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Andělská pošta 
i dílny. Karlovarský 
advent bude patřit 

rodičům s dětmi
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č.zakázky: 2013077

cena: 899.000,-Kč
Byt 3+1 v přízemí cihlového domu po 
kompletní rekonstrukci, dosud nikým neo-
býván. Dům taktéž po rekonstrukci. Výbor-
ný stav. Ihned volný. Lokalita naproti parku 
s amfi teátrem. Osobní vlastnictví. 69 m2.

bytbyt

č.zakázky: 2013105 č.zakázky: 2013110

cena: 2.100.000,- Kč cena: 840.000,- Kč

RD bytMezirolí K.Vary – Dolní Drahovice

č.zakázky: 2013112

Cenu rádi sdělíme při osobním jednání

RDMezirolí bytK.Vary – Dolní DrahoviceRDKarlovy Vary - Tuhnice RDKarlovy Vary - Tuhnice

VAŠE MAKLÉŘKY

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

www.loyd.cz

FOTO Z PROJEKTU

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

č.zakázky: 2012132

cena: Od 1.000,-Kč/m2

Pozemky v oblíbené lokalitě „Pod rohem“ 
na výstavbu rodinného domu nyní za pří-
znivé ceny. 

pozemekJenišov u K. Varů pozemekJenišov u K. Varů

č.zakázky: 2013107

cena: 630.000,- Kč
Příjemný byt 1+1 v podílovém spoluvlast-
nictví ve 3. patře zděného domu  v Kvapi-
lově ul. Dobrý stav. Rekonstrukce před 10ti 
lety. Ideální pro mladé lidi. Klidné a tiché 
místo, hezký výhled z oken. Nad bytem 
malá mansarda. 45m2. 

bytK.Vary – Drahovice bytK.Vary – Drahovice

č.zakázky: 2013000

Pro pana učitele hledáme byt ke koupi 
vel. 2-3+1 v cihlové zástavbě v lokalitách 
K. Vary – Doubí, Tuhnice, Tašovice, Dvory. 
Ideálně po rekonstrukci. Platba v hotovos-
ti. Rychlý obchod.   

byt - koupěK.Vary byt - koupěK.Vary

POPTÁVKA

VYBERTE SI

č.zakázky: 2013109

cena: 9.500,- Kč + elektřina, plyn voda

bytK.Vary – Na Vyhlídce bytK.Vary – Na Vyhlídce

Petra Michlíková
739 527 609 774 025 415 774 930 139 777 093 232

Loket
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Užbydlíme!

NOVINKA!
SLEVA

Třípodlažní 2-gener. rodinný dům s komerční 
plochou (dílna, sklad, …) se zahradou. Soukromé 
místo, slepá ulice, přesto nedaleko centra města 
(Západní ul.-blízko ÖMV).  2x byt 3+1 s podkro-
vím + stávající dílna + garáž.  Ideální pro bydlení 
v kombinaci s podnikáním. Pozemek 1.324m2.

Rozestavěný rodinný dům vel. 5-6+kk s garáží 
se stavebním povolením. Přízemní stavba s 
plně obytným podkrovím.  Větší pozemek. 
Projekt v ceně. Kompletní inženýrské sítě. Obyt. 
plocha 150-210m2, pozemek 2.051m2. Začně-
te hned, hrubou stavbu již připravili za Vás.

Byt 2+1 v ul. Vítězná, v osob. vlastnictví ve 
2.p. zatepleného, klidného, nízkopodlažního 
panel. domu bez výtahu. Praktická dispozice, 
prostorný obývací pokoj s výhledem do 
zeleně, lodžie. Bez rekonstrukce. Všude kousek. 
Plocha - 57,1m2 + lodžie 4,95m2 + sklep.

Vkusně vybavený byt vel. 3+1 nad lá-
zeňským centrem. Dvoupodlažní byt po 
rekonstrukci je připraven pro nového 
nájemce v ul. Raisova. 4. Patro cihlového 
domu bez výtahu. Příjemný výhled. Dobrá 
adresa. Bydlet lze ihned. 95,72m2.

SC-330024/11
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Zdeněk Slába chce 
výtěžek z hazardu  
dělit i mezi školy
• Kdy a jak proběhnou zápisy pro příští školní rok?
Pokud se týká nástupu žáků do prvních tříd, očeká-
váme mírné navýšení počtu oproti minulým letům. 
Je to v podstatě v souladu s populační křivkou, 
kterou tento trend kopíruje. Jde o nejvyšší počet 
dětí za posledních deset let. Školy už zahájily pří-
pravu na zápis dětí do prvních tříd. Budou probíhat 
dny otevřených dveří a vlastní zápis se odehraje 
v rozmezí od 15. ledna do 15. února 2014.

• Jak se daří školám s jejich rozpočty?
Čerpání peněz ze státního rozpočtu závisí na jeho 
schválení. Proto nelze čerpání pro rok 2014 blíže 
specifikovat. Mělo by však jít o přibližně stejné 
částky jako v minulých letech. Výtěžek z hazardu 
se dělí do sféry sportu, kultury a sociálních potřeb. 
Náměstek primátora pro oblast školství se snaží 
o posun financí také ve prospěch školství, obnovy 
památek, prevence kriminality apod. Zda se to 
podaří vzhledem k nárokům a omezenosti příjmů, 
teprve uvidíme. Sám za svoji osobu tento trend 
podporuji. Ve spolupráci s KÚKK při přípravě návrhu 
rozpočtu přímých výdajů ve školství se celkově 
zpracovávají podklady pro 46 školských zařízení 
v obvodu obce s rozšířenou působností. Plně 
bylo vyhověno 30 subjektům, u sedmi škol bylo 
vyhověno částečně, šest subjektů bude řešeno 
v průběhu roku a pouze ve třech případech nebyl 
požadavek ke zvýšení rozpočtu akceptován. Celko-
vě došlo k navýšení finančních prostředků pro MŠ 
a ZŠ o 920 096 korun.

• V roce 2013 se podařilo realizovat řadu projektů, 
na které byste chtěl upozornit?
V uplynulém roce směřoval trend investic do MŠ. 
V šesti MŠ proběhly rekonstrukční práce zaměřené 
hlavně na zateplení budov, opravy fasád, výměnu 
oken apod. Z větších investic týkajících se ZŠ by-
chom na prvním místě mohli jmenovat výstavbu 
nového víceúčelového hřiště s umělým povrchem 
u ZŠ Poštovní nebo vybudování nové střechy 
u ZŠ Mozartova. V návrhu rozpočtu na nastávající 
období se počítá s investicemi do zateplení budov 
a obnovy fasád u MŠ Fibichova, ZŠ Truhlářská, 
ZŠ 1. máje a ZŠ Mozartova. Dále vybudování 
zázemí pro správce areálu při ZŠ Poštovní a úpravu 
školního nádvoří ZŠ Dukelských hrdinů. Tyto inves-
tice jsou v řádu mnoha milionů korun.

01 tváŘ z tituLNí straNy
Farář František Kišš posvětil loni karlovarské 
Vánoční trhy, letos jej vystřídá Vladimír Müller. Vá-
noční strom se ve městě rozsvítí prvního prosince, 
1. adventní svíci zapálí a na vánoční punč pozve 
primátor Petr Kulhánek.

07 NoviNKy pro roLavu a LetNí KiNo
Významných změn se přes zimu dočká Rolava 
i letní kino. Za samosprávu města je v rozhovoru 
představuje René Weis, jednatel KV City Centrum, 
která oba areály pro město spravuje. 

08 NoviNKy pŘehLeDNě v mobiLu
Mobilní průvodce pro návštěvníky Karlových Varů 
a mobilní aplikace InCity. V průběhu podzimu byly 
uvedeny do života dvě aplikace, které jsou určeny 
občanům města i jeho návštěvníkům. 

12 Kv areNa
Setkání hokejových legend a Bílé Vánoce Lucie 
Bílé. KV Arena přichystala na rozloučenou s rokem 

2013 pro Karlovaráky dva vánoční dárky. Vystou-
pení nejpopulárnější české zpěvačky v lázních 
doprovodí karlovarští symfonici, utkání Česko 
– Rusko připomene prestižní bitvy mezi oběma 
reprezentacemi.

14 LázeŇsKÝ rozhovor
Tradiční lázeňské procedury i ty zcela moderní. 
Vše v samém centru města a pod jednou střechou 
najdou v Alžbětiných lázních nejen Karlovaráci 
v rámci probíhající akce Snadná cesta do lázní. 

16 KosmoNauti ve varech
Alexandr Misurkin není zdaleka prvním kosmo-
nautem, který se v Karlových Varech zotavuje 
z pobytu ve vesmíru. 

20 zmizeLÉ Domy: saNssouci
Sans-souci ve francouzštině znamená bez starostí 
či bezstarostný. Pro Karlovaráky pak velkou kavár-
nu a zahradní restauraci. Stávala na promenádní 
cestě mezi Grandhotelem Pupp a Galerií umění.
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StudentSký parlament složený ze zástupců 

vedení města a žáků karlovarských základních 

a středních škol zasedl podruhé v tomto školním 

roce. Jedním z opakovaně diskutovaných témat byl 

stav horního nádraží. Nové postřehy a podněty kar-

lovarských školáků se týkaly například vylepšení 

drahovického areálu zdraví, rekonstrukce chodní-

ku v okolí zŠ J. a. Komenského a vybudování spor-

tovního hřiště u zŠ Dukelských hrdinů, předmětem 

debaty byly také ceny za parkování v centru města, 

možnosti rozšíření bazénového centra Kv areny 

o venkovní bazén, pokračující úpravy vodních 

ploch koupaliště rolava, problematika bezdomovců 

a čistota města.

den válečných veteránů si připomněly také 

Karlovy vary, za statutární město se pietního aktu 

u pomníku obětem všech válek zúčastnil náměstek 

primátora Jiří Klsák. Den válečných veteránů 

si především jako vzpomínku na padlé připomínají 

v naprosté většině zemí, které byly v novodobé 

historii zataženy do válečných konfliktů.

JaponSký velvySlanec tatsuo yamakawa 

navštívil ve středu 13. listopadu Karlovy vary. 

primátor petr Kulhánek jej informoval o dlouhole-

tém partnerství mezi Karlovými vary a japonským 

lázeňským městem Kusatsu, jehož třicetičlenná 

delegace Karlovy vary letos v létě navštívila, jelikož 

vloni obě města oslavila 20 let trvání partnerství. 

velvyslanec ocenil rozvíjející se spolupráci part-

nerských měst obou zemí a informoval primátora, 

že v příštím roce by se měla uskutečnit rozsáhlejší 

kampaň zaměřená na spolupráci české republiky 

a Japonska, do které by se město Karlovy vary 

pravděpodobně mohlo svými aktivitami zapojit.

SvatomartinSký průvod prošel Karlovými vary 

v pondělí 11. listopadu. střežit světýlko martinova 

poselství ve svém lampionu do nadcházející zimy 

a temnoty se vydali dospělí i děti, malí i velcí, rytíři 

a princezny. martinský svátek je totiž spojený s vý-

znamným lidským gestem – bratrským soucitem 

a rozdělením se s trpícím. průvod vedený svatým 

martinem a jeho družinou vyrazil na pouť městem 

z ulice zeyerova na prostranství před hotelem 

thermal, kde čekalo všechny účastníky i přihlíže-

jící vystoupení historického šermu a také ohňová 

show divadla ignis. svatomartinský průvod pořádá 

agentura rafael za přispění magistrátu města 

Karlovy vary.

halloweenSkých radovánek se na přelomu 

října a listopadu nemohou dočkat děti ze zŠ, 

mŠ a prŠ ve vančurově ulici ve staré roli. Již 

čtvrtým rokem pro ně vychovatelky školní družiny 

připravují na toto období halloweenskou noc – 

spaní ve škole. součástí dobrodružného večera je 

přehlídka masek, diskotéka a stezka odvahy. Děti 

prochází setmělou školou, kterou ozařuje pouze 

svit svíček, a čelí strašení bubáků a strašidláků. 

ale vše se nese v duchu legrace a zábavy. Na konci 

večera čeká na děti pohoštění, které s neuvěřitel-

nou kreativitou připravují rodiče našich žáků. poté 

někteří odchází domů a na zbytek čeká dobrodruž-

ná noc v tělocvičně školy. akce je velmi oblíbená 

jak u nejmenších předškoláčků, tak u starších 

žáků. za školní družinu při zŠ, mŠ a prŠ zapsaly 

paní vychovatelky Jana Šťovíčková, Lenka hrdlič-

ková a eva stacho.

v galerii duhová paleta měla stejně jako na 

podzim loňského roku možnost vystavit práce 

svých žáků střední průmyslová škola keramic-

ká a sklářská Karlovy vary. Letošní výstava je 

zaměřena na maturitní práce, právě na ty jsou totiž 

žáci po dobu čtyřletého studia připravováni nejvíc. 

Úspěšný absolvent musí hodnoticí komisi přesvěd-

čit o tom, že si téma nejdříve dobře nastudoval, 

originálně zpracoval a umí jej zasadit do kontextu 

studovaného oboru. výstava v Duhové paletě před-

stavuje ty nejúspěšnější praktické maturity, které 

byly na škole za posledních pár let vytvořeny.
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Představujeme 
strážníky města

Jméno: michael zerzáň
okrsek: Varšavská, horova, Bulharská 
a Jugoslávská 
Charakteristika: Shorinji kempo, sport 
Kontakt: m.zerzan@mpkv.cz
Služební číslo: 213452

Policie hlídá pyrotechniku

blíží se čas Vánoc. obchodníci prodávají, 
lidé nakupují a k tomu všemu nám v uších 
zní známé vánoční zvuky. Čas od času 

se mezi ně vloudí ohlušující rány, které vydávají 
rozličné petardy v rukou dětí široké věkové škály. 
V duchu „padni komu padni“ končí petardy pod 
nohama psů, maminek s kočárky či starých lidí. 
Pyrotechnické výrobky se staly nedílnou součástí 
vánočních svátků a především pak oslav spoje-
ných s příchodem Nového roku. 

Rodiče a obchodníci si však mnohdy neuvědo-
mují, že při zacházení s nimi je nutné dodržovat 
bezpečnostní pravidla, což děti nerespektují. 
Městská policie se stejně jako v minulých letech 
zaměří na „rachejtlové pistolníky“, kteří nesmí na-
příklad petardy, či různé pyrotechnické předměty 
s hvízdavou náplní používat v blízkosti kostelů, 
nemocnic, dětských zařízení, domovu důchodců 
nebo škol a kontroly se dotknou také prodejců. 

A to nejen u stánků, kde se mohou prodávat pouze 
pyrotechnické předměty třídy I a podtřídy T0 
s omezeným prodejem osobám starším patnácti 
let, ale strážníci se zaměří také na kamenné 
prodejny s prodejem pyrotechniky druhé a třetí 
kategorie, u kterých je omezený prodej osobám 
do osmnácti, respektive jedenadvaceti let. (red)

Chtěl příspěvek,  
ničil majetek
Muž s trvalým pobytem na magistrátu se domáhal 
svého příspěvku na Úřadu práce v Karlových Va-
rech tak usilovně, že za ním musela vyrazit hlídka 
městské policie. 

Příspěvek sice obdržel, ale protože dle mínění 
žadatele byla jeho výše nízká, vylil si zlost na dve-
řích, které prokopnul. Dle vyjádření zástupce 
úřadu vznikla škoda převyšující hodnotu pěti tisíc 
korun a proto byl pachatel předán nedaleko sídlící 
Policii České republiky. (red)

Honička nočním městem
Noční kontrola prvního listopadu kolem druhé hodiny v ulici T. G. Masaryka byla na počátku podivné 
honičky. hlídka si všimla dvou vozidel vyjíždějících ze Zahradní ulice, druhé z vozidel na sebe totiž 
upozornilo nerozsvícenými světly, a strážníci se tedy rozhodli provést kontrolu jeho osádky, ta ovšem 
během manévru divoce gestikulovala, že honí vozidlo jedoucí před nimi. Strážníci tak změnili cíl a vy-
žádali si posily. Po krátkém čase se jim podařilo vozidlo zastavit v Rybářích a vše se rychle vysvětlilo. 
Důvodem pronásledování bylo odcizení autorádia a dalších věcí, které se v ujíždějícím vozidle skutečně 
našly a navíc se ukázalo, že jedenadvacetiletý řidič z Lokte není držitelem řidičského oprávnění. Stejně 
jako v předešlém případě i zde došlo k předání Policii České republiky. (red)

Ukradli pneumatiky. 
Chtěli přezout auto?
Zákonnou povinnost přezout motorové vozidlo 
na zimu si pravděpodobně vzali k srdci i dvacetile-
tý muž z Bukovan a osmnáctiletá žena z Karlových 
Varů. Na tomto by nebylo nic zvláštního, kdyby 
tito dva potřebné pneumatiky neodnesli z jednoho 
z domů v ulici Na Vyhlídce, kam se vloupali. 
Na toto strážníky Městské policie Karlovy Vary 
upozornila telefonicky jedna z obyvatelek. Stráž-
níci na místo dorazili během chvilky a dva poberty 
zadrželi nedaleko hotelu Panorama ve stejné ulici. 
Dvojice se ani nebránila a na místě pokojně setr-
vala do příjezdu policistů, kterým strážníci celou 
záležitost na místě předali. (red)

Strážnice musela zalehnout psa
V úterý 29. října v poledne zaslechla hlídka 
městské policie poblíž služebny ve Staré Roli 
křik. Na křižovatce ulic Školní a Kladenská pak 
hlídka spatřila bullteriéra útočícího na ženu, 
která v náručí držela svého psa. 

Jediným účinným řešením bylo psa strhnout 
na zem a zalehnout jej. Zakročující strážnice je 
sice vyškolená na odchyt psů, bez potřebných 
pomůcek však musela na místě improvizovat. 
Jak se následně ukázalo, majitelka nechala ven-
čit psa bez košíku svého jedenáctiletého syna, 
který jej nezvládl.

Vedle tohoto incidentu bude mít na magistrátu 
města dohru i podezření z nezaplacení místního 
poplatku za psa. (red)

inzerce

www.lomax-karlovyvary.cz vrata@kovopolotovary.cz

Kovomat H+H
Regionální zastoupení 
Karlovy Vary, Stará Role 
Závodu Míru 306 / 184

608 080 108

ploty a brány
venkovní žaluzie

garážová vrata
předokenní rolety

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

inzerce 188x30 mm_ RListy.ai   2   20.3.2013   15:59:50

SC-330749/08



6   krl° prosinec 2013

· zprávy z magistrátu

Sběrné dvory
sběrný dvůr růžový vrch
resur  
Nad horním nádražím,  
sjezd z ulice Jáchymovská
Tel.: 353 228 737, 602 757 086 
Pondělí – pátek: 9:00–17:00 
Sobota: 9:00–16:00 
Neděle: 9:00–13:00

sběrný dvůr rybáře
marius pedersen  
Buchenwaldská/Celní  
(naproti Prima)
Tel.: 353 449 300 
Po, st: 8:00–11:00,12:00–17:00 
Čt, pá: 8:00–11:00, 12:00–16:00 
Sobota, neděle: 9:00–12:00

sběrný dvůr Dvory
resur  
ulice 1. máje,  
fotbalové hřiště
Tel.: 353 228 737 
Pondělí – pátek: 9:00–17:00 
Sobota: 8:00–12:00

Kompostárna stará role
správa lázeňských parků
ulice žižkova  
Tel.: 602 845 262 – p. Veselý 
od dubna do října bezplatně přijímá 
odpad ze zahrad (tráva, listí).
Po, st: 11:30–17:00, Út, čt, pá: 
12:00–15:00, So: 9:00–13:00

na sběrný dvůr po předlože-
ní občanského průkazu lze 
odložit: bojlery, zařízení s obsahem 
chlorfluoruhlovodíků, lepidla, barvy, 
rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, 
alkalické a olověné akumulátory, 

pneumatiky, olejové filtry, brzdné ka-
paliny, znečištěné tkaniny, motorový 
(převodový) olej, vyřazený rozložený 
nábytek a jeho části, koberce, lina, 
podlahové krytiny, maximálně 1 pří-
věsný vozík.

v rámci zpětného odběru lze na 
sběrný dvůr odevzdat: TV, monitory, 
PC, tiskárny, kopírky, pračky, sporáky, 
chladničky, zářivky, alkalické baterie, 
drobné elektrozařízení (mixér, vrtačka, 
mobilní telefon, el. hračky apod.).

