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Poslové světla  
Karlovy Vary 
na přelomu let:  
jaký byl a jaký bude  
ten příští?
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č.zakázky: 2013078

Cenu rádi sdělíme při osobním jednání

Pronájem prostorné výrobní či skladové 
plochy v suterénu bývalého obch.domu. 
Prostory byly využity jako výrobna la-
hůdek. 3 samostatné vstupy, 3 nákladní 
výtahy. Možnost pronájmu i po částech. 
Celkem 1350 m2. 

nebytové prostorynebytové prostory

č.zakázky: 2013085 č.zakázky: 2013114

cena: 1.150.000,- Kč cena: 6.000,-Kč/měs + energie

byt bytK.Vary – Dolní Drahovice K.Vary – Vyhlídka

č.zakázky: 2013113

cena: 3.300.000,- Kč

bytK.Vary – Dolní Drahovice bytK.Vary – VyhlídkabytKarlovy Vary - Tuhnice bytKarlovy Vary - Tuhnice

VAŠE MAKLÉŘKY

www.loyd.cz

Loyd-reality, spol. s r.o. přeje všem 
svým stálým i novým klientům 

spokojené svátky vánoční  a i po 
Novém roce se těší na viděnou … 

tel.: +420 602 145 144 
www.loyd.cz
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č.zakázky: 2013100

cena: 7.500,-Kč/měs + elektřina

Pronájem zděné rekr.chaty s kompletním 
vybavením. Chata je ve výborném sta-
vu, pečlivě udržovaná, po rekonstrukci 
v r.2012. Vytápění – krb + el. přímotopy, 
užitná plocha  cca 60m2 , okolní pozemek 
k bezplatnému užívání.

REKOldříš REKOldříš

č.zakázky: 2013038

cena: 6.750.000,- Kč
Nadstandardně provedená dvoupodlažní 
rodinná vila o vel. 5+1 s dvojgaráží, kolau-
dovaná v r.2011, dosud nikým neužívaná. 
Užitná plocha 230m2 (z toho garáž 41m2 ) 
+ terasa 13,5m2, pozemek 809m2.

RDK.Vary – Motýlek RDK.Vary – Motýlek

č.zakázky: 2013106

Dům na náměstí o vel.6+kk + atelier, s obytným 
podkrovím. Dům po náročné modernizaci s 
uměleckými prvky. V přízemí atelier, v 1. patře 
obytná místnost s kuchyní a 2 pokoje, podkroví 
3 menší pokoje. Každé podlaží má koupelnu a 
WC.  Na pozemku bazén s protiproudem.

RDLoket nad Ohří RDLoket nad Ohří
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č.zakázky: 2013099

cena: 2.100.000,- Kč

bytový důmK.Vary - Dalovice bytový důmK.Vary - Dalovice

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

K.V - Tuhnice

NOVÉ BYTY 
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3+1 se zahradou přímo pod lesem v Tuhnicích, 
celé 1.patro. Ze všech pokojů je výhled do zeleně 
a lesa. Vytápění – plyn. kotel + krb. Možnost od-
koupení i garáže naproti domu. Byt je po velmi 
pěkné rekonstrukci. 91 m2 + sklep.

2+1 po rekonstrukci ve 2.p. zděného domu. 
Byt je prostorný a světlý. Parkování ve dvoře, 
pěší dostupnost do města za pár minut… 
Dům je kompletně zrekonstruován, nízké ná-
klady na bydlení. 60 m2.

Byt 2+kk s vybavením v Ondřejské ul. 
Nadstandardní bydlení - úklid společných 
prostor je zajištěn, úklid bytu lze zajistit. K 
dispozici je prádelna s automatem! Užívat 
lze terasu a zahrádku v zadním traktu domu. 
Možnost pronájmu i garáže.

Prodej obytného domu s nebytovým pro-
storem/kanceláří, 3-mi  byty a pozemkem 
u hlavní komunikace K.Vary – Ostrov – 
Chomutov (Bohatická ul.). Byty jsou pro-
najaté za tržní nájemné, lze je i uvolnit). 
Užitná plocha 250 m2.

cena: 3.600.000,- Kč
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!
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· obsah· rozhovor měsíce

Místo pro život,  
kde bude slyšet váš hlas, 
vám přeje primátor  
Petr Kulhánek 
Uplynulý rok se nesl ve znamení úspor, snažili 
jsme se snížit schodek v rozpočtu města a musím 
říct, že úspěšně. Byl to ale také rok plný věcí, 
které se nám podařilo rozběhnout nebo dokončit 
a tím nemyslím pouze věci ve hmotné rovině.

Osobně si velmi cením, že se nám velmi 
intenzivně podařilo komunikovat s občany, ať už 
prostřednictvím diskuzních fór nebo našich komu-
nikačních kanálů. Změnil se styl práce ze strany 
města, které teď reaguje na konkrétní potřeby, 
občanů a reflektuje je. Příkladem mohou být různé 
opravy silnic a chodníků, kde jsme brali v potaz 
názory a připomínky lidí, kteří v místě žijí a nejlépe 
vědí, co od dané akce očekávat. Že se nám jejich 
potřeby dařilo a daří zahrnovat do projektů, a ne-
děláme je tak od stolu, to je velmi pozitivní.

Pokud se ohlédnu za rokem 2013, velkou radost 
mi dělala také práce týmu, který se na radnici 
podařilo sestavit. Ať je to celá rada, fungující koa-
lice nebo úzké vedení města – tedy primátor a tři 
náměstci. Energie, která se mnohdy spotřebovává 
na jednání, se díky naprostému politickému klidu 
mohla soustředit na řešení věcných problémů. 
To při ustavení této koalice asi málokdo čekal.

Do společenského, kulturního a sportovního 
života se nám podařilo začlenit řadu nových akcí 
a to je také začátek nových tradic. Například 
půlmaraton měl ve své premiéře až neskutečně 
kladný ohlas a jeho další ročník je i přes vyšší 
kapacitu téměř půl roku před začátkem už takřka 
vyprodaný. Stal se tak další součástí propagace 
Karlových Varů, které se jako město dostávají 
do velmi širokého povědomí už nejen jako ryze 
lázeňská destinace. Díky podobným akcím město 
oslovuje další oblasti cestovního ruchu a to je 
přesně ten záměr, který jsme od počátku sledova-
li. Nechceme ukazovat Karlovy Vary úzce jen jako 
lázeňské město, ale jako všeobjímající, populární, 
společensky přívětivou, přátelskou destinaci 
s širokým spektrem akcí pro návštěvníky i místní 
obyvatele.

Přeji vám, aby Karlovy Vary byly v příštím roce 
ještě příjemnějším místem pro život, ve kterém 
bude slyšet váš hlas.

01 tváŘe z tituLNí straNy
Poslové světla jsou s blížícím se koncem roku 
2013 také vhodným symbolem změn, které Kar-
lovy Vary čekají v příštím roce, či nadějí do nich 
vkládaných. Jaký byl uplynulý rok pro město 
a jaký bude ten budoucí, řekne primátor Petr 
Kulhánek v rozhovoru na straně 14.

06 Deset probLÉmŮ poDLe obČaNŮ
Neutěšená situace kolem dopravních terminálů tíží 
podle ankety 10 P v letošním roce obyvatele Kar-
lových Varů nejvíc. Velice by přivítali rekonstrukci 
Horního nádraží. 

07 měNí se JízDNí ŘáDy
S příchodem roku 2014 dochází v Karlových 
Varech také k úpravě jízdních řádů v městské 
hromadné dopravě. Největší změny se v novém 
roce dotknou linky číslo dvě. 

11 v areNě zahraJí KosheeN
Českými posluchači po léta milovaná anglická 

drum'n'bassová a rocková hudební skupina 
Kosheen bude také v KV Areně. Vystoupení 
se chystá na polovinu března.

12 JáchymovsKÝ pro vary DÝchaL
Před devadesáti lety se narodil Vladislav Jáchy-
movský, po desetiletí všeobecně známá a oblíbená 
osobnost kulturního života vřídelního města. 

17 LeDNovÉ KaLeNDárium
Víte, že přesně před 109 lety dostala plynárna 
v Tuhnicích nový plynojem na 500 kubíků, který 
stál přes 162 tisíc korun? Nový cyklus historic-
kých ohlédnutí vám každý měsíc připomene, 
co se v Karlových Varech událo napříč staletími. 

20 carLsbaD sKi spriNt
Pod záštitou předsedy Českého olympijského vý-
boru a nově jako součást Českého poháru v běhu 
na lyžích. Sedmý ročník mezinárodního závodu 
v běhu na lyžích Carlsbad Ski Sprint je pro třídu 
T. G. Masaryka znovu připravený na 26. prosince.
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vyDavateL: STrATEGiC CONSUlTiNG, NA POříČí 8, 110 00 PrAHA 1
ŠÉfreDaKtor: PAVEl MrHálEK, TEl.: 734 580 079 (PAVEl.MrHAlEK@CESKyDOMOV.CZ)
reDaKČNí raDa: PETr KUlHáNEK, PETr BUrSíK, JArOSlAV růŽiČKA, Jiří KlSáK,  
liBOr ŠEMBErA, JAN KOPál.
iNzertNí oDDěLeNí: TEl.: 776 431 879 (KArlOVy.VAry@CESKyDOMOV.CZ), TEl.: 606 792 475 
PETrA El-KAySSi, TEl.: 730 195 085 (PETrA.El-KAySSi@CESKyDOMOV.CZ)  
Dtp: JANA BENETKOVá (JANA.BENETKOVA@CESKyDOMOV.CZ)
Dotazy K Distribuci: BArBOrA ŠKAlDOVá, TEl.: 777 206 610 (BArBOrA.SKAlDOVA@CESKyDOMOV.CZ)
tisK: EUrOPriNT, A. S., rEGiSTrACE Č. MKČr E 11990. Datum vyDáNí: 16. 12. 2013

VyDAVATEl 
ČASOPiSU JE 
DrŽiTElEM

KarLovarsKÉ raDNiČNí Listy

MěSíČNíK PrO OBČANy MěSTA KArlOVy VAry

KarLovarsKÉ raDNiČNí Listy
rOČNíK XiX. VyCHáZí 12x rOČNě
NáKlAD 26 000 VÝTiSKů



4   krl° leden 2014

· obrazem

Country Ladies zahrály v domově důchodců 

ve staré roli a všem karlovarským seniorům se 

vystoupení skupiny i předvedené country tanečky 

náramně líbily.

Před mikuLášskou nadíLkou navštívili primátor 

petr Kulhánek a první náměstek petr bursík něko-

lik karlovarských mateřinek a a dětem také rozdali 

něco malého k zakousnutí.

na vánoční Punč pozvali primátor petr Kulhánek 

s prvním náměstkem petrem bursíkem (vlevo) 

obyvatele Karlových varů při příležitosti zahájení 

vánočních trhů. adventní program v centru města 

zaměřený letos na dětské vánoční dílny potrvá 

až do 22. prosince.

nové muLtifunkční hřiště na zahradě mŠ stu-

dánka v Krymské ulici začalo v polovině listopadu 

sloužit dětem z 1. mateřské školy Karlovy vary. 

Na hřišti s povrchem z lité gumy se děti mimo jiné 

naučí základům dopravní výchovy a zaskáčou si 

na malé trampolíně. v létě pak ocení i nové brou-

zdaliště. podobné hřiště pro zábavu i předškolní 

výchovu plánuje 1. mŠ Karlovy vary vybudovat 

v příštím roce také na zahradě školky v Doubí.

v GrandhoteLu PuPP nově své služby v oblasti 

plastické a estetické chirurgie nabízí renomovaná 

klinika plastické chirurgie esthé. společně s ve-

doucím lékařem kliniky Janem měšťákem ordinují 

v nově otevřené klinice také další lékaři s dlouho-

letou zkušeností a zahraniční praxí: Libor Kment, 

Karel urban či ondřej měšťák.

tři sestry a horkýže sLíže nemohly minout 

Karlovy vary na svém turné bratia a sestry tour 

2013, společný projekt představily punkrockové 

kapely v listopadu po třech letech na další spo-

lečné česko-slovenské tour a v Kv areně to byla 

čtyřhodinová smršť punku bez hranic. součástí 

scény byla také projekce z pódia, videoklipů obou 

kapel i sestřihů ze zákulisí na velké LeD obrazovce.
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Představujeme 
strážníky města

Jméno: václav piKrt
Okrsek: Sokolovská, Celní, Slepá, železniční 
trať od mostu v Buchenwaldské po viadukt v 
Nákladní 
Zařazení: služba PCO
Charakteristika: rodina, sport
Kontakt: v.pikrt@mpkv.cz

Policejní asistenti se osvědčili
od počátku letošního roku pracuje u měst-

ské policie pětice asistentů prevence 
kriminality. Do náplně jejich práce patří 

ostraha ubytovny v Úvalské ulici, pochůzková 
činnost s hlídkami MP v dotčeném sídlišti, 

detekce a řešení problémů již v jejich počátku. 
Asistenti rovněž spolupracují s pracovnicemi 
odboru sociálních věcí, komunikují s obyvateli 
a vysvětlují účel své přítomnosti, dohlíží u spádo-
vé základní školy před zahájením a při ukončení 

vyučování. Dohled má za cíl zajistit bezpečnost 
dětí při začínajících projevech šikany, rvaček, 
okrádání školáků, kouření dětí a preventivně 
působit před distribucí omamných látek přímo 
před budovou školy. 

Asistenti úzce spolupracují se strážníky a jsou 
řízeni přímo mentorem, kterým je pro tyto účely 
určený strážník. Služba asistentů se nejen 
osvědčila, ale začíná nabírat i novýé rozměry. 
Na příští rok již připravují sportovní den pro děti 
a jejich rodiče, navrhují zřízení společenské 
místnosti pro matky s dětmi s cílem pozitivně 
ovlivňovat jejich volnočasové aktivity.

Úspěšnost projektu dokládají i dva proběh-
nuté audity, a tudíž není velkým překvapením, 
že město Karlovy Vary bylo zařazeno mezi 
dvacítku měst České republiky, která bude rea-
lizovat projekt APK ii, jehož financování zajišťuje 
Evropská unie. (red)

Mladíka lapili při štrachání v lupu
Osobní a místní znalost je mnohdy základem úspěchu, což u strážníků platí dvojnásob. Jako v pátek ve-
čer, kdy sotva začalo vysílání Sanitky a operační strážník městské policie už přebíral oznámení o krádeži 
v rybářích. Nějaký mladík v bílé mikině odcizil z domu věci. 

Strážníci po vyslechnutí svědků vyhodnotili situaci a zcela logicky se vypravili do nedaleké zahrád-
kářské kolonie, kde přebývají bezdomovci. Čtyřiadvacetiletého bezdomovce z Chodova našli strážníci 
právě ve chvíli, kdy se přehraboval v lupu. Mladík nebyl strážníkům cizí, a tak jej rovnou předali kolegům 
z Policie České republiky, jelikož se zdaleka nejednalo o jeho první střet se zákonem.

V zimním období se strážníci budou opět s lidmi bez domova setkávat velmi často. Někteří využijí 
sociálních služeb a dají si domluvit, mnozí však styl života s alkoholem po svém boku a překračováním 
zákona nehodlají měnit. (red)

Dopravní omezení na přelomu roku
Do 20. prosince je z důvodu rekonstrukce úplně 
uzavřen úsek komunikace Vítězná, od čísla popis-
ného 72 po křižovatku s ulicemi Prašná a Stará 
Kysibelská a celá místní komunikace Prašná. 
Od 25. ledna do doby konečného provedení 
sanačních prací je úplně uzavřena místní komu-
nikace Stará Kysibelská na výjezdu ze silnice i/6 
za Mysliveckou střelnicí až ke křižovatce na ii/222 
s odbočkou na Sedlečko. Doba uzavírky je sta-
novena do doby konečného provedení provizorní 
sanace skalního svahu u silnice ii/222 včetně 
zabezpečení místní komunikace. 

Do 20. prosince budou prováděny stavební prá-
ce v délce kolem 350 metrů od lázní i. za mostem 
ke Galerii v ulici Mariánskolázeňská, Slovenská, 
pracovní úseky tady budou do 50 metrů. V první 
etapě bude provedena přeložka plynovodu, ve ii. 
etapě umístěn rozvod termominerální vody. Provoz 
bude řízen světelnou signalizací.

Na stejně dlouhou dobu bude také uzavřena 
část ulice Karlovarská, ve stejně dlouhých pracov-

ních úsecích tady bude prováděna rekonstrukce 
vozovky a přilehlého parku. Do 20. prosince bude 
také kvůli rekonstrukci vozovky částečně uza-
vřena ulice Třeboňská v úseku od ulice Mlýnské 
k odbočce zpět na ulici Mlýnskou o celkové délce 
kolem 160 metrů. Práce budou prováděny po po-
lovinách se zachováním provozu jedním jízdním 
pruhem.

Do 22. prosince budou na třídě T. G. Masaryka 
v dolním úseku před hlavní poštou pořádány Vá-
noční trhy 2013. Stávající dopravní značení na této 
místní komunikaci zůstává v době trhů beze změn. 

V době od 25. prosince (6.00 hodin) až 
do 27. prosince budou z důvodu konání sportovní 
akce Carlsbad Ski Sprint 2013 úplně uzavřeny 
místní komunikace: nábřeží Osvobození – od uli-
ce Zahradní po křižovatku s ulicí Varšavskou, 
T. G. Masaryka – v úseku od České pošty po 
drogerii rossmann, Zahradní – v úseku od čísla 
popisného 27 až po budovu České pošty a Poš-
tovní most. (red)

Magistrát je 
na Silvestra zavřený
V úterý 31. prosince bude Magistrát města 
Karlovy Vary pro veřejnost uzavřený, důvodem je 
účetní vypořádání roku 2013. Posledním úředním 
dnem letošního roku tak zůstává pondělí 30. pro-
since. Úřední hodiny pro jednotlivá pracoviště 
v budovách na Moskevské 21 a U Spořitelny 2 
najdete na webu mmkv.cz ve složce magistrát 
města. (red)
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10 P aneb co tíží město:

Pořadí dle obdržených hlasů při fóru zdra-
vého města i prostřednictvím hlasovacích 
lístků ankety 10 P.

