areně pochválili, podařilo 
se nám po mém nástupu organizačně a provozně 
částečně upravit chod objektu a již druhým rokem 
jsme v plusových číslech. 

Kolik navštívilo halu v minulém roce lidí a očeká-
váte letos ještě navýšení?
Branami KV areny prošlo v roce 2012 okolo 180 ti-
síc návštěvníků, což je sice méně než v roce 2011, 
ale v porovnání počtu návštěvníků doprovodných 
akcí a hokeje jsme se nacházeli v poměru nárůst 

roman maleček věří, že se bude společnosti dařit i nadále

pro jednatele malečka byl velkou událostí minulého roku koncert zpěváka seala

vizitka roman maleček
•	věk:	47	let
•	nestačil	se	oženit,	ale	vychovává	 
 patnáctiletou dceru 
•	od	roku	1993	spoluvlastník	firmy	Kastos, 
 spol. s r. o.
•	od	roku	1997	manager	a	trenér	klubu	 
 BK Lokomotiva K. Vary (extraliga žen) 
•	od	prosince	2010	jednatel	společnosti	 
 KV arena 
•	od	roku	2011	radní	města	Karlovy	Vary
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návštěvnosti doprovodných akcí na přibližně 
120 procent, pokles návštěvníků extraligového ho-
keje na zhruba 85 procent. V letošním roce však 
doufáme, že s větší kvalitou nabídky a třeba také 
výkonů hokeje i přes médii stále omílaný fakt, 
že ekonomika zrovna neroste, přijde do KV areny 
opět přes 200 tisíc návštěvníků. 

V provozu je i nové bazénové centrum. Už si získa-
lo u lidí popularitu a řešili jste v souvislosti s ním 
nějaké problémy?
Samozřejmě se stavbou a zprovozněním tak velké 
stavby se vždy vyskytnou určité problémy, ovšem 
díky tomu, že jsme si jako budoucí provozovatelé 
mohli částečně regulovat a dohlížet na stavbu 
i provozní rozjezd bazénového centra, mám 
radost, že i přes některé nedostatky na rozdíl 
od rozjezdu KV areny v roce 2009 funguje bazé-
nové centrum relativně dobře a skutečně si našlo 
během pár prvních měsíců i své příznivce. 
Momentální denní návštěvnost se šplhá téměř 
ke 400 návštěvníkům a denním rekordem je do-
konce 723 uživatelů bazénového centra. Přesto 
stále pracujeme zejména na zdokonalení řídících 
a energetických systémů technologií, na někte-
rých stavebních nedostatcích a také na zlepšení 
služeb. Podařilo se nám již před několika týdny 
otevřít například novou infrasaunu, rozjeli jsme 
ve vlastní režii zatím úspěšné plavecké školičky 
pro děti i dospělé, připravujeme rozšíření služeb 

o nabídku masáží, plaveckým klubům připra-
vujeme úpravu a dodání vybavení pro soutěže, 
pro postižené dodávku spouštěcího a zdvihacího 
hydraulického sedátka a tak dále.

V čem osobně vidíte největší problémy, co týmu 
KV Areny přidělává starosti?
Momentálně největším problémem, který nás 
pomalu začíná trápit, je, že za rok končí na větši-
ně stavby KV areny záruky a bohužel zjišťujeme, 
že s nástupem takzvaného pozáručního provozu 
bude nutné opravovat a vyměňovat mnoho zaříze-
ní a technologií v hodnotách, které můžou ročně 
dosahovat statisíce i milióny. rádi bychom také, 
aby lidé v Karlových Varech i okolí již konečně po-
chopili, že KV arena zde bude stát, a že by měla 
sloužit pro jejich zábavu, a aby ji vzali za možná 
nechtěnou, ale svou. My se budeme naopak sna-
žit, aby se v ní a kolem ní dělo něco, co je bude 
zajímat, a snad tím zavřeme ústa všem občasným 
škarohlídům. 

Stíháte se ve svém nabitém programu účastnit 
všech akcí v KV Areně? Na které rád vzpomínáte?

určitě nestíhám navštívit všechny akce, které se 
v areně nebo bazénovém centru dějí, ale pokud 
to jenom trochu jde, snažím se je alespoň pro-
běhnout a dostat si do vědomí, jak jsou přijímané 
a hodnocené. Co se týče akcí pro mě nej, nej, nej, 
tak jimi byly finálová část mistrovství světa v bas-
ketbale žen nebo loňský koncert zpěváka Seala.

Je nějaký typ kulturních žánrů či programů, 
na které se zatím tolik nedbalo a nyní se to změní?
Za dobu provozu KV areny proběhlo v jejích 
útrobách mnoho akcí kulturního i sportovního 
charakteru, přesto si myslím, že by bylo fajn 
dostat do areny alespoň dvakrát ročně vystoupe-
ní zahraniční nebo domácí pěvecké hvězdy nebo 
kapely, pokračovat v nastavené cestě spor-
tovního dětského dne, dance show pro mladé 
i pokročilé, alespoň jedné větší sportovní akce 
nadregionálního významu a jedné větší výstav-
ní akce. To vše ale záleží nejen na schopnosti 
marketingového oddělení areny, ale také na její 
finanční situaci, protože bez peněz se to bohužel 
nedá dělat.

Jaký má v současnosti KV Arena rozpočet a za-
městnává lidí? Je to optimální?
Momentálně má KV arena včetně bazénového 
centra 35 stálých zaměstnanců, což je o osm 
méně, než bylo předpokládáno, a v případě, 
že její provoz bude na stejné nebo dokonce vyšší 
úrovni, nemyslím si, že by mohl ještě poklesnout. 
I tak ročně šetříme na mzdových nákladech 

například oproti roku 2010 průměrně přibližně 
30 procent. Jsem rád, že se mi podařilo prozatím 
vytvořit slušný a pracovitý kolektiv vedení areny, 
a že i většina zaměstnanců v provozu chce praco-
vat a odvádí kus práce.

Máte čas na nějaké koníčky a případně na jaké?
Přiznám se, že koníčků mám hodně, ale času 
strašně málo. Vedle práce ve svojí firmě vedu 
ještě KV arenu a bazénové centrum, řídím bas-
ketbalový klub, dost času schlamstne také práce 
na radnici, a pokud k tomu přidám aspoň pět 
hodin spánku, zbývá mi na moje nejoblíbenější – 
dceru, přítelkyni, prostě rodinu a přátele – hodně 
málo času. Takže na sport, četbu a třeba dobrou 
muziku zbývá ještě méně, přesto se snažím je 
alespoň trochu oprašovat.
jan havelka

„Lidé by měli vzít KV arenu 
za možná nechtěnou, ale za svou“

roman maleček věří, že se bude společnosti dařit i nadále

Legendární olympic přijede do Kv areny i s orchestrem

pražský výběr přiveze své hity 30. března
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Židovský špitál  
spolkla demolice
• První židovský špitál už v lázních nenajdete. Místo něj je nyní soukromé parkoviště.

od konce 18. století se do Karlových Varů 
přijížděli pravidelně léčit také židé. 
Ve městě se tehdy židům ještě nedovo-

lovalo natrvalo usazovat, proto nejbližší velká 
židovská komunita žila v blízkém Hroznětíně. 
židovští obchodníci a provozovatelé košer 
restaurací měli povoleno ve městě pracovat a by-
dlet pouze v lázeňské sezoně, tedy od začátku 
května do konce září. Tehdejší pobyt s léčebnou 
kúrou si však mohly dovolit jen majetnější osoby. 
Před sto sedmdesáti lety se usneslo několik čle-
nů pražské židovské obce, že založí v Karlových 
Varech nadaci pro nemajetné nemocné osoby 
ze židovské komunity, kterým bude poskytnuta 
bezplatná lékařská péče a ubytování. 