Sběrný dvůr není určen pro od-
kládání: stavební sutě, střešní 
krytiny, oken, bytových jader (odpad 
vznikající při rekonstrukci bytu, domu, 
garáže apod.), odpadu ze zahrad 
(tráva, větve).

Revitalizace veřejného prostranství 
vnitrobloku Truhlářska ulice

prostřednictvím Integrovaného operačního 
programu byl dokončen projekt Karlovy 
Vary, vnitroblok Truhlářská ulice, regist-

rační  číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.08399, 
v jehož rámci došlo v období od 1. července 
do 15. listopadu k revitalizaci veřejného pro-
stranství vnitrobloku pocházejícího ze sedmde-
sátých let minulého století. Projekt byl rozdělený 

do dvou etap, během první etapy byly provedeny 
stavební úpravy spočívající ve vybudování 
sedmnácti kolmých parkovacích stání a dvou 
stání pro vozidla osob s označením ZTP. Dále 
bylo provedeno odvodnění a ze zámkové dlažby 
vybudována komunikace pro pěší. V druhé etapě 
byly provedeny sadové úpravy, v jejichž rámci 
byly vysazeny nové stromy a keře. (mm)

Žádosti  
o dotace posílejte  
do konce roku
Statutární město Karlovy Vary upozorňuje žadatele 
o poskytnutí neinvestiční dotace pro oblast 
mezinárodních vztahů a propagace města 
na rok 2014, aby své žádosti zasílali na odbor 
kancelář primátora do 31. prosince prostřednic-
tvím podatelny Magistrátu města Karlovy Vary 
v ulici Moskevská 21. 

Neinvestiční dotace jsou poskytovány na rozvoj 
mezinárodní spolupráce dle koncepce zahranič-
ní politiky města a poskytují se dle Zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města 
Karlovy Vary, které jsou k dispozici na internetové 
adrese www.mmkv.cz v sekci: Co dělat když, 
formuláře – Formuláře – Dotace. Formuláře 
žádosti jsou k dispozici na informacích v budově 
magistrátu, kancelář číslo 413 – odbor kanceláře 
primátora (Zdena Tovthová, tel.: 353 118 228) či 
na internetových stránkách www.mmkv.cz. (mm)

Intervenční centrum pomůže  
osobám ohroženým domácím násilím
Socioterapeutickou podpůrnou skupinu pro ženy i muže mohou v Karlových Varech navštěvovat 
lidé, kteří zažili domácí násilí. Službu pro ně nově otevřelo Intervenční centrum pro osoby ohrožené 
domácím násilím v Karlovarském kraji. Skupinu mohou navštěvovat nejen stávající klienti, ale i ti, 
co se rozhodnou o svých problémech vůbec poprvé otevřeně promluvit. V diskrétním bezpečném pro-
středí a za přítomnosti terapeutky dostanou příležitost otevřeně hovořit o svých pocitech, nejistotách, 
strachu a obavách a zároveň si poslechnout, jak útlaku ze strany násilníka čelí ostatní. Intervenční 
centrum působí také v rámci pracovišť v Chebu a Sokolově. (mm)

Dopravní omezení v prosinci
Až do 7. prosince bude uzavřený chodník v části 
ulice Svahová kvůli rekonstrukci, do 5. prosince 
bude úplně uzavřen vnitroblok – ulice Závodu míru 
682 až 689, 760. Bude zde prováděna rekonstruk-
ce inženýrských sítí, komunikace a parkovacích 
ploch. Délka uzavírky se předpokládá kolem 
250 metrů. Do 20. prosince je úplně uzavřen 
z důvodu rekonstrukce úsek komunikace Vítězná, 
od čísla popisného 72 po křižovatku s ulicemi 
Prašná a Stará Kysibelská a celá místní komuni-
kace Prašná. Do 20. prosince budou prováděny 
stavební práce v ulicích Mariánskolázeňská a Slo-

venská, 350 metrů od Lázní I. až za most ke Galerii 
to bude v pracovních úsecích do 50 metrů délky. 
Bude zde v I.etapě prováděna přeložka plynovodu 
a ve II. etapě bude umístěn rozvod termominerální 
vody. Provoz bude řízen světelnou signalizací. 
Do 20. prosince bude kvůli rekonstrukci vozovky 
a přilehlého parku uzavřena část ulice Karlovarská 
v délce kolem padesáti metrů. Do 22. prosince 
budou na třídě T. G. Masaryka v dolním úseku před 
hlavní poštou pořádány Vánoční trhy 2013. Stá-
vající dopravní značení na této místní komunikaci 
zůstává v době trhů beze změn. (mm)

Sbírka na podporu 
SOS Sluníčko
udělejme si místo ve skříni a podpořme vzájem-
ně dobrou věc. Do do 6. ledna bude ve spolupráci 
Magistrátu města Karlovy Vary a firmy Koutecký 
probíhat u obchodního centra Varyáda sbírka 
ošacení, bytového textilu, obuvi a hraček pro 
SoS Sluníčko v Doubí. 

Projekt pomoci Koutex  zhodnotí každý ode-
vzdaný kilogram částkou pět korun na podporu 
dětí vyžadujících okamžitou pomoc. 

Sluníčko je zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc. Zde jsou umístěny děti, které 
musely být odebrány z rodiny. S rodinou pak 
pracují odborníci, kteří se snaží, aby pobyt dítěte 
v zařízení byl co nejkratší a mohlo se vrátit zpět 
do původního prostředí. (mm)
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Přes zimu se změní  
Rolava i letní kino
• Areály spravované městskou společností KV City Centrum 
budou v příští sezoně pro své návštěvníky ještě pohodlnější.

břehy na Rolavě čekají významné úpravy, 
na velký ostrov do klidové zóny s odpo-
činkovým altánem povede nová lávka 

a oprav se dočkají také dožilé střešní krytiny 
i klempířské prvky v letním kině, aby napříště 
nedocházelo k zatékání a poškozování staveb. 
„S většími investicemi v letním kině ale musíme 
zacházet opatrně do doby, než se nám podaří 
zlepšit ekonomiku areálu,“ říká za samosprávu 

města René Weis, zastupitel za oDS a jednatel 
společnosti KV City Centrum, který má na sta-
rost především technické záležitosti.

Jaké další novinky chystáte na Rolavě?
Pro zvýšení bezpečnosti návštěvníků jsme 
se rozhodli učinit opatření v nejrizikovějším místě 
in-line dráhy, které je v místě vstupu od Kauf-
landu. Docházelo tady ke křížení a kumulaci ná-

vštěvníků Rolavy, kteří vcházeli na in-line dráhu 
přímo do dráhy bruslařů a kvůli tomu se množila 
zranění. Bylo naší povinností na to zareagovat.

Jaké jste vymysleli řešení?
Do rizikových míst umístíme vhodné zábradlí 
z odmontovatelných sloupků a přibudou také vý-
stražné cedule. Celý systém bude organizovaně 
přivádět a odvádět návštěvníky tak, aby neohro-
žovali sebe ani bruslaře chaotickým vcházením 
do dráhy.

Dočkají se nějakých vylepšení také sami bruslaři?
Vyřešili jsme palčivý problém napojení in-line 
dráhy na přemostění, kde ti méně zdatní měli 
problémy s přejezdem krycích plechů. Nyní 
se jim bude bruslit o mnoho lépe.
 
Kdy budou úpravy na Rolavě probíhat?
Až do počátku příští sezony, tedy do června 
příštího roku. už jsme vysoutěžili dodavatele 
a 1. listopadu započali s předáním staveniště.

Co nového připravujete v areálu letního kina?
Vybudovali jsme zde nové osvětlení pódia a hle-
diště, které zajistí bezproblémový chod produkcí.
Nyní usilovně pracujeme na studii zbudování 
taneční plochy v místech současného utopeného 
orchestřiště tak, aby při koncertech a produkcích 
mohli návštěvníci přijít blíže k účinkujícím, mohli 
tančit a vestoje vyjádřit své emoce, a to velmi 
blízko umělců. 

Věříme, že zbudování taneční plochy zásadně 
změní a rozšíří atraktivnost areálu pro producen-
ty koncertů i samotné návštěvníky koncertů.

To jistě. Kdy taneční plocha v letním kině vyroste?
Návrh nyní konzultujeme napříč politickým spek-
trem v koalici i s kolegy zastupiteli z opozice, 
za jejíhož působení došlo ke znovuzprovoznění 
areálu letního kina v jeho současné podobě, 
a ptáme se také občanů. 
(red)

letní kino má nové osvětlení pódia a hlediště a v místech orchestřiště se chystá taneční plocha.

rené weiSS, zastupitel a jednatel městské společ-

nosti Kv city centrum.

rolava bude na jaře ještě hezčí a bezpečnější pro bruslaře. Do nového se obléknou břehy, či lávka na 

velký ostrov do klidové zóny.
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Infocentrum města sbírá další ocenění

Dalšího ocenění se dočkalo karlovarské 
infocentrum. Po webových stránkách 
a spotech na festivalech Tourfilm a Tour 

region film to je tentokrát za přístup ke klientům, 
za sadu tištěných propagačních materiálů a také 
za soulad tištěných materiálů s elektronickým 
marketingem. 

První z nich je Informační centrum 2013 
Karlovarského kraje. Pátý ročník soutěže turis-
tických informačních center vyhlásila Asociace 
turistických informačních center České republiky 
ve spolupráci s vydavatelem regionální sítě 
Deníků a agenturou CzechTourism. „Jde o soutěž 

popularity, při níž hlasují lidé na internetu pro 
zvolené informační centrum,“ připomíná Jitka 
Štěpánková, ředitelka karlovarského infocen-
tra. To cenu obhájilo již popáté, a zvítězilo tak 
ve všech doposud pořádaných ročnících. Letos 
se soutěže zúčastnilo více než šest stovek info-
center z celé republiky a stejně jako v loňském 
roce byly do soutěže zahrnuty utajené kontroly 
hodnotící kvalitu obsluhy návštěvníků a poskyto-
vané služby.

hned dvě ocenění získalo karlovarské info-
centrum v rámci 17. ročníku soutěžního festivalu 
propagačních materiálů z oboru cestovního 

ruchu Tourpropag 2013. Soubor propagačních 
tištěných materiálů Karlových Varů obsadil 
v kategorii Synergie tištěných materiálů a in-
ternetového marketingu první místo, v kategorii 
Soubor tiskovin pak byly materiály vyhodnoceny 
na druhém místě. „Sešla se tady velká konku-
rence,“ pochvaluje si Štěpánková oba dosažené 
výsledky. Porota soutěže posuzovala celkem 
66 přihlášených kolekcí v kategorii Soubor tisko-
vin a 41 přihlášek v kategorii Synergie tištěných 
materiálů a internetového marketingu. 

V soutěži Webtop 100 o nejlepší firemní web 
bodoval ten karlovarský, stránky karlovyvary.cz 
obsadily druhé místo v kategorii cestovní ruch, 
kdy se ziskem 86,5 bodu ztratily na prvního pou-
hý půlbod. „Cílem je zhodnotit přihlášené webové 
prezentace, porovnat je s konkurenčními weby 
a navrhnout optimální řešení k jejich vylepšení,“ 
vysvětluje Štěpánková smysl soutěže Webtop 
100. Stránky jsou hodnoceny odborníky z hledis-
ka celkové informační architektury, použitelnosti 
navigace, přesvědčivosti, kvality zpracování 
textu, grafického designu, bezpečnosti a tech-
nického řešení, optimalizace pro mobilní zařízení 
a informační hodnoty. Porota si na stránkách 
městská prezentace cenila především jejich 
propracovanosti a nabídky aktuálních informa-
cí. „Každý najde to, co potřebuje, a samotná 
prezentace prý vypadá výborně, stejně jako 
je vymyšlena informační architektura webu 
i na telefonech. Je vidět, že se na ně myslelo, 
a některé věci jsou udělány dokonce speciálně 
pro mobilní telefony, ač je stále použit responsive 
webdesign. Procházení webu jsem si vysloveně 
užíval a měl jsem konečně pocit, že i jako uživa-
tel mobilního telefonu jsem vážený návštěvník,“ 
zaznělo také v hodnocení poroty. (red) 

Jitka Štěpánková, ředitelka infocentra města Karlovy vary.

Poskytované služby

•	 Informace o městě
•	 Informace o kulturním a sportovním vyžití
•	 Prodej suvenýrů
•	 Prodej infomateriálů
•	 Prodej jízdenek MHD
•	 Prodej známek
•	 Prodej telefonních karet
•	 Prodej výletů
•	 Předprodej vstupenek (Vstupenky Karlovy 

Vary, Ticketportal, Ticketpro, Vstupenky 
Mariánské Lázně)

•	 Pronájem aut
•	 Průvodcovské služby
•	 Směnárenská činnost bez poplatků
•	 Zajištění ubytování pro jednotlivce i skupiny
•	 Zajištění stravování pro skupiny
•	 Služby spojené s incentivní a kongresovou 

turistikou
•	 Správa internetového portálu  

www.karlovyvary.cz
•	 Služby spojené s prezentacemi firem 

na www.karlovyvary.cz

Infocentrum lázeňská

Lázeňská 14
360 01 Karlovy Vary
Tel.: +420 355 321 176
Tel.: +420 773 290 632
provozní doba:
Pondělí–pátek  09:00–17:00 hod.
Soboty, neděle, svátky  09:00–17:00 hod.

Infocentrum tGm

T. G. Masaryka 53
360 01 Karlovy Vary
Tel.: +420 355 321 171
Tel.: +420 777 686 972
provozní doba:
Pondělí–pátek  08:00–18:00 hod.
Soboty, neděle, svátky  09:00–17:00 hod.  
 (13.00–13.30 pauza)
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Město je již přehledné  
i na mobilních telefonech
• V průběhu podzimu začaly fungovat dvě aplikace pro mobilní telefony. Jednou je  
průvodce městem pro návštěvníky, druhou InCity pro informování obyvatel. 

m
obilní průvodce návštěvníkům města 
snadno a přehledně nabídne základní 
informace, které jim zpříjemní jejich po-

byt. „Chytrý telefon detekuje, kde se návštěvník 
nalézá, a doporučí mu zajímavá místa v okolí, 
včetně jejich vykreslení na mapě. Zároveň 
doporučí i výlety do blízkého okolí,“ říká Jitka 
Štěpánková, ředitelka karlovarského Infocent-
ra. Mobilního průvodce pro návštěvníky města 
Karlovy Vary vytvořila společnost LWI.

Výhodou této aplikace je vlastní redakční sys-
tém, který přes webové rozhraní umožňuje Info-
centru jako správci plnou kontrolu nad obsahem, 
aniž by muselo pro každou úpravu kontaktovat 

firmu. „V současné době jsou aplikace v českém 
jazyce, během zimy bude návštěvnická aplikace 
přeložena do angličtiny, ruštiny a němčiny,“ říká 
Štěpánková.

Mobilní aplikace InCity je univerzálním řeše-
ním informovanosti prostřednictvím chytrého 
mobilního telefonu. Tematickým rozdělením se 
týká nejen obyvatel města, ale také základními 
funkcemi slouží jako stručný průvodce.

Karlovy Vary jsou jedním z měst, která 
aplikace obsahuje. Svým obsahem je zaměře-
na především na praktické informace o městě 
a jeho vybavenosti. „občané zde naleznou 
základní informace o činnosti magistrátu města 

Karlovy Vary včetně možnosti hlášení závad 
přímo z telefonu podpořené fotografií z daného 
místa a přesnou lokací či kontakty na jednotlivá 
pracoviště úřadu,“ říká Štěpánková.

Aplikace je doplněna o informace o akcích 
a památkách v Karlových Varech a díky zaměření 
na občany města je vítaným doplňkem webu 
magistrátu města www.mmkv.cz či informačního 
turistického portálu www.karlovyvary.cz, který 
nabízí obsahově hlubší verzi informací prostřed-
nictvím mobilní verze webu. 

odkazy na tyto aplikace budou uvedeny také 
na stránkách karlovyvary.cz. (mm)

inzerce

SC-331584/04

Chcete mít esteticky a účelně zařízený byt nebo rodinný dům?
Chcete mít atraktivní a přitom funkční komerční prostory?
Obraťte se na nás!
Zhotovujeme návrhy i realizační projekty všech typů interiérů.

Přijdeme,  
zaměříme,  
navrhneme...

Ing. Milan Fořt
Horní 493/10

360 17 Karlovy Vary 17
Tel.: 607 093 873

milan.fort.projekt@gmail.com www.interierprojekt.cz
SC-332234/01
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výhercI:

exkurze do tajemného podzemí vřídla od sprá-
vy léčivých přírodních zdrojů a kolonád:
1.  První třída ze ZŠ 1. máje Karlovy Vary
2.  Sedmá třída ze ZŠ praktická  
 a ZŠ speciální Chodov
3.  Pátá třída ze ZŠ pro žáky se specifickými 
 poruchami učení Mozartova Karlovy Vary

exkurze za tajemstvím zmizelé palmy 
od správy lázeňských parků:
1.  Třída 5.B ze ZŠ a ZUŠ Šmeralova  
 Karlovy Vary
2.  Třída 3.A ze ZŠ Dukelských hrdinů  
 Karlovy Vary
3.  Třída 4.B ze ZŠ pro žáky se specifickými 
 poruchami učení Mozartova Karlovy Vary

exkurze do muzea a hutě sklárny moser:
1.  Osmá třída ze ZŠ praktická  
 a ZŠ speciální Chodov
2. Druhá třída ze ZŠ pro žáky se specifickými  
 poruchami učení Mozartova Karlovy Vary
3.  Třída 5.B ze ZŠ Poštovní Karlovy Vary

Představujeme základní školy: Krušnohorská, to znamená sport
Jednou z nejmladších karlovarských škol je 
ZŠ Krušnohorská, která byla postavena a otevřena 
v sedmdesátých letech minulého století. od po-
čátku byla škola specializovaná na rozšířenou 
výuku se sportovním zaměřením jednotlivých tříd. 
Konkrétně to byla lehká atletika, později lyžování, 
biatlon a lední hokej.

Vedle ledního hokeje je škola v současné době 
všesportovně zaměřená. „V praxi to znamená 
rozšíření učebního plánu o výuku tělesné výchovy 
o čtyři hodiny a další hodinou navíc je plavání,“ 
vysvětluje Zdeněk Slába z komise školství, vzdělání 
a demografie na magistrátu města.

žáci jsou tedy všestranně připravováni na 
všechny druhy sportů. V návaznosti na vzdělávací 
program školy se mohou vyžít v řadě sportovních 
kroužků: basketbal, plavání, lehká atletika, florbal, 
aerobik, sportovní hry. „Za zmínku stojí výborné 
materiální vybavení pro sport. Dvě tělocvičny, 
posilovna, školní bazén a polytanové víceúčelové 
atletické hřiště,“ dodává Slába.

Škola je vybavena dvěma počítačovými učeb-
nami a osmnácti interaktivními tabulemi a vedle 

sportovního zaměření nezapomíná ani na žáky 
nesportovce, kteří se učí podle klasického učebního 
plánu. Cizí jazyk se vyučuje již od první třídy. Kromě 
sportovních kroužků škola nabízí např. kroužek 
paličkování, německého jazyka, výtvarný, šachový 
a kroužek dramatický.

Kapacita školy je sice 680 žáků, aktuálně ji 
ovšem navštěvuje přibližně šedesát procent tohoto 
objemu. „To odpovídá demografické křivce,“ 
připomíná Slába.

Za pozornost stojí úspěchy školy v mnoha spor-
tovních soutěžích na krajské i republikové úrovni. 
Reprezentanti školy vyhráli třináctkrát sportovní 
olympiádu škol karlovarského okresu. Z význam-
ných sportovců, absolventů školy, lze jmenovat ho-
kejisty Davida Zuckera, Michala Vachovce, Vojtěcha 

Poláka, Adama Schlussera a odchovancem školy je 
i bývalý fotbalový reprezentant Josef Němec.

Výborných výsledků dosáhli žáci také ve výtvar-
ných a předmětových soutěžích a zapojili se také 
do projektu TAu pořádaného univerzitou J. e. Pur-
kyně v Ústí nad Labem.

ředitelem školy je Miroslav Peer, který v minu-
lém období zastával na magistrátu města funkci 
předsedy školské komise. „Nelze vyjmenovat 
všechny pedagogy, kteří se zasloužili o renomé 
školy, ale připomeňme si alespoň první ředitelku 
Nepeřenou, Misíka, hanouskovou, Jenšíkovou či Ji-
rglovou,“ připomíná Slába stálice učitelského sboru, 
jehož věkový průměr je v současné době 46 let.