1.  Rekonstrukce Horního nádraží

2.  Boj s vandalismem, podchody  
 u Dolního nádraží

3.  Dolní a autobusové nádraží (WC, kouření), 
 úprava terminálu

4.  Dostavba cyklostezky do Kyselky  
 a Svatošských skal

5.  Prostředí u Tržnice

6.  Čistota ve městě (zastávky, dětská  
 hřiště, ulice)

7.  Kriminalita (pocit nebezpečí), ubytovna 
 (Dolní nádraží), garáže

8.  Karlovarská krajská nemocnice

9.  Nebezpečná jízda cyklistů po chodnících

10.–11. Možnosti zaměstnání a bydlení  
 pro absolventy VŠ 

10.–11. Nevhodné umístění reklamních  
 fólií (MHD)

Největší problém? Rekonstrukce 
Horního nádraží, ukázala anketa
• Neutěšená situace kolem dopravních terminálů tíží podle ankety 10 P v letošním roce obyvatele 
Karlových Varů nejvíc. Velice by přivítali rekonstrukci Horního nádraží, úpravu terminálu potřebuje podle 
nich také Dolní nádraží, kde je navíc trápí podchody, vandalové, WC a kouření.

stejně jako loni proběhla také letos anketa 
10 P, kde občané města Karlovy Vary měli 
možnost vybrat dvě z osmnácti problé-

mových témat. Jednotlivá témata byla výstupem 
z Fóra zdravého města, které proběhlo 24. září 
2013 v Alžbětiných lázních. 

Pro ověření výsledků veřejné diskuze byl vám, 
obyvatelům města, dán prostor prostřednictvím 
ankety 10 problémů našeho města vyslovit svůj 

názor týkající se rozvoje města, co v Karlových 
Varech chybí, co by se mělo změnit, upravit 
či zajistit, abyste byli spokojeni s místem, kde 
žijete, které je vaším domovem. Sběr vašich 
podnětů probíhal do 15. listopadu prostřednic-
tvím anketního lístku, který byl k dispozici na 
informačním pultu magistrátu města v infocentru 
TGM, v elektronické podobě potom na webových 
stránkách a v neposlední řadě byl také součástí 
Karlovarských radničních listů.

Anketou ověřené výsledky a vybrané navržené 
problematické oblasti rozvoje města budou nyní 
zapracovány do konečného znění komunitního 
Plánu zdraví a kvality života a předloženy k projed-
nání radě města a Zastupitelstvu města Karlovy 
Vary. 

Materiál bude sloužit jako podklad pro stra-
tegické a akční plánování rozvoje města Karlovy 
Vary. Plán zdraví a kvality života bude také pravi-
delně každoročně vyhodnocován na Fóru zdravého 
města, kde obyvatelé města budou mít možnost 
posoudit, jaké problematické oblasti se nám spo-
lečně podařilo vyřešit, a určit si, které problémy je 
potřeba vyřešit v blízké budoucnosti. (red)

Oprava opěrné zdi v Bohaticích 
se prodlouží, mění se technologie
V září letošního roku byla zahájena dlouho plá-
novaná rekonstrukce opěrné zdi v ulici Na Výšině 
v karlovarské čtvrti Bohatice. realizace měla být 
ukončena k 30. listopadu, v průběhu stavebních 
prací se však zvolený postup ukázal jako neúčinný, 
a tak byla rekonstrukce dočasně zastavena. Znovu 
bude realizována vhodnější technologií a v důsledku 
této změny dojde také k prodloužení stavebních 
prací do května 2014.

„Tyto komplikace se dotknou zejména obyvatel 
Bohatic, protože stavební práce a technický stav 
uzavřely i schodiště v ulici Na Výšině. Domluvili 
jsme se s dodavatelem stavby, aby přednostně 
opravil stěnu přiléhající ke schodišti tak, aby toto 
schodiště mohlo být nejpozději 20. prosince opět 
otevřeno. Za tyto komplikace se obyvatelům Boha-
tic omlouváme,“ uvedl Petr Bursík, první náměstek 
primátora města Karlovy Vary.

 Opěrná zeď je vybudována u komunikace 
ulice Na Výšině. Na jižní část opěrné zdi navazuje 
kamenné schodiště pěší stezky, které je z jedné 
strany opřeno do opěrné zdi a z druhé strany do be-

tonové schodišťové stěny. Opěrná zeď i schodiště 
jsou v havarijním stavu, mohlo by zde dojít ke zří-
cení zdi a schodiště a tím k ohrožení zdraví a života 
lidí pohybujících se po silnici a pěší komunikaci.

Na základě výběrového řízení je zhotovitelem 
rekonstrukce společnost rocknet. (red)

Termíny  
svatebních obřadů
V prvním až třetím čtvrtletí roku 2014 se 
v obřadní síni města Karlovy Vary v ulici Krále 
Jiřího 1285/22 bude oddávat o následujících 
sobotách:

měsíc:  Den:
leden  25.
Únor  22.
Březen  22.
Duben  12. a 26.
Květen  17.
Červen  7. a 28.
Červenec  12., 19. a 26.
Srpen  9., 23. a 30.
Září  13.

Další termíny pro přijímání prohlášení o uza-
vření manželství v roce 2014 budou stanoveny 
po zveřejnění data konání voleb do zastupitel-
stev obcí, které se uskuteční na podzim roku 
2014.
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Změny na linkách v roce 2014

Bez podstatných změn v roce 2014 jsou 
linky číslo 12, 15 a 17, změny se vůbec 
nedotknou linek číslo 4, 5, 6, 9, 21, 22  
a nemění se ani noční linky.

Linka číslo 3: Prodloužení linky v úseku Tržni-
ce-Stará Kysibelská náhradou za linku číslo 10, 
pravidelné intervaly s linkou číslo 15.

Linka číslo 7: Dva spoje budou nahrazeny 
autobusem linkové dopravy, drobné časové 
úpravy se dotknou autobusů linkové dopravy 
zajišťujících směr Březová a zpět.

Linka číslo 8: V souvislosti s požadavky 
obyvatel budou autobusy nově zajíždět v půl 
sedmé ráno na Motýlek.

Linka číslo 13: Vyjmenované spoje linky budou 
pokračovat z konečné ve Staré Roli, sídliště 
na zastávku Letná, Dykova.

Linka číslo 14: Nově bude vedena pouze 
v úseku Tržnice-Sedlec, na spoje bude nasazen 
nízkopodlažní autobus.

Linka číslo 19: Některé spoje linky budou 
zajíždět na novou točnu Otovice – U Kovár-
ny a jeden spoj bude prodloužen z Dubové 
do Otovic.

Hromadná doprava v roce 2014: 
nová linka i dva autobusy
s příchodem roku 2014 dochází v Karlových 

Varech také k úpravě jízdních řádů v měst-
ské hromadné dopravě. Vzniká nová linka 

18, která rozdělením linky číslo 14 teď povede 
od garáží MHD na Dolní nádraží a převážně bude 
zajišťována menším autobusem. 

Největší změny se v novém roce dotknou linky 
číslo dvě, kde některé ze spojů budou prodlou-
ženy od obchodního centra Varyáda do Tašovic. 
Důvodem je zabezpečení dopravy do admini-
strativního centra v souvislosti s požadavky 
na dopravu do zaměstnání. Časy by teď měly 

vyhovovat všem. V odpolední špičce bude linka 
číslo 2 navíc posílena mezi Tržnicí a OC Varyáda. 
„Spojením pravidelných intervalů s linkou číslo 1 
se také podstatně zlepší obsluha jihozápadní části 
města,“ říká Pavel Bohánek, ředitel Dopravního 
podniku Karlovy Vary.

Díky opatření už nebudou zároveň vedeny žád-
né spoje na lince číslo 10, která bude nahrazena 
v úseku Tržnice-Stará Kysibelská linkou číslo 3 
a v úseku Tržnice-Tašovice linkou číslo 2.

Spojení do Tašovic se značně vylepší také 
vybudováním zastávky Tašovice rozcestí ve směru 

ke Globusu na lince číslo 1. rozsah tady jinak 
zůstává stejný, drobné změny jsou jen v časových 
intervalech.

 Na co se obyvatelé Karlových Varů mohou 
v novém roce také těšit, jsou další dva nové nízko-
podlažní autobusy. Nasazené budou do oběhu už 
od prosince. Nové jízdní řády jsou vyvěšeny také 
na webu dopravního podniku dpkv.cz. (pam)

Kdy se zasedá na radnici
termíny zasedání rady a zastupitelstva v roce 2014.

měsíc   rada města  zastupitelstvo města
leden  7., 28. 21.
Únor  4., 18.
Březen   4., 25.  18.
Duben   8., 22.
Květen   6., 20.  13.
Červen   3., 10.  24.
Červenec   1., 22.
Srpen   12., 19., 26.
Září   16., 23.  9.
říjen   14., 21.  7.
listopad   11., 25.
Prosinec   2., 9.  16.

rada města je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti 
a za svou činnost odpovídá zastupitelstvu města. Je jedenáctičlenná 
a schází se zpravidla každé úterý v budově magistrátu města.  
Její jednání jsou ze zákona o obcích neveřejná.

SC-332411/01

inzerce
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Voda a vítr. Město  
zná zdroje nebezpečí
zvláštní povodeň následovaná tou přirozenou, 

vichřice a větrná smršť. To jsou čtyři největší 
zdroje nebezpečí na území Karlových Varů a v 

jejich okolí, které mohou způsobit vznik mimořádné 
události. Alespoň to vyplývá z výsledků analýzy, 
kterou pro oblast zpracoval Hasičský záchranný 
sbor Karlovarského kraje.

„Analýza ohrožení je jedním ze základních pod-
kladů pro zpracování krizového a havarijního plánu 
a také pro přípravu na řešení krizových a mimořád-
ných situací,“ vysvětluje za bezpečnostní radu její 
tajemník Zdeněk Bujárek.

Pro připravenost města a jeho správního obvodu 
na krizové a mimořádné situace má magistrát 
města zřízeno pracoviště krizového řízení. Primátor 
je předsedou bezpečnostní rady města a jako svůj 
pracovní orgán k řešení krizových a mimořádných 
situací svolává krizový štáb. V usnesení z dubna 
letošního roku bezpečnostní rada města svému ta-
jemníkovi uložila za úkol seznámit obce, právnické 
a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, 
s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem 
jejich provedení, ať už je to prostřednictvím interne-
tu na stránkách města nebo v radničních listech.

Detailní poznání rizik ohrožení na daném území je 
základem pro tvorbu havarijních a krizových plánů 
území, které musí především reagovat na existenci 
konkrétních rizik na daném území a stanovovat 
opatření, co dělat, pokud dojde ke vzniku mimo-

řádné události nebo krizové situace. Orgány města 
zajišťují připravenost města a jeho správního území 
na řešení mimořádných a krizových situací v soula-
du se zákonem O krizovém řízení (číslo 240/2000 
sbírky) a ve smyslu dalších souvisejících zákonů. 
Kompletní analýza je zveřejněna na stránkách 
města mmkv.cz. (pam)

Přehled možných nebeZPečí na úZemí orP 
karlovy vary, která mohou ZPůsobit 
vZnik mimořádné události:

Únik látek ze stacionárních zařízení:
čpavek – KV Arena – zimní stadion K. Vary 
Chlór – Úpravna vody Březová u Karlových 
Varů, Úpravna vody Žlutice

Pravděpodobné mimořádné události včetně 
možností jejich vzniku, rozsahu a ohrožení 
pro území orP karlovy vary: 
Silniční nehoda 
Železniční nehoda 
Letecká nehoda
Zvláštní povodeň 
z vodních děl Jese-
nice, Skalka, Horka, 
Březová, Stanovice 
a Žlutice
Přirozená povodeň na 
vodních tocích Ohře, 
Rolava, Chodovský 
potok, Teplá, Vitický 

potok a Střela
Sněhová kalamita
Vichřice
Přívalový déšť
Krupobití
Námrazy, náledí
Dlouhotrvající vedro 
a sucho
Zemětřesení
Sesuv půdy
Epidemie 
Epizootie 

Věnované 
mobily putují do 
pěstounských rodin
Věnuj mobil, 
zachráníš 
přírodu a po-
můžeš lidem. 
V rámci listopadové akce, do které se zapojili 
také karlovarští občané, se podařilo na magist-
rátu sesbírat sto dvacet mobilních telefonů, jeden 
přehrávač empétrojek a tři modemy sloužící 
k připojení počítače na internet. 

Podle odhadů se nepotřebných mobilů 
povaluje v českých šuplících a skříních kolem 
osmi milionů, ty sesbírané v rámci kampaně teď 
čeká recyklace, a pokud půjdou ještě dál použít, 
poputují k dětem v pěstounských rodinách. 

Také vylosovaní dárci se dočkají drobné odmě-
ny, nejvíc se však pomohlo samotné přírodě. 
Sběr a soutěž pořádal Asekol jako organizátor 
zpětného odběru elektroniky ve spolupráci s ob-
čanským sdružením Ve spojení. (red)

Navrhněte  
Sportovce města
Statutární město Karlovy Vary a Sportovní unie 
Karlovarska vyhlášují pro končící rok 2013 nový 
ročník Nejúspěšnějšího sportovce Statutárního 
města Karlovy Vary a Karlovarska roku 2013.

Své návrhy mohou sportovní organizace 
a kluby zasílat do 31. ledna na adresu: Magistrát 
města Karlovy Vary, odbor kultury, školství a tě-
lovýchovy, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary. 

Formulář návrhů naleznete na webu magist-
rátu mmkv.cz. V nominaci musí být uvedeno celé 
jméno, adresa a datum narození nominovaného 
sportovce. Další důležitou informací, která nesmí 
v návrhu chybět, je sportovní zaměření (disciplína) 
a klub, u kterého je nominovaný registrován. (red)

Zvolte kandidáta na Cenu města
Až do 15. ledna můžete navrhovat kandidáty na Cenu města Karlovy Vary. Ta se jako morální ocenění 
uděluje autorům a jejich pracím ve vztahu k městu formou významných literárních, uměleckých a jiných 
děl, důležitých objevů ceněných odbornou veřejností či významných vědeckých prací. 

Vztahuje se k osobnostem, které podaly mimořádný výkon, případně dosáhly významných úspě-
chů ve svém oboru nebo jejich činnost či dokonce celoživotní dílo představovalo případně představuje 
pro město Karlovy Vary výjimečný přínos. Cena je udělována v souladu s obecně závaznou vyhláškou 
o čestném občanství, poctách a Ceně města Karlovy Vary (číslo 13/2007) na základě písemného návrhu 
s podrobným zdůvodněním a s přihlédnutím k míře zásluh navrhované osobnosti nebo kolektivu. Návrh 
na udělení Ceny města mohou předkládat odboru kancelář primátora magistrátu města členové zastupi-
telstva města, občané tak mohou činit jejich prostřednictvím. (red)

Vítání občánků
termíny slavnostních obřadů v prvním  
až třetím čtvrtletí 2014.

Datum konání obřadu / 
pozvány budou děti narozené v období 
30. 1. 01. 11. 2013–30. 11. 2013
27. 2. 01. 12. 2013–31. 12. 2013
27. 3. 01. 01. 2014–31. 01. 2014
24. 4. 01. 02. 2014–29. 02. 2014
29. 5. 01. 03. 2014–31. 03. 2014
26. 6. 01. 04. 2014–30. 04. 2014
31. 7. 01. 05. 2014–31. 05. 2014
28. 8. 01. 06. 2014–30. 06. 2014
25. 9. 01. 07. 2014–31. 07. 2014

kv arena je jedním z míst, kde může dojít k mimořádné události. hrozbou je únik čpavku. Foto: Pavel Mrhálek
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t.v.o.r. – to Znamená:

tVOŘIVOST (rozvíjení kreativního myšlení) 
vĚDOMOST (nabývání informací prostřednic 
 tvím vnitřní motivace)
oSOBNOST (budování zdravého sebevědomí 
 a smyslu pro fair-play)
rADOST (prožívání pozitivních emocí  
 při vzdělávacím procesu)

Prostřednictvím výše zmíněného konceptu 
„čtyř slov“ si škola bere za úkol vychovat 
z dítěte úspěšného a šťastného člověka. 

Noví školáci se zapíší v lednu

v rozmezí od 15. ledna do 15. února budou 
v Karlových Varech probíhat zápisy dětí do 
prvních tříd základních škol, město je zřizo-

vatelem celkem deseti zařízení, ve kterých mohou 
děti plnit povinnou školní docházku.

„Očekáváme mírné navýšení počtu oproti minu-
lým letům. Je to v podstatě v souladu s populační 
křivkou, kterou tento trend kopíruje. Jde o nejvyš-
ší počet dětí za posledních deset let,“ upozorňuje 
karlovarský radní Zdeněk Slába z komise školství, 
vzdělávání a demografie.

Školy už zahájily přípravu na zápis dětí do 
prvních tříd a před samotnými zápisy budou také 

probíhat dny otevřených dveří. Kde a kdy své dítě 
zapsat, najdete v přiložené tabulce.

Povinná školní docházka se vztahuje na 
státní občany České republiky, na občany jiného 
členského státu Evropské unie, kteří na území 
České republiky pobývají déle než 90 dnů, a dále 
na ostatní cizince, kteří jsou oprávněni pobývat 
na území republiky trvale nebo přechodně po dobu 
delší než 90 dnů.

Povinná školní docházka pro děti začíná počát-
kem školního roku, který následuje po dni, kdy 
dítě dosáhlo šestého roku věku, pokud mu není 
povolen odklad. (pam)

Waldorfská základní škola 
otevře všechny třídy
Další alternativou, kam zapsat svého prvňáčka, je Wlaštovka, která postupně otevře všech devět 
ročníků základního vzdělávání. Její vzdělávací program je vystavěn na principech waldorfské pedago-
giky, splňuje přitom veškeré požadavky ministerstva školství a podléhá jeho inspektorům. Zápisy tady 
chystají na 24. a 25. ledna a žáci v předzápisovém pořadníku dostávají osobní pozvánku od své budou-
cí třídní učitelky ivany Pečimúthové, aby se tak zabránilo zbytečnému stresu z čekání. Den otevřených 
dveří pořádají ve škole 15. ledna. Další kolo zápisu se vypisuje na jaře. (red)

Učíme jinak.  
Tvořivě a anglicky
Zajímavou alternativou pro nastávající školáky 
může v Karlových Varech být nová Soukromá 
základní škola T.V.O.r. 