Nechybělo ubytování
Ze získaných finančních prostředků této nadace 
mohl být 28. července 1847 slavnostně zahájen 
provoz židovského špitálu. Nacházel se v domě 
č. p. 537 zvaném u rakouské císařovny v tehdej-
ší Helenině ulici, dnes Libušině. Tento jednopa-
trový dům byl postaven o dva roky dříve. Kromě 

židovský špitál s templem v helenině ulici

židovská nemocnice z roku 1887
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lékařské ordinace špitál poskytoval ubytování 
pro šestnáct pacientů, ošetřující personál a do-
movníka. Otevřen byl pouze v lázeňské sezoně, 
přičemž jeden léčebný cyklus trval čtyři týdny. 
Na zahradě špitálu stál židovský templ, jehož 
prostory nabízely místo pro sto dvacet věřících. 
Léčebné zařízení se stalo záhy velmi vyhledáva-
né, z toho důvodu se také jeho kapacita v roce 
1860 zvýšila na dvacet lůžek. V roce 1867 
došlo pro všechny židy na území rakouska-
-uherska k důležité události, v prosinci byla totiž 
vydána nová ústava, která jim zajišťovala plnou 
rovnoprávnost. židé začali opouštět malé vesnice 
a stěhovali se do měst. V roce 1869 byla v Karlo-
vých Varech založena místní židovská obec. 

demolice starého templu
Dne 4. září roku 1877 byla otevřena nová 
synagoga v Sadové ulici. Starý templ v Helenině 
ulici přestal být využíván pro náboženské účely 
a až do roku 1885 v něm zkoušel svůj repertoár 
karlovarský symfonický orchestr. 
O získání léčebného pobytu v místním špitá-
le usiloval stále větší počet zájemců. V roce 
1880 se v něm mohlo ubytovat až dvacet devět 
nemocných. Na počátku existence špitálu využilo 
jeho služeb třicet devět pacientů za sezonu, 
o necelých čtyřicet let později jich bylo již 
sto dvacet dva. V roce 1885 došlo k demolici 
starého templu a na jeho místě se začal stavět 
zcela nový špitál. O dva roky později byl moderní 
židovský špitál otevřen. židovská obec pro-
dala 4. května 1887 budovu bývalého špitálu 
za 11 800 zlatých městu Karlovy Vary. 

město chtělo přestavbu
Vedení města se rozhodlo dům přestavět 
na městský arest. Přestavba objektu si vyžá-
dala investici 11 000 zlatých. Vězení v domě 
bylo i po roce 1920 a českoslovenští četníci 
v něm sídlili pro nedostatek vhodnějšího místa 
až do roku 1930. Po odchodu bezpečnostní 
složky státu připadla budova do soukromého 
vlastnictví a byla využívána především jako sklad 

až do roku 1945. Po konci druhé světové války 
zde měli své dílny drobní řemeslníci. Toto období 
však trvalo jen krátce, poté dům nebyl dlouho 
využíván k žádným účelům. V roce 1950 dokonce 
v chátrající budově došlo k požáru, poškozena 
byla část stropu v jedné místnosti. V té době 
se již uvažovalo o demolici domu.
K ní naštěstí nedošlo, jelikož o budovu začali 
mít zájem místní mladí výtvarníci. u Městského 
národního výboru zažádali o její přidělení za úče-
lem zřízení uměleckých ateliérů. Malé opravy 
si zajišťovali svépomocí. Místo pro tvorbu zde 
našli mnozí umělci, jako byl Jan Samec starší, 
František Boček, Vladimír Koutský a další. 
Svůj ateliér v domě měli i manželé Kuchařovi, 
kteří kvůli práci na soše prvního kosmonauta ve 
vesmíru Jurije alexejeviče gagarina byli donuceni 
probourat strop v prvním patře. Tato slavná 

karlovarská socha nejdříve stávala před tehdejší 
gagarinovou kolonádou (dnes Vřídelní kolonáda), 
v současné době vítá cestující u haly karlovar-
ského letiště v Olšových Vratech. Od konce de-
vadesátých let minulého století byl dům dlouhou 
dobu opuštěn.

muzejníci našli artefakty
Demolice bývalého prvního židovského špitálu 
započala v březnu roku 2006. Při vyklízení půd-
ních prostor zaměstnanci karlovarského muzea 
našli několik uměleckých artefaktů a také přes 
sto plakátů z doby budování socialismu. Nyní 
se na místě prvního židovského hospice v Karlo-
vých Varech nachází soukromé parkoviště.

autor: Lukáš svoboda

ikonografie je z archívu muzea Karlovy vary

židovský templ

židovský špitál na Franieckově mapě z roku 1864 židovský špitál v 70. letech 19. století
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dům č. p. 537 před demolicí v březnu 2006

dům č. p. 537 před demolicí v březnu 2006

dům č. p. 537 bez střechy v roce 2006

dům č. p. 537 bez střechy v roce 2006

dům č. p. 537 před demolicí v březnu 2006
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původní dveře starého arestu parcela po domě č. p. 537 v září 2006

dům č. p. 537 před dokončením demolice dne 30. 3. 2006
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orchestr dokončuje jazzovou symfonii a chystá rockovou mši
• Příznivci se dočkají dvojitého CD s novinkami i výběrem nejlepšího repertoáru.

Karlovarský symfonický orchestr má 
za sebou úspěšné nahrávání kompozic 
Kryštofa Marka, na němž spolupracoval 

s jazzovým Karlovarským repre Bandem. Ve studiu 
v pražské Hostivaři nahrála tělesa pod autorovým 
vedením tři kompozice tohoto jazzového klavíristy, 
skladatele a dirigenta: Sinael Jazz Symphony, 
Suita pro symfonický orchestr a jazzband a rondo 
For My Children.
Nahrávky teď musí projít procesem míchání 
a masteringu, než budou připravené k vydání 
na CD, respektive na dvojitém CD. „Druhý nosič 
bude obsahovat nahrávky Karlovarského symfo-
nického orchestru, které vznikly v minulých letech. 
Teď jsme ve fázi, kdy začneme z nahrávek vybírat 
to nejlepší,“ říká ředitel KSO Šimon Kaňka. 
reprezentativní 2CD se k posluchačům dostane 
v začátku lázeňské sezony a slavnostní křest 
se uskuteční na koncertě 7. června v Lázních III.
Skladba Sinael Jazz Symphony je podle hudebníků 
vynikajícím příkladem vrcholné kvality současné 
hudby, která kříží žánry napříč hudebním spek-
trem. Ze strany KSO je výsledkem obohacování 
dramaturgie a hledání přesahů do jiných hudebních 
žánrů. a o dalším rozšíření multižánrové nabídky 
právě KSO nyní jedná. Jde o uvedení rockové mše 

skladatele Daniela Kyzlinka a anglického textaře 
a písničkáře Johna de Jonga. Dílo je spojením 
rockové a duchovní hudby ve velkém orchestrálním 
aranžmá. Projekt získal podporu primátora Petra 
Kulhánka a náměstka pro kulturu Jiřího Klsáka.
„Šlo by o světovou premiéru koncertního provedení 
za přítomnosti autorů, orchestr bude řídit šéfdiri-
gent Martin Lebel, což je záruka kvality i společen-
ské přitažlivosti. Od tohoto projektu si slibujeme 

další rozšíření žánrového spektra naší nabídky, 
uvažovat se jistě dá o proniknutí na další trhy 
a spolupráci s multižánrovými festivaly,“ vysvětluje 
Kaňka.
Dopadnou-li jednání ke spokojenosti všech stran 
– a podle ředitele není žádný důvod, proč by tomu 
mělo být jinak – mohou se posluchači těšit na uve-
dení rockové mše v poměrně brzké době.
jan havelka

Karlovarští symfonici při studiovém nahrávání skladeb Kryštofa marka
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dětskému domovu jana mensatorová (vpravo se synem) předala kromě 

finančního daru také oblečení pro děti

atraktivní bude určitě v Lidovém domě ve staré 

roli koncert kapely sunshine

Snímky hokejistů pomohly dětskému domovu
• Výtěžek z prodeje fotografií putuje na nákup CD přehrávače či senzorů.

dobrý nápad a pomoc dětem. Tak se dá 
ve zkratce pojmenovat aktivita karlovarské 
fotografky Jany Mensatorové, která je zá-

roveň manželkou brankáře HC energie. Ta nafotila 
zajímavé snímky karlovarských hokejistů v rámci 
oslav 80. výročí karlovarského hokeje. Fanoušci 
si je pak mohli zakoupit. Celkově se podařilo 
vybrat přes 28 tisíc korun. 
„Takový příjemný výtěžek jsme nečekali. Bylo vi-
dět, že lidé chtějí i v dnešní těžké době pomáhat,“ 
konstatovala autorka. 
Její snímky se vystavovaly v pizzerii v karlovarské 
KV areně. „Provozovatelé poskytli prostory a také 
nám pomáhali s distribucí. Velmi nám vyšel vstříc 
i samotný klub HC energie,“ poděkovala anna 
Matsevych, spoluorganizátorka výstavy. 
Podle ní si fotografie pořídily stovky lidí, a to nejen 
z Karlových Varů. 
Výtěžek pak obě organizátorky slavnostně předaly 
Krajskému dětskému domovu pro děti do tří let. 