Podle vyjádření vedení školy je spolupráce se zři-
zovatelem na velmi dobré úrovni. Magistrát města 
investoval do oprav a rekonstrukce školy značné 
finanční částky. Týkalo se to zejména rekonstrukce 
školního bazénu, jídelny, oken všech pěti pavilonů, 
školního hřiště včetně výstavby šaten či střech. 
„Do budoucna bude potřeba provést rekonstrukci 
prosklení atria, elektroinstalace v pavilonech a za-
teplení budov,“ připomíná Slába. (red)

S Varybou nejen za léčivou vodou
• Už pošesté velryba Varyba pozvala děti základních škol  
na velké putování po Karlových Varech.

Děti se vydaly za léčivou vodou, zkamenělou 
růží a oplatkou s oříšky a na cestu si kromě 
dobré nálady vzaly i skládačku s nejrůz-

nějšími úkoly. A protože by cesta k pramenům 
jen podél řeky byla tak trochu nudná, připravila 
Varyba pro malé pramínkové detektivy cestu přes 
Mozartův park a Skalníkovy sady, odkud se otevírají 
krásné výhledy na město.

„Děti hledaly prameny, zjišťovaly jejich teplotu, 
a pokud chtěly, mohly je i ochutnat. Prošly si 
kolonády a zaměřily se na věci, které při běžné 
procházce snadno uniknou i oku jinak pozorného 
turisty,“ říká za Varybu Štěpánka Šťastná, učitelka 
ze základní školy v Konečné ulici. Zvedli jste kupří-
kladu někdy u Mlýnské kolonády hlavu? že ano? 

Tak to vás určitě nepřekvapí, že jedna ze soch 
na horní terase drží sáňky.

Putování velryby Varyby je projekt regionální 
vlastivědy určený primárně pro 1. stupeň ZŠ. Do 
letošního ročníku se zapojily základní školy z Kar-
lových Varů, ostrova, Nové Role i Chodova. Trasu 
prošlo 40 školních tříd a do poloviny října, kdy le-
tošní ročník končil, si pro sladkou odměnu – teplou 
lázeňskou oplatku – přišlo rekordních 790 mlsalů! 

Je již tradicí, že se na konci každého putování 
losuje mezi školními třídami o exkurze na zajímavá 
místa Karlových Varů, které věnují naši partneři. 
Letos se děti půjdou podívat do podzemí Vřídla, 
do muzea a hutě sklárny Moser a vydají se také 
Za tajemstvím zmizelé palmy. Jedna třída získá od 

hotelu Imperial Karlovy Vary 
originální pohárky Kala. 
„Poděkování patří všem, kteří se do 
projektu zapojili, Magistrátu Města Karlovy Vary, 
Vodárnám a kanalizacím Karlovy Vary a také Klubu 
rodičů při ZŠ Karlovy Vary – Konečná 25, za jejichž 
finanční podpory mohl být letošní ročník realizován. 
A velký dík patří Ivetě a Gábince z Karlovarských 
oplatek za jejich trpělivost a laskavost, se kterou 
obsluhovaly malé mlsaly, a přispěly tak k sladkému 
zakončení pohodového dne,“ dodává Šťastná. (red)
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· sociáLNí sLužby

Sociální služby města mají nový plán i katalog

vážení čtenáři, občané města Karlovy Vary, 
je konec roku 2013 a my se ohlížíme zpět 
za uplynulým obdobím. Myslím, že rok 

2013 byl velice plodným rokem, neboť právě 
vyšel nový Strategický plán rozvoje sociálních 
služeb města Karlovy Vary 2014–2018 a nový 
Katalog poskytovatelů sociálních služeb a ostat-
ních služeb na území města. Jsou k dispozici jak 
v tištěné podobě, tak v elektronické na stránkách 
města (www.mmkv.cz).

Plán a katalog vznikly na základě procesu 
Komunitního plánování. Na jeho vzniku se podíleli 
jak členové řídící skupiny a Monitorovacího týmu 
komunitního plánování sociálních služeb města 
Karlovy Vary pod vedením koordinátorky, tak 
vedoucí jednotlivých oddělení odboru sociálních 
věcí Magistrátu města Karlovy Vary pod vedením 
Romany Svobodové. 

Jedná se o dlouhodobé, cílevědomé a strate-
gické zaměření našeho úsilí na dosažení určitých 
cílů, tedy zlepšení podmínek v této oblasti. Cíl, 
který není statický, ale neustá-
le se posouvá. 

Tak jako každé 
plánování, i plánování 
sociálních služeb 
musí být neustále 
podrobováno 
konfrontaci 
s dynamicky 
se měnící 
realitou.

V ka-
talogu 
najdete

informace o službách sociálního a zdravotního 
charakteru, abyste v případě nutnosti měli rychlý 
přehled o možné sociální pomoci. 

Zastupitelé schválili a přijali Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb na období let 2014–
2018. Věříme, že dojde k naplnění a realizaci to-
hoto plánu. To vše se zdaří, budeme-li si všichni 
společně vědomi své odpovědnosti.

Přeji vám šťastné a klidné prožití vánočních 
svátků, hlavně hodně zdraví a osobní pohody 
v roce 2014, a jak řekl Lucius Annaeus Seneca: 
„Ten, kdo udělal dobrý skutek, má mlčet. Mluvit 

má ten, v jehož prospěch byl zhotoven.“
věra baumanová

věra Baumanová, koordinátorka ko-

munitního plánování, odbor sociálních 

věcí, magistrát města Karlovy vary. Katalog
poskytovatelůsociálních služeb

města Karlovy Vary

Katalog
poskytovatelůsociálních služeb

města Karlovy Vary

Katalog
poskytovatelůsociálních služeb

města Karlovy Vary

Katalog
poskytovatelůsociálních služeb

města Karlovy Vary

• výroba a montáž markýz a pergol

• šití potahů na markýzy a pergoly

• dodávka a montáž látkových roletek, vertikálních 

   a horizontálních žaluzií všech typů

Vše za velmi příznivé ceny, zavolejte a porovnejte.

Roman Soukup – VIORS
www.viors.cz
tel.: 353 229 584
fax: 353 229 952
info@viors.cz
viors@volny.cz

SC-332053/02

inzerce
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· Kv areNa

Bílé Vánoce s Lucií Bílou
• Klidné prožití vánočních svátků a úspěšný start do roku 2014 
přeje KV Arena svým příznivcům a jako poděkování za zachovanou 
důvěru si pro ně přichystala dva vánoční dárky.

r
ok se zdárně chýlí ke svému konci a pomalu 
nastává chvíle, kdy všichni lidé zpomalí 
a vychutnají si svátky vánoční v klidu a míru 

se svými nejbližšími. Nežli tento čas nastane, 
máte možnost zhlédnout ještě dvě poslední akce, 
které si pro vás KV Arena přichystala. 

setkání hokejových legend
Zápas legend naplánovaný na šestého prosince 
od osmnácti hodin ve velké hale multifunkční 
KV Areny bude zajímat především hokejové 
fanoušky – a jaká z mezistátních utkání je nejvíc 
přitahují, je více než zřejmé. utkání Česko vs. 
Rusko je znovu nezklame, byť se tentokrát jedná 
o exhibičních utkání hokejových legend. Na své si 
rozhodně přijdou pamětníci a ti mladší aspoň uvidí, 
kdo tehdy hokej hrával na nejvyšší úrovni.

Za Česko nastoupí legendy, jako je Vladimír 
Martinec, F. Kučera, F. Kaberle, J. Látal, J. řezní-
ček, B. Sčerban, a za Rusko bude hrát J. Ljapkin, 
A. Jakušev, V. Myškin, I. Bjakin, V. Lutčenko, 
A. Kovalenko a další. 

bílé vánoce Lucie bílé
Vzhledem k blížícím se svátečním dnům bychom 
vám rádi zpříjemnili předvánoční čas koncertem, 
ze kterého dýchá láska, klid a kouzelná atmosféra 
blížících se vánočních svátků.

10. prosince od devatenácti hodin se o to 

v KV Areně postará nejpopulárnější česká zpěvač-
ka Lucie Bílá a její Bílé Vánoce a samozřejmě tady 
také zazní písně ze stejnojmenného multiplati-
nového alba a pro Karlovy Vary to bude zároveň 
výjimečné představení. Vystoupením patnáctiná-
sobnou zlatou slavici totiž doprovodí vedle kapela 
Petra Maláska a Bílého sboru také Karlovarský 
symfonický orchestr. Jako host Lucie Bílé vystoupí 
zpěvák Kamil Střihavka a farář Zbigniew Czendlik. 
Vstupenky zakoupíte v předprodejní síti Ticketpor-
tal od 390 korun.

Více informací o uvedených akcích najdete 
na webu kvarena.cz. (red)

Nové Fitness studio 
v KV Areně
Ve spolupráci s Magistrátem města Karlovy Vary 
se v KV Areně usilovně pracuje na rekonstrukci 
bývalé vývařovny v druhém nadzemním podlaží. 
V jejích prostorách by mělo koncem letošního 
roku vzniknout fitness studio, které nabídne 
nejen prostory s posilovnou nebo fitness cviče-
ním, ale také poúrazové rehabilitace a služby 
fyzioterapeuta. (red)

V únoru přijede Lord of the Dance
obdařte své milé neobvyklým dárkem v podobě 
vstupenky na taneční představení Lord of the 
Dance, které se bude konat příští rok 28. února 
v KV Areně. opět budete mít možnost zhlédnout 
fantastický příběh Dobra a Zla v překrásné pohád-
kové scéně s precizními tanečními výkony desítek 
tanečníků v sólových výstupech i nezaměnitelných 
tanečních formacích, které proslavily irský tanec 
po celém světě. Vstupenky lze zakoupit již dnes 
v předprodejních sítích Ticketportal, Ticketpro 
a Ticket Art. (red)

Veřejné bruslení
KV Arena pro všechny malé i velké sportovce 
připravuje každý týden v tréninkové hale bruslení 
pro veřejnost. Koná se zpravidla dvakrát až tři-
krát týdně v odpoledních až večerních hodinách, 
a to nejen v pracovním týdnu, ale také o víken-
dech. Vyrazte na led užít si klouzavou zábavu! 
Informace o nejbližších termínech veřejného 
bruslení najdete na stránkách www.kvarena.cz 
v sekci Akce. (red)

24. 12. 2013 zavřeno

25. 12. 2013 14:00–21:00 hodin

26. 12. 2013 09:00–21:00 hodin

31. 12. 2013 09:00–15:00 hodin

1. 1. 2014 zavřeno

Provozní doba 
Bazénového centra 
o svátcích

inzerce

inzerce

KLEMPÍŘSKÉ  
A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
•  DODÁVKA MATERIÁLU  •  MONTÁŽ OKEN
•  PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE STŘECH

•  MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ  •  MONTÁŽ KROVŮ
Po dohodě, střechy na splátky.

Vladislav Pilný  |  K.  VARY–Dvory, 1. Máje 43
Tel./fax: 353 566 395, mobil: 603 845 919

SC-330018/09
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sídlo firmy:
pobočky:
tel.: 

Havlíčkova 5, 360 01 Karlovy Vary
Nejdek, Nová Role, Bachov, Toužim
+420 732 421 329, +420 353 227 119
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Do nového roku 
radost, pohodu 
a šťastné kilometry

PF 2014PF 2014

Přejí lektoři 
autoškoly Hejhal 

SC-332237/01

od 14.30 do 17.00 hod
v budově školy Vančurova 83, Karlovy Vary – Stará Role 
Telefon: 353 561 766, 733 625 904, 739 322 351 

 do 1. ročníku základní školy
 do přípravné třídy základní školy

od 14.30 do 17.00 hod 
v budově školy Svahová 26, Karlovy Vary 
Telefon: 359 601 038, 731 612 423

 do přípravné třídy základní školy

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

Přípravné třídy základní školy:
 vhodné pro děti ve věku před 
zahájením školní docházky a s od-
kladem povinné školní docházky. 
Předškolní vzdělávání předchází 
případným neúspěšným začátkům ve 
školní povinné docházce.

Poznámka:  
Rodiče přinesou občanský průkaz 
a rodný list dítěte. V případě 
nenaplněnosti tříd budou děti 
a žáci přijímáni i po výše uvedených 
termínech zápisu.

dětí do školy  
na školní rok 2014/2015
ve dnech 15. a 16. ledna 2014

SC-332236/01
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· LiDÉ

Když volejbal vyroste  
na kavárenských troskách
• Někdejší zahradu pod budovou Obchodní akademie zdobilo něko-
lik skleníků, v přilehlé ulici se místo aut proháněly kočáry. „Dopravní 
situace byla tehdy úplně jiná,“ usměje se Jiří Ježek při vzpomínce 
na začátky karlovarského volejbalu. Sám je jednou z jeho legend.

podle historika Karlovarského muzea Stani-
slava Burachoviče bylo v místech karlovar-
ské obchodní akademie původně masné 

tržiště (1890) a později zde stála oblíbená kavárna 
Café Imperial. Když kavárna dosloužila, vznikly 
na zbořeništi čtyři antukové kurty, na kterých se 
po 2. světové válce začalo sportovat. Bývalá zadní 
stěna kavárny sloužila jako opěrná zeď, do jedno-
ho z výklenků byl zaveden vodovod, kde se hráči 
po tréninku či zápase myli a odkud hadicí ostřikova-
li hrací plochy s prašnou antukou. 

V roce 1946 hráli karlovarští volejbalisté pod 
hlavičkou Baníku Jáchymov. „Byla v tom jistá vy-
počítavost,“ říká Ježek jako dlouholetý hráč a pa-
mětník. „Mělo to výhodu. horníci tehdy měli větší 
finanční možnosti, hráči na ředitelství Jáchymov-
ských dolů pracovali a divákům, kteří na volejbal 
pod obchodní akademii chodili, to nevadilo.“

hvězdami družstva byli Bureš, Tichý, bratři Be-
ranové, Novák, Piras, Štryncl st. a další, trenérem 
se stal ředitel blízké školy Miloslav Piter, jehož syn 
hrál za VŠ Praha a dotáhl to až do reprezentace. 
V Karlových Varech vzniklo i další družstvo – Slovan 
Karlovy Vary. Duší byl Jiří Krotil, výborně tu hrál 
Blahomír Bočan, bývalý nejlepší hráč Protektorátu 
Čechy a Morava. Volejbal v té době hráli v lázeň-
ském městě i vojáci – Dům armády (DA) a také 
vznikla Dobrovolná sportovní organizace (DSo) 
Slavia Karlovy Vary. Angažoval se tehdy profesor 
Bukovský z Pedagogického gymnázia v Rybářích. 
„Na školním dvoře jsme si postavili kurt a začali 
jsme s tréninkem. Ani tato etapa však netrvala 
dlouho, všichni jsme se po čase stejně sešli ve 
Slovanu Karlovy Vary,“ pamatuje si Ježek.

Na zmíněných kurtech, kde je nyní parkoviště 
(nábřeží Jana Palacha), se v roce 1954 hrála poprvé 
Velká cena Karlových Varů ve volejbale, což byl 
jakýsi prolog následných prestižních Velkých cen 
Karlovarského porcelánu.

Zlatým hřebem 60. let bylo utkání karlovar-
ských volejbalistů s Kubou, které domácí po 
vynikajícím výkonu vyhráli 3:0. V nejbližším okolí, 
třeba i v parku na cestičkách, sledovalo utkání 
snad 500 diváků. To už ale bylo období, kdy druž-
stvo hrálo pod hlavičkou TJ Moser Karlovy Vary 

a kdy už v něm působili Gatnar, Bobík, Dusbaba, 
Karpíšek, Silbernágl, Stádník, Stojec, ale už i Je-
žek a Neumann. Družstvo v té době mělo i solidní 
hráčskou základnu, dorostenci pod trenérem Kvá-
čou se stali třikrát mistry republiky. V roce 1962 
už je v kolektivu vynikající organizátor, z dnešního 
pohledu manažer – Jan Cibuzar.

Když kurty musí ustoupit
Do vývoje tohoto oblíbeného sportu znovu zasáhla 
stavební přestavba. Kurty musely ustoupit, vznikla 
tu nová silnice a na části sportoviště je dnes par-
kovací plocha pro 50 aut. Sportovní stadionek už 
připomíná těm dříve narozeným jen řada stromů 
se zídkou.

„Fukárek, emil Fuxa, Neumann i já jsme pře-
stoupili do klubu oÚNZ a hráli jsme soutěž na hřišti 
přímo před hlavní nemocniční budovou (také zde je 
dnes parkoviště). Dlouho jsme tu nevydrželi, snad 
dvě sezony,“ rekapituluje jistý sportovní úlet ve své 
činnosti J. Ježek. Nesmíme zapomenout na oddíl 
TJ Stará Role. Právě tady poblíž fotbalového hřiště 
se hrály slavné turnaje VC Karlovarského porcelánu, 
kterých se zúčastňovalo mnoho předních družstev 
s řadou internacionálů. hlavním organizátorem 
býval Josef Knedlík, který přivedl do družstva Miro-
slava Trojana. oba se stali slavnými i jako rozhodčí.

Další důležitou vývojovou etapou byl vznik volej-
balu v TJ Lokomotiva Karlovy Vary. Mezi obětavými 

funkcionáři se objevuje neúnavný dříč František Šíp, 
trenérem družstva se stal Miroslav Neumann. Měl 
k dispozici výborný tým, s kterým hrál třetí soutěž – 
2. ligu. Brigádnicky vznikl v Tuhnicích příjemný are-
álek s centrkurtem. Byl postaven poblíž tenisových 
kurtů, vedle betonové plochy, kterou využívají v létě 
basketbalisté Lokomotivy. Volejbalisté hráli své 
zápasy v sobotu odpoledne a v neděli před obědem, 
diváci si na stadion však cestu našli. Tým se opíral 
o výkony bratří Jáchyma a Rudy Liebschera, Josefa 
a Mirka Kubastů, Bicana, houdy, Štryncla ml., 
Tauše, Vilčeka, Komorouse a dalších. V žákovském 
družstvu hrál už i Milan Bican ml., který ještě v roce 
2013 hrál extraligu v Ústí nad Labem.

Po delší pauze navázal na druholigové úspěchy 
nový Volejbalový oddíl Karlovy Vary, který začal 
s tréninkem v hale Pedagogické školy v Drahovi-
cích. Trenérem se stal Vít Mašek, na palubovce 
se objevují bratři Maškové, Kořán, Vávra, Botka, 
Flekač, Josef Bican a další. 

Funkcionářským úspěchem je, že se v Karlo-
varské KV Areně v roce 2010 odehrála kvalifikační 
skupina Mistrovství evropy žen. Bojů se zúčast-
nily volejbalistky Rakouska, Francie, Maďarska 
a České republiky.
Luboš zahradníček

proti kuBě mužstvo tJ moser Karlovy vary sehrálo v šedesátých letech mezinárodní utkání s Kubou,  

před pěti sty diváky vyhrálo 3:0 a mezi vítězi byl tehdy také Jiří Ježek (první zleva).

café imperial Léta se hrál volejbal na kurtech 

pod obchodní akademii. podle historika stanislava 

burachoviče byl v těchto místech původně masný 

trh, později kavárna café imperial.

inzerce

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554
SC-322222/12

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

SC-330142/11

Překládáme veškeré  
evropské jazyky  
včetně soudního ověření

Tel.: 776 722 611, Krymská 5, Karlovy Vary 
orbis@orbispreklady.cz, www.orbispreklady.cz

SC-331569/04
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alžBětiny lázně Koupele, rašelinové zábaly, masáže. tradiční i moderní procedury, jichž v alžbětiných lázních napočítáte na šedesát. Foto: 3x Alžbětiny lázně

Koupele ve vřídelní vodě, rašelinové zábaly, 
masáže ruční či podvodní a další tradiční 
lázeňské procedury, i zcela moderní, jako 

je rázová vlna nebo třeba celotělová kryote-
rapie. To vše v samém centru Karlových Varů 
a pod jednou střechou nabízejí Alžbětiny lázně. 
„Právě v tom jsou úžasné,“ říká jejich ředitelka 
Stanislava Maulenová.

A v čem jsou jedinečné?
Poskytují přibližně 60 druhů procedur, z toho ně-
které procedury v rámci rehabilitační léčby či lá-
zeňské příspěvkové léčby pro pojištěnce českých 
zdravotních pojišťoven, a řadu dalších, které je 
možné zakoupit. Jsou tedy přístupné pro každého, 
kdo si chce vyzkoušet některou z lázeňských či 
rehabilitačních procedur.