Zásadní prioritou školy je individuální přístup 
ke každému žákovi. Vzhledem ke sníženému 
počtu dětí v jednotlivých třídách mají učitelé 
mnohem větší prostor dát každému z nich to, 
co jeho osobnost vyžaduje (rozvíjet unikátní 
nadání a podporovat talent, pomoci při specific-
kých a výukových obtížích či upravit učební plán 
pro sportovce). 

Výuka anglického jazyka je zde zajištěna 
kvalifikovaným zahraničním lektorem již od 
1. třídy v časové dotaci tři hodiny týdně. Nedílnou 
součástí školy je takzvaný Creative club neboli 
anglická družina. Děti se zde s jazykem setkávají 
v reálném prostředí při běžných odpoledních 
aktivitách a díky tomu se pro ně cizí jazyk stává 
přirozeným. Za doprovodu anglického pedagoga 
probíhá již oběd ve školní jídelně, následuje 
odpočinková část, kde je každodenně zařa-
zen projekt English fairy-tales and stories for 
children, dále pak zdravotní cvičení s prvky jógy 
pro děti, následuje tvořivá činnost, kde si děti 
budou vybírat z nabídky řízených aktivit, den je 
zakončen volnými aktivitami v prostorách školy 
nebo venku.

Výuka je vedena především prostřednictvím 
projektových a problémových metod, kde není cí-
lem žákům informace podsouvat, ale samostatně 
či skupinově nové poznatky hledat a navrhovat 
řešení problémů. Díky tomuto jsou odbourávány 
hranice mezi jednotlivými předměty a na témata 
se nahlíží z různých oborů jak v českém tak 
anglickém jazyce.

Po celých pět let budou žáci připravováni na 
testování pomocí SCiO testů, které jsou dnes již 
běžným přijímacím řízením na víceletá gymnázia 
a ostatní školy. V pátém ročníku jsou zařazeny 
nadstandardní hodiny pro přípravu na gymnázium.

Soukromá základní škola T.V.O.r. se nachází 
v nově zrekonstruovaných prostorech areálu 
Dvorana (Chebská 52, Karlovy Vary – Dvory).

Veškeré další informace, termíny setkání s ro-
diči a zápisu naleznete na webových stránkách  
www.zstvor.cz, popř. na čísle 728 547 503. (red)

Mateřské školy na svátky zavírají
Všechny mateřské školy, které spadají pod 
2. MŠ Karlovy Vary, budou v období od 23. pro-
since do 3. ledna uzavřeny. Provoz bude obnoven 
v pondělí 6. ledna. V tomto období se budou 
ve třech mateřských školách malovat kuchyně. 
Vše je již vyvěšeno na webových stránkách 2. MŠ 
a rodičovská veřejnost byla s touto informacíse-
známena v říjnu 2013 prostřednictvím vývěsek 

v mateřských školách. Podobně bude přerušený 
provoz také na všech odloučených pracovištích 
1. mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, 
kde se končí v pátek 21. prosince a znovu zahajuje 
v pondělí 6. ledna. Všichni zákonní zástupci dětí 
byli s tímto rozhodnutím ředitelky mateřské školy 
prokazatelně seznámeni na nástěnkách v šatnách 
i na webových stránkách 1. MŠ. (red)

Škola zápis den otevřených dveří více informací

datum hodina datum hodina telefon www

zŠ pro žáky se specifickými 
poruchami učení, mozartova 7

23. 1. 14:00-16:00 15. 1. 08:00-16:00 353 224 241 zsdys.cz

zŠ a zuŠ Šmeralova 15 15. 1. 
16. 1.

15:00-18:00 ne ne 353 447 021 zsazus.cz

zŠ 1. máje 1 15. 1.  
16. 1. 

14:00-17:00 ne ne 353 563 426 skoladvory.
cz

zŠ jazyků, Libušina 31 15. 1. 
16. 1.

14:00-17:00 9. 1. 8:00-14:00 725 043 842 
604 170 950

jazkvary.cz

zŠ Dukelských hrdinů,  
moskevská 25

15. 1. 14:00-18:00 ne ne 353 226 984 
775 855 000

zsdukla.cz

zŠ J. a. Komenského,  
Kollárova 19

21. 1. 
22. 1.

14:00-18:00 
14:00-16:00

15. 1. 10:00-10:45 
14:00-17:00

353 300 321 
725 735 601

zskomen-
skeho-kv.cz

zŠ poštovní 19 15. 1. 
16. 1.

14:00-17:00 8. 1. 14:00-17:00 353 226 408 
725 595 503

zskvary.cz

zŠ Konečná 25 17. 1. od 14:00 9. 1. 10:00-12:00 353 564 119 
353 447 000

zskonecna.
webnode.cz

zŠ Krušnohorská 11 15. 1. 14:00-18:00 8. 1. 14:00-17:00 353 437 111 zsruzovy-
vrch.cz

zŠ truhlářská 19 
1. ročník a přípravná třída

9. 1. 13:00-18:00 9. 1. v průběhu 
celého dne

353 562 283 
353 562 901

zstruhlar-
ska.cz
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k-centrum v karlovy vary:

Kontaktní centrum v Karlových Varech působí 
od roku 2000 a je jedním z několika zařízení 
provozovaných neziskovou organizací Světlo 
Kadaň. 

Občanské sdružení se zaměřuje ve své 
činnosti na prevenci patologických jevů ve 
společnosti, kam užívání drog v jakékoliv 
formě a podobě patří. Spolu s kontaktními 
centry a přidruženými terénními programy tato 
nezisková organizace provozuje nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež především na území 
Ústeckého kraje. 

Více informací o činnosti Občanského 
sdružení Světlo Kadaň a všech preventivních 
programech je možné získat na webových 
stránkách organizace www.os-svetlo.net. 
Kontaktní osoba: Jan Hudák, tel. 603 804 191.

K-centrum pořádalo den otevřených dveří
• Služby karlovarského K-centra jsou určeny přímým drogovým uživatelům, jejich  
rodinným příslušníkům a vůbec všem, kteří se o problematiku drog dlouhodobě zajímají.

začátkem prosince proběhl v karlovarském 
K-centru ve Sportovní ulici 32 v pořadí již 
několikátý den otevřených dveří. „Za všech-

ny naše klienty jsem rád, že zařízení včetně 
veškerého vybavení má od té doby, co jsme se 
přestěhovali do nových prostor ve Sportovní 
ulici, mnohem důstojnější podobu než v časech 
Káčka na Jiříkovce, byť to k nám z centra nyní 
trvá o něco déle,“ přiznal vedoucí zařízení richard 
Vodička.

Dne otevřených dveří se za magistrát zúčastnili 
náměstek primátora Jiří Klsák a vedoucí odboru 
sociálních věcí romana Svobodová. „Potěšilo 
nás, že i letošní rok naše zařízení v rámci tohoto 
dne navštívila většina pozvaných hostů včetně 
představitelů města. Spolu s kolegou oceňujeme 
ochotu zastupitelstva diskutovat i na téma nepříliš 

populární a tím je otázka financování služby, 
respektive jejího dotování právě ze strany města 
Karlovy Vary, bez něhož by udržení této služby 
ve městě bylo dosti problematické,“ mínil Vodička.

V rámci dopoledního programu byly všem 
pozvaným hostům a příchozím návštěvníkům 
představeny služby centra a poté se rozběhla živá 
diskuze na dané téma mezi všemi zúčastněnými, 
zástupce neziskové organizace nevyjímaje.

Ke konci programu byly zájemci provedeni 
vnitřními prostory zařízení a seznámeni s účelem 
jednotlivých místností. 

„Nově zrekonstruované budovy a nám po-
skytnutého prostoru si nesmírně vážím a pevně 
doufám, že nás v dohledné době žádné nové 
stěhování nečeká,“ říká richard Vodička. (red)

dveře k-Centra jsou otevřené pro drogové uživa-

tele i jejich rodiny.

k-Centrum sídlí v Karlových varech ve sportovní 

ulici číslo 32.

riChard vodička je vedoucím zařízení karlovar-

ského K-centra.

Útulek pro psy 
v Chodovské ulici
tel.: 725 536 158 www.utulekpropsy.cz

Provozní doba:
pondělí – pátek 13.00–17.00 hod.
víkendy a svátky 10.00–12.00 hod.
V úterý 31. prosince bude otevřeno jako 
ve svátek, tedy od 10.00 do 12.00 hodin.

našli jste psa?
Pokud naleznete psa, máte několik možností:
Je-li u psa kontaktní adresa:
•	informujte majitele nebo
•	informujte Technický odbor magistrátu města 

nebo
•	informujte Městskou policii Karlovy Vary.
Pokud u psa žádný kontakt není, psa si po-
nechte v držení a:
•	informujte technický odbor magistrátu města
•	informujte Městskou policii Karlovy Vary

kontaktní adresy:
Magistrát města Karlovy Vary – technický 
odbor, Moskevská 21, Karlovy Vary  
tel.: 353 118 164, 353 118 165
Městská policie, Moskevská 34, Karlovy Vary 
tel.: 353 227 404

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 hod. 
Sobota: 9:00–16:00 hod. 
Neděle: 9:00–13:00 hod.

sběrný dvůr rybáře
marius pedersen  
Buchenwaldská/Celní (naproti Prima)
Tel.: 353 449 300 
Pondělí, středa: 8:00–11:00,12:00–17:00 hod. 
Čtvrtek, pátek: 8:00–11:00, 12:00–16:00 hod. 
Sobota, neděle: 9:00–12:00 hod.

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

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

provozní doba sběrných dvorů  
v Kv na konci roku:
24., 25. a 26. prosince: zavřeno
27. až 30. prosince: běžná otevírací doba
31. prosince: SD Buchenwaldská zavřeno, 
SD Jáchymovská 9:00–12:00 hod.,
SD 1. máje 9:00 – 12:00 hod.

od ledna 2014 dochází ke změně otevírací 
doby sběrného dvora v Jáchymovské ulici: 
Pondělí – pátek: 9:00–17:00 hod. 
Sobota: zavřeno  
Neděle: 9:00–13:00 hod.  
V sobotu budou otevřené SD Buchenwaldská 
(9:00–12:00) a SD 1. máje (9:00–12.00)
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Kapela Kosheen vystoupí v KV Areně
V polovině března vystoupí v KV Areně českými posluchači po léta milovaná anglická drum'n'bas-
sová a rocková hudební skupina Kosheen. i když v České republice koncertují skoro každý rok, pro 
KV Arenu to bude premiéra. Kosheen s charizmatickou zpěvačkou Sian Evans jistě svým fanouškům 
na koncertě naservírují své největší pecky jako Catch, Hide U, All in my head, ale i songy z nového 
alba Solitude, které vydali minulý rok v listopadu. Více informací na www.kvarena.cz. (red)

Lord of the Dance
• Diváci v KV Areně měli možnost již dvakrát zhlédnout fantastický 
příběh Dobra a Zla s precizními tanečními výkony desítek tanečníků 
– Lord of the Dance. Nyní však přichází show se značnými změnami – 
nové kostýmy, choreografie, vylepšená scéna, nová světla a LED pro-
jekce vám ještě více umocní krásný zážitek z tanečního představení.

Lord of the Dance Michaela Flatleyho jsou 
kritikou nejnadšeněji oceňovaným předsta-
vením všech dob. Od premiérového uvedení 

v Dublinu v roce 1996 toto představení překonalo 
po celém světě řadu rekordů a stalo se nejlépe 
prosperující show v celé dlouhé historii existence 
zábavního průmyslu.

Tajemství mimořádného úspěchu show lord 
of the Dance spočívá do velké míry též v tom, 
že oslovuje široké publikum bez ohledu na věk, 
pohlaví nebo kulturní zázemí. Díky této nadčaso-
vé, univerzální přitažlivosti se lord of the Dance 
zařadili mezi živoucí legendy, zázraky moderního 
světa.

Přijďte 28. února do KV Areny a nechte se 
unést v rytmu tanečních kroků. Vstupenky lze 
zakoupit v předprodejních sítích Ticketportal, 
Ticketpro, Ticket Art. (red)

Nové fitness studio bude  
mít také rehabilitační linku
V lednu tohoto roku se v KV Areně otevře 
nově vybudované fitness studio, které vzniklo 
rekonstrukcí prostor bývalé vývařovny. Fitness 
studio nabídne nejen prostory s posilovnou nebo 
fitness cvičením, ale také poúrazové rehabilitace 
a služby fyzioterapeuta. Poúrazová rehabilitace 
je nejlepší přirozenou cestou, jak léčit následky 
zranění pohybového aparátu (zlomeniny, kloubní 
a svalová zranění) a stavy po ortopedických, 
chirurgických a neurologických operacích. re-
habilitace využívá širokou škálu metod. Používají 

se jak techniky uvolňovací – masáže, mobilizace, 
protahování, tak techniky stimulační posilování 
a různé druhy senzomotorických a reflexních 
technik.

Samozřejmostí bude využití služeb sportovního 
trenéra, který vás díky funkčnímu cvičení dovede 
ke správné funkci vašeho těla. Funkční trénink 
je soubor cvičení, které přirozeným způsobem 
zapojují co nejvíce svalových skupin najednou. 
V posledních letech si toto cvičení postupně 
získává stále více příznivců. (red)

Chcete umět plavat? 
V Bazénovém centru 
vás to naučí
Pro velký úspěch otevře Bazénové centrum 
u KV Areny během půlky ledna již čtvrtý kurz vý-
uky pro neplavce – plaveckou školu. Pro všechny 
zájemce vyvěsíme během měsíce na náš web 
www.kvarena.cz přihlášky a další potřebné 
informace. 

Výuka poběží pod vedením zkušených plavčíků 
Bazénového centra, jejichž cílem je nejen vás na-
učit základy plavání, ale také technicky zvládnout 
plavecké způsoby, jako jsou prsa, znak, kraul 
a další. (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

Veřejné bruslení
KV Arena pro všechny malé i velké sportovce 
připravuje každý týden v tréninkové hale bruslení 
pro veřejnost. 

Koná se zpravidla dvakrát až třikrát týdně 
v odpoledních až večerních hodinách, a to nejen 
v pracovním týdnu, ale také o víkendech. Vyrazte 
na led užít si klouzavou zábavu! informace o 
nejbližších termínech veřejného bruslení najdete 
na stránkách www.kvarena.cz v sekci Akce. (red)

Otvírací hodiny:

inzerce

inzerce

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

Rudolf Čurda
Tel.: 602 488 372 
 353 566 016
www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz

SC-332345/01

 Chcete, aby se vaše dítě umělo pohybovat ve společnosti a zvládalo konfliktní situace,          
    čelilo slovním útokům, šikaně a provokacím vrstevníků či dospělých autorit?

 Chcete, aby uspělo v jednání s lidmi a zároveň respektovalo, obhájilo 
    a ochránilo samo sebe?

 U nás se zážitkovou formou seznámíte s etiketou nejen jako pravidly společenského 
   chování, ale i jako nástrojem rozvoje osobnosti a schopnosti obhájit sám sebe.

 Budeme se podílet na budování sebevědomí vašich dětí.

Kontakt a sídlo:
Eva Jungmanová – centrum osobního rozvoje EtikArt
Horova 12, 360 01 Karlovy Vary,
budova Povodí Ohře u kruhového objezdu v centru Karlových Varů
Tel.: 604 323 306, E-mail: info@etikart.cz

Těšíme se              na Vás
www.etikart.cz 

Dny otevřených dveří a zápis 
6. , 7. a 8. ledna 2014 vždy od 15:30 do 17:30 

inzerce 58x40.indd   1 4.12.2013   15:09:04

SC-332414/01

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-332236/02
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Před devadesáti lety se narodil  
Vladislav Jáchymovský
• Dne 18. září 2007 auto srazilo a zabilo Vladislava Jáchymovského, 
po desetiletí všeobecně známou a oblíbenou osobnost kulturního 
života vřídelního města, kronikáře, urbanistu, publicistu, historika, 
muzikologa a teatrologa, rotariána, skvělého řečníka, organizátora 
a ryzího idealistu, který se nikdy neptal, co za to. Za prospěch 
Karlových Varů by dal duši.

po dobu šedesáti let nechyběl Vladislav 
Jáchymovský při žádné aktivitě, jež na-
pomáhala propagaci a rozkvětu Varů. Byl 

z rodu báječných humanistických lidí, jakými byli 
např. karlovarští patrioti David Becher, Jean de 
Carro a rudolf Mannl. Jeho elán se zdál být až 
do vysokého věku nevyčerpatelný. Jeho vzorem 
byl energií sršící karlovarský vlastivědný badatel 
Karel Nejdl (1900–1990).

Vladislav Jáchymovský se narodil 31. prosince 
1923 v Klenčí pod Čerchovem. Do Karlových 
Varů se přistěhoval dne 1. prosince 1945. Od té 
doby se pravověrný Chod. „přetavil“ v plnokrev-
ného Karlovaráka. Vřídelnímu městu zůstal věrný 
i přes četné lákavé pracovní nabídky z Prahy. 
Velkou část své profesní kariéry působil Vladislav 
Jáchymovský jako odborný pracovník Urbanistic-
kého střediska města Karlovy Vary. 

Karlovy Vary byly Jáchymovského celoživot-
ní láskou. Všechny své síly a znalosti věnoval 
v zaměstnání i v soukromí nejslavnějším českým 
lázním. Jeho tvůrčí dílo se stalo velmi výrazným 
přínosem karlovarské vlastivědě a regionálnímu 
písemnictví po roce 1945.

Počet jeho článků a studií jde do mnoha tisíců. 
Napsal řadu odborných knížek, např. o karlovar-
ském pěveckém sboru, o karlovarském divadle, 
o Kraslicích aj. Jeho poslední knihou se stala 
monografie o obci Hory. Počet jím za více než půl 
století proslovených přednášek nelze spočítat. 