„Jsme moc vděční a tento 
zájem nám pomoci velmi 
potěšil,“ uvedla ředitelka 
domova erika Pavlová. 
Peníze prý poslouží na 
nákup senzorů do postýlek 
či pořízení CD přehrávače. 
Samotná autorka si práci 
pochvalovala a potvrdila, že 
ji velmi bavila. „Chtěla jsem 
se na tento sport podívat 
z jiného pohledu. ukázat 
hráče v jiném prostředí, 
s dětmi a podobně. Navíc 
jsem se nezaměřila pouze 
na hráče a týmu, ale i sledgehokejisty nebo 
budoucí opory mužstva. I proto mě focení bavilo 
a bylo pestré. Navíc jako manželka hokejisty tímto 
sportem také žiju a patří neodmyslitelně do mého 
života,“ konstatovala. 

Nějaký podobný projekt by se jí líbil i v budouc-
nu. „určitě bych se tomu nebránila a i zájem 
veřejnosti mě příjemně překvapil,“ uzavřela Jana 
Mensatorová. 
jan havelka

Lidový dům nabídne další porci muziky
I v nadcházejících měsících se mohou lidé těšit 
na celou řadu koncertů v karlovarském Lidovém 
domě. Ty potěší příznivce rocku i dalších žánrů. 
už 16. března dorazí na jeviště roman Holý 
se svou kapelou Monkey Business, aby pobavil 
všechny fanoušky. Poté si kytary přiostří, pro-
tože vystoupí 29. března skupina Harlej se svou 
rockovou show. 
V dubnu se pak rozezní rocková pípa rádia Beat, 
kterou doprovodí koncert karlovarské hardrocko-
vé legendy Coda. Koncert se koná 27. dubna.
Na květen se těší příznivci kapely Sunshine, 
protože ta o své hity fanoušky neošidí. Má naplá-
novaný koncert na 3. května společně s No Di-
stance Paradise. 
(red)

Tajfun oslaví  
pět let na scéně

Karlovarská rocková kapela Tajfun chystá koncert 
k pěti letům hraní. Ten se bude konat v sobotu 
16. března v karlovarské restauraci Meteor. Kape-
la zahraje průřez svou tvorbou a společně s ní se 
představí i hosté – kapela Kryštůfek robin. (red)

inzerce

SC-330166/01
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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: 14–22 hodin, sobota a neděle: 10–22 hodin  
Pravidelný trénink se koná každou neděli od 13 do 15 hodin. 

Sportovní Klub Snooker Koule spolu s Českomoravským 
biliárovým svazem koná v našem klubu nyní nábor mladých 
nadšených sportovně založených mladých hráčů a hráček 
ve věku 12–25 let s výbornými výhodami od klubu a s per-
spektivou závodní reprezentace Karlových Varů v Českomorav-
ské snooker lize. Bližší info: p. Psohlavec, tel.: 739 154 389.

BIllIArd Golf KluB IMPerIál

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

žeNsKá basKetbaLová Liga

extraliga juniorky u19
2. 3. 2013  SBŠ Ostrava/Loko Karlovy Vary
3. 3. 2013  Studánka Pardubice/Loko Karlovy Vary

extraliga kadetky u17
9. 3. 2013  Loko Karlovy Vary/BK Strakonice
10. 3. 2013 Loko Karlovy Vary/Basket Slovanka

Liga – starší žákyně u15
2. 3. 2013  Slovan Litoměřice/Loko Karlovy Vary
3. 3. 2013  Kara Trutnov/Loko Karlovy Vary
16. 3. 2013 Loko Karlovy Vary/SŠMH Brno
17. 3. 2013 Loko Karlovy Vary/Valosun Brno

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, tel.: 604 522 122 
e-mail: veronicaprodis@gmail.com
Facebook – Jóga Shanti

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

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 – tsF
manželů prudíkových
ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25,
K. Vary – malá a velká tělocvična
alena Prudíková, tel.: 603 920 102
Veronica Pródis, tel.: 604 522 122
Facebook – Taneční studio Fontána

taneční a pohybové kurzy na zš dukelských hrdinů
pondělí: 15:45–18:30 hodin
středa:  15:30–18:30 hodin
pátek:  16:00–17:30 hodin

taneční pro dospělé páry na zš dukelských hrdinů
čtvrtek: 19:30–21:15 hodin

d-team
v zrcadlovém sále SOa Podnikatel 
Nám. Václava řezáče, 
Karlovy Vary – Dolní Drahovice 
www.d-team.cz, tel.: 725357287

tréninky:
pondělí:  18:00–20:00 hodin
pátek:  16:00–20:00 hodin

TANec

sportovní lezení crux
T. g. Masaryka 623/12, tel.: 725 727 395
www.stenacrux.cz  
Facebook: Crux lezecká stěna  
v Karlových Varech
e-mail: kakibara@seznam.cz; 

Lezení pro veřejnost každý den:
pondělí – pátek:  16–22 hod.
čtvrtek – neděle:  16–20hod.

SPorTovNí lezeNí

česKá FotbaLová Liga
09. 03.   1. FC Karlovy Vary a/SK Kladno, Drahovice
17. 03.   FK Kolín/1. FC Karlovy Vary a
23. 03.   1. FC Karlovy Vary a/Loko Vltavín, Drahovice/Dvory
31. 03.   SK Převýšov/1. FC Karlovy Vary a

česKá Liga dorostu u 19 a
10. 03.   1. FC Karlovy Vary/FK Baník Sokolov, Drahovice
16. 03.   Český lev - union Beroun/1. FC Karlovy Vary
23. 03.   1. FC Karlovy Vary/FK Motorlet Praha, Drahovice
31. 03.   FC rokycany/1. FC Karlovy Vary 

česKá Liga dorostu u 17 a
17. 03.   1. FC Karlovy Vary/FK Baník Most, Drahovice
24. 03.   FC Písek/1. FC Karlovy Vary
30. 03.   1. FC Karlovy Vary/FK Teplice, Drahovice

česKá Liga dorostu u 16 a
17. 03.   1. FC Karlovy Vary/FK Baník Most, Drahovice
24. 03.   FC Písek/1. FC Karlovy Vary
30. 03.   1. FC Karlovy Vary/FK Teplice, Drahovice

česKá Liga žáKů u 15 b
16. 03.   FK DuKLa Praha/1. FC Karlovy Vary
24. 03.   1. FC Karlovy Vary/FK admira Praha, Drahovice
30. 03.   FK Baník Most/1. FC Karlovy Vary 

česKá Liga žáKů u 14 b
16. 03.   FK DuKLa Praha/1. FC Karlovy Vary
24. 03.   1. FC Karlovy Vary/FK admira Praha, Drahovice
30. 03.   FK Baník Most/1. FC Karlovy Vary

česKá Liga žáKů
16. 03.   1.FC Karlovy Vary u13/12/FK admira Praha, 
   Drahovice
24. 03.   FK JuNIOr Děčín/1.FC Karlovy Vary 
31. 03.   1.FC Karlovy Vary/Fotbal. akad.  
   Šluknovského výběžku, Drahovice

foTBAl

odbor Kčt tj slovan Karlovy vary
rNDr. František Wohlmuth  
Tel.: 603 209 270; fjw@volny.cz 
www.turiste.webpark.cz