Přístupné znamená také dostupné?
Letos již osmým rokem nabízíme v akci Snadná 
cesta do lázní nejoblíbenější procedury za vý-
znamně snížené ceny. Akce je určená především 
Karlovarákům, kteří si tak mohou dopřát proce-
dury, jež si v průběhu roku z finančních důvodů 
nezakoupí, a nám přispějí k naplnění provozu 
během zimní sezony. 

Najde se jich hodně?
Je pravda, že každým rokem obliba akce narůstá 
a klienti se nás už koncem října ptají, jestli se 
bude opakovat.

A bude?
už se stalo. Začali jsme jedenáctého listopadu 
a s přestávkami akce potrvá do poloviny března. 
Klienti si u nás mohou procedury zakoupit a ob-
jednat při osobní návštěvě nebo prostřednictvím 
počítače z pohodlí svého domova.

To je teď v uspěchaném předvánočním čase určitě 
vítaná služba.
Podle našich zkušeností doporučujeme zakoupit 
dárkový poukaz v určité cenové hodnotě. Klient 
si pak může proceduru vybrat dle svého uvážení, 
protože není snadné trefit se do vkusu obdarova-
ného nebo znát jeho zdravotní omezení. Ne všech-
ny procedury jsou totiž vhodné pro každého.

Jak významnou součástí je rehabilitační léčba 
v celkovém objemu poskytovaných procedur?
Představuje sice menší část objemu, nicméně 
zůstává významnou zdravotní službou zejména 
pro místní občany – klienty českých zdravotních 
pojišťoven. Přibývá i samoplátců z řad českých 
pacientů, kteří si uvědomují význam prevence 
a také si často rádi připlatí za proceduru, která má 
výborné výsledky, ale zdravotní pojišťovna ji ne-
hradí – například ona rázová vlna. Bohužel tento 
nárůst počtu platících pacientů není až tak velký. 
osobně si myslím, že je stále malé povědomí mezi 
pacienty i lékaři o účinnosti lázeňských procedur 
i pitné kúře karlovarskými minerálními prameny, 
kterou s oblibou doporučuji. 

Mluvíte o domácích klientech. Vyhledávají u vás 
procedury také návštěvníci z jiných českých měst, 
třeba prostřednictvím tematických serverů, jak je 
to v poslední době u wellness pobytů běžné?
Neposkytujeme ubytování, takže nabízíme 
možnost zakoupit procedury dle přání klientů 
či po konzultaci s lékařem – tuto službu také 
nabízíme. Naši klienti volí ubytování v soukromí 
či v penzionech, které nemají vlastní balneo-
centrum. Alžbětiny lázně představují jedinečnou 
kombinaci v nabídce různorodých druhů léčení 
a procedur – od rehabilitačních, tradičních lázeň-
ských, relaxačních, kosmetických, zeštíhlujících 
přes „univerzální“ typu bazén, solná jeskyně, 
takže ve většině případů se dá mluvit i o wellness, 
neboť přispívají k dobrému pocitu zdraví a psy-
chické vyrovnanosti. 

Jak tomu nahrává poloha Alžbětiných lázní v sa-
mém centru města?
Jsme sice na okraji lázeňského území, ale klienti 
k nám přicházejí i ze vzdálených míst na opačné 
straně města. Pro Karlovaráky je dobrá dostup-
nost díky blízkosti autobusového spojení. Bohužel 
s parkováním automobilů není situace tak dobrá. 

Také je už zdaleka láká park před lázněmi. 
Podobný před jinými lázeňskými domy v Karlových 
Varech prakticky nenajdete.
Navíc je to živý park, připomíná mi trochu Central 
Park v New yorku. Vedle sebe se tady procházejí 

či na lavičkách posedávají hosté z celého světa 
i karlovarští občané, mladí většinou polehávají 
na trávníku či balancují na laně... Díky tomu má 
park krásnou a neopakovatelnou atmosféru. Trys-
kající fontána a z dálky krásná budova Alžbětiných 
lázní jistě také přispívá k tomu, že si zde hosté 
pořizují foto na památku. Musím poděkovat Sprá-
vě lázeňských parků, že se o park i bezprostřední 
okolí budovy tak vzorně starají.

Krásný park, před krásnou budovou...
... budova je nádherná, ale za poslední léta nebyly 
prováděny nutné opravy a dnes je to na oknech, 
fasádě nebo střeše znát na první pohled. V sou-
časné době se ovšem díky představenstvu lázní 
pracuje na projektech ekonomické soběstačnosti, 
to vše při zachování atraktivity krásného, historic-
kého domu a širokého spektra nabízených služeb. 
Jednou z podob je například využití odpadní 
vřídelní vody pro vytápění objektu.

Vše pod jednou střechou. Alžbětiny  lázně léčí v srdci města

StaniSlava maulenová je lékařskou ředitelkou 

alžbětiných lázní je od roku 2008. Foto: Pavel Mrhálek
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Jak se na spektru nabízených služeb podílí 
nájemci?
V naší budově tvoří důležitou součást příjmu a zá-
roveň nabídky doplňkových služeb pro Karlovaráky 
i ostatní lázeňské hosty. Najdete tu restauraci, 
laserové centrum, kosmetické, kadeřnické služby, 
pedikúru, přírodní lékárnu, svou činnost zahajuje 
odborník poskytující nejnovější metodu ošetření 

varixů. Chystá se gynekologická a urologická 
ordinace, nutriční poradenství. Máme tady také 
nedávno zrekonstruované mateřské centrum, 
které nabízí hlídání dětí – jednorázově i dlouho-
době. Pronajímáme i společenský sál a tělocvičnu 
různým organizacím. 

Součástí budovy je také bazénový komplex.
Kromě klasického plavání nabízí relaxaci v páře, 
sauně oddělené pro pány a dámy nebo vířivých 

bazéncích, to vše pro jednotlivce i organizace, 
které máme nasmlouvané dlouhodobě. 

S vytížením bazénového komplexu jsme spo-
kojení a relativně slušně si v rámci hospodaření 
celého domu vede také ekonomicky. Náklady 
spojené s odběrem energií a vody však neustále 
narůstají a to se bohužel odráží v ceně nabízených 
služeb.

Díky devalvující koruně to alespoň zahraniční 
klienti v meziročním srovnání nemusí až tak pocítit. 
Jak je to vůbec s návraty vašich klientů? 
Máme už vytvořený určitý okruh stálých klientů 
a není rozhodně malý. oblíbili si řadu procedur 
a především oceňují profesionalitu a milý přístup 
našich pracovníků (z větší části žen). Z toho máme 
samozřejmě velkou radost, ale o to víc je nutné 
udržet a stále zvyšovat odbornou úroveň a empa-
tický přístup našeho týmu.

Co protipól tvořený jednodenními klienty?
Především díky našemu úseku obchodu a mar-
ketingu vedenému Janou Voldřichovou se je daří 
také lákat a mezi skupinkami, které sem přijíždějí 
na výlet především z Prahy, najdete klienty i z vel-
kých dálek.

Je čas adventu, chcete Karlovarákům něco vzkázat 
a popřát?
Předně aby si uvědomili, že žijí v krásném městě 
s přírodním zdrojem, který mají doslova na dosah 
ruky – vřídelní vodou.

Přeji všem zdraví a pohodu na duši. Třeba 
k obojímu přispějí i procedury od nás z Alžběti-
ných lázní. Na závěr patří mé poděkování našim 
zaměstnancům.
pavel mrhálek

stanIslava maulenová

Na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy promo-
vala v roce 1984 v oboru všeobecné lékařství, 
atestace z vnitřního lékařství, FBLR - fyziatrie, 
balneologie, rehabilitace. V lázeňství pracuje 
od roku 1997, od 1. května 2006 jako vedoucí 
lékař Alžbětiných lázní, od roku 2008 jako 
lékařská ředitelka této akciové společnosti. 
„Mám ráda svou práci, lidi kolem sebe, ces-
tování, fotografování, malování, hudbu, tanec 
a život vůbec,“ říká Stanislava Maulenová.

Vše pod jednou střechou. Alžbětiny  lázně léčí v srdci města

„Alžbětiny lázně představují 
jedinečnou kombinaci v nabídce 
různorodých druhů léčení.“

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

Naproti hotelu Thermal. Otevřeno denně: 11.00 - 23.00 hod
Tel: 728 498 683, www.venezia-pizzeria.cz

Přijďte si užít příjemný silvestrovský večer, těšit se můžete na živou hudbu a 
také na veselou a příjemnou obsluhu v silvestrovských kostýmech.

REZERVACE NUTNÁ do 23. 12. 2013 na tel. 728 498 683
SC-322230/12

NEJVÝHODNĚJI PRÁVĚ NYNÍ!
CALLCENTRUM, tel.: 270 007 007 www.alexandria.cz

slevy a superslevy za včasný nákup | 
speciální nabídky | klubové hotely | 
děti zcela zdarma po celou sezonu ...

Dovolená v pohodě

Léto 2014
Nové katalogy

AX_INZ_KRL_92-130_251113.indd   1 19.11.2013   9:25:54

SC-332224/01

inzerce
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alexandr mIsurkIn

Je bývalým pilotem ruského 
vojenského letectva. Pochází 
ze západoruského města Jeršič, 
ležícího ve Smolenské oblasti. 
Ruský kosmonaut je od října 2006 
členem oddílu kosmonautů Stře-
diska přípravy kosmonautů (CPK). 
Od roku 2010 se připravoval na svůj 
první kosmický let na Mezinárodní 
vesmírnou stanici (ISS) jako člen 
Expedice 35 a 36. Do vesmíru vzlétl 
28. března 2013 jako palubní inže-
nýr lodi Sojuz TMA-08M společně 
s Pavlem Vinogradovem a Chris-
topherem Cassidym. Po půl roce 
vesmírného letu se posádka 11. září 
2013 vrátila na Zemi. Mise přinesla 

zásadní posun 
ve vědeckém 
vesmírném 
výzkumu, 
posádce ves-
mírné lodi se totiž podařilo dorazit 
k Mezinárodní vesmírné stanici 
(ISS) v rekordním čase. Zatímco 
obvykle trvá dva dny, než posádka 
od startu ze Země u ISS zakotví, 
pilotovaná loď s Alexandrem Mi-
surkinem a jeho kolegy urazila tuto 
dráhu za pouhých šest hodin! Dále 
dosáhli kosmonauti z této posádky 
rekordu Ruské federace v délce 
výstupu do otevřeného kosmu, když 
tam strávili sedm hodin a 28 minut.

Z vesmíru do lázní. Ve Varech 
se zotavují také kosmonauti
• Z šestiměsíčního pobytu ve vesmíru se v Karlových Varech prá-
vě zotavuje Alexandr Misurkin. Ruský kosmonaut se z orbity vrátil 
v září letošního roku a v nejslavnějších českých lázních teď stejně 
jako jeho předchůdci projde nezbytnou rekonvalescencí.

Do Karlových Varů jezdí ruští kosmonauti 
pravidelně, po vesmírném letu právě tady 
regenerují své tělesné schránky. Zdejší 

léčebná kúra a lázeňské klima jim napomáhá 
k rehabilitaci po velké fyzické i psychické zátěži 
spojené s dlouhodobým pobytem ve vesmíru a je 
závěrečnou fází celé vesmírné mise. o šesta-
třicetiletého kosmonauta Alexandra Misurkina 
pečuje tým lékařů a fyzioterapeutů ve čtyřhvěz-
dičkovém sanatoriu Spa hotelu Schlosspark. 
V jeho prostorách se kosmonaut zúčastnil v rám-
ci svého říjnového rekonvalescenčního pobytu 
besedy s lázeňskými hosty.

Kosmonauti se po dlouhodobém pobytu ve 
vesmíru musejí aklimatizovat a sociálně adap-
tovat. Principem rehabilitace je zcela obnovit 
základní životní funkce organismu. Právě lázeň-
ské prostředí k tomu skýtá ideální podmínky. 
Lázeňská rehabilitace kosmonautů po vesmír-
ném letu musí odpovídat náročným požadavkům, 
sanatorium si kosmonauti vybírají kvůli nabídce 
komplexní péče. Sledovaná je úroveň fyziote-
rapeutických procedur, vyvážená a racionální 
strava a samozřejmě komfort ubytování.

Sanatorium karlovarského Spa hotelu 
Schlosspark přísná kritéria výběru splňuje a vý-
běrové řízení na poskytnutí náročného léčebného 
programu pro kosmonauty vyhrálo už pošesté.

Sám Misurkin si místo pro svou rehabilitační 
kúru zvolil na základě referencí svých kolegů. 
Rekonvalescenci po vesmírném letu tady absol-
vovali kosmonauti F. Jurčichin (2011), S. Vol-
kov (2012), A. Škaplerov a A. Ivanišin (2012), 

J. Malinčenko (2012), e. Tarelkin a o. Novickij 
(2013). Úspěšného zotavení z dlouhodobého po-
bytu ve stavu beztíže tady dosáhli pod vedením 
ředitelky hotelu Simony Sůvové a jejího týmu, 
který sestavuje léčebný program kosmonautům 
na míru společně s lékaři výcvikového hvězdné-
ho městečka v Rusku. 

hvězdné městečko
Výcvikové středisko nedaleko ruské metropole 
je špičkovým vědeckovýzkumným střediskem 
přípravy kosmonautů na vesmírné lety. Do roku 
2009 bylo hvězdné městečko vojenským 
uzavřeným sídlem, poté přešlo pod civilní správu 
jako městský okruh, přičemž status uzavřeného 
města byl zachován. Za sovětské éry byl areál 
velmi přísně hlídaný před zbytkem světa. Mnozí 
ruští kosmonauti historie (včetně Jurije Gaga-
rina) i současnosti ve městě žili a žijí se svými 
rodinami. Kromě zařízení sloužících pro výcvik 
se zde nacházejí obytné bloky, školy, obchody, 
kino, divadlo, restaurace a sportovní a rekreační 
zařízení. Městečko má svůj vlastní poštovní 
úřad, železniční stanici a muzeum vesmírného 
cestování a průzkumu vesmíru. Ve velké hale 
v hvězdném městečku se nacházejí ruské části 
orbitální stanice ISS.

První dvacetičlenná skupina kosmonautů 
se v hvězdném městečku začala na svůj let 
připravovat již v roce 1960. Výcvik kosmonautů 
je dvoustupňový. První, základní výcvik, je stejný 
pro všechny kandidáty. Trvá přibližně jeden a půl 
roku. Kosmonaut se v něm učí, jak funguje kos-

mická loď, v níž poletí, a také všechny nouzové 
procedury. Když je po skončení výcviku přidělen 
k posádce, začíná se takzvaný letecký výcvik. 
V něm se učí vše potřebné na konkrétní misi, na-
příklad zacházení s některými přístroji, a trénuje 
pokusy, které budou probíhat během letu. (red)

paluBní inženýr pilotovaná loď sojuz tma-08m 

s alexandrem misurkinem a jeho kolegy dolétla 

k mezinárodní vesmírné stanici za šest hodin.

na orBitě. Na mezinárodní vesmírné stanici byl alexandr misurkin jako člen 

expedice 35 a 36.
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JakoJá.cz: web o životě, jaký je

portál JakoJá.cz si sama vymyslela a sama 
uvedla v život. A s malou skupinou spolupra-
covníků jej Michala Filipová provozuje už déle 

než půldruhého roku. Stejně tak dlouho proniká 
do tajemství a pravidel fungování i nefungování 
systému českého zdravotnictví.

„JakoJá.cz je informační a kontaktní portál, 
v rámci kterého si uživatelé v bezpečí anonymi-
ty otevřeně vyměňují své zkušenosti ze života 
s nemocí. Mluví zde tedy nejen o svých příznacích, 
o vlastní léčbě, ale i o chování lékařů, o tom, jak je-
jich onemocnění zvládá jejich okolí a jaký vliv to má 
na jejich práci i soukromý život. Zároveň nabízíme 
zajímavé informace z celé oblasti zdravotnictví,“ 
říká Michala Filipová, předsedkyně občanského 
sdružení Algesia, které portál provozuje.

JakoJá.cz je tedy něco jako sociální síť nemocných?
Nejen to. JakoJá.cz propojuje lidi, ale nejedná se 
pouze o sociální síť. uživatelé zde mají své profily, 
diskutují v rámci jednotlivých vláken... Ale současně 
na JakoJá.cz naleznou například kalendář akcí, 
které organizujeme a pořádáme my a specializova-
ná pacientská sdružení, aktuality z oblasti zdravot-
nictví a zdravotnické legislativy a pravidelně on-line 
poradny s odborníky z jednotlivých medicínských 
specializací. 

A ještě jedna důležitá věc: JakoJá.cz není pouze 
pro nemocné. Naopak, profily na něm mají všichni, 
kteří se chtějí v nejširším slova smyslu zorientovat 
v systému českého zdravotnictví: vědět, na co mají 
plátci zdravotního pojištění nárok, co si nemusí 
nechat ve zdravotnických zařízeních líbit a tak dále. 
Chtěla bych, aby se stalo normálním, mít profil na 
JakoJá.cz.

Co vás vlastně přivedlo na nápad vybudovat, jak jí 
sama říkáte, kontaktní síť JakoJá.cz?

osobní zážitek a zkušenosti, které jsem sama 
udělala. už na střední škole jsem začala mít vážné 
zdravotní problémy. Absolvovala jsem řadu vyšet-
ření, hospitalizací a doktoři si dva roky nevěděli 
rady. Nakonec mi řekli, že trpím agresivní formou 
vzácného onemocnění. Pamatuji se, jak hrozně 
mi tehdy bylo. Zhroutil se mi svět. Všechno bylo 
najednou jinak: nezvládala jsem chodit do školy, 
měla bolesti, řešila problémy, které nikdo v mém 
okolí samozřejmě neřešil... Málokteré kamarádství 
tohle ustojí. A i když se rodina snažila sebevíc, na 
tohle jste vždycky sám. Kdo něco takového nezažil, 
nepochopí. Pamatuji se, jak jsem nejen já, ale i lidé 
kolem mě tápali v celé té situaci, jak jsme sháněli 
informace a jak jsme byli bezradní.

To muselo být těžké…
Bylo. Ale tehdy se právě začal rozvíjet internet. 
Informací najednou přibylo, ale bylo složité se v nich 
orientovat. A mě napadlo, jak skvělé by bylo, kdyby 
existovala jedna webová stránka, kde by člověk 
našel všechno, co v takové situaci potřebuje vědět 
o nemoci, kterou má, o možnostech léčby, o tom, jak 
se může a vlastně má chovat v celém tom složitém 
systému našeho zdravotnictví... Stejně tak by zde 
získal kontakty, ty jsou jako vždycky nejcennější.

A ty diskuse?
Ty už se přidaly vlastně automaticky. Cítila jsem 
potřebu mluvit o své situaci s lidmi. Jistě, mluvíte 
se svými blízkými, s lékaři, ale postupně zjistíte, že 
podobně jako vy jsou na tom i jiní pacienti. Potkává-
te se s nimi na vyšetřeních, v lázních… Někdo vám 
sedne více, někdo ne. S někým chcete být v pra-
videlném kontaktu, ptát se a naopak odpovídat na 
dotazy, prostě si povídat… Kontaktní síť je ideálním 
prostředkem. Navíc se v diskusích stále častěji 
otevírají aktuální problémy v českém zdravotnictví: 

dostupnost zdravotní a lázeňské péče, zvyšující 
se doplatky na léky, úroveň jednotlivých zdravot-
nických zařízení... Nyní se na nás například obrátila 
pacientská sdružení, že řeší problém se skry-
tým omezováním dostupnosti hrazené lázeňské 
rehabilitační péče. Pacient má nárok na lázně, 
ale revizní lékař mu ho neuzná. 

A co s tím může udělat váš portál?
Ihned jsme oslovili ministerstvo zdravotnictví, paci-
entská sdružení a samozřejmě i revizní lékaře a zá-
stupce lázeňských míst. Všichni jsme se shodli na 
tom, že tento problém tady skutečně je, ale je ře-
šitelný, pokud má pacient dost informací a jde 
si za svým. Potřebné informace včetně podrobného 
návodu, jak se má pacient v této situaci zachovat, 
jsme proto dali na naše stránky. Současně jsme 
zde toto téma otevřeli k diskusi. Zároveň na listopad 
připravujeme on-line poradnu s odborníkem na 
problém dostupnosti hrazené lázeňské péče. Tímto 
způsobem budeme do budoucna zpracovávat i další 
témata.