Za své dílo dostal několik cen města Karlovy 
Vary. Již roku 1965 obdržel Cenu lázeňského 

města Karlovy Vary za studii Demografie Kar-
lových Varů. O tři roky později pak získal tutéž 
cenu za studii Koncepce rozvoje lázeňského 
města Karlovy Vary do roku 2000. Potřetí dostal 
pan Jáchymovský Cenu města Karlovy Vary za 
celoživotní dílo roku 1996. 

Jáchymovského zájmovými doménami se staly 
karlovarské lázeňství, divadlo, hudba a stavební 
historie. Miloval hudbu a s ní spjaté osobnosti 
Antonína Dvořáka a Josefa labitzkého. Stál u 
zrodu četných karlovarských hudebních tradic. 
roku 1959 probojoval Dvořákův karlovarský 
podzim a navazující Pěveckou soutěž Antonína 
Dvořáka. Později zakládal u Vřídla též Mozartovy 
a Beethovenovy dny. K jeho mimořádně velkým 
láskám patřilo i karlovarské divadlo, jemuž věno-
val bezpočet článků a několik knih.

Od roku 1946 pracoval s dalšími odborníky 
ve Vlastivědné komisi při Městském muzeu. 
Velkou idealistickou a nezištnou práci odváděl 
po několik desetiletí v nejrůznějších oborových 
komisích – kultury, cestovního ruchu, lázeňství 
a památkové péče. V letech 1957–1970 psal pří-
kladným a často oceňovaným způsobem kroniku 
Karlových Varů. V letech normalizace mu kroniku 
z ideologických důvodů sebrali. Od roku 1990 
byl Jáchymovský naštěstí zase karlovarským 
kronikářem. Úhrnem psal karlovarskou kroniku 
bezmála 30 roků. 

Vladislav Jáchymovský byl tělem i duší nejen 
kronikářem, ale i památkářem. Jeho zásluhou 
byly během uplynulých 50 let detailně zdoku-

mentovány a zčásti zachráněny stovky regionál-
ních památek. 

V roce 1990 stál u zrodu Historického semi-
náře Karla Nejdla a Klubu přátel Karlových Varů. 
Přátelskou, laskavou a odborně vysoce erudova-
nou osobnost Vladislava Jáchymovského si každý 
brzy zamiloval. Jeho památka nebude zapome-
nuta, neboť jeho monumentální dílo je trvalou 
kulturní hodnotou, z níž budou jeho následovníci 
čerpat poučení a inspiraci. Dne 18. září 2008 
byla Vladislavu Jáchymovskému zásluhou rotary 
Clubu Karlovy Vary odhalena pamětní deska 
na budově karlovarského muzea na Nové louce 
23. Jeho rozsáhlou pozůstalost mohou badatelé 
studovat v knihovně Muzea Karlovy Vary.
stanislav burachovič

muzeum Karlovy vary

vLadisLav JáChymovský psal přes šedesát let 

vlastivědné články do regionálních i celostátních 

periodik a sborníků.

Válečný veterán prožil dětství v ukrajinském Žitomiru
V listopadu oslavil 90 let pan Jaroslav Hrásský. 
Jako válečný veterán je jedním z obyvatel karlovar-
ského Domova péče o válečné veterány Bílý Kříž. 
K narozeninám mu blahopřáli všichni obyvatelé 
domova, vedení a personál i náměstek primátora 
Jiří Klsák.

Pan Hrásský zavzpomínal na své dětství 
a mládí, které prožil v ukrajinském Žitomiru. 
Začátek války jej zastihl jako studenta průmyslové 
školy zaměřené na zpracování dřeva. Předválečný 
Žitomir byl domovem lidí mnoha národů, společně 
zde žili rusíni, Ukrajinci, Poláci, Němci, Maďaři 
a další národnosti.  Bohužel válka poklidné soužití 
různých národů bolestivě poznamenala. Po do-

končení školy se připojil k rudé armádě. Německá 
vojska kontrolovala města a silnice, ale ne venkov 
a rozsáhlé lesy. Ty ovládal domácí odboj. Německá 
armáda po nezdařeném pokusu dobýt rusko 
začala rychle ustupovat před pronásledující rudou 
armádou, a s tou došel jednadvacetiletý voják až 
do polské Vratislavi (Wrocław, Breslau). Dnes si 
užívá milé společnosti své manželky – jako vdovec 
se podruhé oženil už při svém současném pobytu 
v Karlových Varech. S dojetím přiznává, že péče 
v domově Bílý kříž je výborná, že je v Karlových 
Varech spokojený. 

Všichni gratulanti mu samozřejmě popřáli mnoho 
dalších spokojených let. (red)
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Jan Kučera strávil na planši padesát let 
• Na schůzku se mnou přišel nenápadný muž, který tvrdil, že je mu 
65 let a už přes padesát let se většinu svého volného času pohybu-
je s kordem po planši, což je podkladový koberec předepsaný pro 
souboje šermířů.

Jan Kučera se narodil v Děčíně, ale ve dva-
nácti už chodil do školy v Karlových Varech. 
Upřímně – sport ho moc nezajímal, o fotbale 

a hokeji věděl jen, že se v lázeňském městě hraje, 
ani o basketbalu neuvažoval, byl malý. Velké haly 
a prostorné stadiony ho nevábily, opak byl pravdou.

„Otec, který pracoval jako číšník, jednou přišel 
domů a sdělil mi zajímavou informaci. Dozvěděl se, 
že v Karlových Varech existuje několik skupin, kde 
se holduje šermu. Zpozorněl jsem. Seznámil jsem 
se tak s vynikajícím šermířským trenérem panem 
Maříkem, který mě pozval do tělocvičny v Kera-
mické škole.“

Tam třináctiletý Honzík, kterému podle velikosti 
začali říkat Budulínek, poznává slavnou generaci 
karlovarských šermířů, jako byli Podlaha, Hron, 
Geisler, Saliger, Břicháček a další. „Šermíři se 

v té době ještě dělili na kordisty, fleretisty a na ty, 
kteří šermovali se šavlí. Později jsme se v našem 
oddíle lokomotiva Karlovy Vary věnovali především 
kordu.“

Začátky, jak sám Kučera přiznává, byly těžké. 
„Moc mi to nešlo, stále opakované výpady, při-
znám se, že jsem toho chtěl nechat. Je dobře, že 
jsem krizi překonal, nyní nedám na šerm dopustit. 
Na šermu je úžasné, že na planši rozhoduji o všem 
sám.“

Kučera se od začátku specializoval na kord. 
Zbraň dostal do ruky v roce 1963, kdy mu bylo 
14 let, a mladý šermíř se začal konečně zlepšovat. 
Dosáhl i na první vítězství. Byl dokonce vybrán na 
mezinárodní soustředění olympijských nadějí pro 
mnichovskou olympiádu v roce 1972, které se ko-
nalo v Hamburku. „Tam nás zastihl 21. srpen 1968, 

„bratrská“ vojska nás obsadila a řešili jsme i otáz-
ku – zda se máme ještě vůbec vracet zpátky.“ 

Na vojně se Jan Kučera dostal do zakládajícího 
oddílu Dukly liptovský Mikuláš. „Bylo to takové 
hodně legrační. Narukovali jsme dva šermíři a ješ-
tě k nám přiřadili jednoho moderního pětibojaře.“ 
Po prezenční službě se vrátil k profesi mechanika 
v Kancelářských strojích, ale nevydržel tu dlouho. 
Přestoupil do Chodova k městské policii, kde 
pracoval 18 let. „Zaměstnavatel mi umožnil rozvíjet 
mou šermířskou kariéru.“ 

Kariéra karlovarského šermíře se skutečně 
mohla začít rozvíjet. „Vzpomínám na celou řadu 
přátelských turnajů po celé Evropě, rád jsem 
závodil za lokomotivu, kde jsem byl vždy platným 
členem družstva. Vrcholem byl rok 1976, kdy jsme 
se stali mistry republiky, a získali jsme tak mož-
nost zúčastnit se Poháru mistrů evropských zemí.“

Znovu začal o sobě pochybovat, cítil, že šerm 
přestává být jeho zálibou. „Na sport jsem neza-
nevřel a dál jsem trénoval, což rozhodlo.“ V roce 
2010 se už jako senior Kučera znovu na popud 
trenéra a předsedy šermířského oddílu Martina 
rubeše pustil do aktivního závodění a v 61 letech 
zjišťuje, že se mu stále daří vyhrávat. „Mám znovu 
obrovskou chuť, znovu jsem se do šermu zakousl, 
trénuji i pětkrát týdně, zjišťuji, že je to můj smysl 
života. Za rok absolvuji i deset turnajů.“

Karlovarský senior startoval jako jediný Čech 
v kategorii 60+ na Mistrovství světa v Chorvatsku 
a umístil se na výborném 13. místě. V dalších 
dvou ročnících se už tolik nedařilo, ale v roce 2013 
na Mistrovství Evropy v itálii končí na 18. místě. 
„A že rok 2013 byl pro mě úspěšný, jsem potvrdil 
na červnovém Mistrovství republiky veteránů 
v Hradci Králové, které jsem vyhrál.“

Poctivý a zodpovědný trénink, kdy třeba mlad-
ším dělá sparing partnera, přízeň funkcionářů, 
vzorná životospráva a skvělé rodinné zázemí dává 
Janu Kučerovi šanci na další úspěchy. „Jen těch 
sponzorů by mohlo být víc, řadu z nich jsem oslovil, 
ale mnozí mi ani neodpověděli.“
Luboš zahradníčekJan kučera byl i mezi účastníky karlovarského Lázeňského poháru a těsně před ním vyhrál velkomorav-

ský veteránský turnaj ve Šternberku. už potřetí.

Pro aLoise kráLe (vpravo) bývaly tenisové kurty 

v gejzírparku jeho přechodným bydlištěm.

Nestor karlovarského tenisu oslavil stovku
Na konci listopadu se dožil úctyhodných 100 let 
pan Alois Král, muž, který stál u tenisových za-
čátků stovek karlovarských talentů. rodák z Brna 
a povoláním učitel zakotvil v Karlových Varech 
krátce po válce a brzy poté se jeho „přechod-
ným bydlištěm“ staly tenisové kurty klubu KlK 
v Gejzírparku. Díky své píli a talentu se záhy stal 
platným členem zdejšího A družstva. Když pak 
v roce 1953 ukončil aktivní kariéru, začal předávat 
své zkušenosti ostatním. Nejprve opravoval 
chyby začátečníků u tenisové zdi, brzy už měl 
kolem sebe plno dětí, které hltaly každé jeho 

slovo. Když pak byla založena tenisová školička, 
stal se pan Král její hlavní postavou. Až do roku 
1992, kdy tenisovou raketu musel ze zdravotních 
důvodů odložit, zasvětil do tajů tenisu stovky dětí. 
K bílému sportu samozřejmě přivedl i své dvě děti, 
které dnes o svého tatínka s láskou pečují. V den 
svého životního jubilea si Alois Král připil na zdraví 
i se svými tenisovými souputníky a žáky, kteří mu 
mimo jiné předali čestný odznak Českého teniso-
vého svazu. Ke gratulantům se připojil i primátor 
města Karlovy Vary Petr Kulhánek, který oslavenci 
popřál pevné zdraví a pohodu do dalšího žití. (red)



14   krl° leden 2014

· rozhovor

Jaký byl končící rok 2013 a co nás čeká 
v tom příštím? Už jen pár dní a Karlovy 
Vary budou o další rok starší. letos snížily 

schodek ve svém rozpočtu a ten pro rok 2014 
bude po dlouhých letech vyrovnaný, přesto se 
řadu věcí podařila rozběhnout či dokončit, a co 
je důležité, přišli s nimi sami občané – prostřed-
nictvím diskusních fór a také anket. „Změnil se 
styl práce ze strany města, které teď reaguje 
na konkrétní potřeby občanů a reflektuje je. 
Městská vláda se teď velmi prolíná s tím, co po-
važujeme za hlas lidu,“ říká karlovarský primátor 
Petr Kulhánek.

Kam Karlovy Vary směřují?
Postupnými kroky k zápisu na seznam světového 
dědictví UNESCO. V červnu by měl být hotový Pro-
gram regenerace Městské památkové zóny, což 
je zcela zásadní dokument pro to, abychom mohli 
vůbec dosáhnout statutu městské památkové 
rezervace a to je pro město nezbytný předpoklad 
k zápisu.

Proč je to pro město tak důležité?
Obrovský přínos spočívá v růstu povědomí a tím 
také zájmu o Karlovy Vary. Nastartované jsou 
i další procesy, které mají město směrovat v no-
vém programovém období a pomáhat s čerpáním 
ze zdrojů, které mohou Karlovy Vary využívat. 
Jsou zpracovávány nové strategické dokumen-
ty a už v nich je zakotvená řada konkrétních 
projektů, které se budou moci v následujících 
šesti letech realizovat. Ani tyto dokumenty nejsou 
tvořeny od stolu, ale vzešly z široké diskuze napříč 
odbornou i laickou veřejností. Výsledek by tedy 
měl odrážet reálné potřeby města a to je přesně 
záměr, který jsme sledovali, a také jediná správná 
cesta, jak zužitkovat peníze, které do Karlových 
Varů přicházejí, aby vytvořily adekvátní přidanou 
hodnotu.

Opěrným bodem rozhodování by měl být Strate-
gický plán udržitelného rozvoje města ve své nové 
podobě?
Ten nám dává nástroje k tomu, jak chránit 
nejcennější území, které ve městě máme. Ať je to 
v oblasti architektury, ochrany přírodních zdrojů 
či ochrany lázeňské infrastruktury. Je to základní 
dokument, na jehož základě mohou Karlovy Vary 
následujících šest let čerpat prostředky například 
z evropských fondů.

Jak je to s rozpočtem města a jeho schodkem?
Schodkový rozpočet je negativní trend, který 
tady byl nastavený před řadou let a my se s ním 
v posledních letech prali. Byl totiž krytý z prodeje 
majetku a v momentě, kdy město už žádný k pro-
deji připravený nemá, musíme rozpočet srovnat, 
ať chceme nebo ne. Při našem nástupu jsme zdě-

dili schodkový rozpočet v částce dvou set milionů 
korun a postupným snižováním jsme se dostali až 
k rozpočtu, který bude pro příští rok vyrovnaný.

Kde se ušetřilo?
Na veřejných zakázkách.Transparentním chováním 
a zavedením rodných listů nejen pro velké zakáz-
ky, ale také pro ty drobnější se nám dlouhodobě 
daří vysoutěžit naše zakázky za daleko nižší než 

odhadované ceny a tím dochází k výrazným úspo-
rám, které jsou ve velké části používány na akce, 
jež nemohly být zahrnuty mezi ty nejdůležitější, 
přesto je město také velmi nutně potřebuje. 

Také jsme jako město začali společně s něko-
lika dalšími nakupovat energie prostřednictvím 
elektronických aukcí. Díky tomu se nám daří 
dosahovat významných úspor, což také považuji 

za velký úspěch. Přestože vstupy dlouhodobě 
rostou, podařilo se nám za ty tři roky běžné výdaje 
významně snížit tak, abychom měli co možná 
nejvýraznější díl na investiční akce, které zhodno-
cují majetek města. Sice po nás nezůstávají velké 
investiční celky, snažíme se ale dělat veškeré 
drobné věci rozprostřené ve všech částech města 
– i těch okrajových, a nejen v jeho lázeňské části. 
Peníze, které investujeme do městské infrastruk-

tury, jsou pak daleko víc vidět než při jejich na-
směrování do jednoho celku, který někde vyroste.

Takovým celkem je KV Arena, která vytáhla a ještě 
vytáhne z městské kasy asi spoustu peněz.
Je to každoroční bolest. Zaplaťpánbůh, že aréna 
alespoň slouží svému účelu a nenabízí pouze 
hokej. Snažíme se, aby její program byl co možná 

Karlovy Vary na prahu roku 2014: jso u šetrné, novátorské a naslouchající

Primátor Karlových varů petr Kulhánek vede městskou vládu do posledního roku funkčního období.

„Byl tady nastavený schodkový 
rozpočet a my se s ním  
v posledních letech prali.“
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Ohlédnutí  
za rokem 2013
rok 2013 pokračoval v trendu ekonomické 
stagnace, přesto se městu podařilo udržet 
nezbytné veřejné služby a infrastrukturu 
a provést nezbytné investice. díky trans-
parentnímu zadávání veřejných zakázek 
se je podařilo vysoutěžit a realizovat 
obvykle o desítky procent levněji, než 
byl předpoklad. Podařilo se také dosáh-
nout rozpočtových cílů – výsledkem je 
navrhovaný rozpočet na rok 2014, který 
je po očištění o předfinancované dotační 
projekty po mnoha letech vyrovnaný.

snižování reálného schodku rozpočtu: 
•	2011:  200 mil. Kč
•	2012:  100 mil. Kč
•	2013:   50 mil. Kč
•	2014:     0 mil. Kč

významné investiční akce: 
•	Ulice Na Vyhlídce 

Panorama – ZŠ Libušina:  12,8 mil. Kč
•	Vítězná – Prašná:  11,4 mil. Kč
•	IPRM IOP Stará Role:  138,9 mil. Kč
•	Cyklostezka Kaufland – Interspar:  9,3 mil. Kč
•	Infocentrum Lázeňská 14:  9 mil Kč
•	Rekonstrukce Lidový dům  

další etapa – střecha & interiéry:  13,5 mil. Kč
•	Projekt it – přenos dat:  81,5 mil. Kč
•	Projekt Příroda spojuje Lázeňské lesy  

– Sv. Linhart:  20 mil. Kč
•	Restaurován maierův gloriet, dorothein 

altán, obraz Petra velikého v kavárně 
Jelení skok

strategické dokumenty:
•	statut lázeňského místa Karlovy Vary účinný 

od – první moderní statut v ČR
•	Studie prostorových regulativů – územní 

studie ke schválení v lednu 
•	urbanistické řešení širšího centra – sou-

těž, územní studie bude v I. pol. 2014
•	Generel bezbariérových tras a dopravy 

významné kulturní produkce: 
•	Dvě premiéry činohry: Havrane z kamene, 

Divotvorný hrnec ČKMD+KSO+ZČD Cheb
•	KSO: Rocková mše, společný koncert KSO 

s Čechomorem, Dvořákův Karlovarský podzim 
poprvé s doprovodným programem

ubytovny města:  
zavedeni sociální pracovníci a preventisté

karlovy vary vedoucím partnerem evrop-
ských lázeňských měst pro unesCo
•	spolupracuje celkem 11 měst  

(ČR 4, SRN 3, Itálie, Belgie, UK a Francie 
po jednom)

•	zpracována 1. část Management Planu – 
nezbytný podklad pro UNESCO

nejbohatší a nabízené akce pokrývaly široké 
spektrum návštěvníků. Co nás však sráží, to 
je úvěr, který budeme splácet jako město ještě 
dalších dvanáct let. Pětapadesát milionů ročně 
není zrovna málo.