02. 03.  
Ústí nad Labem
– NS Větruše – Vrkoč s Vaňovským vodopádem 
10. 03.  
Klášterec nad ohří 
– Od evženky k evžence 
12. 03.  
jaru vstříc na jih do toskánska v itálii 
(pětidenní zájezd)
23. 03.  
jarní setkání turistů v Lipové 
(oblastní akce k 125. výročí KČT)
30. 03.  
z manětína na chlumskou horu 

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny Klubu 
českých turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou k dispozici 
na www.turiste.webpark.cz

TurISTIKA

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 klidně i s pěknou fotografií na jan.
havelka@ceskydomov.cz. rádi se budeme vašimi náměty zabývat či vás můžeme zařadit do našeho 
sportovního servisu. 
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· iNzerce

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

DENNĚ ROZVOZ PIZZY A JÍDEL
Od 11.00 - 23.00 hod, obejdnávejte na 353 229 721

SC-322230/03

Den otevřených dveří!
úterý 12. 3. 2013 

od 10.00 do 18.00 hodin
Přijďte se podívat do nově otevřených prostorů 
hotelu Quisisana Palace a ochutnat jeden ze tří 
druhů čerstvě pražené kávy.   
 Těšíme se na vaši návštěvu!

S tímto kupónem obdržíte slevu 50 %  
na vámi vybranou kávu.
Platnost kuponu do 30. 6. 2013

Každý čtvrtek rybí speciality!

Mariánskolázeňská 3,  Karlovy Vary

SC-330327/01

SC-330329/01

SC-321949/35
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· KuLturNí servis

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

3. 3. Ne 15.00 jana galinová: LoupežNíK rumcajs 
Docela velké divadlo: Slavné pohádkové příběhy jičínského 
ševce a jeho přátel autora Václava Čtvrtka pro činohru zdra-
matizovala Jana galinová. Hrají: rumcajs Petr erlitz, Manka 
Zuzana Bartošová, anka a Víla andulka Lenka Lavičková, 
Vodník Volšoveček Jan Bouše, Kněžna Lucie randáková, 
Knížepán Lukáš Masár, Starosta Humpál Petr Kozák, lesní 
havěť Jana galinová a Ivan Vlasák.  
režie: Jurij galin 

4. 3. po 19.30 gaLaKoNcert operetNích meLodií 
a evergreeNů - koncert 
Komorní orchestr Nálady se sólisty: Venuše Dvořáková, 
sólistka opery DJKT Plzeň; roman Krebs – tenor, sólista opery 
DJKT Plzeň; Petr Matuszek – bas, sólista opery Severočes-
kého divadla opery a baletu. Nejslavnější operetní melodie 
a evergreeny ze slavných operet F. Lehára, J. Strausse, 
e. Kalmána, O. Nedbala a dalších. 

5. 3. Út 19.30 Lars von trier: Kdo je tady ŘediteL? 
Švandovo divadlo: Skvělá současná komedie z prostře-
dí nejmenované dánské firmy. ravn je jejím ředitelem a 
zároveň majitelem, ovšem to před svými kolegy úspěšně 
skrývá. Všechna nepopulární rozhodnutí tak může svést na 
vymyšleného ředitele, kterého zaměstnanci nikdy neviděli. 
Deset let mu tato taktika vycházela. až nyní, když chce firmu 
prodat, je nutné najít někoho, kdo ředitele sehraje. Hrají: 
Michal Dlouhý, alexej Pyško/Dušan Sitek, Petra Jungmanová, 
Šárka urbanovská/Blanka Popková, Kristýna Frejová, robert 
Jašków, Jaroslav Šmíd, Martina Krátká, Kamil Halbich, Klára 
Cibulková, Tomáš Pavelka, David Punčochář.  
režie: Daniel Hrbek 

7. 3. čt 19.30 mistr jazzu
ZŠ a ZuŠ Karlovy Vary: Muzikál Mistr jazzu je návratem do tzv. 
jazzového věku. Chudý mladík Jim má sen dostat se do vyšší 
společnosti. Při jeho cestách ho doprovází pomocník Hugo. 
Po setkání se slečnou amanthis se naplno pustí do realizace 
svých snů, zařídí si svou vlastní akademii a stane se jejím 
ředitelem. Ne vše ale vychází podle Jimových plánů. Příběh 
vypráví o snaze stát se uznávaným, je o nadšení z úspěchu i 
smutku z neúspěchu, o přátelství i nepřátelství a je plný oče-
kávání a hlavně jazzu. Hudba a texty: Milan Zítka; aranžmá: 
Milan Zítka, Milan Krajíc, Jindřich Volf jun.  
režie: Pavla Šemberová. 

10. 3. Ne 15.00 hana Lamková: matylda zasahuje aneb 
povídačky naší kačky 
DaP - divadelní agentura Praha: Matylda je kachna domácí, 
která žije se svým sousedem psem Barykem a ostatními 
zvířaty na venkovském dvorku. Všem svým zvířecím sou-
sedům ráda pomůže, ale hlavně poradí, protože „se zajímá 
o své bližní,“ jak říká své zálibě zasahovat druhým do života 
a manipulovat jimi. Střídavě hrají: Milada Bednářová, Zdeněk 
Košata, Tomáš racek, Pavla Drtinová, Kristina Kudrnáčová, 
Martin Jurajda, Josef Zýka. 
režie: Miroslav Pokorný 

11. 3. po 19.30 dan gordon: ceNa za NěžNost 
Divadlo Palace: Hra stejně jako film zdařile osciluje na hranici 
komedie a melodramu, předvádí téměř 30 let vztahu dvou žen, 
matky a dcery. aurora je velmi autoritativní žena, poněkud 
výstřední vdova, která žije jen pro svou dceru emmu, jíž se 
snaží organizovat a kontrolovat život. Hrají: Jitka Čvančarová, 
Jana Janěková, alexej Pyško, Jan Kačer, Marcela Holubcová, 
Daniela Choděrová.  
režie: Viktorie Čermáková 

12. 3. Út 19.30 věra špinarová & adam pavlík  
baNd tour 2013 - koncert 
Věra Špinarová vyráží na své druhé samostatné turné s ná-
zvem Věra Špinarová & adam Pavlík band tour 2013. Během 
měsíců březen a duben odehraje celkem 14 koncertů po celé 
Čr. Jako hosty si pozvala smyčcové kvarteto Janáčkovy 
filharmonie a skvělého hudebníka a muzikanta Petra Bende. 
Na koncertech zazní jak největší hity této populární zpěvačky, 
tak zcela nové písně v novém podání. 

13. 3. st 19.30 axel hellstenius, petter Næss:  
chvála bláznovství aneb elling a Kjell 
ČKMD Podle novely Ingvara ambjørnsena pro divadlo adap-
tovali axel Hellstenius a Petter Næss. Hra Chvála bláznovství 
s podtitulem elling a Kjell vypráví o autistické dvojici, která je 
po úspěšné léčbě propuštěna z ústavu do chráněného bydlení. 
Musí se aktivně zapojit do vnějšího světa, jinak jí hrozí návrat 
zpět do psychiatrické léčebny. Pro autismem postižené jedince 
je nejtěžší vystoupit ze zavedených vzorečků chování a vzta-
hů, na které si už v ústavu zvykli. Hrají: Tomáš Petřík, Michal 

Malátný, Karel Beseda, Leny Lang, Magdalena Hniličková, 
Linda Kotisová; Na violoncello hrají Hana Janoušková nebo 
Natallia rothbauerová nebo eva Kumperová.  
režie:Jiří Seydler 

14. 3. čt 19.30 irsKá taNečNí shoW -  
FaNtasy oF daNce 
Taneční soubor Merlin: uvidíte dynamické taneční vystoupení. 
atmosféru tohoto programu působivě zvýrazňuje velkolepé 
scénické a světelné vyznění a mnoho kostýmových převleků, 
které efektně dotváří dokonalý umělecký zážitek z předsta-
vení. Irské tance jsou zosobněním dokonalého souladu, rytmu 
a jedinečné harmonie pohybů. Tvůrci programu připravili 
koktail pro všechny smysly. 