Odkdy kontaktní síť JakoJá.cz funguje? A co by měl 
člověk udělat, aby se stal jejím uživatelem?
Stránky JakoJá.cz jsme spustili v únoru 2012 a na 
základě reakcí uživatelů je stále vylepšujeme a roz-
šiřujeme. Máme samozřejmě také svůj faceboo-
kový profil. JakoJá.cz je otevřené a lidé ho mohou 
využívat dvojím způsobem: pasivně a aktivně. Stává 
se, že lidé nejdříve přijdou na www.JakoJa.cz a ně-
jakou dobu sledují, co se tam děje. Mají tedy přístup 
k obsahům diskusí, poraden, k akcím a kontaktům 
na pacientská sdružení. A když mají potřebu, tak 
se zaregistrují a z bezpečí svého anonymního 
profilu se zapojí a začnou si povídat. (red)

Infobox:

Komunikační a informační portál  
www.jakoja.cz je neziskový a nekomerční 
projekt provozovaný občanským sdružením 
Algesia. Od roku 2012 nabízí široké veřejnos-
ti aktuální informace o novinkách ve zdra-
votnictví, lázeňství, akcích pacientských 
sdružení, životním stylu a zdraví.

michala filipová předsedkyně občanského 

sdružení algesia. Foto: JakoJá.cz

JakoJá.cz portál provozuje občanské sdružení algesia už déle než půldruhého roku. Foto: JakoJá.cz
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Program Vánočních trhů 2013
 Prodejní vánoční trhy 29. 11.–22. 12. od 10:00 do 18:00 hodin

30. 11.  (sobota)
Dětské vánoční dílny od 10:00 do 17:00 hodin 
– výroba andělů a obrázků z vlny
Dětský kolotoč Joo od 10:00 do 17:00 hodin
15:00 – 16:00  Pěvecká třída Štěpánky Steinové 
  ZŠ a ZuŠ Karlovy Vary ZŠ  
  a ZuŠ Karlovy Vary
16:00 – 17:00  Lázeňské duo Fellner a helmer 
17:00 – 18:00 harmonikář

1. 12.  (1. adventní neděle) 
Dětské vánoční dílny od 10:00 do 17:00 hodin 
– zhotovení a zdobení svíček, vytváření vá-
nočních pohledů a odeslání andělskou poštou
Dětský kolotoč Joo od 10:00 do 17:00 hodin
15:00 – 16:00 Pěvecká třída Štěpánky Steinové 
ZŠ a ZuŠ Karlovy Vary ZŠ a ZuŠ Karlovy Vary
16:00 – 17:00 Betlém – představení divadla D3 
17:00 – 18:00 ALISoN – vánoční program 
  v podání folkové kapely
18:00 – 19:00 Bohouš Josef
18:00  Posvěcení trhů farářem  
  Vladimírem Müllerem
rozsvícení vánočního stromu a 1. adventní 
svíce (primátor ing. petr Kulhánek) 
Pozvání na vánoční punč – alko a nealko 

7. 12.  (sobota) 
Dětské vánoční dílny od 10:00 do 17:00 hodin 
– vánoční zdobení ubrouskovou technikou
15:00 – 15:30  Pěvecká třída Štěpánky Steinové 
ZŠ a ZuŠ Karlovy Vary ZŠ a ZuŠ Karlovy Vary
15:30 – 16:30 Monika Absolonová
16:30 – 17:00 Pěvecká třída Štěpánky Steinové 
ZŠ a ZuŠ Karlovy Vary ZŠ a ZuŠ Karlovy Vary 
17:00 – 18:00 Vánoční písně one Man Band

8. 12. (2. adventní neděle)
Dětské vánoční dílny od 10:00 do 17:00 hodin 
– dekorace do květináčů, papírové ozdoby, 
řetězy
15:00 – 16:00  Lázeňské duo Fellner a helmer 
16:00 – 17:00 orbis Pictus
17:00 – 18:00  Miro Šmajda 
18:00  Rozsvícení 2. vánoční svíce 
  (náměstek Ing. Petr Bursík)

9. 12.   (pondělí)
15:00 – 16:00 Vánoční vystoupení – ZŠ Libušina
16:00 – 16:30 Loutkové divadlo Pimprle – 
  pohádka o vánočním stromečku

10. 12.  (úterý)
15:00 – 15:30 Vánoční vystoupení – ZŠ Dvory 
15:30 – 16:00 Carpe Diem – taneční vystoupení
16:00 – 17:00 Flašinetář

11. 12.  (středa)
15:00 – 16:00 Divadlo Fedra
16:00 – 17:00 Pěvecká třída Štěpánky Steinové 
  ZŠ a ZuŠ Karlovy Vary ZŠ  
  a ZuŠ Karlovy Vary
17:00 – 18:00 Vánoční vystoupení žáků  
  ze ZuŠ A. Dvořáka
18:00 – 18:30 Česko zpívá koledy  
  (za účasti vedení města)

12. 12.  (čtvrtek)
15:00 – 15:30 Pěvecký sbor – ZŠ Poštovní
16:00 – 17:00 Flašinetář

13. 12.  (pátek)
Dětské vánoční dílny od 10:00 do 17:00 hodin 
– přírodní vánoční dekorace
Dětský kolotoč Joo od 10:00 do 17:00 hodin
15:00 – 16:00 Divadlo z bedny –  
  Velká vánoční pohádka
16:00 – 17:00 Karlovarský pěvecký sbor

14. 12.  (sobota)
Dětské vánoční dílny od 10:00 do 17:00 
hodin – enkaustická vánoční přání (malování 
horkým voskem)
Dětský kolotoč Joo od 10:00 do 17:00 hodin
15:00 – 15:30 Vánoční obrázky – vystoupení 
  folklorního Souboru tanců  
  a písní Dyleň
15:30 – 16:30 Country Berry Band 
16:30 – 17:30 MK Collective 
17:30 – 18:00 Vánoční break dance 

15. 12.  (3. adventní neděle) 
Dětské vánoční dílny od 10:00 do 17:00 hodin 
– korálkové ozdoby, vánoční přání (batika, 
vosk)
Dětský kolotoč Joo od 10:00 do 17:00 hodin
15:00 – 16:00  Vánoční písně Levorukého edy 
16:00 – 17:00 hudební skupina Církve bratrské
17:00 – 18:00  Cubitus
18:00  Rozsvícení 3. adventní svíce 
  (náměstek Mgr. Jiří Klsák)

16. 12.  (pondělí)
15:00 – 15:30 hudební kroužek Notička žáků 
  ŠD ZŠ J. A. Komenského
16:00 – 17:00 Vánoční vystoupení žáků 
  ze ZuŠ A. Dvořáka

17. 12.   (úterý)
15:00 – 15:30 Vánoční vystoupení –  
  MŠ Mládežnická
16:00 – 17:00 žáci  třídy Š. Steinové – 
  ZŠ a ZuŠ Karlovy Vary

18. 12.  (středa)
15:00 – 15:45 Vystoupení pěveckých sborů 
  Rolnička, Zvoneček a Pří- 
  pravného sboru ZŠ a ZuŠ KV
16:00 – 17:00 Karlovarské hudební divadlo – 
  Vochechule Bambule –  
  Vánoční zpívání

19. 12.  (čtvrtek)
15:00 – 15:30 Předvánoční zpívání –  
  ZŠ Mozartova
15:30 – 16:00 Pásmo básniček a písniček s vá- 
  noční tematikou – MŠ Krymská 12
16:00 – 16:30 Vánoční pohlazení –  
  ZŠ Dukelských hrdinů

20. 12.  (pátek)
Dětské vánoční dílny od 10:00 do 17:00 hodin 
– malování skleněných svícnů
15:00 – 16:00 Vánoční vystoupení –  
  ZŠ Truhlářská
16:00 – 17:00 Po-po trio – Výběr z jazzových 
  a populárních písní ve vokálních 
  úpravách – ZŠ a ZuŠ KV

21. 12.  (sobota)
Dětské vánoční dílny od 10:00 do 17:00 hodin 
– zdobení perníků
15:00 – 15:30  Flašinetář 
15:30 – 16:00  D – team Vánoční tančení  
  malých andílků a čertíků
16:00 – 16:30  Loutkové divadlo Pimprle – 
  pohádka o vánočním stromečku
16:30 – 17:00 Průvod světlonošů –  
  průvod dětí s lampiony
17:00  ohňostroj pro malé i velké  
  světlonoše
17:00 – 18:00 Petr nebo Pavel 

22. 12.  (4. adventní neděle) 
Dětské vánoční dílny od 10:00 do 17:00 hodin 
– zdobení dřevěných ozdob, ovocná vánoční 
dekorace
15:00 – 16:00 Vánoční koncert Junáků 
16:00 – 18:00  Možnost odnést si domů plamínek 
  pokoje a míru Betlémské světlo
16:00 – 17:00  Jaroslav uhlíř
17:00 – 18:00 Pěvecký sbor Paleta
18:00  Rozsvícení 4. adventní svíce 
  (radní Ing. Libor Šembera)

Každá návštěva dílen bude dětem potvrzena 
na Vánoční kartičku speciálním vánočním razít-
kem. Součástí dílen je schránka Andělské pošty 
určená pro vaše vánoční přání blízkým, která bu-
dou orazítkována vánočním razítkem a odeslána.
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Město se vánočně rozzáří
Také letos centrum Karlových Varů ozdobí spousty 
světel a vánočních motivů. Světelné řetězy 
v korunách stromů a na hlavních ulicích se rozzáří 
desetitisíci světel již první adventní neděli, která 
připadá na 1. prosince.

osvětlení včetně hlavního vánočního stromku 
na třídě T. G. Masaryka zajišťuje pro město spo-
lečnost ekolamp zabývající se zpětným odběrem 
a následnou ekologickou recyklací vysloužilých 
světelných zdrojů a průmyslových svítidel a pro 
instituce, firmy i domácnosti ve Varech vytvořila 
již sedmnáct sběrných míst, kam mohou lidé bez-
platně odnést vysloužilé úsporné světelné zdroje.

Úsporné zářivky do koše nepatří
Úsporné světelné zdroje, především kompaktní 
a lineární zářivky a světelné zdroje na bázi LeD 
technologie, nesmí končit v běžném komunálním 
odpadu, ale ve speciálních nádobách. Poté, co do-
slouží, by měly být recyklovány, obsahují totiž řadu 
cenných kovů a jiných druhotných surovin, které je 
možné opětovně využít.

Některé světelné zdroje navíc obsahují toxickou 
rtuť, která při nesprávné likvidaci zamořuje životní 
prostředí. „Ročně končí na skládkách až šedesát 
procent doma použitých a vyřazených úspor-
ných světelných zdrojů. To představuje značnou 
ekologickou zátěž více než tisíce tun směsi skla, 
plastů, kovů a hlavně zhruba 75 kilogramů toxické 
rtuti,“ upozorňuje Alexandr hanousek, jednatel 
společnosti ekolamp.

V současné době provozuje ekolamp v Karlo-
varském kraji 95 veřejných sběrných míst, kam 
občané mohou vysloužilé úsporné zářivky, výbojky, 

lineární zářivky 
a světelné zdroje 
s LeD technolo-
gií odnést. Z průzkumu, který si nechala společnost 
ekolamp vypracovat, vyplývá, že spotřebitelé jsou 
rok od roku lenivější a vyřazené zářivky jsou ochot-
ni odnášet do vzdálenosti maximálně 707 metrů. 
ekolamp se proto snaží vycházet občanům vstříc 
a rozšiřuje síť malých sběrných nádob v obchodních 
centrech, na městských úřadech nebo ve firmách. 
„Doposud jsme jich v celé republice rozmístili více 
než šestnáct set,“ dodává hanousek. (red)

vánoční soutěže o rozsvícené vánoční 
stromky I Peníze Pro město

Šíření povědomí o recyklaci vysloužilých 
„úsporek“ podpoří v Karlových Varech 
vědomostní soutěž Rozsvítíme Vaše Vánoce. 
Soutěžící musí do 15. prosince správně vyplnit 
krátký kvíz na webu rozsvitimevasevanoce.
cz. „Pro výherce je připraveno deset vánočních 
stromů v květináči se sadou krásných ozdob 
a moderním LED diodovým osvětlením a další 
výhry,“ říká Alexandr Hanousek, jednatel spo-
lečnosti Ekolamp. Stromek lze pěstovat i pro 
příští vánoční svátky anebo jej vysadit do volné 
přírody. Zároveň mohou občané soutěžit o nej-
krásnější vánoční strom měst a obcí. Město, 
ze kterého stromek s největším počtem hlasů 
vzejde, získá finanční prostředky na ekologické 
zvelebení města.

Podrobnosti k registraci města a hlasování 
najdete na rozsvitimevasevanoce.cz, aktuální 
informace o sběrných místech v celém Karlo-
varském kraji a otevírací době jsou k dispozici 
na webu ekolamp.cz.

Symfonici chystají 
dva koncerty
K předvánoční atmosféře přispěje Karlovarský 
symfonický orchestr dvěma koncerty. Na prv-
ním 10. prosince doprovodí Lucii Bílou na jejím 
Vánočním koncertě v KV Areně. Pro své poslu-
chače připravil KSo Adventní koncert, který se 
uskuteční 18. prosince v Grandhotelu Pupp. uvede 
jej Chrámová sonáta pro varhany a smyčce C dur 
Wolfganga Amadea Mozarta, která měla premiéru 
v roce 1779 v Salcburku.

Geniální hudebník vytvořil za svůj krátký život 
626 děl světského i duchovního charakteru – opery, 
symfonie, koncerty, komorní hudbu, mše a chorály. 
Pohádku Anděl Páně zná zřejmě téměř každý. 
Možná už tolik jejích příznivců neví, že hudbu na-
psal skladatel, dirigent, klavírista a varhaník Miloš 
Bok, žijící přes dvacet let ve zdejším kraji. Bok 
je autorem především závažných hudebních děl, 
ale napsal rovněž hudbu k šedesáti filmům. Svou 
hudbu z Anděla Páně upravil do formy suity a v této 
podobě ji návštěvníci koncertu vyslechnou.

Na adventním koncertě nesmí chybět nejslavnější 
a nejznámější česky psaná církevní a vánoční sklad-
ba – Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Známá 
je také jako mše hej, mistře! Rybova mše má ryze 
pastorální ráz, je zasazená do českého prostředí a 
pro svou prostotu i radostnou a svěží atmosféru byla 
a dodnes stále je srozumitelná a přístupná širokému 
obecenstvu. Jako sólista se představí významný 
český varhaník Adam Viktora, v Rybově mši budou 
účinkovat Karlovarský pěvecký sbor a sbor Česká 
píseň. Koncert bude řídit dirigent Miloš Bok.

KSo také připravil mimořádný Novoroční kon-
cert, kterým 3. ledna v Lázních III uvítá rok 2014 – 
Rok české hudby. Při té příležitosti zazní Preludium 
ke III. aktu z opery Lohengrin Richarda Wagnera, 
proslulý Koncert pro klavír a orchestr b-moll Petra 
Iljiče Čajkovského s klavíristou Igorem Ardaševem 
jako sólistou a na závěr Symfonie č. 9 e-moll Z No-
vého světa Antonína Dvořáka. (lve)

Advent v sedleckém 
kostele sv. Anny
Tradiční advent se chystá také v kostele sv. Anny 
v Sedlci. Prvního prosince tady od 17.00 hodin 
vystoupí Komorní sbor Paleta, Smyčcový kvartet 
sourozenců Rezkových a Sbor Chorea Nova. 

Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby 
si tamtéž vyslechnete 22. prosince od 15.00 hodin 
v podání Karlovarského pěveckého sboru a orches-
tru ZŠ a ZuŠ Rybáře. Varhany a sóla řídí M. Bok. 

Štědrovečerní bohoslužbou slova provede 
24. prosince od 21.30 hodin Vladimír Müller, kole-
dy zazpívá komorní sbor za doprovodu komorního 
orchestru pod vedením J. Rezka. Vstupné je dob-
rovolné. „Výtěžek bude použit na opravu kostela,“ 
říká Alois Kůrka, předseda občanského sdružení 
na záchranu kostela sv. Anny. (red)

Karlovarský advent chce 
oslovit děti a rodiny
• Letošní advent se kromě kulturního programu zaměřuje ještě více 
na děti a jejich rodiče. Už tradiční součástí předvánočního dění 
v centru města jsou Andělské vánoční dílny, při kterých se děti nejen 
mohou zabavit ve společnosti svých vrstevníků, ale také si odnesou 
milá dílka, která vlastnoručně vyrobí pod vedením zkušené lektorky. 

první dva adventní víkendy se dílny konají 
v sobotu a v neděli, o třetím a čtvrtém adventu 
přibude ještě pátek. Dílny jsou otevřeny vždy 

od 10:00 dopoledne až do večera do 17:00. 
V dílnách si děti mohou vyzkoušet, jak vyrobit 

andílky z vlny, zdobené svíčky, vánoční ozdoby 
z papíru, dřeva, korálků nebo dalších přírodních 
materiálů. Vyzkouší si také, jak zhotovit vánoční 
pohledy nebo voskem malovaná přání – do nich 
pak mohou rovnou napsat vánoční vzkaz svým 
blízkým, opatřit je adresou a vhodit do schránky 
Andělské pošty. Ta je opatří zvláštním vánočním 
razítkem a odešle. Ačkoliv dění ve „vánočním 

městečku“ u karlovarské hlavní pošty vrcholí vždy 
o víkendu, tradiční předvánoční trhy budou v tomto 
místě po celý advent a nabídnou zajímavý sortiment 
– od nezbytných součástí Vánoc, jako jsou jmelí, 
ozdoby, svíčky, betlémy či cukroví, přes vhodné 
dárky – šperky, drahokamy, bižuterii, dřevěné 
hračky, sklo, krajky, řezbářské či tkané výrobky, 
až po dárky jedlé, mezi kterými nechybí med a pro-
dukty z něj, sýry rozmanité provenience, sladkosti, 
perníky, medoviny a svařáky. 

Na letošních předvánočních trzích se tak dá nejen 
najít zábava pro děti, ale také koupit něco pod stro-
meček nebo jen tak strávit příjemné chvíle. (red)
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Sanssouci. Výletní kavárna a zahradní 
restaurace, kde se zapomínalo na starosti
• Honosila se jak jménem, tak i některými architektonickými prv-
ky královského letohrádku z Postupimi, který tam nechal postavit 
Bedřich Veliký. Sans-souci ve francouzštině znamená bez starostí 
či bezstarostný. 

přední karlovarský podnikatel a hoteliér 
heinrich ed. Anger, který vlastnil v Kar-
lových Varech hotel Anger a Divadelní 

kavárnu na Nové louce čp. 281 a 283, nechat 
postavit v roce 1876 na promenádní cestě mezi 
Grandhotelem Pupp a Galerií umění velkou kavár-
nu a zahradní restauraci. Dostala název etablisse-
ment Sanssouci a číslo popisné 714.

Nad tímto velkým komplexem budov bylo též 
postaveno letní divadlo, které provozoval pan 
Suttner. Mělo číslo popisné 851. Zachovaly se 
i některé plakáty divadelních her, které byly hrány 
v tomto divadle. Divadelní budova se ale přestala 
po roce 1914 využívat a začala chátrat. V roce 
1923 byly z divadla už jen ruiny.

Reklamní leták z této doby uvádí, že v kavárně 
Sanssouci je možné číst na dvě stě druhů časopi-

sů a novin a v zahradní restauraci se konají každý 
den odpoledne velké koncerty, a to za každého 
počasí.

Na terase kavárny se též tancovalo dopoledne 
i odpoledne. Dopoledne se tomu říkalo Früh-
stücktanz, odpoledne Five o’clock tea. hosté 
z Imperialu sem jezdívali lanovkou na kafíčko.

Pokud se týče výletní restaurace Sansouci, 
ta přečkala druhou světovou válku, ale v roce 
1959 byla zbourána i ona. Dnes lze na místech 
bývalých rozsáhlých budov nalézt tu a tam zbytky 
jejich základů.

pamětní sloup a socha poutníka
V lese nad Sanssouci byla ještě jedna zajímavost. 
Byl to kamenný pamětní sloup (Wanderer-Säule), 
který nechali postavit členové spolku mladých 

maJitel SanSSouci heinrich ed. anger nechal v roce 1900 vytvořit litografickou pohlednici s pohledem na sanssouci. pohlednice má i přítisk reklamy na pravi-

delný zahradní koncert.

pohled na horní terasu sanssouci s letním diva-

dlem z roku 1910.
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turistů dne 17. května 1874. Spolek se jmenoval 
Wanderer-Club a byl založen 25. března 1862. 
Měl deset členů v čele s heinrichem Angerem, 
majitelem výše uvedené kavárny a restaurace 
Sanssouci. Klub měl za cíl pěstovat pěší turistiku 
v regionu a zajímat se o poznání přírodních a his-
torických krás Karlovarska.