Pokud by to odpovídalo příjmům města...
... ty jsou pro nás velmi kritickou kapitolou. Z velké 
části je nemůžeme ovlivnit, vlastních příjmů příliš 
nemáme, město se v minulých letech z velké části 
zbavilo svého majetku a příjmy přerozdělené ze 
státního rozpočtu se počítají podle rozpočtového 
určení daní. Jsme poměrně malé město, přesto 
jsme součástí globální ekonomiky. Ať chceme 
nebo ne, činnost města a jeho finanční mož-
nosti ovlivňuje ekonomická situace nejen České 
republiky, ale také Evropské unie i celého světa. 
Dokud neskončí ekonomická recese, nezvednou 
se ani příjmy města. Proto se upínáme k jejímu 
konci, s růstem městských příjmů můžeme daleko 
intenzivněji investovat do oblastí, které jsou dlou-
hodobě podfinancované.

Jednou z časovaných bomb mohou být v Karlových 
Varech třeba opěrné zdi.
Značná část města stojí na různě situovaných 

svazích. Je to velmi složité geologické prostře-
dí protkané desítkami kilometrů opěrných zdí, 
o které se v minulosti v Karlových Varech nepříliš 
dobře pečovalo a město teď na jejich zachování 
vynakládá velmi výrazné prostředky, abychom 
je udrželi alespoň na stávající úrovni a dále nám 
nestárly.

Jako se vám to teď povedlo ve Staré Roli.
Byla zanedbávaná dlouhodobě, po celá desetiletí. 
regionální operační program tady nastartovali už 
radní před námi a Staré roli se budeme věnovat 
také příští rok, letos se ale tady investovalo ve 
velkém do veřejných prostranství a na Staré roli 
je to opravdu vidět.

Jaká z investic vám osobně letos udělala největší 
radost?
Potěšilo mě, že se podařilo dotáhnout do konce 
projekt Svatého linharta. Celá oblast byla po 
staletí velice populárním vycházkovým cílem 
lázeňských hostů a v posledních letech upadala, 
nedařilo se najít cestu, jak ten krásný historický 
objekt i s přilehlým okolím uvést znovu v činnost, 
a ten dnes díky lázeňským lesům i evropským 
penězům začíná tato část znovu žít. 

Svatý linhart je opravený, je tady vzdělávací 
centrum obklopené oborami s vysokou i černou 
zvěří, otevřeno je také rozsáhlé lanové centrum. 
Už dnes je to velmi atraktivní oblast pro lázeňské 
hosty i rodiny s dětmi. lidé si znovu hledají cestu 
do okolních lesů a to je dobře, v minulých letech 
byl trend spíš opačný.

Rekonstruují se také objekty v centru města. Spo-
řitelna na Divadelním náměstí nebo Národní dům 
na třídě T. G. Masaryka chátraly dlouhá léta.
rekonstrukce Národního domu je pozastavená 
a došlo k prodloužení termínu dokončení, je ale 
jasně daný horizont, kdy tato historická budova 
začne znovu sloužit svému původnímu účelu. 
O to lépe, že ty krásné, zrestauraované spole-
čenské prostory budou sloužit i potřebám města 
Karlovy Vary. Nerekonstruovaly se ale jen velké, 
samostatně stojící objekty, letos jsme začali s trž-
ními krámky v lázeňské ulici, které po etapách 
dostanou svou původní tvář. Prvním výsledkem 
je nová budova infocentra hned na začátku této 
nádherné uliční řady.

Budova Horního nádraží sice není v majetku města, 
přesto letos s přehledem zvítězila v anketě 10 P, 
ve které občané definují bolavá místa města.
Na rekonstrukci Horního nádraží je město stále 
připraveno realizovat svůj díl. Přednádražní pro-
story a spojovací lávka s růžovým vrchem jsou 
projekčně připraveny a jsou na to také vyčleněny 
finance, čekáme jen na to, až náš partner České 
dráhy spustí rekonstrukci hlavní budovy.

Karlovy Vary na prahu roku 2014: jso u šetrné, novátorské a naslouchající
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Že anketě dominují dopravní terminály, to je tak 
trochu symbolické, když odsud lidé stále spíš 
odcházejí.
Nezůstávají často, ani pokud tady vyrostou. 
Snažíme se najít cestu, jak tento trend zastavit. 
Abychom nebyli jen místem vyhledávaným lázeň-
skými hosty a turisty, ale nabídli lidem pro život 
srovnatelné podmínky s městy podobné velikosti 
v republice. Nepomáhá nám cenová úroveň, která 
je díky naší klientele někde na úrovni Prahy, a tak 
uměle vysoko drženým nákladům na život zdejší 
mzdy prostě neodpovídají. růst možností, zaměst-
nanosti, rozvoje města a zvyšování kvality života 
v něm, to vše je provázané v jeden celek. 

Také drobné akce v rámci městské infrastruk-
tury – a netýkají se jen ulic, ale veřejných prostor 
vůbec – napomáhají k tomu, aby kvalita života šla 
v Karlových Varech krok po kroku nahoru. Jsme 
jedním z mála měst v republice, kde můžete dát 
své dítě ve třech letech bez problémů do školky. 
Nadstandardní je u nás také úroveň veřejné 
dopravy a najde se určitě celá řada dalších věcí, 
kterými dorovnáváme kvalitu života alespoň 
v nepříjmové oblasti. Pokud se nám povede dílčími 
kroky v průběhu příštích pěti až deseti let srovnat 
podmínky pro život s podobně velkými městy, 
začnou se k nám lidi znovu stahovat nebo odsud 
alespoň nebudou odcházet.

Třeba by pomohla dostavba rychlostní silnice 
směrem na Prahu.
„Er šestka“ je pro nás zásadní, strategická 
komunikace, a dokud nebude hotová, míjí se 
naše snahy účinkem. region má poměrně velkou 
míru nezaměstnanosti, přitom nemá adekvátní 
dopravní napojení na hlavní město. To samé chybí 
také investorům, kteří se poohlížejí po vhodných 
lokalitách.

Má město nějaké nástroje, jak stavbu popohnat?
Moc jich není. Pouze věcné argumentace, kterou 
zmiňujeme jakékoli návštěvě z ministerstev, 
Poslanecké sněmovny či Senátu. Pokud chceme, 
aby se Karlovarský kraj v rámci České republiky 
vymanil z posledního místa, základním prvkem, 
který pro to může sloužit je dostavba r6.

Velmi citlivě lidé také vnímají pocit bezpečí a jedním 
z nástrojů veřejného pořádku je městská policie, 
která vám také podléhá.
letos jsme na ni v rozpočtu nevyčlenili víc 
prostředků než v minulých letech, přesto dostala 
nové úkoly. Podstatnou novinkou jsou asistenti 
prevence kriminality na ubytovnách, kteří se 
postarali o výrazné zlepšení podmínek pro bydlení, 
lepší je to teď také s pořádkem a konec konců také 
s bezpečností. Akce je navíc financovaná z grantů 
ministerstva vnitra, přidaná hodnota je tedy 
obrovská. Zřízený je registr kol, který má chránit 
cyklisty před krádežemi. Nový je mobilní kamerový 
bod, což je nová možnost, jak monitorovat lokality, 
které se ukazují jako problematické. Víc věcí je teď 

okamžitě zjistitelných a díky operativnímu nasazení 
také odstranitelných. Pohyb hlídek městské policie 
po jednotlivých částech města se vůbec syste-
maticky zlepšuje. Ve dne i v noci strážníci reagují 
na podněty v problematických oblastech, vnitřním 
městě i okrajových částech. Městská policie musí 
být co nejvíc vidět a tím nemyslím jen v autech, ale 
přímo v ulicích, to je velká změna oproti minulým 
letům. Dříve měly hlídky svůj rajon, kterým projíž-
děly, dnes mají naprosto jasně naplánováno, odkud 
a kam mají jet a kde mají chodit. To je také velký 
posun ve vnímání obyvatel.

K posunu ve vnímání obyvatel užíváte také další 
z nástrojů: diskuzní fóra.
Městská vláda se teď velmi prolíná s tím, co po-
važujeme za hlas lidu. To je věc, která tady dříve 
nefungovala a podle zpětné vazby je přijímána 
velmi pozitivně, což se ukazuje na zájmu lidí, 
kteří se zúčastňují veřejných projednávání nebo 
chodí na diskuzní fóra. Považuju to určitě za jeden 
z hmatatelných důkazů úspěchů radnice, byť je 
ve své podstatě nehmotný.

Nehmotnou je také reprezentativní role primátora. 
Jaké bývají zahraniční cesty?
Mnohdy jsou ryze pracovní, mnohdy také 
inspirativní. V roce 2013 to byla řada jednání 
v Evropě a jejích lázeňských městech ohledně 
naší kandidatury na seznam světového dědictví 
UNESCO nebo jsou to návštěvy Bruselu v sídle Ev-
ropské unie, kde právě je ten nedocenitelný zdroj 
informací, případně zkušeností, jakým způsobem 
se má město připravit na dalších šest let čerpání 
dotací z fondů.

Jak intenzivní je spolupráce mezi partnerskými 
městy?
Zřejmě nejvýrazněji komunikujeme s těmi ně-
meckými, ať je to Baden-Baden nebo Bernkastel-
-Kues. letos jsme ale navštívili také Carlsbad ve 
Spojených státech a připravujeme se na návštěvu 
Ejlatu v izraeli, který sice zatím není naším part-
nerským městem, ale velmi o to usiluje. 

Byť jsou to návštěvy reprezentativní, snažíme 
se z nich vždy vytěžit nějaký užitek pro město. 
Sumarizujeme možnosti, jakým způsobem může-
me spolupracovat zejména u výměnných pobytů, 
což je ostatně sama podstata těchto partnerství. 
V oblasti vzdělání, kultury, sportu nebo jakýchkoli 
společenských aktivit dochází k živým diskuzím 
s vedením měst, místními spolky a organizacemi.

Propagace města se ale nevztahuje pouze na jeho 
partnery, že?
Samozřejmě. V předchozích letech jsme takhle 
navštívili například pobaltské země, letos to byla 
Arménie. Pokud tady existuje segment lidí, kteří 
se rozhodují, jestli pojedou do Karlových Varů na 
návštěvu nebo do lázní, je právě tohle ideální pří-
ležitost, jak město představit a získat nové hosty.
pavel mrhálek

Výhled na rok 2014
veřejná prostranství:
•	Další IPRM IOP Stará Role:  

Fibichova/Janáčkova, 
vnitroblok Okružní, Hlávkova/Smetanova, 
park za Lidovým domem, 
chodníky Závodu míru.

•	Přednádražní prostor Horního nádraží a lávka 
na Růžový vrch – bylo připraveno už vloni.

iPrm ioP: 
•	Centrum míčových sportů, Centrum zdraví 

a bezpečí, lávka Meandr – Interspar

komunikace:
•	Vítězná II. etapa
•	Americká / Rumunská
•	Chodníky Rybáře – Sedlec, Čankov
•	Rekonstrukce komunikací
•	Rosnice
•	Krymská
•	Na Vyhlídce – pod „Galerkou“
•	Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody
•	Východní – rozšíření parkoviště
•	Parkoviště Lomená
•	Kollárova – nová parkovací stání
•	Ondříčkova – opěrná zeď a zábradlí
•	Stará Pražská – třešňový sad

roP: Cyklostezka tašovice – doubí

objekty a areály:
•	ZŠ a MŠ: ZŠ Truhlářská, Šmeralova, Dukel-

ských hrdinů; MŠ Mládežnická
•	Husovka: odvlhčení a sanace, nádvoří
•	Divadlo: střecha
•	Lidový dům: výplně
•	Rolava: podúrovňová nápusť, dlažba
•	Letní kino: prostor před hledištěm
•	Sportovní areál Bohatice: zateplení tělocvič-

ny, volnočasové hřiště, překážky
•	Tržní krámky: I. etapa rekonstrukce
•	Hvězdárna: schodiště na terasu, vnější WC
•	Alžbětiny lázně: přívod tepla
•	Revitalizace hřbitova Drahovice
•	Rekonstrukce kolumbárií Růžový vrch
•	Hofské parky: SLP
•	Branaldova stezka: LL KV

opěrné zdi: 
•	Bezručova, Goethova stezka, Jasmínová + 

Táborská (skalní masivy)

Město pokračuje v přípravě zápisu  
na seznam unesCo,
připravuje se nový Program regenerace 
Městské památkové zóny KV (červen 2014).

drobné památky: 
Kaple Ecce Homo – nábř. J. Palacha
Altán Bellevue – Šibeniční vrch
Omítky kaple sv. Vavřince – Libušina / Nebo-
zízek
Omítky Muzeum
Druhá etapa nátěry Tržní kolonády
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Karlovy Vary v lednu roku 1376  
naposledy navštívil jejich zakladatel
• S novým rokem pro vás připravily Karlovarské radniční listy také novou řadu historických zastavení. 
Karlovarské kalendárium připomene události, které jsou dodnes známé, i ty už pozapomenuté 
a některé z nich také ukáže na dobových fotografiích, jež jsou v seriálu velmi důležitým pojítkem. 
Mimochodem, roku 1376 byl právě leden měsícem poslední návštěvy zakladatele města – panovníka 
Karla IV. Co se tedy v lednu v Karlových Varech napříč staletími událo?

1. ledna 1865 
Konal se úplně první pohřeb na hřbitově v Dra-
hovicích.

1. ledna 1898 
Kapela Karlovarských ostrostřelců pořádala 
ve Vřídelní kolonádě Novoroční koncert ve pro-
spěch Německého školního spolku.

1. ledna 1900 
V Karlových Varech byla na Tržišti (Markt 30) 
otevřena filiálka rakouské úvěrové banky 
pro průmysl a obchod. 

1. ledna 1901 
Starý dům Střelnice na Kamenném vrchu 
(Steinberg) byla uzavřen. Vrch Steinberg se na-
cházel v blízkosti dnešní tržnice.

1. ledna 1911 
Ve Vratislavi zemřel Julius Schottländer, zplno-
mocněnec dědiců firmy löbel Schottländer. Ban-
kéř löbel Schottländer byl od roku 1877 nájemce 
Karlovarského zasílatelství minerálních vod.

1. ledna 1939 
Město Karlsbad převzalo firmu zasílatelství 
minerálních vod. Od roku 1877 probíhající 

pronájem firmě löbel Schottländer byl ukončen, 
protože dosavadní nájemce byl žid.

2. ledna 1850 
V Karlových Varech bylo zřízeno hejtmanství.

2. ledna 1850 
Firma E. Bernhart zavedla pečení oplatek 
ke kávě. V pekárně Ernesta Bernharta pracovala 
též Barbara Bayerová, která spolu se synem Kar-
lem zavedla roku 1867 výrobu oplatek ve velkém. 
Firma Karel Bayer se pak výrobou oplatek velmi 
proslavila a oplatky byly dodávány i na císařský 
dvůr v Německu a v rakousku-Uhersku.

bourání domů u vřídla. blok před kolonádou 

auferstehung, stadt frankfurt mariahilf a Weisser 

schwann.

bourání litinové vřídelní kolonády v roce 1939 

trvalo dva měsíce.

cafe hamburg naproti kolonádě překáželo dopravě 

a bylo již zbořeno.

Demontáž mědi z pravoslavného kostela. >>

centrální nádraží dostalo povolení ke stavbě už před více než sto lety.hasičský lázeňský dům ve Školní ulici.
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4. ledna 1925 
Začala výuka v nově postavené keramické 
škole v rybářích.

5. ledna 1880 
Město vykoupilo mlýn v Tuhnicích za 50 000 zla-
tých, aby na tom místě mohlo vystavět vodárnu.

5. ledna 1899 
Nejvyšší správní soud rozhodl, že se v blízkosti 
městského závodiště ve Dvorech nesmí těžit uhlí.

5. ledna 1900 
lázeňská statistika (Kurliste) uvádí, že za rok 
1899 navštívilo Karlovy Vary 50 534 pacientů, 
což byl doposud největší počet.

6. ledna 1899 
Dvorní rada Dr. Gallus Hochberger věnoval 
městskému muzeu svoji jedinečnou knihovnu, 
která obsahovala 12 000 knih. Dr. G.Hochberger 
byl lázeňský lékař, čestný občan města. Jeho 
zásluhou byl postaven Vojenský lázeňský ústav. 

6. ledna 1900 
Zemřeli Friedrich Meissner (68 let), majitel Café 
Elefant – Stará louka č. 343, 344, a Hermann 
Mader (83 let), majitel Café Hamburg – naproti 
kolonádě (Kreuzstrasse) – dům překážel dopra-
vě a byl již zbořen.

8. ledna 1898 
Schůze sociálních demokratů v hotelu Weber 
v rybářích byla úředně rozpuštěna.

9. ledna 1376 
Císař Karel iV. slavnostně jmenoval v Karlových 
Varech následníka svého bratra Jana Jindřicha. 
Moravský markrabě rok předtím zemřel, a tak 
panovník nástupcem oficiálně určil Janova syna 
Jošta. Mladý český král Václav zde zároveň udělil 
Joštovi moravské markrabství do lenního držení 
a toto léno potvrdil o den později také Karel iV.