16. 3. so 19.30 peter shaffer: Komedie potmě - derNi-
éra 
Činohra Karlovarského městského divadla: Komedie potmě 
otevřela Peteru Shafferovi cestu na evropská jeviště. Dnes je 
pokládána za jednu z nejoriginálnějších, nejduchaplnějších 
a nejzábavnějších komedií situačního žánru vůbec. a nápad, 
na němž je založena - záměna světla a tmy - za nápad století. 
a nebyl by to Peter Shaffer, kdyby jím směřoval pouze k formě. 
Formální princip samozřejmě otevírá prostor velice neotřelé 
a neodolatelné situační komice. Hrají: Pavel Nový, Lucie 
Domesová, Ladislav Odrazil, alexandra Ptáčková, Leny Lang, 
Karel Beseda, Martin Chamer, Petr richter.  
režie: Jiří Seydler 

18. 3. po 19.30 ray cooney: ve dvou se to Lépe táhNe 
aneb peKLo v hoteLu WestmiNster 
Divadelní společnost ON.STage! Drobná chybička v 
ubytovacím pořádku rozpoutá v hotelu Westminster doslova 
„peklo“ a zkomplikuje plánované víkendové zálety. Množství 
bláznivých situací, nedorozumění a humorných dialogů přináší 
komedie jednoho z nejuváděnějších dramatiků současné ko-
mediální tvorby. Hrají: roman Štolpa, Ivana Jirešová, ernesto 
Čekan/Ondřej Kavan, Petra Doležalová/anna Kulovaná/eva 
Kodešová, Tomáš Turek/roman Štabrňák, Michaela Dolinová/
HanaSršňová, MojmírMaděrič/Kryštof Nohýnek, Jitka Sedláč-
ková/Marcela Nohýnková, Vlastimil Korec/Josef Pejchal 

19. 3. Út 19.30 gLeNN miLLer story - koncert 
Big Band byl založen v roce 1986. Soubor je složen z pro-
fesionálních hudebníků karlovarského regionu a pravidelně 
vystupuje na mnoha akcích. Základním repertoárem Big 
Bandu jsou skladby ze zlaté éry swingu. glenn Miller, Duke 
ellington, Count Basie, Benny goodmann, george gershwin 
aj. patří k mistrům swingové hudby. Jejich skladby uslyšíte na 
koncertech Big Bandu Karlovy Vary a jeho sólistů pod vedením 
trombonisty Zdeňka Kráma. Sólo zpěv: Miroslava Lendělová 

20. 3. st 19.30 všechNopartičKa 
Karel Šíp a Josef alois Náhlovský: Všechnopartička je pořad 
Karla Šípa tentokrát s jediným hostem - Josefem Náhlovským. 
Ve volném dialogu proberou jeho umělecké začátky, zážitky 
ze studentských let, společně pohovoří o svých sportovních 
aktivitách i cesta do zahraničí, opředená veselými historkami. 
Improvizovaný pořad volně navazuje na styl pořadu Všech-
nopárty. 

21. 3. čt 19.30 petr iljič čajkovskij: Labutí jezero 
Severočeské divadlo: Mistrovské dílo posvěcené geniální 
hudbou Petra Iljiče Čajkovského. Labutí jezero představuje pro 
každou novou generaci sólistů a pro celé soubory vzrušující 
výzvu k prezentaci vrcholné taneční virtuozity. V roli Odetty 
– Odilie a Prince vystoupí sólisté baletu Margarita Pleškova a 
Vladimír gončarov. Hraje: Orchestr Severočeského divadla Ústí 
nad Labem; Choreografie: Lev Ivanov, Marius Petipa, Vladimír 
Nečas; Dirigent: Tvrtko Karlovič/Milan Kaňák.  
režie: Vladimír Nečas 

25. 3. po 19.30 rob becker: cavemaN 
POINT s.r.o.: Máte chuť se rozesmát až k slzám?? Přijďte se 
podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem 
a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a 
vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Caveman je nejen ob-
hajobou jeskynního muže, ale hlavně obhajobou inteligentního 
humoru. Dlouho u nás nevídanou! Hraje: Jakub Slach. 
režie: Patrik Hartl
 
26. 3. Út 19.30 antonín procházka: FatáLNí bratŘi – 
pro uzavřenou společnost.  
agentura Harlekýn 

31. 3. Ne 19.30 gaetano donizetti: Nápoj LásKy 
Divadlo J. K. Tyla: Opera vypráví příběh z italského venkova 
o nesmělém mladíkovi Nemorinovi, zamilovaném do bohaté 
mladé selky adiny, kterou se snaží získat pomocí nápoje lásky 
od potulného mastičkáře Dulcamary. Nápoj lásky je ve sku-
tečnosti obyčejné víno, kterého když se Nemorino dostatečně 
napije, ztrácí ostych a adině vyznává svou lásku. 
Operu uvedeme v italském originále s českými titulky.

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

1. 3.   19:30  
michal viewegh, dodo gombár - andělé všedního dne 
premiéra
Tragikomedie o tom, že nemusíme věřit v Boha, ale nesmíme 
v něj přestat doufat. Premiéra představení Divadelního studia 
D3.

6. 3.   19:30  
echt!
už čtvrt století působí na scéně česká pubrocková skupina, 
jejíž frontman Karel Malík zpívá velmi hořké texty. Kapelou v 
minulosti prošli i plastici Jiří Kabeš a Mejla Hlavsa. Její kořeny 
vedou neomylně na pražskou Klamovku. 

7. 3.   19:30  
michal viewegh, dodo gombár - andělé všedního dne 
Tragikomedie o tom, že nemusíme věřit v Boha, ale nesmíme 
v něj přestat doufat. Představení Divadelního studia D3.

12. 3.   19:30  
zrní
žánrově těžko zařaditelná kladenská skupina je označována 
jako folkrocková. Vychází však z dnešní rychlé elektronické 
doby a inspiruje se i hudbou lidovou, zvuky, zvířaty, komiksy, 
počítači, Poldovkou, zvuky strojů, aut, měst. Zkrátka, jak sami 
říkají, Zrní je hra, kladenskej uhelnej zen. 

15. 3.   19:30  
jaroslav Wykrent 
Přerovský skladatel, textař a zpěvák sklízel v 60. letech 
slávu jako člen bigbeatové Synkopy a v 70. a 80. letech jako 
písničkář. Po vážných zdravotních problémech se tento dvorní 
autor a textař Marie rottrové vrací na scénu. 

22. 3.   19:30  
Nezmaři
Stálice na české country scéně již získala řadu ocenění, 
včetně několika Port. Na svém kontě má již 14 alb a svým 
posluchačům dělá radost už 35 let. Právě toto výročí si na 
svém koncertě připomene. 

27. 3.   19:30  
braN 
Písně s mystickým nádechem, ovlivněné starými bretaňskými 
legendami, dobrodružstvím, tancem, melancholií a průzrač-
ností moře. Skladby inspirované poezií a nočními eskapádami 
ve staré Praze začátku dvacátého století. To je svět skupiny 
Bran, ve kterém mají rozhodující slovo sny…

29. 3.   19:30  
Kabaret jak brno... aneb tajemství sprchového kótečku
Neuvěřitelná dobrodružství Brňáka Zdeňka Ližkepeka v Praze. 
Veselý kabaret o lidech smutných až zoufalých, melodie 
rozverné i tklivé. Podíváme se do budoucnosti i minulosti, 
zahrajeme si veselou soutěž a projedeme se po vodě! Předsta-
vení Studia mladých.