Tento klub zřídil za dobu svého trvání celkem 
tři památníky. Dne 9. dubna 1881 byla na skále 
proti bývalému Kaiserparku (Gejzírpark) odhalena 
pamětní deska s iniciálou W a datem založe-
ní klubu 1862. obě památky byly roku 1932 
přemístěny na společné stanoviště u odpolední 
pěšiny v lázeňském lese, kde se nacházejí dosud. 
Když opadá listí, je sloup viditelný i ze silnice. 
Nejvýznamnější je ale socha Poutníka, odhalená 
28. dubna 1912 na Výšině přátelství na počest 
50. výročí založení klubu. Tento turistický klub 
měl v té době sice jen 26 členů, ale byly v něm 
významné osobnosti, zejména nejvýznamnější re-
gionální historik Josef hofmann. Klub existoval jen 
do druhé světové války, ale velkou měrou přispěl 
k poznání a propagaci karlovarského kraje.

Tato socha Poutníka se ale ztratila kolem roku 
1950 a zbyl jenom její kamenný podstavec. Kdoví, 
třeba bude jednou tento pomník znovu obnoven.
autor: antonín foglar

snímky: archiv autora

pohled na kavárnu a restauraci sanssouci v roce 1904.

neJStarŠí Snímek SanSSouci z roku 1878 na vizitce, kterou vytvořil 

františek fridrich, jenž patřil k největším vydavatelům místopisných fotografií 

v rakousku-uhersku.

dalŠí pohled na sanssouci v roce 1918.

cafe SanSSouci na rytině z roku 1880.
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hlavní příchod k sanssouci – rok 1905.

plakát letního divadla sanssouci na hru princ 

Louis Napoleon, která měla již pátou reprízu. Socha poutníka na výšině přátelství v roce 1912.

SanSSouci kolem roku 1937.

do SanSSouci jezdila i drožka – rok 1904.

celkový pohled – rok 1917.

celkový pohled na komplex sanssouci – rok 1911.
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hyde park
• Tato stránka necenzurovaných názorů zastupitelů a občanů města na aktuální politická  
a komunální témata je již tradiční součástí KRL. Příspěvky v rozsahu maximálně 1000 znaků  
můžete zasílat e-mailem na hydepark.kv@ceskydomov.cz. Uzávěrka KRL č. 1/2014 je 10. 12. 2013.

Konec pomníku exprimátora Pavla 
V době vlády pana primátora Pavla jsem podali 
petici proti stavbě garáží v ulici Severní na sídlišti 
Čankovská. Bylo nám zodpovězeno netradičním 
a poněkud podivným způsobem. To znamená, 
že zájmové pozemky jsou majetkem města a ma-
gistrát si do toho nenechá mluvit. Naivně jsme se 
domnívali, že když žijeme v demokratickém státě, 
tak bychom k tomu měli mít možnost se vyjádřit. 
opak byl pravdou. V takzvaném výběrovém řízení 
se našla podivná firma, která začala stavět ještě 
podivnějším způsobem. Neopomněli si vybrat 
vysoké zálohy, o které samozřejmě zájemci přišli 
a jejich bankovní účet byl o 160 000 korun menší. 
Výsledný efekt žádný, ale dokonalý tunel. Tímto 
nastala další anabáze s následujícími primátory. 
Pan Roubínek všechno slíbil, ale výsledek byl 
nulový. 

Paní Vlková nás v jednom ze svých příspěvků 
v Radničních listech nabádala k tomu, abychom 
si více hleděli svého okolí. Na základě tohoto 
příspěvku jsme jí napsali o troskách garáží 
a výsledek byl rovněž nulový. Fakt je jedna věc, 
že se paní Vlková vždy sympaticky usmívala. 

Pan exprimátor hauptmann byl rovněž osloven. 
V domnění, že úspěšně tlumočil požadavky Kar-
lovarského kraje v Bruselu, jsme v naději doufali, 
že tento pomník zmizí. Výsledek opět nulový. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu 
primátoru Kulhánkovi a jeho náměstkům, kteří 
se o celou záležitost postarali, včetně vedoucí 
technického odboru paní Pavlasové, firmě eurovia 
a Správě lázeňský parků. 

Celkový výsledek je zřejmý z fotografie. Vážený 
pane primátore, jedno vám můžeme zaručit. 
Pokud budete kandidovat, máte určitě od nás 
hlas. Celá tato anabáze trvala od roku 2000. 
V současné době je v řešení kamerový systém 
ostrahy tohoto parkoviště. Domníváme se, že je 
to nutné vzhledem k situaci narůstající kriminality. 
Pro úplné elegantní dořešení celé této oblasti 
bychom chtěli požádat o opravu chodníků, o které 
se 30 let nikdo nestará a jsou v žalostném, místy 
havarijním stavu a zdraví nebezpečné.
Jiří Linhart

za obyvatele  

severní 7, 9, 11, 13, 15, 17 a Konečné 1

Autem, nebo 
autobusem?
Nedávno jsem zachytila zprávu, že Karlovarský kraj 
nechává měřit intenzitu automobilového provozu 
v různých částech Karlových Varů. Důvodem této 
zakázky je záměr rozšířit hromadnou městskou 
dopravu. Tato intence je bezesporu chvályhodná, 
ale hrozí, že nebude mít patřičný dopad. Pro úspěš-
né potlačení přebujelého automobilismu nepostačí 
přidat linky MhD, ale také změnit status městské 
dopravy. Lidé, kteří mají auta, totiž „sockou“ zpra-
vidla jezdit nechtějí, ani když mohou.

Proměnit veřejné smýšlení o městské dopravě 
jistě není jednoduché, ale některé změny se přímo 
nabízejí. Dalo by se začít Tržnicí. Město již mno-
hokrát avizovalo, že tuto „urbanistickou ostudu“ 
čekají velké změny, ale možná by stačily – alespoň 
dočasně – i některé malé. Chybí zde přechody pro 
chodce, bezbariérové nástupy na chodníky a nástu-
piště. Bezútěšnost prostoru by mohla potlačit zeleň, 
vhodný městský itinerář a také vypnutí zvukové 
reklamy, jež, pokud vím, nemá v Čechách obdoby. 
elektronické tabule s aktuálními odjezdy autobusů 
jsou už také ve většině měst samozřejmostí.

Také by pomohlo posílit frekvenci na všech linkách 
autobusů bez ohledu na to, kolik pasažérů je aktuálně 
přepravováno. Jde o to, aby se každý mohl spoleh-
nout, že po pár minutách čekání se dostane tam, 
kam potřebuje. Pro mnoho lidí je nepředstavitelné, 
že by k rannímu stresu ještě přidali možnost toho, že 
nestihnou autobus. A v neposlední řadě by bylo vhod-
né spojit síly s dalšími bojovníky za město bez aut, 
konkrétně cyklisty. Model autobusu s přední vidlicí, na 
kterou lze umístit dvě kola, by v místních poměrech 
byl příliš radikálním požadavkem, a nabízím proto 
k diskusi reálnější nápad. Co takhle upravit jeden sek-
tor lanovky k Imperiálu na prostor pro přepravu kol? 
tereza hadravová

inzerce

SC-332238/01
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billiard klub imperiál
Sportovní klub Snooker & Galerie Koule 
Karlovy Vary
Libušina 14, Karlovy Vary
Tel.: 775 557 889

otevírací doba: 
Pondělí až neděle od 16.00 do 22.00 hodin, dříve po předchozí 
domluvě. Pravidelný trénink se pro nezájem už nekoná.

Sportovní klub Snooker & Galerie Koule Karlovy Vary společně 
s Českomoravským billiardovým svazem koná nábor nových 
hráčů ve věku 12 až 25 let s klubovými výhodami a perspek-
tivou závodní reprezentace Karlových Varů v Českomoravské 
snooker lize.

Billiard Golf KluB imPeriál

centrum klasické jógy
Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
Tel.: 731 100 170; www.klasicka-joga.cz 

Každé úterý od 18:30 hod. - JÓGA v tělocvičně ZŠ Svahová 
24-26, Karlovy Vary. Individuální JÓGA, ájurvéda a Tantra dle 
dohody, více informací na webu.

Jóga shanti
ZŠ Svahová 24, Karlovy Vary
Veronica Pródis, tel.: 604 522 122, e-mail: veronicaprodis@
gmail.com, Facebook: Jóga Shanti

Kurzy jógy pro veřejnost:
Pondělí:   18.30–20.00 ZŠ Svahová 24

Jógacentrum Karlovy vary
Chebská 56a, Karlovy Vary
Tel.: 732 606 474, www.joga.cz

pravidelná cvičení podle systému jóga v denním životě
(1. lekce zdarma):
Pondělí:  18.00 – pokročilí – Jógacentrum
Úterý:  18.00 – začátečníci a mírně pokročilí – Jógacentrum
Středa:  18.00 – začátečníci a mírně pokročilí – ZŠ Nejdek 
   (na nám.)
Čtvrtek:  19.15 – začátečníci a mírně pokročilí –  
   Mateřské centrum Drahovice

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

společenský a moderní tanec:
SoA Podnikatel (zrcadlový sál) – Drahovice
Pondělí:   15.15–16.45 – děti 8–12 let 
Pondělí:   16.45–18.15 – mládež – společenský tanec
Pátek:  18.00–20.00 – mládež – taneční skupina TSF 
 
zŠ J.a.Komenského - Drahovice
Čtvrtek:  14.00–14.45 – děti 4–7let
Čtvrtek:  15.00–16.30 – děti 8–12let
Čtvrtek:  16.30–18.00 – mládež – moderní tanec 
 
taneční pro dospělé páry:
Čtvrtek:  19.00–20.30 ZŠ J. A.Komenského – Drahovice
 
intenzivní semináře:
Argentinské tango a Kontaktní Improvizace

best taneční škola
Západní 2, Karlovy Vary
Taneční centrum Terminál dolní nádraží
Tel.: 602 127 788, 602 881 418, www.bestdance.cz,  
best@bestdance.cz

program tanečních tréninků na listopad 2013:
Středa  16.00 pro seniory 60+ 
Středa  18.00 pro začínající mládež
Středa   20.00 pro začínající dospělé páry
Pátek  18.00 pro začínající mládež
Neděle   18.00 pro začínající dospělé páry
Neděle   20.10 pro pokročilé dospělé páry
Pondělí   19.30 pro ženy - tribal styl

celoroční aktivity:
Pondělí   18.00 relaxační cvičení pro ženy
Úterý   15.30 street dance pro juniory
Úterý   17.30 latinsko-americké tance pro ženy
Úterý   18.30 latinsko-americké tance pro ženy
Úterý  19.30 dámský taneční klub
Čtvrtek   16.30 taneční výchova pro juniory
Neděle   15.30 hobby dance pro páry

D-team
v zrcadlovém sále SoA Podnikatel
Alžbětiny Lázně, Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary
Kamil a Šárka horákovi, tel.: 725 357 287,  
sarkahorak@atlas.cz, www.d-team.cz,

20. 12.   19.00 věneček v gh pupp
Slavnostní závěrečný věneček tanečních kurzů v Gh Pupp

taneční kurzy pro mládež:
Pátek 17.30–20.45 hod.

taneční klub D - team&n bsp:
Úterý  19.00–20.30, pátek 16.00–17.00, neděle 17.00–19.00 h.

tanec

Volnočasový areál Rolava
Třeboňská ulice 
Karlovy Vary

Denně:

otevírací doba: 6.00–22.00 hodin
provozní doba: 7.00–20.00 hodin
půjčovna:   9.00–21.00 hodin
plavčík:    10.00–19.00 hodin

VolnoČaSoVÉ aKtiVitY

sportovní lezení crux
T.G. Masaryka 623/12, Karlovy Vary
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 až čtvrtek:  16.00–22.00 hodin
Pátek až neděle:  16.00–20.00 hodin

SPortoVní lezení

1.fc Karlovy vary
Lidická 448/14, Karlovy Vary-Drahovice
e-mail: info@fotbalkv.cz, www.fotbalkv.cz

Klub pořádá nábor do přípravek i pro družstva žáků. Rodiče 
mohou přivést své děti na tréninky přípravek a využít možnost 
vést je ke sportu pod odborným trenérským vedením. Jedinými 
podmínkami náboru je mít rád fotbal a dokázat mu leccos obě-
tovat, mít přiměřenou dávku talentu a dostavit se ve sportovní 
výstroji na tréninky, které probíhají na hřišti ve Dvorech každé 
pondělí, středu a pátek od 17.00 do 18.30 hodin.

fotBal

Klub českých turistů
TJ Slovan Karlovy Vary
603 209 270; fjw@volny.cz,  
www.turiste.webpark.cz

07. 12.  Praha – předvánoční výlet do hlavního města
13. 12.  o adventu do rakouského Salcburku (pá.–ne.)
21. 12.  Ze statku Bernard v Královském Poříčí na  
   královský hrad Loket 
26. 12.  o Vánocích na Štěpána za památkami Karlových Varů 
28. 12.  Duchcov – na zámek Dux za Casanovou a Valdštejnem 

turiStiKa

hc energie Karlovy vary
KV Arena, Západní 1812/73, Karlovy Vary
Tel.: 359 909 159, e-mail: hokejkv@
hokejkv.cz, www.hokejkv.cz

tipsport extraliga:

1. 12.  15.30  Karlovy Vary – Kometa Brno
3. 12.  18.00  Karlovy Vary – Chomutov
8. 12.  15.30  Karlovy Vary – Mountfield hK
15. 12.  15:30  Karlovy Vary – Sparta

hoKej

sc start Warriors
T. G. Masaryka 838/31, Karlovy Vary
Tel.: 774 722 742 
e-mail: info@warriorsfootball.cz 
www.warriorsfootball.cz

1. tým amerického fotbalu v Karlovarském kraji založený v roce 
2012, účastník halového mistrovství 2012 a české ligy americ-
kého fotbalu (ČLAF B) 2013 pořádá celoročně nábor nových čle-
nů každé úterý a čtvrtek 18:00–20:00, neděle 15:00–17:00 
hodin na stadionu SC Start.

americKý fotBal

fb hurrican Karlovy vary 
Západní 1781, Karlovy Vary
Tel.: 731 208 316 
e-mail: Lukas@grundler.cz
www.florbalkv.cz

Informace o zápasech, trénincích a náboru nových členů flor-
balového oddílu s největší členskou základnou v Karlovarském 
kraji najdete na webu florbalkv.cz nebo na Facebooku.

florBal

Karlovarský šachklub tietz
Dr.Davida Bechera 18, Karlovy Vary 
Tel.: 776 578 335, 
e-mail: chess@tietz.cz,  
www.tietz.cz/

8. 12.  1. liga, skupina západ
Karlovarský šachklub Tietz – TJ Praha – Pankrác

1. 12.  2. liga, skupina a
Karlovarský šachklub Tietz B – TJ Šakal Kozolupy

15. 12.  2. liga, skupina a
Karlovarský šachklub Tietz B – TJ Sokol Praha – Vršovice

hraje se vždy od 10 hodin v zasedací místnosti  
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, Studentská 328/64,  
360 07 Karlovy Vary – Doubí.

šachY

tJ slavia Karlovy vary
Lidická 40, Karlovy Vary
Tel.: 602 495 191, www.gymnastika-kv.cz

Děvčata mezi 5 a 9 lety můžou přijít na trénink  
přípravky, který je každé úterý a čtvrtek od 17:00 hodin 
ve velké tělocvičně SPgŠ Karlovy Vary – Drahovice. 

moderní GYmnaStiKa
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Divadelní nám. 21, Karlovy Vary 
Tel.: 353 225 537; www.karlovarskedivadlo.cz
objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

5. 12.   16.00 tradiční adventní koncert
Adventní koncert, který pro vás připravili žáci a učitelé Základ-
ní školy a Základní umělecké školy Karlovy Vary.

7. 12.  18.00 vánoce s folklorním  
     souborem Dyleň
Tradiční vánoční zvyky, koledy a tance v podání karlovarského 
Souboru písní a tanců Dyleň. 

8. 12.  18.00 Kačenka v říši snů
Projekt Základní umělecké školy horní Slavkov, který byl 
s velkým úspěchem realizován v MěKS horní Slavkov (březen 
2013) a v loketském přírodním amfiteátru (červen 2013).

10. 12.  19.30 Don miguel ruiz,  
     Jaroslav Dušek: čtyři dohody
Ve Čtyřech dohodách odhaluje Don Miguel Ruiz zdroj omezují-
cích názorů, které připravují o radost a vedou ke zbytečnému 
utrpení. hra je zpracována velmi odlehčeně, promítne se 
v nadsázce, volně zpracovaná, improvizujeme.  
V hlavní roli: Jaroslav Dušek

11. 12.  19.30 Don miguel ruiz,  
     Jaroslav Dušek: pátá dohoda
Pokračování knihy moudrosti starých Toltéků. Pátá dohoda 
nás zavádí do hlubší roviny našeho sebeuvědomování a navra-
cí nás k našemu vrozenému pravému já.

12. 12.  19.30 Jazzové vánoce
Vánoční komponované vystoupení ZŠ a ZuŠ Karlovy Vary.

13. 12.   19.30 agatha christie:  
     a pak už tam nezbyl ani jeden  
     (aneb deset malých černoušků)
Divadlo Radka Brzobohatého. Děj napínavého příběhu králov-
ny detektivek Agathy Christie patří mezi nejznámější a nejoblí-
benější díla svého žánru. hrál se na desítkách světových jevišť 
a dosud se dočkal i pěti filmových verzí.

15. 12.  15.00 čKmD: havrane z kamene
Činohra Karlovarského městského divadla. Pohádka napsaná 
na motivy slavné Malé čarodějnice.

16. 12.  19.30 Jakub Jan ryba:  
     česká mše vánoční
Plzeňský komorní orchestr a Nová Česká píseň, která před-
nese jednu z nejpopulárnějších vánočních skladeb - Českou 
mši vánoční Jakuba Jana Ryby: hej, mistře. Program koncertu 
bude doplněn sborovými podáními českých vánočních koled 
v úpravě Jaroslava Krčka.

18. 12.  19.30 p. i. čajkovskij: Louskáček
Severočeské divadlo. Louskáček patří do klenotnice „bílé 
klasiky“, a proto se k němu balet Severočeského divadla 
opět vrací. Libreto vychází z pohádky německého spisovatele 
e. T. A. hoffmanna Louskáček a myší král.

20. 12.  19.30 burton Lane, edgar yip harburg,  
     fred saidy: Divotvorný hrnec
Koprodukce Západočeského divadla, činohry Karlovarského 
městského divadla a Karlovarského symfonického orchestru. 
u nás nejčastěji uváděný americký muzikál ve slavné úpravě 
pánů Voskovce a Wericha.

21. 12.   16.30 agentura amfora:  
     vánoční show 2013
Vánoce jsou za dveřmi a stejně tak výpravné představení pro 
děti Vánoční show 2013. Tento pořad s tradicí od roku 1991 
přináší i letos zajímavé soutěže, atraktivní dárky pro soutěžící 
děti a řadu pěkných vánočních a pohádkových písniček. 
Účinkující: Jan Čenský, Petr Salava, Michal Nesvadba

25. 12.   19.30 Koncert gala mozart a strauss
Komorní orchestr Prague opera Collegium. Koncert 
v dobových kostýmech. Průřez Mozartovým a Straussovým 
dílem, árie a duety z oper, operet, známé melodie a program 
vánočních koled a písní z děl F. Schuberta, W. A. Mozarta, 
C. Francka, G. F. handela, F. X. Grubera a jiných.

30. 12.  19.30 Koncert glenn miller story
Big Band Karlovy Vary. Soubor je složen z profesionálních 
hudebníků karlovarského regionu a pravidelně vystupuje 
na mnoha akcích. Základním repertoárem Big Bandu jsou 
skladby ze zlaté éry swingu.

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

6. 12.  19.30 Lázně iii
     večer bouřlivých Děl
Vítězslav Novák: V Tatrách, symfonická báseň, Widmar hader: 
Cantus traductus - Koncert pro trombón a orchestr, Nikolaj 
Rimskij Korsakov: Šeherezáda, suita
helmut Schätz – trombón. Dirigent Jiří Štrunc

10. 12.  19.00 Kv arena
     vánoční koncert Lucie bílé
Vánoční koncert patnáctinásobné zlaté slavice Lucie Bílé za 
doprovodu kapely Petra Maláska, Bílého sboru a Karlovarské-
ho symfonického orchestru.
Kamil Střihavka, farář Zbigniew Czendlik. Dirigentka Miriam 
Němcová

18. 12.  19.30 gh pupp
     adventní koncert
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční hej mistře!, Miloš Bok: 
Anděl páně, suita.
Karlovarský pěvecký sbor. Dirigent Miloš Bok.