9. ledna 1862 
Obyvatelé města pocítili silné otřesy země.

9. ledna 1939 
Byly odstraněny ruiny synagogy v Sadové ulici 
(Parkstrasse), která byla vypálena v rámci 
křišťálové noci z 9. na 10. listopad 1938.

10. ledna 1913 
Ve Vídni zemřel ve stáří 61 let hlavní geolog a pa-
leontolog Friedrich Teller (narozen v Karlových 
Varech). Zasloužil se o ochranu pramenů a roku 
1895 vytvořil geologickou mapu území města.

11. ledna 1903 
lázeňská statistika (Kurliste) uvádí, že v roce 
1902 přijelo 52 497 pacientů. Je to o 1403 

osob více než v roce 1901.
14. ledna 1904 

Ve Vídni ve věku 84 let zemřel univerzitní pro-
fesor Dr. Josef Seegen, který úspěšně působil 
v letech 1853–1884 v Karlových Varech.

14. ledna 1911 
Po dohodě magistrátu s okresním hejtmanstvím 
byla v Karlových Varech udělena koncese pro 
dalších 21 taxíků.

17. ledna 1900 
Na další tři roky bylo městské divadlo pronajato 
dosavadnímu řediteli Emanuelu raulovi za část-
ku 36 000 K.

19. ledna 1898 
Ostrostřelci koupili od majitele březovské 
porcelánky l. Fischera rozsáhlý pozemek 
v Březové se starým mlýnem. Mlýn byl upraven 
na restaurační objekt a dostal název Schütze-
nmühle (Střelecký mlýn). Na přilehlém koupe-
ném pozemku byla zřízena střelnice. Budova 
střelnice byla dokončena 23. 10. 1898.

19. ledna 1899 
Bylo zřízeno telefonní spojení Karlovy Vary – 
Tábor.

Julius schottländer, jehož firma provozovala zasí-

latelství minerálních vod v chebské ulici.

Keramická škola v rybářích začala s výukou v nové 

budově v roce 1925.

Kavárna elefant přišla v lednu roku 1900 o svého 

majitele friedricha meissnera.

pozvánka na poštovní bál – hraje kapela karlovar-

ského schützenkorps.

porzellanfabrik a. c. anger v Doubí, kterou v roce 

1902 koupila v dražbě Karlovarská spořitelna.

plynárna v tuhnicích dostala v roce 1905 nový 

plynojem.

Kreditní a úvěrová banka, jejíž filiálka byla na trži-

šti otevřena v roce 1900.
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19. ledna 1901 
Obec pronajala zasílatelství minerálních vod 
v Chebské ulici č. 575 (Egerstrasse) na dalších 
15 let firmě löbel Schottländer za 560 000 K 
ročně. Tato firma provozovala toto zasílatelství již 
od roku 1877. Tehdy činilo nájemné 75 000 fl.

20. ledna 1902 
Karlovarská spořitelna koupila ve dražbě 
porcelánku Anger (Porzellanfabrik A. C. Anger) 
v Doubí za 226 000 K.

20. ledna 1917 
Pro válečné účely byly zabaveny zvony z kar-
lovarských kostelů i zvon ze smuteční síně 
hřbitova v Drahovicích.

21. ledna 1898 
Město udělilo povolení ke stavbě Dolního nádra-
ží (Zentralbahnhof).

21. ledna 1909 
Německý spolkový svaz hasičů koupil v Schul-
gasse (Školní č. 943) dům Annahof, aby zde 
zřídil Feuerwehrheim.

22. ledna 1913 
Ke snížení stále stoupající nezaměstnanosti 
uvolnili zástupci města dalších 39 000 K 
na rozšíření vozovky u kavárny Freundschaft-
saal.

23. ledna 1935 
Zemřel významný karlovarský malíř Wilhelm 
Schneider. Vytvořil mnoho obrazů s karlovar-
skými náměty. Jeho nejznámější obraz Slavní 
hosté v Karlových Varech je umístěn v láz-
ních i. Namaloval jej v roce 1914.

23. ledna 1939 
Byla zahájena demolice litinové Vřídelní kolonády 
z roku 1879, která trvala dva měsíce. Demolicí 
kolonády byla označena první etapa nové výstavby 
města. Blok domů před kolonádou byl určen též 
ke zbourání. Jednalo se o domy Auferstehung, 
Stadt Frankfurt, Mariahilf a nakonec dům Weisser 
Schwann, který údajně překážel provozu.

24. ledna 1896 
Zemřel ve věku 75 let Josef Breitfelder, dřívější 
majitel hotelu Hopfenstock.

24. ledna 1898 
Se v domě Toronto v Schulgasse (dnes Kolmá 
č. 603/30) narodil nacistický politik K. H. Frank. 
Po okupaci Čech a Moravy byl státním sekretá-
řem a od roku 1943 říšským státním minist-
rem. V květnu 1946 byl jako válečný zločinec 
odsouzen a popraven.

24. ledna 1900 
Na železniční trati Mariánské lázně – Karlovy 

Vary byly zahájeny zkušební jízdy pro zavedení 
rychlíků.

24. ledna 1905 
Plynárna v Tuhnicích dostala nový 500m3 plyno-
jem, který stál 162 288 K.

26. ledna 1905 
Ve věku 72 let zemřel Anton leger, majitel Park 
Schönbrunn (dnes richmond).

27. ledna 1898 
Prof. Dr. Karl ludwig, archivář města, měl 
v lázních iii (Kurhaus) přednášku na téma 
Pobyt Petra Velikého v Karlových Varech.

29. ledna. 1910 
Město získalo lesní revír Zug kolem výšiny 
Veitsberg (Vítkova hora) za 140 000 K.

29. ledna 1910 
radnice poskytla Českému dostihovému spolku 
částku 40 000 K pro pořádání dostihu v tomto 
roce za podmínky, že závodiště bude po závo-
dech k dispozici pro sportovní vystoupení.

30. ledna 1910 
Ve stáří 70 let zemřela Andrea lippert, která 
měla léta pronajatou lesní restauraci Sankt 
leonhard (dnes Sv. linhart).

sestavil: antonín foglar

snímky z archivu autora

reklama na oplatky bayer, které byly dodávány 

také na císařský dvůr v Německu a v rakousku-

-uhersku.

restaurace schützenmühle v březové koupená 

ostrostřelci od majitele březovské porcelánky 

L. fischera.

Wilhelm schneider byl významným karlovarským malířem, jehož nejznámější obraz slavní hosté v Karlo-

vých varech je umístěn v Lázních i.

stáčení vřídelní vody do lahví.

střelnice steinberg na Kamenném vrchu byla 

v roce 1901 uzavřena.
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Carlsbad Ski Sprint 2013: lyžařskou 
exhibici zaštítí olympijské kruhy
• Sedmý ročník mezinárodního závodu v běhu na lyžích Carlsbad Ski Sprint je připraven. Již tradiční 
lyžařská akce se uskuteční v centru Karlových Varů na třídě T. G. Masaryka, 26. prosince.

Letos se pořadatelské agentuře Müller 
Production podařilo získat nad projektem 
záštitu předsedy Českého olympijského 

výboru Jiřího Kejvala a akce se koná ve spolupráci 
se Svazem lyžařů České republiky. Součástí bude 
premiérově Český pohár v běhu na lyžích pod 
názvem ČPP Nordix Cup 2013.

Další novinkou bude závod sportovních a popu-
lárních osobností. Po roce se do programu vrací 
také závod v biatlonu. Hlavní částí programu bude 
pak tradiční mezinárodní závod dvojic ve sprintu 
volnou technikou. 

letošní přípravy pokračují podle plánu. Díky 
podpoře města Karlovy Vary, které je již tradičně 
generálním partnerem, a podpoře dalších partnerů 
je akce finančně zajištěna. rozpočet je kolem 
2,5 milionu korun. Ve spolupráci s městy Aber-
tamy, Boží Dar a německým městem Oberwie-
senthal se již začalo s deponací přírodního sněhu.

Připraveno je také umělé zasněžování ve Skiare-
álu Plešivec a ve Skiaréně Fichtelberg v Německu. 
Potřeba bude navézt celkem 1200 kubíků sněhu. 
Organizace celé akce je také realizována ve spolu-
práci s lyžařským klubem Slovan Karlovy Vary.

Doprovodný program
Ve středu 25. prosince se začne navážet sníh 
na třídu T. G. Masaryka. Závodní okruh bude měřit 
500 metrů a tradičně nejzajímavějším místem 
tratě bude klopená zatáčka u hlavní pošty. Zpes-
třením pro diváky bude také biatlonová laserová 
střelnice, která bude umístěna v dolní části trati. 
Závodní okruh si v rámci veřejného lyžování 
od dvaceti hodin budou moci vyzkoušet všichni 
příznivci běžeckého lyžování.

Hlavní program 7. ročníku Carlsbad Ski Sprintu 
zahájí 26. prosince v 15 hodin nová moderátorská 
dvojice Stanislav Bartůšek a olympijský vítěz Aleš 
Valenta.

Nejprve se na závodním okruhu uskuteční pre-
miérově ČPP Nordix Cup dětí a mládeže závodem 
ve sprintu volnou technikou. 

Od sedmnácti hodin je pro návštěvníky připra-
ven vánoční koncert Janka ledeckého. 

Pak již bude následovat divácky atraktivní 
exhibiční závod sportovních a kulturních osobností 
v běhu na lyžích. Na start se kromě jiných postaví 
také mistr světa ve skicrossu Tomáš Kraus, mistr 
světa ve vodním slalomu Vavřinec Hradilek, olym-
pijský vítěz Aleš Valenta, triatlonista Jan Kubíček, 
bývalí čeští reprezentanti běžec Pavel Benc, 
skokan na lyžích Pavel Ploc, žokej Josef Váňa 
se synem, člen skupiny lucie Michal Dvořák, člen 
kapely Monkey Business zpěvák Matěj ruppert, 

herec a moderátor Jakub Kohák a další. Biatlo-
nový závod s hromadným startem na pět okruhů 
odstartuje v 18 hodin. Na start se postaví členové 
české reprezentace v čele s Michalem Šlesingrem, 
Zdeňkem Vítkem a Jaroslavem Soukupem.

hlavní závod
Hlavním bodem letošního 7. ročníku Carlsbad Ski 
Sprintu bude mezinárodní závod ve sprintu dvojic 
volnou technikou. V něm se představí týmy ze šesti 
států. Českou republiku budou reprezentovat Martin 

Koukal a Daniel Máka, dále pak se zúčastní také 
závodníci z Německa, rakouska, Slovenska, Polska 
a Ukrajiny. 

Celý program zakončí slavnostní vyhlášení vítě-
zů, předání cen osobnostem a tradiční ohňostroj.

Kvůli exhibici nepojedou od středy 25. do čtvrt-
ka 26. prosince linky číslo 1 a 4 v úseku Tržnice – 
lázně iii. Zastávky i. P. Pavlova, lázně iii a Hlavní 
pošta budou v uvedené době zrušeny. Veškeré 
další informace o sedmém ročníku Carlsbad Ski 
Sprintu najdete na www.ski-sprint.cz. (red)

MEZINÁRODNÍ ZÁVODY
V BĚHU NA LYŽÍCH
SPRINT VOLNOU TECHNIKOU, ZÁVODY V BIATLONU7.

25.-26.12.2013

VSTUP
ZDARMA

středa 25. prosince 2013
19.00 - 21.00 hod. VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

čtvrtek 26. prosince 2013
15.00 hod. závody dětí – NORDIX CUP
   závody olympijských osobností
17.00 hod. vystoupení JANKA LEDECKÉHO
18.00 hod. závod v biatlonu
19.00 hod. hlavní závod v běhu na lyžích
20.30 hod. vyhlášení výsledků
21.00 hod. ohňostroj

Změna programu vyhrazena.

KARLOVY VARY - Třída T. G. Masaryka

www.SKI-SPRINT.cz 
PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘIGENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI



21

· sKi spriNt

Ať drží zdraví! přeje všem Lukáš Bauer
první závod ve světovém poháru, první vítěz-

ství. lukáš Bauer rozjel olympijskou sezonu 
skvěle. „Trochu jsem si tím Kuusamem 

zavařil,“ usmíval se nad kupou gratulací, které se 
mu vzápětí sešly. Od kolegů závodníků, servis-
manů, trenérů nebo známých, napříč světem 
běžeckého lyžování, kam v šestatřiceti letech 
vyslal vzkaz: Stále se mnou musíte počítat!
za pár dní čeká lukáše Bauera první z obvyklých 
vrcholů sezony a kvůli přesunu za prestižním 
miniseriálem Tour de Ski na konci roku lámajícího 
se směrem k Soči ani nestihne zpestřit si sváteční 
čas tradiční exhibicí v centru lázeňského města. 

„Bohužel už budu na cestě na start do Ober-
hofu,“ vysvětluje. Stejné to je i s předvánočním 
shonem – když se jej zeptáte na dárky, jen mávne 
rukou: „Nevím, nějak jsem nad tím nepřemýšlel.“ 
Popřát všem však přeci jen stihne: „Ať si nejen 
Vánoce užijí, ale ať se jim daří i v následujícím 
roce a nejen štěstí, ale ať se jich drží zdraví!“

Sezonu jste začal skvěle, mění to něco na průběž-
ných cílech před OH? Jak to bude vypadat letos 
s Tour de Ski?
Nemění, cíle i program sezony jsou pořád stejné. 
Tour de Ski je zatím plánovaná jako start v úvod-
ních čtyřech etapách a poté ukončení působení 
v Tour s ohledem na přípravu olympiády v Soči. 

Vnímáte teď větší podporu fanoušků?
Zejména vítězství v úvodním SP ve finském 
Kuusamu mělo velký ohlas a došlo mi spoustu 

blahopřejných vzkazů, určitě to bylo milé, užil 
jsem si to, ale sport je nevypočitatelný a jeden 
výrazný úspěch vám nezaručí, že se bude takto 
dařit neustále, takže se i nadále poctivě připravuji 
na další starty.

Vytvořil jste teď na sebe větší tlak, ale jako mazák 
si to už spíš užíváte, ne?
Já ani nijak neřeším, co ode mě očekává okolí 

nebo veřejnost. Výsledek jsem si užil a nyní 
jedeme do každého závodu odznovu.

Jaké budou letos Vánoce u Bauerů?
Doufám, že vydařené. Vánoce jsou pro mě asi 
tím nejhezčím svátkem a snažím se je v rámci 
rodniy co nejvíce užít, byť již zanedlouho odjíž-
dím na Tour de Ski. 
pavel mrhálek

Lukáš Bauer bude v době carlsbad ski sprintu už na cestě do oberhofu.

CarLsBad ski sPrint si už vyzkoušel také Lukáš bauer, letos však kvůli nabitému programu olympijské sezony musí 

lyžařská exhibice v centru varů ustoupit.

inzerce

inzerce

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554
SC-322433/01

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-332433/01

Překládáme veškeré  
evropské jazyky  
včetně soudního ověření

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

SC-332435/01
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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-332424/01
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Úklid  
vánočních stromků
Úklid vánočních stromků v Karlových Varech bude 
probíhat od 2. ledna do 28. února. V tomto termínu 
budou odváženy vánoční stromky shromážděné 
u sběrných míst na separovaný odpad a u kon-
tejnerových stanovišť. Stromky umístěné mimo 
určená stanoviště budou odstraněny až v rámci 
úklidu dle rozpisu úklidové firmy. 

apelujeme na občany, aby svůj vánoční 
stromek na toto určené místo donesli, a dbali 
tak na čistotu kolem svého bydliště. Veškeré 
informace vám poskytne technický odbor Magist-
rátu města Karlovy Vary na tel. čísle 353 118 165 
– p. Soprová, e-mail p.soprova@mmkv.cz. (red)

Vánoční příběh 
očima dětí 
a štědrovečerní 
bohoslužba
Křesťanské společenství Církve adventistů v Kar-
lových Varech srdečně zve v neděli 22. prosince 
od 16.00 hodin k příjemnému prožití čtvrté ad-
ventní neděle v kruhu křesťanských rodin. Hrají 
a zpívají děti dětem, mluveným slovem provází 
pastor Martin lindtner. 

Po programu jsou pro všechny děti připraveny 
vánoční hry a soutěže s odměnami. Sborový dům 
Církve adventistů najdete v Karlových Varech 
v ulici Plzeňská 49. 

Tamtéž se 24. prosince od 23 hodin uskuteční 
také štědrovečerní bohoslužba. Během večera 
zazní duchovní a vánoční písně v podání místního 
pěveckého sboru a mluveným slovem na téma 
Naslouchej... provede znovu pastor Martin 
lindtner. (red)

Jiří štrunC s orchestrem ve slavnostním sálu grandhotelu pupp.

Vánoce i Nový rok v Puppu: 
Tichá noc, varhanní  
koncert a tři tenoři

vánoční a novoroční koncert chystá do 
slavnostního sálu Grandhotelu Pupp Mezi-
národní pěvecké centrum Antonína Dvořáka 

v Karlových Varech. Na Štědrý den v úterý 
24. prosince to bude od 14.30 hodin Tichá noc... 
Vánoční hudbu a pastorely starých mistrů jako 
J. Haydn: Serenáda, W. A. Mozart: Divertimento 
F dur – 1. Allegro, T. Albinoni: Adagio, r. Binge: 
Alžbětinská serenáda si vyslechnete v podání Jar-
mily Štruncové (flétna, klavír) a Jiřího Dolanského 
(varhany), ženského komorního sboru a smyčco-
vého orchestru. Diriguje Jiří Štrunc. 

O den později, ve středu 25. prosince, bude 
v Puppu od 15.00 hodin znít Varhanní koncert při 
svíčkách Pavla Svobody a jeho hostů. V podá-
ní Heleny Tamelové (soprán), ivy Kramperové 

(housle), Pavla Svobody (varhany) a Smyčcového 
kvarteta členů Barocco sempre giovane si mimo 
jiné vyslechnete Bachovo Adagio, Chorál Jesus 
bleibet meine Freunde, Preludium D dur, Mozarto-
vu Malou noční hudbu a Alleluja, Vivaldiho Domine 
Deus či Frankovo Panis angelicus. 