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

1. 3., Lázně iii, 19.30 hodin
Maurice ravel: Pavana za mrtvou infantku; Fryderyk Chopin: 
Koncert pro klavír a orchestr č. 2 f moll; Sergej Prokofjev: 
Suita z baletu romeo a Julie; Ivan Klánský – klavír; dirigent 
Jiří Štrunc

8. 3., Lázně iii, 19.30 hodin
Koncert ve spolupráci s Hudební vysokou školou v Curichu 
Mistrovské kurzy v dirigování; Petr Iljič Čajkovskij: Houslový 
koncert D dur; antonín Dvořák: Symfonie č. 7 d moll; Iryna 
gintova – housle; vedoucí projektu dirigent Johannes Schlaefli

15. 3., Lázně iii, 19.30 hodin
antonín Dvořák: Symfonie č. 6 D dur; Luboš Fišer: Patnáct 
listů podle Dürerovy apokalypsy; ervín Schulhoff: Koncert 
pro smyčcové kvarteto a orchestr; PiKap Quartet; dirigent Jiří 
Štrunc

22. 3., Lázně iii, 19.30 hodin
Ondřej Kukal: Symfonie č. 1; antonín Dvořák: Koncert pro 

KMd karlovarské městské divadlo ScÉNA HuSovKA

KSo karlovarský symfonický orchestr
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violoncello a orchestr; Ivan Vokáč - violoncello (nejlepší český 
účastník Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2012 
v oboru violoncello); dirigent Ondřej Kukall

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

Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak

1. 3.   martiNa bártová Quartet
Tato úspěšná, charizmatická a talentovaná zpěvačka vešla 
ve známost vítězstvím v pěvecké show robin Hood cesta ke 
slávě publikum doslova ohromí její vynikající suverénní pě-
vecký projev a tento dojem umocňuje i zpěvaččina vynikající 
doprovodná kapela… Vstupné: 100,- Kč

8. 3.   uzavŘeNá spoLečNost

15. 3.   super trio Wuh – sKip WiLLKiNs – usa/cz
Mezinárodní jazzový projekt amerického pianisty Skipa 
Willkinse, jehož doprovází naši přední jazzoví nestoři, 
Jaromír Helešic - bicí a František uhlíř - kontrabas, koncerty 
těchto brilantních instrumentalistů jsou opravdovou jazzovou 
seancí… Zazní autorské skladby z dílny všech protagonistů i 
klasické americké jazzové standardy.

22. 3.    Lee aNdreW davisoN baNd - usa/cz 
americký černošský zpěvák L. a. Davison pochází ze státu 
Oklahoma, pravidelně koncertuje zejména v pražských klu-
bech. žánrové rozpětí je široké, od gospelů přes blues až po 
moderní jazz. V Clubu Imperial vystoupí v doprovodu předních 
pražských hudebníků. Originalita, kvalita a autentičnost jsou 
synonymy tohoto mimořádného hudebního zážitku…
Vstupné: 100,- Kč

29.3   souL coLLectioN baNd
Lídrem kapely je charizmatický zpěvák a saxofonista Vladislav 
Drtina, který patří právem k muzikantské špičce. Vynikající 
zpěv a vybraný repertoár mísící soul, funk, sambu, bosa novu 
a salsu – to je záruka jedinečné atmosféry koncertů této 
úspěšné formace.

speciáLNí pozváNKa:
14. 3.   speciáLNí gastroNomicKá aKce
Březnovou gastronomickou akci jsme nazvali Útok humrů, ale 
nemusíte se bát, humři nebudou útočit na vás, nýbrž na vaše 
chuťové buňky. Humři mají velice delikátní chuť a navíc jsou 
zdrojem bílkovin a minerálních látek, především jódu, který 
hraje nezastupitelnou roli při tvorbě hormonů štítné žlázy. 
Nabídka pochoutek bude jako vždy široká, za všechny jme-
nujme alespoň jednu: půlka pošírovaného humra s arganovým 
vinaigretem, bramborovou espumou a drobnou zeleninkou.

17. 3.   deN sv. patriKa - patroNa irsKa
Večerem u příležitosti oslavy Dne sv. Patrika – patrona Irska 
bude provázet zkušený diskžokej, zazní irská hudba, součástí 
programu bude vystoupení irských tanců. V nabídce samo-
zřejmě nebudou chybět tradiční irské pokrmy ani typické irské 
nápoje – tmavé pivo a whiskey.

živá hudba:
Maracas band – pondělí 
gipsy Hery band – středa  
Diskotékový pořad – sobota 
Úterní vystoupení:
Magic show, indické nebo orientální tance

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

30. 2.–29. 3.  17:00  Nenuď se, ukaž se
Vernisáž výstavy vítěze čtvrtého ročníku soutěže talentů 
s názvem Nenuď se, ukaž se. 

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

vÝstavy:
vítek čapek
Objevná výstava přiblíží neznámé dílo Vítka Čapka (1954–
1988), jeho monochromní obrazy či kresebné kompozice 
kružnic a elips naplňující minimalistické tendence v umění. 
Potrvá do 31. 3. 2013.

stáLá expozice:
české umění 20. století 
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy 
českého umění 20. století. expozice představí díla klasiků 
českého moderního umění 20. století.

daLší aKce:
5. 3.   19:30 voice & toys 
Novou jazzovou formaci tvoří nejlepší český vibrafonista 
radek Krampl společně s výtečným soulovým zpěvákem 
Markem Hlavicou, kontrabasistou Petrem Dvorským a hráčem 
na perkusní nástroje Tomášem reindlem. 

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

výstavy:
moc - bezmoc - Nadmoc / macht - ohnmacht - Übermacht
Mezinárodní projekt připravený Künstlergilde esslingen v roce 
2012 pro galerii v regensburgu představí v menší obměně 
obrazy, fotografie, objekty i instalace téměř 30 autorů reflek-
tujících projevy moci ve všech jejích podobách. Do 3. 3. 2013.

11 světů / současná česká ilustrace pro děti 
Interaktivní výstava autora radima Kopáče představí tvorbu 
jedenácti současných českých autorů ilustrací pro děti - David 
Böhm, Pavel Čech, Jiří Franta, renáta Fučíková, Vendula 
Chalánková, Karel Jerie, Lucie Lomová, galina Miklínová, Petr 
Nikl, Petr Šmalec, Vhrsti. Vernisáž - čtvrtek 7. 3. v 17 hodin. 
Do 5. 5. 2013.

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

daLší aKce:
Středa 13. 3. 2013, 16.30–18.30 hodin, vstupné 80 Kč,  
nutno rezervovat na tel. č. 734 788 029  
nebo na vargová@galeriekvary.cz
enkaustika 
Výtvarná dílna pro dospělé i děti zaměřená na malbu voskem 
a enkaustickou žehličkou. Součástí dílny je komentovaná 
prohlídka aktuální výstavy současné ilustrační tvorby.

Středa 20. 3. 2013, 17–19 hodin, vstupné 80 Kč, nutno rezer-
vovat na tel. č. 734 788 029 nebo na vargová@galeriekvary.cz
autorská kniha 
Tvorba vlastních knížek, diářů, bločků či minialb za pomoci 
technik japonské vazby, leporela či mokrého plstění. Součástí 
dílny pro dospělé i děti je komentovaná prohlídka aktuální 
výstavy současné ilustrační tvorby.

Středa 27. 3. 2013, 17–19 hodin, vstupné 80 Kč, nutno rezer-
vovat na tel. č. 734 788 029 nebo na vargová@galeriekvary.cz
velikonoční dílna s pavlou vargovou
různé techniky zdobení kraslic a výroba velikonočních deko-
rací, určeno dospělým i dětem, vlastní vyfouklá vajíčka vítána!

Březen (konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 112 
nebo 606 928 844), vstupné 200 Kč na osobu
točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze 
pro 2 osoby.

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

Kurzy KreativNí tvorby:
5. 3.  17.00
jarNí drátováNí KrasLic
různé techniky drátování z tenkých barevných drátků.

19. 3.  17.00
ZářIVÉ ŠPerKy Z POLyMerů – NOVINKa
Přijďte si vyzkoušet nové materiály: křišťálový gel a barevné 
metalické plátky.

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

celý březen  
– prodejní výstava uměleckých děl českých výtvarníků

Modenská 15, Karlovy Vary – Doubí, tel.: 773 216 621 
skola@wlastovka.cz, www.wlastovka.cz

rukodělná tvorba v ateLiéru archa
23. 3. 9:00–13:00 šití: velká panenka; kurzovné 300 Kč, 
šicí potřeby s sebou; přihlášky na tel. 603 113 983 (Dagmar 
Kuncová)

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

30. 3.  19:00 pražský výběr
Koncert legendární české kapely.