20. 12.  19.30 Karlovarské městské divadlo
     Divotvorný hrnec
Mimořádný koncert ve spolupráci KSo, Západočeského 
divadla Cheb a Karlovarského městského divadla. Nejčastěji 
uváděný americký muzikál ve slavné úpravě Jiřího Voskovce 
a Jana Wericha s nesmrtelnými hity a s doprovodem živého 
orchestru. Režie Zdeněk Bartoš. hudební nastudování a 
dirigent Matěj Kroupa.

3.1.  19.30 Lázně iii
     Koncert evropské hudby
Mimořádný Novoroční koncert k Roku české hudby. Richard 
Wagner: Preludium ke III. aktu z opery Lohengrin, Petr Iljič 
Čajkovskij: Koncert pro klavír a orchestr b-moll, Antonín 
Dvořák: Symfonie č. 9 e-moll ,,Z Nového světa“. Igor Ardašev 
– klavír. Dirigent Vladimír Válek.

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 – t. g. masaryka 53
Po – pá 8:00–18:00; so – ne 10:00–17:00 
tel.: 355 321 171

Další předprodejní místa Městského rezervačního systému - 
více na vstupenky.karlovyvary.cz

Scéna Klubu Paderewski, Divadelního studia D3,  
Karlovarského hudebního divadla a Divadla v patře
husovo nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 776 098 404, www.husovka.info

3. 12.  18.00 miloš meier –  
     bubenický workshop
Miloš Meier není v pořádání bubenických workshopů žádným 
nováčkem. Kromě aktivního hraní věnuje velkou pozornost 
také hudebním klinikám a seminářům. Přibližně dvouhodinový 
bubenický seminář spoluhráče Kamila Střihavky či Michala 
Pavlíčka.

8. 12.  15.00 miroslava exnerová – vlasatice
Pohádka o kometě, která spadne z nebe, a o lásce mezi 
lidmi i mezi nebeskými bytostmi. Autorkou je Miroslava 
exnerová, členka Divadelního studia D3, které také pohádku 
nastudovalo.

9. 12.  19.30 irena a vojtěch havlovi –  
     vánoční hvězda
Multiinstrumentalisté Irena a Vojtěch havlovi zahrají své 
skladby a také úpravy vánočních písní a koled. Součástí 
večera bude i promítání filmů Ireny havlové  Puškar - město 
Bohů - dokumentu o posvátném městě v horách Indického 
Radžasthánu a Khumbamela - dokumentu o velké duchovní 
slavnosti.
 
11. 12.   19.30 pavel Nillin - poprvé vdaná
Poetická komedie vypráví o láskách a neláskách jedné beto-
nářky. one woman show Taťjany Medvecké. Za tuto roli obdr-
žela Medvecká v roce 2002 prestižní divadelní Cenu Thálie.

15. 12.  15.00 Děti pro mateřídoušku
Vystoupí děti z mateřských i základních škol,  orientální tanec 
zatančí skupina dívek pod vedením Jany Zelené a dokonce 
sami klienti Mateřídoušky si připravili pásmo písniček a 
recitací. Na akci bude možné zakoupit si výrobky klientů 
chráněných dílen, které Mateřídouška provozuje. Celý výtěžek 
z prodeje vstupenek bude přímo na místě věnován Dennímu 
stacionáři Mateřídouška.

15. 12.   18.00 večer nejen orientálních tanců
5. ročník charitativního vystoupení amatérských i profesionál-
ních tanečnic, které svá těla rozvlní nejen v rytmu orientu, ale 
i country, rumby, salsy a třeba i polky. I letos budou tančit lek-
torky orientálních a dalších tanců, jejich svěřenkyně různých 
věkových kategorií a také taneční skupiny. uvidíte spoustu 
radosti z tance a z možnosti pomoci těm, kdo to potřebují. 

18. 12.   19.30 roháči – vánoční koncert
Co by to bylo v Karlových Varech za advent, který by proběhl 
bez tradičního vánočního koncertu loketských Roháčů?  
Písničky nejen vánoční, ale i ze svého tradičního repertoáru 
vám zahraje legenda českých bluegrassových pódií.

19. 12.  19.30 vánoční koncert milana Krajíce
Tradiční předvánoční jazzovou přehlídku tentokrát obstarají 
karlovarské soubory Big Band Gringos a MK Collective. 

21. 12.  15.00 vlastimil peška - Komedie 
     o narození Ježíška aneb betlém
Narodil se Kristus Pán, veselme se.  
hrají, zpívají a koledují členové Divadelního studia D3.

3Digital
Tel. pokladny kina: 353 223 272
Rezervace na vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinocaskv.cz
2D – klasický filmový digitální formát, 3D – stereoskopický 
digitální formát s 3D brýlemi.

z technických důvodů zavřeno,  
náhradní program zajišťuje kino Drahomíra.

Vítězná 50, Karlovy Vary 
Tel. pokladny kina: 353 233 933
Rezervace na vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinodrahomira.cz

1. – 2. 12.  17.00 thor:temný svět  
     (usa 111 min., české znění)
V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující na události 
filmu Avengers usiluje asgardský bůh hromu Thor o mír 
v celém vesmíru. Přístupný. Fantasy.
pozor! 1. prosince také noční projekce od 00:05 /anglicky 
s českými titulky/

1. – 3. 12.  19.30 Klauni  
     (česko/finsko/Lucem. 120min).
Setkání s bývalými přáteli vede k nevyhnutelné vzájemné 
konfrontaci. osud jim tak nabízí ještě jednu šanci, jak to napo-
sledy pořádně roztočit. I po třiceti letech otázka zůstává stále 
stejná: Kdo se bude smát naposled? Drama/Komedie. 
pozor! 3. 12. pouze v 17:00

3. – 4. 12.  19.30 thor:temný svět  
     (usa 111 min., anglicky s titulky)

5. – 8. 12.  17.00 Ledové království (usa 109 min.)
Na své pouti do království Arendelle do věčné zimy se Anna 
a Kristoff setkávají s podmínkami, které si nezadají s nejvyšší-
mi velehorami světa, mytickými troly a legračním sněhulákem 
olafem, a navzdory drsným živlům se zoufale pokoušejí 
dosáhnout svého cíle dříve, než bude zcela pozdě. Přístupný. 
Animovaný.

6. – 7. 12.  19.30 Kameňák 4 (česko, 88 min.)
Po deseti letech se nám opět představují oblíbení hrdinové 
městečka Kameňákov v plné parádě. Přístupný. Komedie.

6. 12.    21.15 Dostaveníčko s mikulášem
Kavárenská merenda s Longton RnR Bandem unplugged.

8. 12.   19.30 příběh kmotra (česko 99 min.)
Příběh Kmotra je inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty: 
Kmotr Mrázek. Přístupný od 15 let. Drama. Thriller.

Kmd karlovarské městské divadlo

ScÉna huSoVKa

KSo karlovarský symfonický orchestr

Kino ČaS

Kino drahomíra
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9. 12.   19.30 Donšajni (česko. 102 min.)
oscarový režisér Jiří Menzel se po sedmi letech vrací na 
plátna kin s prostopášnou komedií o vášni k životu, hudbě 
a ženám. Přístupný. Komedie.

10. 12.    17.00 projekce pro seniory  
     se zvýhodněným vstupným
Donšajni (Česko, 102 min.). Komedie. Vstupné 50 korun.

10. 12.   19.30 hoteliér (česko 75 min.)
Intimní pohled do vztahů, kde hranice mezi hraním, tvorbou 
a záznamem reality je až příliš tenká. Přístupný. Dokumen-
tární.

11. 12.   19:30 Komorník (usa 132 min.)
Příběh Cecila Gainese (Forest Whitaker), který pracoval jako 
komorník v Bílém domě a obsluhoval sedm prezidentů mezi 
roky 1952 až 1986. Přístupný. Drama. životopisný.

12. 12.   21.05 poezie a Jazz -  
     filmcafé Drahomíra
Ivan Martin Jirous. Verše o lásce, vraždě a šibenici. Křest 
autorské knihy ak. sochaře J. Kožíška a výstava ilustrací 
J. Seiferta. 

12. 12.   16.00 a 00.05  
     hobit: Šmakova dračí poušť
Půlnoční představení je anglicky s českými titulky, odpolední 
v českém znění.

13. 12.   16.00 a 19.:30 
     hobit: Šmakova dračí poušť
obě představení v českém znění.

14. 12.   14.00, 17.00 a 20.00  
     hobit: Šmakova dračí poušť
odpolední představení v českém znění, večer anglicky 
s českými titulky.

15. 12.   14.00, 17.00 a 20.00  
     hobit: Šmakova dračí poušť
Všechna představení v českém znění.

16.–18. 12.  17.00 a 20.00  
     hobit: Šmakova dračí poušť
obě představení v českém znění.

19. 12.   16.00 hobit: Šmakova dračí poušť
Představení v českém znění.

20. 12.   17.00 a 20.00 
     hobit: Šmakova dračí poušť
obě představení v českém znění.

21. a 22. 12. 14.00, 17.00 a 20.00 
     hobit: Šmakova dračí poušť
Všechna představení v českém znění.

23. 12.   17.00 a 20.00 
     hobit: Šmakova dračí poušť
obě představení v českém znění.

25.–27. 12. 17.00 Ledové království (usa 109 min.)

25. 12.   19.30 Komorník (usa 132 min.)

26. a 27. 12. 19.30 Nymfomanka, část i.  
     (Dánsko/Německo/francie)
Divoká a poetická kronika sexuálních a erotických zážitků 
Joe od útlého věku až do jejích 50 let. Režie: Lars von Trier, 
v hlavních rolích Stellan Skarsgård a Charlotte Gainsbourg. 
Přístupný od 15 let. Drama. Komedie. erotický.

28. 12.   17.00 projekce pro seniory  
     se zvýhodněným vstupným
Revival (Česko 116 min). Smoke, to byli čeští Rolling Stones. 
Za nejasných okolností se ale v roce 1972 rozpadli a každý 
ze čtyř bývalých muzikantů se s údělem rockera ve výslužbě 
vyrovnal po svém. Každý z nich má teď za sebou svůj život a 
svůj vlastní příběh. hrají: Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel 
heřmánek, Marián Geišberg, Vojtěch Dyk, Zuzana Bydžovská. 
Komedie. Vstupné 50 korun.

28. a 29. 12. 19.30 příběh kmotra (česko 99 min.)

28. 12.   21.15 Kavárna – vítání zimy
Zimní merenda vhodná nejen pro opilce.
 
29. a 30. 12. 16.00 hobit: Šmakova dračí poušť
Představení v českém znění.
 
30. 12.   19.30 hobit: Šmakova dračí poušť
Představení anglicky s českými titulky.

Vítězná 50, Karlovy Vary 
Tel.: 353 229 185, 353 223 640, e-mail: martin.janous@
promenada.cz, www.fkkv.cz
Začátky v 19.30 hodin, vstupné: 60 Kč člen, 80 Kč host (není-
-li uvedeno jinak).

5. 12.  7 dní v havaně (francie/Špa. 2012, 125 minut)
Sedm dní, sedm režisérů, jedna vášnivá havana. Režie: 
Laurent Cantet, Benicio Del Toro, Julio Medem, Gasper Noé, 
elia Suleiman, Juan Carlos Tabío, Pablo Trapero.

 
12. 12.  můj pes Killer (sr/čr 2013, 90 minut)
Drama jednoho dne. Nedostatek citovosti a tolerance okolí po-
znamená hlavního nevyzrálého hrdinu, jehož jediným přítelem 
je jeho pes. Režie: Mira Fornayová.

19. 12.  revival (čr 2013, 116 minut)
Smoke, to byli čeští Rolling Stones, kteří se za nejasných okol-
ností v roce 1972 rozpadli. Každý ze čtyř bývalých muzikantů 
se s údělem rockera ve výslužbě vyrovnal po svém. Každý má 
teď za sebou svůj život a svůj vlastní příběh. Režie: Alice Nellis

Libušina 18, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 203 116, www.spa-hotel-imperial.cz

20. 12.  Lee andrew Davison band usa/cz 
Jedinečný černošský zpěvák původem z oklahomy předává 
při koncertech svému publiku nezměrné množství radostné 
energie... Repertoár je rozmanitý s prvky soulu, blues, jazzu 
i tradičních amerických gospelů. Lee vystoupí v doprovodu 
předních pražských instrumentalistů. 

27. 12.  martina bártová Quartet
Charizmatická, jemná a osobitá ve svém pěveckém projevu, 
taková je zpěvačka, jež účinkuje v hlavní roli muzikálu Robin 
hood a pravidelně vystupuje v klubech u nás i v zahraničí. 
Zazní známé jazzové standardy i evergreeny world music. 
 

... Antonína Dvořáka v Karlových Varech
Šmeralova 40, 360 05 Karlovy Vary
Tel.: +420 602 416 183, e-mail: mpcad@atlas.cz

slavnostní sál grandhotelu pupp
24. 12.  14.30 tichá noc... 
Vánoční hudba, pastorely starých mistrů. J. haydn: Serenáda, 
W. A. Mozart: Divertimento F dur – 1.Allegro, T. Albinoni: 
Adagio, R. Binge: Alžbětinská serenáda a další. Účinkují: 
Jarmila Štruncová – flétna, klavír, Jiří Dolanský – varhany. 
ženský komorní sbor, Smyčcový orchestr. Dirigent Jiří Štrunc.

25. 12.  15.00 varhanní koncert při svíčkách
Pavel Svoboda a jeho hosté. J. S. Bach: Adagio, Chorál Jesus 
bleibet meine Freunde, Preludium D dur, W. A. Mozart: Malá 
noční hudba, Alleluja, A. Vivaldi: Domine Deus, 
C. Frank: Panis angelicus a další. Účinkují: helena Tamelová 
– soprán, Iva Kramperová – housle. Pavel Svoboda – varhany. 
Smyčcové kvarteto členů Barocco sempre giovane.

1. 1.  14.30 tři tenoři –  
     slavnostní novoroční koncert
operní, operetní a muzikálové melodie. Turandot - Nessun 
dorma, Rigoletto, Arlesiana, La traviata, Země úsměvů (Das 
Land Des Lächelns), Carevič (Zarevisch), West side story, 
My fair lady a písně Granada, Santa Lucia, Mattinata a další. 
Účinkují: Juraj Nociar, Václav Sibera a Milan Vlček. Salonní 
orchestr. Dirigent František Drs.

Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel.: 353 224 387; e-mail: info@galeriekvary.cz,  
www.galeriekvary.cz
otevírací doba: úterý – neděle 10–17 hodin (pro školy dle tel. 
dohody). Vždy první středu v měsíci vstup zdarma do všech 
poboček Galerie umění. 

Sváteční otevírací doba: 17.–21. 12.: 10–17 hod.; 22.–25. 12.: 
zavřeno; 26.–29. 12.: 13–17 hod.; 30.–31. 12.: zavřeno;  
1.1.: 13–17 hod.; 26. 12. a 1.1.: pro Karlovaráky vstup zdarma

5. 12.  17.00 vernisáž: slavné vily čech, 
     moravy a slezska
Výstava prezentuje stovku vybraných vilových staveb, které 
patří k pozoruhodným dílům naší architektury (do 31. 12.).

pokračují výstavy:
60 DěL / 60 Let galerie umění Karlovy vary
Výstava k šedesátému výročí založení galerie bude prezen-
tovat šedesát chef-d‘oeuvrů z bohatých sbírkových fondů 
galerie a také výběr dokumentačních materiálů (plakátů, 
pozvánek, katalogů, fotografií) z obsáhlého galerijního archivu 
(do 31. 12.).

Waldemar fritsch a jeho doba
Výstava představí dílo Waldemara Fritsche, významného 
tvůrce a profesora karlovarské Státní odborné školy pro prů-
mysl porcelánu, která se v letech 1925–1945 stala důležitým 
uměleckým centrem výroby porcelánu (do 26.1.).

porcelánová plastika 1925–1945
Výstavní soubor přiblíží volnou tvorbu dalších tvůrců – profe-
sorů a studentů této odborné školy Michaela Mörtla, Adolfa 
hegenbartha, Jana Lichtága, Jana Znoje a eduarda Schickla 
(do 26.1.).

stálá expozice české umění 20. století 
Prezentuje bohaté sbírkové fondy českého umění 20. století 
a představuje díla klasiků českého moderního umění i sou-
časných autorů – např. A. Slavíček, J. Preisler, J. Trampota, 
J. Zrzavý, J. Čapek, e. Filla, J. Šíma, K. Lhoták, M. Medek, 
K. Nepraš, A. Šimotová, M. Rittstein, V. Janoušková, Z. Sýko-
ra, K. Malich, F. Skála aj.

Další akce:
15. 12.  16.00 vánoce za časů  
     našich prababiček
Studio dell´arte. Pohádka pro děti od 5 let přiblíží advent mi-
nulého století – odlévání vosku, házení pantoflem, strašidelné 
postavy Barbor, Lucií a Ambrožů, stavění betlému, zpívání 
koled a další štědrovečerní zvyky.

21. 12.  17 a 19.30 poslouchejte, křesťané
Vánoční koncert DaD kvintetu, Velmi malého komorního 
orchestru Varvary Divišové a Salónního lázeňského pěveckého 
sboru Varvary Divišové – tradičně s koledami, vánoční 
pohádkou a punčem.

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 354 224 111, 606 928 844; www.becherovavila.cz
otevírací doba: úterý – neděle 10–17 hodin.  
Dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 029  
nebo na vargova@galeriekvary.cz

pokračují výstavy
Josef váchal ze sbírky paula heinickeho
Výstava děl významného solitéra českého umění 1. poloviny 
20. století ze sbírky jeho německého přítele Paula heinickeho 
představí poprvé na veřejnosti nejen známé grafické listy, ale 
také unikáty z umělcovy tvorby - keramiku, knihy i malbu a také 
zajímavou korespondenci mezi oběma přáteli (do 5. 1. 2014).

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

Další akce:
5. 12.  10.00–17.00 Den s galerijním pedagogem  
     ve výstavě
Po celý den bude galerijní pedagog v rámci obvyklého vstup-
ného přibližovat aktuální výstavu doprovodným komentářem či 
hravým výtvarným úkolem. 

7. 12.  11.00–15.00 grafické techniky linorytu
Grafický workshop výtvarníka Jana Vičara inspirovaný tvorbou 
Josefa Váchala. Návštěvníci workshopu si osvojí techniku 
linorytu tiskem z vlastní matrice. Prohlídka vystavených děl 
Josefa Váchala je součástí programu. Nutno rezervovat na tel. 
č. 734 788 029 nebo na vargová@galeriekvary.cz

12. 12.  17.00 výtvarná dílna / grafická gravura
Dílna Pavly Vargové pro dospělé a děti, zaměřená na 
netradiční grafickou techniku a výrobu PF pro rok 2014. 
Nutno rezervovat na tel. č. 734 788 029 nebo na vargová@
galeriekvary.cz

celý prosinec  točení na hrnčířském kruhu.
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený 
max. pro 3 osoby. Konkrétní termín nutno dojednat na tel. 
354 224 112 nebo 606 928 844.

interaktivní Galerie becherova vila

Galerie umění

Kino drahomíra filmový klub

cluB imPerial

mezinárodní PěVecKÉ centrum
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Vřídelní kolonáda 1. patro, Karlovy Vary
Tel.: 602 576 963, e-mail: stepanka.bergerova@seznam.cz
otevřeno denně od 10.00 do 18.00 hodin

4. 12.   rudolf voleman: Koroze
Vernisáž v 17.00 hodin, výstava fotografií potrvá do 5. 1. 2014

nám. Republiky 1, Karlovy Vary
Tel.: 774 232 048, email: pro@tebe.cz, www.pro.tebe.cz, 
facebook:SuPeRMARKeT wc
otevřeno pondělí až pátek od 13.00 do 18.00 hodin

galerie / kavárna / veřejné Wc se stálou sbírkou fotografií 
toalet, kterou můžete obohatit i vy / designový krámek, 
kde najdete dárek pro sebe i vaše blízké.

Nenuď se, ukaž se: 
Zapojte se do 4. ročníku internetové talentové soutěže. Posí-
lejte svá fotografická, malířská, sochařská, literární dílka na 
pro@tebe.cz nebo o nich hlasujte na www.pro.tebe.cz

do 6. 12.   výstava galerie v galerii
Výstava jednotných vizuálních stylů velkých i menších 
světových výstavních institucí. Poznejte tváře galerií a muzeí 
Brooklynu, houstonu, Brisbane, Moskvy, Stockholmu, Lon-
dýna a porovnejte, jak v celosvětové konkurenci obstojí výběr 
českých institucí. 