Ve středu 1. ledna se pak od 15.00 hodin ve 
slavnostním sále chystá Slavnostní novoroční 
koncert v podání tří tenorů. Juraje Nociara, 
Václava Siberu a Milana Vlčka doprovodí salonní 
orchestr dirigovaný Františkem Drsem a zazní 
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 či písně 
Granada, Santa lucia nebo Mattinata. (red)

Zásilkové služby získávají na oblibě
Velkým trendem posledních let jsou dárky, které 
obdarovaný dostává postupně a déle si je tak vy-
chutná. Jedná se například o kosmetické či vinař-
ské boxy, nově také pravidelné zásilky se spodním 
prádlem. „Meziročně stoupl zájem nadělit na Vá-
noce mužům pravidelně posílané balíčky spodního 
prádla o více než třicet procent,“ podotýká Maritn 
Březina ze společnosti ChlapskaZasilka.cz.

Výhodou takového dárku je podle něj nejen ná-
sobná radost z dárku na etapy, ale také fakt, že se 

dotyčný nemusí sám o nic starat, balíček obdrží 
vždy až na práh dveří. Společnosti obvykle navíc 
nabízejí možnost stylizovaného osobního věnování 
přidaného do zásilky, samozřejmostí bývá výběr 
zboží na míru – každý box je proto originál přesně 
podle vkusu a potřeb obdarovávaného. Podmínkou 
ale je, aby si dotyčný nakupující vyhradil pár minut 
a skutečně se nad dárkem zamyslel. „Ukázalo se, 
že takový dárek pak potěší nesrovnatelně víc,“ 
uzavírá postřeh z výzkumu Březina. (red)
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Symfonici vstupují do Roku české hudby
• Do příštího roku vstupují symfonici 3. ledna Novoročním koncertem se speciálním programem 
k Roku české hudby. Velmi úspěšný rok byl pro KSO už ten minulý, vždyť výčet všeho, čím se může 
pochlubit, by mnohonásobně přesáhl tento prostor. „Pokračujeme v linii, kterou jsme se vydali 
před dvěma roky,“ říká Šimon Kaňka, spokojený ředitel Karlovarského symfonického orchestru.

premiéra rockové mše skladatele Daniela 
Kyzlinka a textaře Johna de Jonga a vydá-
ní dvojCD Sinael Jazz Symphony / Česká 

škola. Mezi úspěchy Karlovarského symfonické-
ho orchestru (KSO) v roce 2013 staví jejich ředi-
tel Šimon Kaňka oba tyto počiny vůbec nejvýš.

„Uvedení rockové mše v Grandhotelu Pupp 
při zahájení letošní lázeňské sezony ve spoluprá-
ci s Karlovarským repre Bandem, to je pro mne 
osobně pomyslné číslo jedna. Dílo v příštím roce 
vydáme na CD. A když jsme u nosičů, nesporným 
a velikým letošním úspěchem je rovněž vydání 
a křest dvojCD Sinael Jazz Symphony / Česká 
škola. Jedná se o nahrávky, které orchestr vydal 
po dlouhých sedmnácti letech,“ říká Kaňka.

Pro své abonenty chystá Karlovarský symfo-
nický orchestr koncerty každý týden a pokaždé 
s jiným programem. Pravidelně se také konají 

moderované koncerty pro děti a mládež. „Jsme 
velice rádi, že se nám podařilo s naším kon-
ceptem oslovit školy, které o koncerty projevují 
nebývalý zájem,“ říká Kaňka.

V programu KSO najdete také mimořádné 
koncerty stavěné na multižánrových projektech. 
Takový byl například hned Novoroční koncert 
s projektem Carlos Jobim / The Beatles či 
vystoupení se skupinou Čechomor ve zcela 
zaplněném letním kině a pochopitelně uvedení 
rockové mše. Opomenout nemůžeme hudební 
festivaly Beethovenovy dny a pětapadesátý 
ročník Dvořákova karlovarského podzimu.

A konečně jsou to koncerty pro jiné pořadate-
le, jako příklad můžeme uvést úspěšný koncert 
k 200. výročí narození Jana Bechera či vystou-
pení KSO na pražském Žofíně při příležitosti 
předávání Cen paměti národa. „Tento koncert 

v přímém přenosu vysílal první program České 
televize,“ připomíná Kaňka.

KSO také pokračuje ve spolupráci s vysokými 
hudebními školami v Curychu a Výmaru, k nimž 
letos přibyla i vysoká škola v Ženevě, nadále 
trvá dlouholetá spolupráce s Mezinárodním pě-
veckým centrem Antonína Dvořáka při prestižní 
mezinárodní pěvecké soutěži a mistrovských 
pěveckých kurzech. Mezi úspěchy patří i kon-
certy KSO v Německu, uvádění soudobé české 
hudby, účinkování v muzikálu Divotvorný hrnec, 
s KSO také účinkovala řada prestižních sólistů 
a dirigentů. „Karlovarský symfonický orchestr 
děkuje všem posluchačům a podporovatelům 
za jejich přízeň a do roku 2014 přeje mnoho 
skvělých uměleckých zážitků,“ říká za celý 
soubor jeho ředitel.
Lev havlíček

Vánoční trendy:
Češi chtějí 
pod stromeček 
praktické  
a originální dárky
Tři čtvrtiny Čechů si přejí najít pod stromečkem 
nápadité dárky. Přitom se ale nemusí jednat 
o drastické změny pro vybírajícího: stačí, když 
nadělí klasické dárky trochu osobněji. 

Podle výzkumu společnosti ChlapskaZasilka.
cz se stále větší oblibě těší také dárky, které 
obdarovaný dostane postupně, jako je například 
roční předplatné časopisů nebo čtvrtletní zásilka 
prádla či kosmetiky. „Obdarovaní vítají dárky, 
které upotřebí, ale zároveň si přejí, aby byl dárek 
skutečně osobní, určený jenom pro ně,“ vysvět-
luje Martin Březina ze společnosti ChlapskaZasil-
ka.cz, která se při výzkumu ptala pěti set mužů 
a žen mezi osmnáctým a pětapadesátým rokem. 

Například nejčastěji darovaná kosmetika je 
v pořádku, pokud obdarovaný dostane výrobky, 
které skutečně využije, nikoliv neosobní balík 
ze supermarketu, vyplývá z výzkumu. Kosmetiku 
se letos chystá darovat téměř 80 procent dotáza-
ných, oblíbené jsou stále i knihy a oblečení. 

Nejvíce ceněnou vlastností dárku je podle 
75 procent lidí jeho nápaditost a osobitost, ná-
sledované možností praktického využití. Naopak 
finanční hodnota překvapivě nehraje velkou roli: 
drahý či luxusní dárek upřednostňuje pouze 
šestina dotázaných. (red)

František Fuksa: Když krajina kouzlí

Cestou za krásou a kouzLem kraJiny, to je název výstavy obrazů a kreseb karlovarského výtvar-

níka františka fuksy, která je až do konce ledna instalovaná v prostorách a-klubu krajské knihovny. 

fuksa je krajinář a karlovarské scenerie nejsou skoupé na mimořádná zátiší. právě zde proto čerpá 

autor svou inspiraci. v samotném městě doposud vystavoval ponejvíc na společných expozicích, 

samostatné výstavy však měl například v blízkém sokolově a jeho práci mohli zájemci zhlédnout také 

v Kraslicích nebo v hankově domě v Králově Dvoře. inspiraci fuksa nehledá jen v současných námě-

tech, jeho libůstkou jsou také žánrové obrázky starých a slavných dob Karlových varů, kde korzovali 

lidé v často již neexistujících kulisách, dnes působících až pohádkově. snad kvůli tomu se nabízí 

i další z oblíbených témat karlovarského výtvarníka, kterým jsou pohádkové postavičky. pokud byste 

chtěli vidět také tyto obrázky, musíte mezi ty nejmenší, do nemocnic nebo domovů je totiž rozdává 

dětem pro radost.
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· sport

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

bK Lokomotiva Karlovy vary
Jízdárenská 1, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 018, www.bklokomotiva.cz

Ženská basketbalová liga
15.12.  16.30  loko K. Vary - BK SŠMH Brno
5. 1.   16.30 loko K. Vary - VŠ Praha

BasKetBal
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 doho-
dy, 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
lidická 64, Karlovy Vary – Horní Drahovice  
(budova pošty, 1. patro)
Tel.: 732 606 474; www.joga.cz

v LeDNu 2014 otevíráme JÓgaceNtrum Na NovÉ aDrese

Pravidelná cvičení podle Systému Jóga v denním životě  
(1. lekce zdarma):
pondělí – Jógacentrum – 18:00–19:30 – Jóga pro dobré trávení 
a vitalitu
Úterý – Jógacentrum – 18:00–19:30 – Systém JDŽ –  
1.–3. díl pro začátečníky a mírně pokročilé
středa – ZŠ Nejdek na náměstí – 18:00–19:30 – Systém JDŽ – 
1.–3. díl pro všechny, kteří mají chuť a zájem cvičit
středa – ZŠ Dalovice – 19:00–20:30 – Systém JDŽ –  
1.–3. díl pro začátečníky a mírně pokročilé
Čtvrtek – Jógacentrum – 9:15–10:45 – Systém JDŽ –  
1.–3. díl pro začátečníky každého věku
Čtvrtek – Jógacentrum – 17:15–18:45 – Jóga se zaměřením 
na prevenci bolestí zad
Čtvrtek – Jógacentrum –19:15–20:45 – Systém JDŽ –  
2.–4. díl – pokračující kurz

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 4–7 let
Čtvrtek:  15.00–16.30 – děti 8–12 let
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

Nové taneční aktivity zahajované v lednu 2014:
Neděle 5. 1. 20.00 pro pokročilé dospělé páry
Úterý 7. 1.  17.30  Single ladies latino 1
Úterý 7. 1.  17.30  Single ladies latino 2
Středy 8. 1. 18.00  pro mládež - pokračovací 
Středy 8. 1. 20.00  pro začínající dospělé páry
Pátky 10. 1. 20.00  pro vietnamské páry

celoroční aktivity:
Pondělí   18.00 relaxační cvičení pro ženy
Úterý   15.30 street dance pro juniory
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

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

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
3. 1.  18:00 Karlovy Vary - litvínov
5. 1.  15.30 Karlovy Vary - Kladno
12. 1.  15.30 Karlovy Vary - Slavia
24. 1.  18.00 Karlovy Vary - Vítkovice
28. 1.  18.00 Karlovy Vary - Zlín

mhL
19.12.  18:00 Karlovy Vary - Junosť Minsk
8. 1.   18.00 Karlovy Vary - HK riga
10. 1.  18.00 Karlovy Vary- Dinamo Petrohrad
23. 1.  18.00 Karlovy Vary- Voskresensk
25. 1.  17.00 Karlovy Vary - Voskresensk
27. 1.  18.00 Karlovy Vary - Atlant
29. 1.  18.00 Karlovy Vary- Atlant

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/

19. 1.  2. liga, skupina a
Karlovarský šachklub Tietz B – TJ Sokol Plzeň–letná

26. 1.  1. liga, skupina západ
Karlovarský šachklub Tietz – ŠK AD Jičín A

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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· KuLturNí servis

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

16.12.  19.30 Jakub Jan ryba:  
     Česká mše vánoční
Plzeňský komorní orchestr a Nová Česká píseň přednesou 
jednu z nejpopulárnějších vánočních skladeb - Českou mši 
vánoční Jakuba Jana ryby: Hej, mistře. Program koncertu 
bude doplněn sborovými úpravami českých vánočních koled 
v úpravě Jaroslava Krčka.

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.

1. 1.   9.30 Koncert gala verdi
Komorní orchestr Prague Opera Collegium. Nejslavnější árie 
z oper la Traviata, Nabucco, rigoletto, Don Carlos, Maškarní 
ples, Simone Boccanegra a Otello.

6. 1.   19.30 Koncert glenn miller story
Skladby ze zlaté éry swingu. Glenn Miller, Duke Ellington, 
Count Basie, Benny Goodmann, George Gershwin aj. patří 
k mistrům swingové hudby. Jejich skladby uslyšíte na kon-
certech Big Bandu Karlovy Vary a jeho sólistů pod vedením 
trombonisty Zdeňka Kráma. Sólo zpěv: Miroslava lendělová.

9. 1.  19.30  patrik hartl: hlava v písku
Studio dva. Komedie o milostném příběhu, který dojal celé 
Maďarsko. Jan Potměšil a ivana Chýlková se představují 
v jedinečných komediálních rolích, které jim byly napsány 
přímo „na tělo“.

12. 1.  15.00  božena Němcová, Jiří ondra:  
     o dvanácti měsíčkách
Hlavní postavou pohádky O dvanácti měsíčkách v Divadle 
lampion je měsíc leden, který nejenže vše sleduje, ale také 
svým jednáním ovlivňuje. Příběh je do velké míry ztvárněn 
prostřednictvím různých typů loutek.

14. 1.  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.

18. 1.  19.30 operní a operetní galakoncert
Salonní smyčcový orchestr Divertimento. Slavné melodie 
z oper a operet Don Giovanni, Marta, rigoletto, Netopýr, 
Hraběnka Marica, vídeňské valčíky J. Strausse a Malá noční 
hudba W. A. Mozarta.

19. 1.  15.00 tomáš pěkný:  
     havrane z kamene...
Pohádka činohry Karlovarského městského divadla napsaná 
na motivy slavné Malé čarodějnice pro děti a dospělé, kteří 
nepřestali být dětmi. Příběh vypráví o krásně tajemné přírodě, 
plné kouzel, naděje i zmaru.

22. 1.  19.30 Neil Labute:  
     v lese černém, hlubokém
Divadlo Ungelt. Komorní psychologický thriller proslulého 
amerického dramatika Neila laButea se vydává do temných 
zákoutí duší dvou sourozenců. Hrají: Zlata Adamovská a Petr 
Štěpánek.

26. 1.  19.30 antony Jay a Jonathan Lynn: 
     Jistě, pane premiére
Divadlo Bez zábradlí. Břitká komedie o tom, jak se dělá 
velká politika. Nejen v Británii. Hrají: Karel Heřmánek, Dana 
Morávková, Josef Carda, Karel Heřmánek ml., Petr Pospíchal, 
Stanislav Zindulka

29. 1.  19.30 galakoncert operetních melodií
Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných operet 
F. lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dalších 
v podání Komorního orchestru Nálady.

30. 1.  19.30 irena Dousková: hrdý budžes
Divadlo A. Dvořáka z Příbrami. Dramatizace úspěšné 
stejnojmenné prózy spisovatelky ireny Douskové v hlavní roli 
Helenky Součkové s Barborou Hrzánovou, držitelkou Ceny 
Thálie 2003 za mimořádný ženský jevištní výkon.

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

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 diri-
gent Matěj Kroupa.

3. 1.  19.30 Lázně iii
     Koncert evropské hudby
Mimořádný Novoroční koncert k roku české hudby. Wolfgang 
Amadeus Mozart: Figarova svatba, předehra, Petr iljič Čaj-
kovskij: Koncert pro klavír a orchestr b-moll, Antonín Dvořák: 
Symfonie č. 9 e-moll Z Nového světa. igor Ardašev – klavír. 
Dirigent Jan Kučera.

10. 1.  19.30  Lázně iii
     mistrovské dirigování
Koncert ve spolupráci s Hudební vysokou školou ve Výmaru. 
Giuseppe Verdi: Nabucco, předehra, Antonín Dvořák: Koncert 
pro housle a orchestr a moll, Johannes Brahms: Symfonie 
č. 1 c moll. Diego Ponce Hase – housle. Dirigenti - Johannes 
Köhler, Niklas Hoffmann, André Callegaro, Harish Shankar, 
Tung-Chieh Chuang. Vedoucí projektu Gunter Kahlert, Nicolas 
Pasquet

16. 1.  19.30 Lázně iii
     večer s vašimi mistry
Gioacchino rossini: italka v Alžíru, předehra, Joseph Haydn: 
Koncertantní symfonie pro housle, hoboj, fagot a violoncello, 
Petr iljič Čajkovskij: Symfonie č. 5 e moll. Jakub Sedláček – 
housle, Martin Ondráček – violoncello, Martin Petr – hoboj, 
Jakub Skramlík – fagot. Šéfdirigent KSO Martin lebel 
(Francie).

30. 1.  19.30 Lázně iii
     zrozeni s temperamentem
Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta, předehra, Manuel 
de Falla: Noci ve španělských zahradách, Béla Bartók: Koncert 
pro orchestr. Pasqual Gallet – klavír (Francie). Šéfdirigent KSO 
Martin lebel (Francie).

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

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. Pís-
ničky 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.

10. 1.  19.30 michal viewegh, Dodo gombár - 
     andělé všedního dne 
Tragikomedie o tom, že nemusíme věřit v Boha, ale nesmíme 
v něj přestat doufat. Představení Divadelního studia D3.

12. 1.   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.

14. 1.   19.30 Jiří schmitzer
Populárního pražského herce, člena divadla ypsilon znají z fil-
mového plátna a z obrazovek jistě všichni, ale jako svérázného 
písničkáře možná jen někteří. Jeho písničky nepostrádají 
humor, i když místy trochu drsný a překvapivý.

20. 1.   18.00 stanislav Wieser –  
     Krušnohorská zákoutí
Známý publicista a fotograf, který se celý život věnuje proble-
matice krajiny a přírody našeho regionu, vás v pokračujícím 
cyklu přednášek seznámí tentokrát se zajímavými zákoutími 
Krušných hor. 

22. 1.   19.30 ty syčáci
Koncert osobitého brněnského souboru na pomezí žánrů, s je-
hož zařazením si lámou hlavu i odborníci. Zpěváka, textaře, 
performera, experimentátora a fyzického básníka Petra Vášu 
doprovázejí kytarista Petr Zavadil a basista Tomáš Fröhlich. 
Syčáci představí svoje poslední album Eldorado.