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

5. 3.  18.30  
2. přednáška z cyklu světová náboženství: KŘesŤaNství
Bc. Ludmila Křivancová seznámí posluchače se základními 
informacemi o křesťanství, na kterém stojí evropská civilizace, 
a zamyslí se nad vztahem křesťanství a jiných náboženství. 

13. 3.  18.30 
přednáška pharmdr. grety zitkove na téma  
jarNí očista těLa, aLergicKá oNemocNěNí
Po přednášce bude následovat diskuse a poradenství. 
Pozor: středeční přednáška mimořádně až v 18.30!

20. 3.  17.00
přednáška mudr. jaromíra pelčíka  
– domácí aKupresura iii 
Kdy a co použít bez rizika a několik praktických rad lékaře.

27. 3.  17.00 
druhé setkání s cvičitelkou hankou bartošovou 
– protahovací a posilovací cviky.  
Doporučujeme vzít si s sebou cvičební úbor. 

V březnu si můžete prohlédnout výstavu prací ze soutěže 
dopis pro ježíšKa v prostorách Městské knihovny. 

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
půjčovní doba:
Pondělí – čtvrtek 10.00–12.00, 12.30–18.00 
Pátek 12.00–16.00  
Středa 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

GAlerIe SuPerMArKeT wc

interaktivní GAlerIe becherova vila

GAlerIe duHová PAleTA

MĚSTSKá KNIHovNA karlovy vary

Kv AreNA

MĚSTSKá GAlerIe karlovy vary

wAldorfSKá zš wlAšTovKA
cluB IMPerIAl

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

pro veŘejNost
sál dvory:
21. 3.  16:30 v paměti syNagogy
Promítání filmu o životě židovských obyvatel Karlovarského 
kraje před válkou, po ní a dnes… (Balime, mediální centrum); 
vstupné 40 Kč

pobočka Lidická:
6. 3.  18:18 a jiNaK vám Nic Nechybí?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů.
Tentokrát z knihy Jana Wericha Fimfárum čte Václav Balšán

16. 3.   16:00–23:00 maratoN čteNí
oslovení z tmy
čtení z knih Ladislava Fukse

20. 3.   18:18 a jiNaK vám Nic Nechybí?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů.
Tentokrát z knihy alexandry Salmely 27 aneb Smrt nás prosla-
ví. Čte Táňa Pačísková.
  
vÝstavy
hala dvory:
15. 2.–28. 3. současNé česKé a sLoveNsKé exLibris 
autor výstavy: Ing. Humplík
    
pro děti
dětské odd. dvory:
1., 8., 15., 22. 3. 15:00 pátečNí hrátKy
Hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let.

6. 3.  13:00 stŘeda s pohádKou
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního a mladšího 
školního věku

13., 20., 27. 3. 13:00 stŘedečNí vÝtvarNé díLNíč-
Ky 
pro kluky a holčičky; pro děti předškolního a mladšího 
školního věku

29. 3.   15:00 eKodíLNa
Výtvarná práce s recyklovatelnými materiály; pro děti od 7 let

pro seNiory
pobočka Lidická
14., 28. 3. 10:00  LiterárNí KLub seNiorů
Otevřená volnočasové 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. 3. 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

9. 3.   15:00  herNí sobota – celodenní hraní 
strategických, logických a společenských deskových her.
Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková 
hranice není stanovena

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

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. 2013  
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.

13. 3.–12. 5. 2013  
výstava: je Ferda mravenec nejlepší?
Fenomén dětského hrdiny napříč generacemi. Výstava 
zaměřená na známého dětského hrdinu jej přiblíží v různých 
podobách - především v kresbách Ondřeje Sekory a v rozlič-
ných loutkových provedeních. Výstavu doplní velkoformátové 
fotografie skutečných mravenců, mraveniště a další artefakty 
s přírodní tematikou. Vernisáž 13. 3. 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

26. 3.   18:30–20:02 
otevírání dveří do nitra...
Úplňkové meditace pod vedením Lydie Potužákové.

Členové klubu se scházejí vždy druhé úterý v měsíci 
po 18. hodině v zasedací místnosti vodáren a kanalizací 
Karlovy vary, 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

Křesadlo 2012 - cena pro obyčejné lidi, kteří dělají 
neobyčejné věci.
Nominujte svého dobrovolníka! Znáte ve svém okolí někoho, 
kdo dobrovolně věnuje svůj čas a energii veřejně prospěšné 
činnosti? Zaslouží si podle vás ocenění? Nominační formulář 
je ke stažení na www.materske-centrum.cz nebo k vyzved-
nutí na pobočkách Městské knihovny Karlovy vary a Cheb 
a Sokolov, na Krajském úřadě a v Krajské knihovně. Sběr 
nominací do 15. 3. 2013. Slavnostní ceremoniál udílení cen 
se bude konat 19. 4. 2013 v klášterním kostele sv. antonína 
Paduánského, Komenského 77, 356 01 Sokolov.

9. 3.   volání jara
Také už se těšíte na sluníčko, ptáčky, rozkvetlé kytičky a stro-
my? Přijďte s námi přivolat jaro, aby sluníčko nezaspalo.
Připravujeme pro vás dopoledne plné písniček, říkanek a sou-
těží. rezervace na tel. 353 230 847.

Kostelní 1, Karlovy Vary. Kontaktní osoba: Barbora Volfová
kr.akademie@volny.cz; akavar.atlasweb.cz

přednášky:
1. 3.   19.00 hodin
historie, teologie a odkaz druhého vatikánského koncilu 
na faře v rybářích.

2. 3.   9.00 hodin
duchovní obnova: vím, komu jsem uvěřil aneb o cestách 
rozumu a srdce k víře v kostele Nanebevstoupení Páně 
ve Staré roli.

Přehled nedělních bohoslužeb v Karlových Varech
www.cirkvekarlovyvary.cz

armáda spásy – as, Jugoslávská 16, www.armadaspasy.cz
•	Bohoslužba	každou	neděli	od	9:30	hod.
bratrská jednota baptistů – bjb, Závodu míru 42/112, 
www.karlovyvary.bjb.cz
•	Bohoslužba	každou	neděli	od	9:30-11:00	hod.
církev adventistů sedmého dne – casd, Plzeňská 1487/49, 
www.karlovyvary.casd.cz
•	Bohoslužba	každou	sobotu	od	9:30	hod.
církev československá husitská – cčsh, Mariánskolázeň-
ská 4, www.nabozenskaobecccshkarlovyvary.info 
•	Bohoslužba	každou	neděli	od	9:00	hod.
církev českobratrská evangelická – čce,  
Zahradní 898/33, www.karlovy-vary.evangnet.cz
•	Bohoslužba	každou	neděli	od	9:15	hod.
církev bratrská – cb, Bulharská 29 a,  
www.cb.cz/karlovy.vary
•	Bohoslužba	každou	neděli	od	9:30	hod.	
Kurzy alfa každou středu od 19.00 hod., vstup volný.
Křesťanské sbory – Ksb, Zahradní 898/33,  
www.krestsbor-kv.cz 
•	Bohoslužba	každou	neděli	od	14:00	hod.
Římskokatolická církev – ŘKc, Stará role, Kostelní 341/1, 
www.farnoststararole.cz
•	Bohoslužba	každou	neděli	od	8:30	hod.
Farnost povýšení sv. Kříže, rybáře. 
•	Bohoslužba	každou	neděli	od	8:30	hod.
Náměstí svobody 217/2 u sv. máří magdalény. 
•	Bohoslužby	každou	neděli	od	8:30;	10:00;	18:00	hod.
Řeckokatolická farnost v Karlových varech,
Ondřejská kaple, Ondřejská 2, 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)