9. 12. až 20. 12.  vánoční pelmel
osobité šperky, unikátní módní kousky, netradiční bytové do-
plňky a mnoho dalšího - vánoční prodejní výstava originálních 
výrobků od mladých českých designérů.

13. a 14. 12.  adventní víkend v supermarketu
Vánoční trhy, vánoční dílny, cukroví, koledy, svařené víno, 
prostě vše, co k předvánočnímu času patří, otevřeno od 10 
do 18 hodin.
 
21. 12. až 12.2. zimní prázdniny
Galerie SuPeRMARKeT wc zavřena. 

Sokolovská 35, 360 05 Karlovy Vary
Tel.: 353 449 131, mail: milima@seznam.cz, www.zsazus.cz
otevírací doba: Po – čt od 15.00 do 18.00 hodin

4. 12.     malba: Jana matoušková hasmanová
Výstava potrvá do 2. 1. 2104

Stará Louka 26, Karlovy Vary
Tel.: 353 223 641, e-mail: galeriekv@iex.cz, www.mgkv.cz
otevírací doba: denně 10.00–18.00 hodin

celý měsíc potrvá výstava obrazů, plastik, keramiky, skla 
a porcelánu českých autorů.

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

výstavy
3. 12.–30. 12. Kavárna Dvory:  
     Krajková hra s písmenky 
Výstava paličkované krajky Krušnohorská krajka

3. 12.   14.00 ukázky paličkování v centrální 
     hale knihovny; vernisáž výstavy 

3. 12.   17.00 kavárna Dvory
Krajková hra s písmenky byla původně určena pro akci krajká-
řek Lístečkové setkání, které se konalo v Sokolově v listopadu 
2012. Pro vystavení v KKKV byla původní kolekce rozšířena 
o další a odlišné typy písmenek.

3. 12.–30. 12.  půjčovna pro dospělé Dvory:
     společenské rukavice  
     zdobené krajkou
Výstava paličkované krajky Krušnohorská krajka
Zdobené společenské rukavice byly upaličkovány již v roce 
2011 na týdenním workshopu v Abertamech. Výsledkem 
workshopu bylo celkem 23 párů rukavic, kde každá paličkářka 
vytvořila na jeden pár rukavic svůj vlastní ornament. Tento 
soubor rukavic byl zhotoven pro vznikající muzeum rukavic 
v Abertamech a po ukončení workshopu byl předán zástup-
cům města Abertamy.

do 30. 12.   hala Dvory: Děti, čtěte!
Výstava prací studentů Střední průmyslové školy umělecko-
-průmyslové

do 3. 1.    pobočka Lidická:  
     Nové jaro
Výstava paličkované krajky Štěpánky Feldmannové

pro veřejnost 
12. 12.  16.30 sál Dvory: súdán – jebenah,  
     pyramidy a magické chrámy
Přednáška Andrey Kaucké a Reného Bauera, přednáška bude 
tlumočena do českého znakového jazyka

17. 12.  16.30 sál Dvory:  
     beránek
Autorské čtení spisovatelky Lenky Procházkové, vstup zdarma
Vzdělávací středisko Dvory – počítačová učebna

6. 12.  17.00 vzdělávací středisko Dvory: 
     astrofotografie
Jak se dá fotografovat obloha, jakým způsobem lze pořizovat 
a zpracovávat snímky noční oblohy. Jakou techniku a počí-
tačový software k tomu můžeme využít? Aneb jak se fotila 
obloha dříve a jak se fotí dnes?

4. 12.   18.18 pobočka Lidická:  
     a jinak vám nic nechybí?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů. 
Tentokrát z knihy Jan Werich Fimfárum, čte Václav Balšán.

4. 12.   15.00  Dětské odd. Dvory:  
     středa s pohádkou
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního věku a 1. tříd.

5. a 19. 12. 10.00  pobočka Lidická:  
     Literární klub seniorů
otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů.

5., 12. a 19. 12. 15.00  a-klub Dvory:  
     herní klub 
pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských 
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní 
věková hranice není stanovena.

6. a 13. 12.  15.00 Dětské odd. Dvory:  
     páteční hrátky
hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let.

6. 12.   18.00 pobočka Lidická:  
     zaniklé ulice Karlových varů
Přednáška Libora humla.

11. 12.    18.18 pobočka Lidická:  
     a jinak vám nic nechybí?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů. 
Tentokrát z knihy Lubomír Müller Schody do nebeského 
pokoje, čte Martin Šíp.

11. 12.   16.16  pobočka Lidická:  
     čteníčko mučeníčko
Nový cyklus pro studenty, čtení k maturitě tentokrát ernest 
hemingway Stařec a moře; čte, vysvětluje, rozebírá Táňa 
Pačísková.

11. a 18. 12.  13.00  Dětské odd. Dvory:  
     středeční výtvarné dílničky
pro kluky a holčičky, pro děti předškolního a mladšího 
školního věku.

18. 12.   18.18 pobočka Lidická:  
     a jinak vám nic nechybí?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů. 
Tentokrát vánoční čtení.

20. 12.   15.00 Dětské odd. Dvory:  
     ekodílna
Výtvarná práce s recyklovatelnými materiály, pro děti od 7 let

I. P. Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 221 365, www.mestskaknihovnakv.cz

půjčovní doba
půjčovna pro dospělé, čítárna:
Pondělí, úterý:  10:00–18.00 hodin
Středa:     10:00–14:00 hodin
Čtvrtek, pátek:  10:00–18:00 hodin
Sobota:     9:00–12:00 hodin (pouze čítárna) 
Dětské oddělení:
Pondělí, úterý, čtvrtek:  13:00–18:00 hodin
Středa:     12:00–15:00 hodin
Pátek:     12:00–16:00 hodin

pobočky městské knihovny: 
Čankovská (u Koupaliště 854), Drahovice (Vítězná 49), Růžový 
vrch (Sedlecká 4), Stará Role (Truhlářská 19), Tuhnice (Wolke-
rova 1), Vyhlídka (Raisova 4).

městská knihovna vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž 
Dopis Ježíškovi. 
Své příspěvky posílejte na e-mail: k.simunkova@mest-
skaknihovnakv.cz anebo odevzdejte na kterékoli pobočce 
Městské knihovny KV do 20. 12.

2. 12.  18.00 životní plány duše
Autorské čtení Gabriely Čanigové.

5. 12.  18.30 malý tibet s velkým srdcem
Aneb Loutkové divadélko v Ladakhu. Pořadem provází Anna 
Augustinová.

do 31. 12.   Kateřina Šimůnková
Volná tvorba ve světě barev, olejomalba. Výstavu najdete v půj-
čovně 1. patře knihovny v ulici I. P. Pavlova 7.

K Letišti 144, Karlovy Vary
Tel.: 357 070 595, e-mail: hvezdarna@astropatrola,cz,  
www.astropatrola.cz
Volně přístupné aktivity, informace o programu na telefonu, 
vstupné dle ceníku na webu, s klubovou kartou zdarma.

Každovečerní pozorování za jasné oblohy
Pohádky pod letní oblohou pro děti a jejich rodiče (od 5 let) 
a Pohledy do letního nebe (od 10 let). Pouze po telefonické re-
gistraci denně od 13.00 do 16.00 hodin na čísle 357 070 595, 
kde se vše dohodne individuálně. V případě zatažené oblohy 
nabízíme zájemcům již během telefonické registrace náhradní 
program od 19 hodin. Ten zahrnuje prohlídku hvězdárny, 
astronomické techniky a seznámení s výsledky posledních 
pozorování. Náhradní program je také vhodný pro rodiče 
s menšími dětmi, protože mohou zhlédnout i pásmo astrono-
mických pohádek.

astronomické středy
   17.00  astronomická školka
Veřejnosti otevřený kroužek pro děti od 1. do 5. třídy základní 
školy spolu se svými rodiči nebo prarodiči. Děti se zde mají 
možnost seznámit se základy jednoduché astronomie. 
   18.00 astronomická škola
Veřejnosti otevřený kroužek pro děti od 6. do 8. třídy ZŠ. 
Seznamování se základy astronomie v návaznosti na znalosti 
ze školy. 
   19.00 astronomická univerzita
Veřejnosti otevřený klub pro zájemce od 9. třídy ZŠ, stře-
doškoláky a všechny, kterým není dění nad jejich hlavami 
lhostejné. Program klubu můžeš spoluvytvářet i ty sám.

pohádková sobota
Každá třetí sobota v měsíci nabízí pravidelný program. 
14. 12.  14.00 pohádkové odpoledne
Program vhodný pro děti od 5 let, jejich rodiče nebo prarodiče. 
V případě jasné oblohy se v druhé části programu podíváte 
dalekohledem, každopádně si vyzkoušíte i spoustu jiných 
netradičních aktivit, které jinde nezažijete! 
14. 12.  15.00 astronomické odpoledne
Volná prohlídka hvězdárny pro turisty, zájemce o astronomii 
všech věkových kategorií. 
Přijďte si vyzkoušet přístroje a expozice, které jinde neuvidíte!

víkendové semináře pro děti a mládež 8–18 let
Přihlášky on-line: www.astropatrola.cz/astronomie-na-sko-
lach/prihlasit

7.–8. 12.   pojď s námi fotografovat oblohu
Sobota 14.00 – neděle 12.00. Za pomoci vlastního klasického 

Galerie SuPermarKet wc

Galerie na ochozu vřídelní kolonády

KrajSKá KnihoVna karlovy vary

měStSKá KnihoVna karlovy vary

hVězdárna KarloVY VarY

Galerie duhoVá Paleta

měStSKá Galerie karlovy vary
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i digitálního fotoaparátu a pod vedením odborného lektora 
p. Petra Skaly se seznámíme se základy fotografování noční 
i denní oblohy dalekohledem, vyzkoušíme si vlastní proces 
fotografování i základy zpracování získaných dat.

27. a 30. 12.  expedice: základy astronomie
Pátek 14:00 – neděle 12:00. Pod vedením odborných lektorů 
z jiných astronomických institucí se seznámíme se základy 
fotografování noční i denní oblohy dalekohledem, vyzkoušíme 
si vlastní proces fotografování i základy zpracování získaných 
dat. Případní vážní zájemci mohou na této akci pokračovat 
v získávání i zpracování dalších dat.

Nová louka 23, Karlovy Vary
Tel.: 353 226 253, e-mail: novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
otevřeno středa – neděle: 9–12 a 13–17 hodin

11. 12.  17.00  vernisáž výstavy:  
     vánoce na klopě
Výstava představuje rozsáhlou kolekci více než tisícovky 
broží, klopových jehlic, pinů a ozdobných špendlíků, v podobě 
solitérních kusů i celých produktových řad. Nejstarší brože 
pocházejí z období kolem roku 1900. Kolekce je sestavená 
z exponátů ze sbírky Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad 
Nisou, z produkce současných výrobců a výtvarníků a svěží 
tvorby studentů jablonecké průmyslové školy. Výstava bude 
doplněna historickými i novodobými betlémy ze sbírek Muzea 
Karlovy Vary. Výstava potrvá do 12.1.

6. 12.    přednáška: chile 2012 –  
     flóra, fauna, krajina, poměry

Přednášející Vít Zavadil, ochránce přírody a cestovatel, promluví 
o jihoamerické zemi z různých úhlů pohledu, jak napovídá titul 
přednášky. Bohatým obrazovým materiálem přiblíží nejen krásy 
chilské krajiny, včetně vzácných zvířat a rostlin, ale také místa, 
která jsou zničená těžbou nerostů a průmyslem. Začátek v 17 h.

14. 12.    výtvarná dílna:  
     vánoce klepou na dveře
Na předvánoční dílně pro děti i dospělé si účastníci mohou vy-
robit ze skleněných a dřevěných korálků náhrdelníky, náramky 
nebo náušnice. Vystavené betlémy budou inspirací také pro 
výrobu papírového betlému.

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. 

Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary
Tel.: 353 224 433, e-mail: knihovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz

Studovna pro odbornou veřejnost otevřena v pondělí 9–12, 
13–18, ve středu 9–12 a 13–16 hodin. Badatelské návštěvy 
ohlaste telefonicky předem. Publikace o dějinách umění, histo-
rii, balneologii, geologii, hornictví a kraji západočeských lázní.

Kollárova 17, Karlovy Vary
Tel.: 606 581 369, 353 230 847 
www.materske-centrum.cz

1. 12.   vázání věnců
Vázání adventních věnců patří k tradičním předvánočním 
akcím Mateřského centra Karlovy Vary. Potěšte sebe 
či své blízké vlastnoručně vyrobeným věncem. S sebou 
pouze 4 svíce. Více informací naleznete na našem webu. 
Z kapacitních důvodů je nutná rezervace na tel. 353 230 847.

5. 12.   mikulášská nadílka
Srdečně zveme všechny děti, rodiče i prarodiče na Mikuláš-
skou nadílku do Mateřského centra. Nutná rezervace na tel.: 
353 230 847

Modenská 15, Karlovy Vary – Doubí
Tel.: 777 724 869, skola@wlastovka.cz 
www.wlastovka.cz

7. 12.  13.00–18.00  vánoční jarmark
Tradiční vánoční atmosféra, prodej rukodělného zboží,  
dílničky pro děti, kulturní program, vystoupení žáků 
Waldorfské ZŠ Wlaštovka.

KnihoVna muzea KV

mateřSKÉ centrum

waldorfSKá zš wlaštoVKa

muzeum KarloVY aVrY
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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-332279/01

Pozáruční servis 
plastových oken a dveří 
od všech výrobců. Seřízení, 
promazání. Výměna 
poškozených skel a kování.

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

Servis oken a dveří
pro Karlovarský kraj

Servis oken  
a dveří, 

montáž žaluzií
pro Karlovarský kraj

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

• pozáruční servis 
plastových oken 
a dveří všech 
výrobců

• seřízení, 
promazání

• výměna 
poškozených  
skel a kování

SC-332240/01

SC-330091/11

www.spa5.cz

» Vyzkoušejte  procedury se zimní slevou
» Darujte zdraví  - darujte vánoční poukaz

slevy 11. 11.  - 22. 12. 2013 a 13. 1. - 16. 3. 20144

SNADNÁ CESTA 
DO LÁZNÍ

zahřejízimní slevy

hřejířej

SC-332083/02

ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS 
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SC-331428/05

Soutěž o vstupenky na utkání  
HC Energie − Mountfield HK

Přijďte fandit do KV Areny!  
Nabízíme vám možnost vyhrát 3x 2 vstupenky 
na hokejové utkání mezi Energií Karlovy Vary  
a Mountfieldem Hradec Králové, které se 
uskuteční v neděli 8. prosince od 15:30 hod. 
v KV Areně.

Vstupenky můžete získat, pokud správně odpo-
víte na níže uvedenou soutěžní otázku:

S jakým číslem na dresu nastupuje  
k utkáním brankář Tomáš Závorka?

Správnou odpověď najdete na stránkách klubu  
www.hokejkv.cz.
Odpovědi posílejte do 3. prosince 201 e-mailem  
na adresu marketing@ceskydomov.cz. 
Ze správných odpovědí vybereme tři výherce, kteří získají 
po dvou vstupenkách na zápas.

Výherci soutěže z minulého vydání KRL se stali a vstupenky 
na zápas s Třincem získali: 
Petr Soukup, Zdenka Kulišová a Jana Klinková.
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· KŘížovKa/KoNtaKty

Alžbětiny lázně v Karlových Varech jsou svým objemem 
v lázeňském regionu na prvním místě v poskytování léčebných...

odpovědi zašlete do 7. 12. 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 koncertů agentury Vlny. Program koncertů najdete na webu vlny-musicag.cz.

vyLosováNí soutěže: 
Tajenka křížovky „Karlovarská léčebná terapie...“ zní: nabízí mnoho léčebných procedur.
Ze správných odpovědí jsme vylosovali výherce Josefa Průchu, který získává vstupenku na některý z koncertů agentury Vlny.

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
Bc. Jiřina Chmelová
353 118 348, Moskevská 21
j.chmelova@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
Ing. Ladislav Vrbický  
353 118 516, U Spořitelny 2
l.vrbicky@mmkv.cz

Karlovy VARY°

Karlovy VARY°
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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
Ing. Ladislav Vrbický  
353 118 516, U Spořitelny 2
l.vrbicky@mmkv.cz

PLÁNUJETE VE VARECH REKLAMNÍ 
KAMPAŇ? INZERUJTE 
V KARLOVARSKÝCH RADNIČNÍCH LISTECH!

náklad 26 000 výtisků

další číslo vychází
16. prosince 

S NÁMI
OSLOVÍTE

CELÉ 
KARLOVY VARY!

pro informace o inzerci kontaktujte naše obchodní oddělení: tel.: 776 431 879, karlovy.vary@ceskydomov.cz;
 tel. 730 195 085, email: petra.el-kayssi@ceskydomov.cz nebo tel.: 606 792 475, stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz

–
– distribuce zdarma do poštovních

schránek 
–

Mysl í te  s i ,  že top í te  levně?

R A Š E L I N O V É  B R I K E T Y
lepší výhřevnost než hnědé uhlí a dřevěné brikety

1 kg rašel inových briket = 2,5 kg uhl í
použití v krbových kamnech, krbových

vložkách i kotlech na tuhá paliva
více na: www.djb-trade.com

e-mail: parimucha@djb-trade.com mt: 602 480 321
SC-332302/01

Přerostly vám vaše dluhy přes hlavu? Nezvládáte již splácet?
Nevěšte hlavu a svěřte se do naší péče. Ceny již od 5 000 Kč.

www.oddluzeniKV.cz
tel.: 731 417 941, e-mail: oddluzeni.kv@email.cz

SC-332263/01

Hledáme: prodavačky na HPP i VPP  
do obchodu v lázeňské části Karlových Varů
Požadujeme: vyučení, nebo praxi v oboru,  
znalost RJ, ostatní jazyky výhodou
Kontakt: fantasticoshop@centrum.cz, 606 447 178

SC-332239/01

Překlady a tlumočení 
v nejvyšší kvalitě

  nabízíme individuální péči o zákazníky od počátku spolupráce
  realizujeme překlady téměř ze všech světových jazyků
  disponujeme týmem praxí prověřených překladatelů a tlumočníků

Dále nabízíme: specializovaná (odborná) krátkodobá školení, komunikační 
a manažerské vzdělávací programy – soft skills, výuku cizích jazyků, kurzy práce 
na počítači, výjezdová školení, vzdělávání dělnických profesí, nástavbové dálkové 
studium v oborech Mechanik elektrotechnik a Podnikání, rekvalifikační kurzy 
zaměřené převážně na oblast výpočetní techniky, odbornou administrativní práci, 
obchodní profese, účetnictví, pronájem školících prostor – k dispozici máme  
řadu moderně vybavených učeben, včetně audiovizuální techniky.
Cílem našich aktivit je zvyšování konkurenceschopnosti našich klientů.

Střední škola technická AGC a. s. 
Úsek celoživotního vzdělávání 
Rooseveltovo náměstí 5, 415 03 Teplice 
Tel.: +420 417 502 162, +420 724 592 110 
www.vzdelavacicentrum-agc.cz

SC-331927/07

Firma JorArt-CZ s.r.o.

nabízí zajímavou, tvůrčí domácí práci.

Vhodné jako přivýdělek.
Práce s barvou a ředidlem
- malování cínových figurek.
Jsme solidní firma a působíme 
na trhu 20 let. Požadujeme spolehlivost,
zručnost v jemné dekorační práci,
umění a cit pro barvu a detail.
Práce je časově náročná.

V případě zájmu prosím kontaktujte Hanu Přívarovou
tel.: 777 930 462 , pevná linka: 351 151 339 
e-mail: hanka.p@mybox.cz

SC-331751/01

26 000 výtisků zdarma do schránek!  
Další číslo vychází 16. 12., uzávěrka 4. 12. 2013

Pro detailní kalkulaci, objednávku nebo rezervaci 
kontaktujte naše inzertní oddělení:

KarloVarSKÉ radniČní liStY 
Tel.: 730 195 085, e-mail: petra.el-kayssi@ceskydomov.cz  
Tel.: 776 431 879, e-mail: karlovy.vary@ceskydomov.cz
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Lady Hamilton
design 1934

www.moser-glass.com
Praha
Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293
Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891

Karlovy vary
Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136
Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303 

ProdeJNí
galerie
MoSer

 iNSPiraCi Na VÁNoČNí dÁrKY NaJdeTe V ProdeJNíCH galeriíCH MoSer

SC-322075/03