24. 1.   19.30 antonín přidal – malé noční hry 
Pěnkava s loutnou a Sen o dvou kůrkách, aneb dvě jednoak-
tovky o tom, že před mnohým se dá utéct, ale před svědomím 
a smrtí ne. Představení Divadelního studia D3.

28. 1.   19.30 mili Janatková & ridina ahmed
Společný koncert dvou originálních a osobitých zjevů na české 
hudební scéně. Mili Janatková zpívá portugalsky i česky a os-
ciluje mezi jazzem a wordl-music, ridina Ahmed experimentu-
je s hlasem i hudbou a pochlubit se může například společným 
vystoupením s Bobbym McFerrinem. Hudební doprovod 
obstará kontrabasista Petr Tichý.

30. 1.   19.30 posezení s Janem burianem
Písničkář, skladatel, fejetonista, publicista, cestovatel a bás-
ník Jan Burian vám přiveze koláž ze zbrusu nových i starších 
písní, fejetonů, mluveného slova, zdrcujícího i jemného 
humoru, odpovědí na dotazy publika za doprovodu klavíru. 
Po delší odmlce se do našeho klubu vrací renesanční člověk 
barokní postavy.

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 důvodu změny provozovatele nebyl  
program na leden v době uzávěrky znám.

Kmd karlovarské městské divadlo divadlo husovKa

Kso karlovarský symfonický orchestr

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

program na leden v době uzávěrky nebyl znám,  
co a kdy se bude promítat, však najdete také na webu.

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).

Lednový program nebyl v době uzávěrky znám, najdete jej 
však na webu.

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

pokračují výstavy:
60 DěL / 60 Let galerie umění Karlovy vary
Výstava k šedesátému výročí založení galerie bude prezentovat 
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.).

slavné vily Čech, moravy a slezska
Výstava prezentuje stovku vybraných vilových staveb, které 
patří k pozoruhodným dílům naší architektury.

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:
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.

16. 1.   19.30 majerovky
Koncert legendární skupiny Majerovy Brzdové Tabulky 
tentokrát obohacený o zpěv Alice Holubové (Hradišťan) přináší 
zvukomalebnou, magickou a náladotvornou hudbu a hru 
s krásnými slovy.

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. (potrvá 
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:
Nutno rezervovat na tel. 734 788 029 nebo na vargová@
galeriekvary.cz

11. 1.  14.00 Novoroční přání pf 2014
Výtvarná dílna Pavly Vargové určená dětem i dospělým 
se soustředí na tvorbu přáníček různými technikami.

15. 1.  17.00 výroba krabiček a sáčků  
     na sypaný čaj
Dílna Pavly Vargové zaměřená na výrobu vlastních čajových 
sáčků a dárkových čajových krabiček. Vlastní sypané čaje 
vítány.

21. 1.  17.00 Netradiční šperk z kůže
Výtvarná dílna Zdeňky Bílkové a Pavly Vargové, při které 
vzniknou brože, náramky, náušnice či přívěsky z různobarev-
né kůže. 

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.

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

do 5. 1.     Koroze
Výstava fotografií rudolfa Volemana.

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 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.

21. 12.–12. 2. zimní prázdniny
Galerie SUPErMArKET wc zavřena. 

interaktivní Galerie becherova vila

Galerie suPermarKet wc

Galerie umění

Kino drahomíra filmový klub

cluB imPerial

Galerie na ochozu vřídelní kolonády

mezinárodní PěvecKé centrum

Kino drahomíra
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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
do 30.12.  Kavárna Dvory: Krajková hra s písmenky 
Výstava paličkované krajky Krušnohorská krajka.

do 30.12.   půjčovna pro dospělé Dvory:  
    společenské rukavice zdobené krajkou
Zdobené společenské rukavice byly upaličkovány již v roce 
2011 na týdenním workshopu v Abertamech.

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.

celý leden a únor  Kavárna Dvory: Kresby
Výběr z díla Jany Felixové.

celý leden a únor  hala Dvory: Kresby
Výstava prací studentů Střední průmyslové školy keramické a 
sklářské pod vedením Davida Kurce.

celý leden a únor  pobočka Lidická: obrazy
Výstava obrazů Jaroslava Pištěka.

akce pro veřejnost 
17.12.   16.30 sál Dvory: beránek
Autorské čtení spisovatelky lenky Procházkové, vstup zdarma
Vzdělávací středisko Dvory – počítačová učebna

19.12.   10.00  pobočka Lidická:  
     Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů.

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.

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

23. 1.   16.30 sál Dvory: brunej, malajsie,  
     vietnam a Kambodža
Cestopisná přednáška Pavla ruseva.

17. 1.   17.00  vzdělávací středisko Dvory – 
     počítačová učebna: mechanismy 
     hvězdné přitažlivosti

lektor: luboš Brát, Sekce pozorovatelů proměnných hvězd 
a exoplanet. Jaké známe Mechanismy hvězdné proměnnosti, 
jaké typy proměnných hvězd můžeme na obloze najít, jak 
je můžeme pozorovat a co lze všechno zjistit při zpracování 
takovýchto pozorování?

24. 1.   17.00  co nám přináší kosmonautika  
     do života?
lektor: Milan Halousek, Česká kosmická kancelář. Vyprávění 
o tom, co nám přináší do běžného života kosmonautika od 
prvního Sputniku až po dnešek. Pronikneme do tajů kosmic-
kých programů jednotlivých kosmických velmocí. Budeme 
se zabývat pilotovanými lety především. 

8., 15., 22., 29. 1.  
    18.18 pobočka Lidická:  
     a jinak vám nic nechybí?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů.

8. a 22. 1.  16.16  pobočka Lidická:  
     Čteníčko mučeníčko
Nový cyklus pro studenty, čtení k maturitě; čte, vysvětluje, 
rozebírá Táňa Pačísková a Míša Čápová.

10., 17., 24. a 31. 1.  
    15.00 Dětské odd. Dvory:  
     páteční hrátky
Hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let.

15. 1.   17.00 Dětské odd. Dvory:  
     středa s pohádkou
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního věku a 1. tříd.

8., 22. a 29. 1.  
    13.00 Dětské odd. Dvory:  
     středeční výtvarné dílničky
Pro kluky a holčičky; pro děti předškolního a mladšího 
školního věku.

16. a 30. 1. 10.00  pobočka Lidická:  
     Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů. 

2., 9., 16., 23. a 30. 1.  
    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.

11. 1.   11.00 a-klub Dvory: herní sobota 
Celodenní hraní strategických, logických a společenských 
deskových her.
Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková hranice 
není stanovena.

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).

do 31. 12.   Kateřina Šimůnková
Volná tvorba ve světě barev, olejomalba. Výstavu najdete v půj-
čovně v 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 telefonic-
ké registraci – 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 19.00 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 astronomických pohádek.

astronomické středy
   17.00  astronomická školka
Veřejnosti otevřený kroužek pro děti od 1. do 5. tříd základní 
školy spolu se svými rodiči nebo prarodiči. Děti zde mají 
možnost seznámit se se základy jednoduché astronomie. 

   18.00 astronomická škola
Veřejnosti otevřený kroužek pro děti od 6. do 8. tříd ZŠ. 
Seznamování se základy astronomie v návaznosti na znalosti 
ze školy. 

   19.00 astronomická univerzita
Veřejnosti otevřený klub pro zájemce od 9. tříd ZŠ, středoško-
láky 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. 

18. 1.  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! 

18. 1.  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-skolach/prihlasit

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

ve dnech 1. 1. a 13.–28. 1. je muzeum zavřené. 

do 12. 1.   výstava vánoce na klopě
Výstava představuje rozsáhlou kolekci více než tisícovky broží, 
klopových jehlic, pinů a ozdobných špendlíků, v podobě solitér-
ních 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 jablo-
necké průmyslové školy. Výstava bude doplněna historickými i 
novodobými betlémy ze sbírek Muzea Karlovy Vary.

11. 1.    rukodělná dílna: Korálkování
Na dílně pro děti i dospělé si účastníci vyzkouší svoji zručnost, 
kdy k navlékání skleněných korálků přidají korálky z dalších 
materiálů. Vytvoří si také ozdoby s korálky dřevěnými, náramky 
nebo mošničky z kůže a přívěsky z peciček s korálky nebo 
kamínky. Dílna je přístupná v době otvírací doby.

KrajsKá Knihovna karlovy vary

městsKá Knihovna karlovy vary

hvězdárna Karlovy varyGalerie duhová Paleta

městsKá Galerie karlovy vary

muzeum Karlovy avry
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· KuLturNí servis

15. 1.  17.00  přednáška: Na skok za klokany 
     aneb přírodou austrálie
Přednášející Petra Schnitzerová z Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Karlovy zavede účastníky do národních parků severní 
a východní Austrálie. Představí historii, současnost, přírodní 
podmínky tohoto kontinentu a zejména unikátní faunu a flóru, 
která se zde vyvinula před mnoha miliony let a díky dlouhé 
izolaci přežila až do současnosti.

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 9.00–12.00 a 13.00–18.00, 
ve středu 9.00–12.00 a 13.00–16.00 hodin. 

Badatelské návštěvy ohlaste telefonicky předem. 
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, 
hornictví a kraji západočeských lázní.

www. cirkvekarlovyvary.cz

• Apoštolská církev – AC
Karlovy Vary – růžový vrch, Sedlecká 582
tel.: 777 801 350, ostrov@cirkevbezhranic.eu
www.cirkevbezhranic.eu
∙ Bohoslužba – neděle jednou za 2 týdny od 10:00 hod.
• Armáda spásy – AS
Karlovy Vary, Jugoslávská 16
tel.: 737 215 399, pavol_kristof@czh.salvationarmy.org
www.armadaspasy.cz
∙ Bohoslužba – každou neděli od 16:00 hod. (Jugoslávská 16)
• Bratrská jednota baptistů – BJB
Karlovy Vary, Závodu Míru 42/112
tel./fax: 353 565 095, bjbkvary@gmail.com 
www.karlovyvary.bjb.cz
Studium Bible – každou středu od 18:30 hod.
∙ Bohoslužba – každou neděli od 9:30 hod.
• Církev adventistů sedmého dne – CASD
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49
tel.: 736 541 998, martinlindtner@seznam.cz
karlovyvary.casd.cz
∙ Bohoslužba – každou sobotu od 9:30 hod.
• Církev bratrská – CB
Karlovy Vary, Bulharská 29 A
tel.: 353 224 249 mobil: 732 957 261, karlovy.vary@cb.cz 
www.cb.cz/karlovy.vary
∙ Poradna Teen Challenge (drogová problematika) –  
pondělí 19:00–21:00 hod.
∙ Biblické kurzy ALFA – kurz začal již 25. 9. 2013  
a probíhá každou středu až do prosince vždy od 19:00 hod.

∙ Dětský klub AWANA – středa 16:30 hod. v ZŠ jazyků, Libušina ul.
∙ Domácí skupinka v Horním Slavkově – čtvrtek 17:00 hod.
∙ Biblická hodina – čtvrtek 19:00 hod.
∙ Bohoslužba – každou neděli od 9:30 hod.
• Církev českobratrská evangelická – ČCE
Karlovy Vary, Zahradní 898/33
tel.: 353 221 962, karlovy-vary@evangnet.cz 
karlovy-vary.evangnet.cz
kontaktní osoba: kazatel Pavel Klimeš
∙ Bohoslužba – každou neděli od 9:15 hod.
• Církev československá husitská – CČSH
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
tel.: 353 235 849, 353 224 132,  
NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz
nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
∙ Bohoslužba – každou neděli od 9:00 hod.
• Křesťanské sbory – KSb
Karlovy Vary, Zahradní 898/33
tel.: 353 825 624, krestsbor-kv@seznam.cz
www.krestsbor-kv.cz
∙ Studium Bible – středa od 19:00 hod.
∙ Bohoslužba – každou neděli od 14:00 hod.
• Římskokatolická církev – ŘKC:
Farnost Karlovy Vary – Stará role, Kostelní 341/1
tel.: 353 549 017, vladmu@tiscali.cz
www.farnoststararole.cz
∙ Bohoslužba – každou neděli od 8:30 hod.
Farnost Povýšení sv. Kříže, Karlovy Vary – rybáře
tel.: 353 549 017
∙ Bohoslužba – každou neděli od 10:00 hod.
Farnost Karlovy Vary, náměstí Svobody 217/2  
u sv. Máří Magdalény
tel.: 353 223 668, dekanstvi.kv@centrum.cz
∙ Bohoslužba – každou neděli od 8:30, 10:00 a 18:00 hod.

Knihovna muzea Kv

Přehled BohoslužeB

inzerce

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-332302/02

26 000 výtisků zdarma do schránek!  
Další číslo vychází 27. 1., uzávěrka 15. 1. 2014
Pro detailní kalkulaci, objednávku nebo rezervaci 
kontaktujte naše inzertní oddělení:

KarlovarsKé radniční listy: 
Tel.: 776 431 879, e-mail: karlovy.vary@ceskydomov.cz 
Tel.: 730 195 085, e-mail: petra.el-kayssi@ceskydomov.cz
Tel.: 606 792 475, e-mail: stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz

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-331755/07

Ve čtvrtek 9. 1. 2014 se na
Základní škole jazyků v Karlových Varech

od 8:00 do 15:00 hodin
uskuteční den otevřených dveří

Vítáme především rodiče předškoláků, 
kterým můžeme poskytnout informace 
o našem školním vzdělávacím 
programu. Jestliže ještě nejste 
rozhodnuti, do které základní školy 
vaše dítě přihlásíte, přijďte se podívat,  
co vám může naše škola nabídnout.  

Můžete si prohlédnout  prostředí, 
ve kterém žáci tráví dopolední výuku 
i odpolední činnosti. 
Případné dotazy týkající se školní 
docházky i školních aktivit vám zodpoví 
zkušené učitelky. Další informace 
najdete na stránkách www.jazkvary.cz

Základní škola jazyků Karlovy Vary
Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary
info@jazkvary.cz www.jazkvary.cz725 043 842

SC-332412/01

www.zstvor.cz

Setkání s rodiči a 
dětmi

8.1.2014 od 17:00
11.1.2014 od 14:00

kontakty:
+420 724 443 879
+420 728 547 503
zstvor@seznam.cz

AREÁL DVORANA 
Chebská 52, 
Karlovy Vary - Dvory

Soukromá základní škola 

UČÍME JINAK - TVOŘIVĚ A ANGLICKY

SC-332412/01

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-332083/03



· iNzerce

21. 11. 2013 – 26. 1. 2014

Waldemar Waldemar 
Fritsch
Porcelánová plastika / Porzellanplastik

Fritsch
Porcelánová plastika / Porzellanplastik

a jeho doba / und seine Zeit

(1925–1945)
21. 11. 2013 – 26. 1. 2014
Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Galerie umění 
Karlovy Vary

SC-332406/01

Soutěž o vstupenky na utkání  
HC Energie − Piráti Kladno

Přijďte fandit do KV Areny!  
Nabízíme vám možnost vyhrát 3x 2 vstupenky 
na hokejové utkání mezi Energií Karlovy Vary 
a Piráty Kladno, které se koná  
v neděli 5. ledna 2014 od 15:30 hodin  
v KV Areně.
Vstupenky můžete získat, pokud správně odpo-
víte na níže uvedenou soutěžní otázku:

S jakým číslem na dresu nastupuje  
k utkáním obránce Jan Dresler?

• Správnou odpověď najdete na stránkách klubu  
www.hokejkv.cz.

• Odpovědi posílejte do 31. prosince 2013 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 Hradcem Králové získali: 
Patrik Feix, Lenka Říhová a Martin Sobota.
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· KŘíŽovKa/KoNtaKty

Od druhého ledna do osmadvacátého února v Karlových Varech...

Tajenku zašlete do 7. 1. 2014 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 „Alžbětiny lázně v Karlových Varech jsou svým objemem v lázeňském regionu na prvním místě v poskytování léčebných....“ zní: procedur 
či lázeňských programů. Ze správných odpovědí jsme vylosovali výherce Tomáše Kostku, 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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Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města
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Básnická 
záporka   

1. díl 
tajenky 

Korálový 
útes 

            Předložka 
Roh   

Druh 
palmy    

Lesní 
pozemky 
Štětina 
kance 

     
Mezinárod. 

smlouva 
Nad 

(nářečně) 
    

Na jaké 
místo 
První 

housle 
   

Římský 
mravo-
kárce 

    
Papoušek 

Řemen 
(zastarale) 

   
Žvást 

Léčebna 
dlouhodo-
bě nemoc. 

   
Filipínský 

vulkán 
Pórovina 

z pál. hlíny 
   Opak 

zla 
Moskev-
ská třída 

 Fibichova 
skladba 

Hýkavec 
(sloven.) 
Stýkat se 

    
Zaclánět 
Africký 

stát 
      

Nerostná 
surovina 

Stará 
dutá míra 

    

Součást 
konden-
zátoru 

     
Nuzný 

Provádět 
tanec 

     
Elektroda 
tranzistoru 
Členovec 
s klepítky 

      

Přes   
Tumáte 
Ústní 

hláska 
    Předložka 

Návěští   Poranění 
Odpad     

Inic. hereč-
ky Bardot 
Slepice 
krocana 

  

Autor 
románu 
Jméno 

růže 
   

Pokrmový 
tuk 

Mohame-
dův druh 

    Otázka 
Naříkat      

Plovoucí 
kus ledu 
Pohyb 
pera 

   

Prodlení 
dlužníka     Sýr 

Tamti     
Projev 

vděčnosti 
Stovka 

   
Kovový 
odpad 
Rusky 
„mák“ 

    

 
2. díl 

tajenky 
Značka 
kilovoltu 

               Kterýžto Značka 
nitu 

Mořské 
vydry       Místo 

toho     
Kostkovaná 

látka 
skotského 

původu 
      

Vrazit 
bodnou 
zbraň 

      Opuchlina     
Účastník 

slovesného 
děje 

      



· iNzerce

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
27. ledna

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 
–
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22.3. PRAHA
KONGRESOVÉ CENTRUM
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MUZIKÁLOVÁ KOMEDIE
S HUDBOU THE GIPSY KINGS

DIVADLO HYBERNIA od 16. 10. 2013
www.musical -production.cz
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