KrAjSKá KNIHovNA karlovy vary

HvĚzdárNA KArlovY vArY

MuzeuM KArlovY vArY

rAdIoKluB oK1KvK

regenerační centrum SrdíČKo

o. S. dveře doKořáN

KluB PřáTel foToGrAfIe Kv

MATeřSKÉ ceNTruM

KřeSťANSKá AKAdeMIe Kv

PřeHled BoHoSlužeB
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Co vlastně uráží občany?
• Reakce na příspěvek k Becherplatzu.
Přečetl jsem si příspěvek v Karlovarských radnič-
ních listech č. 2/2013 pod názvem Jsou Karlovy 
Vary ještě české? a také reakci na tento článek 
od tiskového mluvčího Magistrátu města Karlovy 
Vary, s kterým plně souhlasím. Pod výše uvedeným 
příspěvkem, který se táže, zda je naše město ještě 
české, je podepsáno Sdružení obětí nacismu klub 
Karlovy Vary. Z článku čiší nenávist, nacionalismus 
a zřejmě i neznalost historických faktů. Lze jistě 
chápat a možná si i těžko představit utrpení všech, 
kteří nějakým způsobem skutečně v období II. svě-
tové války trpěli, ztratili své bližní atd., a proto vše 
německy psané jim tuto strašnou dobu ještě stále 
připomíná. Přesto však bych si moc a moc přál, 

aby se jejich nelehké vzpomínání neměnilo v nená-
vist a historické zkreslování. Osobně si myslím, že 
se také mohu považovat za „skutečného Čecha“, 
narodil jsem se v roce 1942 sice v Brně (tedy 
Moravák), ale v našem městě žiji od roku 1945. 
V poslední době se mi však zdá, že se množí tolik 
nespravedlivá a se skutečnou historií našeho města 
nesouvisící nabádání a varování typu: „Nechce-
me dovolit, aby jednou naši vnuci a pravnuci byli 
druhořadými občany ve své vlasti (citace). a proto 
hurá, pojďme odstranit ten nápis Becherplatz (a je 
přece jedno, že s nacistickým Německem ani 
Landsmannschaftem nemá nic společného).
pecha – senior

Vzpomínka na dům Svatý Josef

dobrý den, se zaujetím jsem si přečetl článek 
o Lázeňském domě Svatý Josef. Tento dům 
jsem z mládí velice dobře znal. Bydleli jsme 

kdysi na Jednotných odborech číslo 21 (Zahrad-
ní ulice). Jednalo se o služební byt na bývalém 
KNV Karlovy Vary, kde můj otec pracoval, a právě 
někdy v období 1954–56 měl tento úřad v domě 
Svatý Josef v Karlových Varech měl v tomto domě 

svoji ubytovnu a hlavně závodní jídelnu s kuchyní, 
jejímž vedoucím se stal můj otec Josef Míka. 
Ve sklepě byla kuchyně a nad ní jídelna. Sám 
jsem jako zvědavé dítě prolezl celý barák, dobře 
si pamatuji na některé pokoje, kde bydleli někteří 
z mých kamarádů. Dále si pamatuji na přilehlou 
zahradu, která v té době byla již zdevastovaná 
a zůstaly na ní jen základy po jistě pěkném altánu. 
Tento objekt měl opravdu smůlu, protože byl mimo 
hlavní lázeňskou zónu, i když uprostřed ní, málokdo 
si všiml, že dochází k jeho bourání, a potom už bylo 
pozdě. I když jsem si myslel, že celý barák znám, 
o zmiňované kapli jsem nevěděl. asi byla dobře 
uzavřena a zatarasena starým nábytkem, jehož 
se na chodbách dost povalovalo. Věřím, že zaslaná 
fotografie doplní střípky k historii tohoto lázeňské-
ho domu, o níž nebyla v textu článku zmínka.
jiří míka

Reakce na článek 
Strážníci si posvítí 
na ubytovny
Protože se nacházíme v podobně postižené 
lokalitě (jde o drahovické sídliště) a problémy, které 
nastiňujete, pozorujeme již dlouho, není nám jasné, 
proč se teprve zpracovávají jakési projekty v rámci 
programu prevence kriminality. Nejlepší prevencí 
jsou, a to fungovalo už v dávné minulosti, tvrdé 
a účinné tresty! V žádném případě nesouhlasíme 
s vaší formulací či snad omluvou, že se jedná 
o osoby, které mají rozdílný životní styl a nechtějí 
(a také to samozřejmě nedělají) ho měnit. Nebylo by 
tedy jednou z variant řešení odstěhovat tyto skupiny 
(jak konkrétně píšete „závadové osoby“) daleko 
mimo civilizovanou a slušnou společnost? Dát jim 
možnost svůj životní styl udržovat a rozvíjet? My na 
rozdíl od mnohých, kteří se oddávají bujarým 
večírkům, hlučí, dělají nepořádek a provozují krimi-
nální činnost, musíme ráno vstávat, abychom jim 
z našich daní zajistili pravidelné sociální dávky.
V odstavci „ubytovny pod lupou“ se zmiňujete 
o záměru, jehož součástí je systém prostupného 
bydlení. Je tím snad myšleno, že tzv. sociálně slabší 
se budou postupně přistěhovávat do obytných 
domů mezi „obyčejné“ lidi? Člověk nemusí být 
nutně sociolog, aby tušil, že podobné soužití v praxi 
nebude možné. Všichni víme, o jakých problémo-
vých osobách je řeč, a nám stačí, kolik financí spo-
lykala obydlí, ve kterých se nacházeli např. v Doubí, 
než je totálně vybydleli a přistěhovali se například 
na ubytovnu v Drahovicích.
Nemáme pocit, že takové projekty stávající situaci, 
která se vyhrocuje, nějak zásadně vyřeší.
Přejme si tedy, aby bylo v K. Varech zase lépe.
obyvatelé ulic Úvalská a st. Kysibelská

Omluva čtenářům
V minulém vydání jsme v reakci Jana Kopála, 
mluvčího magistrátu k tématu Becherplatz zamě-
nili správný rok vzniku likérky 1867 za rok 1967. 
Moc se za tuto chybu omlouváme a děkujeme 
našim pozorným čtenářům za upozornění. 
redakce

Vážená redakce Karlovarských radničních listů,
chci vám vyjádřit uznání a poděkování za obsahovou náplň KrL. Především za články, včetně obrazových 
materiálů, z oblasti historie, ale i zajímavostí z aktuálního dění ve městě. Sleduji radniční listy už od vydá-
ní prvního čísla a s radostí konstatuji, že současná úroveň měsíčníku je nejlepší v historii vůbec. Přeji 
vám a celému redakčnímu kolektivu hodně zdaru v další práci a též kvalitní dopisovatele z řad veřejnosti.
bruno Fischer

Na snímku z roku 1921 je vidět část interiéru domu

Hledáte zajímavý rozhovor? Najdete ho na webu města
Lidé, kteří se zajímají o dění v Karlových Varech, si mohou pravidelně sledovat rozhovory s nejrůzněj-

šími osobnostmi města. Ty najdou na stránkách www.mmkv.cz v sekci Karlovarský týdeník.  

už jsou tam umístěny například rozhovory s Miroslavem Spurným z hvězdárny, Varvarou Divišovou 

za Městskou galerii, či náměstkem Jiřím Klsákem.

inzerce
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POČÍTAČOVÉ KURZY
•		Školení	soukromě	nebo	v	malé	skupince	
•		NOVÉ	TECHNOLOGIE	–	iPod,	iPad,	tablet
•		Word,	Excel,	PowerPoint,	Photoshop
•	POMOC	VYSOKOŠKOLÁKŮM	–	PŘÍPRAVA	
KE	ZKOUŠKÁM,	STYLIZACE	DIPLOM.	PRACÍ

777 940 555, www.softwarovaskola.cz
Iva Kulatá
lektorka PC kurzů
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STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554

SC
-3

22
22

2/
03



30   krl° březen 2013

· KŘížovKa/KoNtaKty

U multifunkční haly najdou lidé…

Odpovědi zašlete do 7. 3. 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 na některý z atraktivních koncertů agentury Vlny.

vyLosováNí soutěže:
Tajenkou únorové křížovky bylo: „filmová hvězda antonio Banderas.“
Ze správných odpovědí jsme vylosovali výherkyni Marii Haisovou, která 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
Bc. Romana Svobodová, DiS
353 118 554, U Spořitelny 2
r.svobodova@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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Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města
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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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