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Užbydlíme!

č.zakázky: 2013098

cena: 3.800.000,-Kč,- Kč
Rozestavěný dvoupodlažní  dům vel. 5+1 se 
stav.povolením (platnost třeba prodloužit), při-
praven k dokončení podle Vašich představ. Ven-
kovní část objektu je plně dokončena (vč. roz-
sáhlých terénních úprav).  Kompletní inženýrské 
sítě. Obyt. plocha 225 m2, 863 m2 pozemek.

RDK.Vary – Doubí RDK.Vary – Doubí

CENA K JEDNÁNÍ

č.zakázky: 2011038

cena: 1.100,-Kč/m2

pozemekDalovice - Vysoká pozemekDalovice - Vysoká

SLEVA!

Dva velmi pěkné, slunné pozemky (JZ stra-
na), v návaznosti na místní komunikaci. 
Kompletní inženýrské sítě. V okolí mírná 
zástavba rodinných domů. Při koupi obou 
pozemků sleva. á 1.130 m2.

č.zakázky: 2013123

cena: 1.600.000,- Kč

bytK.Vary – Horní Drahovice bytK.Vary – Horní Drahovice

NOVINKA!

3+1 v suterénu domu ve vilové oblasti. 
Byt je teplý, slunný,  bez známek vlhkosti, 
v  dobrém stavu.  Parkování je možné i ve 
dvoře, pěší dostupnost do města. Kolem 
domu provedena izolace proti vlhkosti. 
72 m2 + komora.

č.zakázky: 2013105

Samostatně stojící zděný přízemní dům s obytným 
podkrovím vel. 5-6+kk.  Nyní  hrubá stavba s krovem 
a střešní krytinou. Dle projektu:  přízemí: obývací po-
koj (42,5m2) se vstupem na terasu, kuchyňský kout, 
ložnice, koupelna s WC, garáž. V podkroví mohou 
být 3 – 4 pokoje a velká koupelna. Kompletní IS.

RDMezirolí RDMezirolí

TÉMĚŘ ZA 

CENU POZEMKU !!!

cena: 2.100.000,- Kč

č.zakázky: 2012014

cena: 1.050,-Kč/m2
Krásný rovinatý pozemek , zatravněný, se 
vzrostlým živým plotem. Na pozemku je  
dřevěná menší chatka, do které je zavedena 
elektrika . Vodovodní a kanalizační přípojka 
na hranici. K dispozici je též studna, ze které 
lze používat vodu k údržbě zahrady.  1235 m2

pozemekKolová pozemekKolová

KRÁSNÉ MÍSTO

 

č.zakázky: 2014005

500,-Kč

pozemekpozemek

NOVINKA!
Hory u Karlových Varů

Klidné romantické místo v mírné zástavbě ro-
dinných domů. Pravidelné autobusové spojení 
(Sokolov-KV), v dosahu supermarket Globus a 
Makro . IS – na hranici pozemku elektrika a voda, 
kanalizace dešťová je 8m od hranice pozemku, 
plyn v obci není (v řešení je obecní).   1818 m2

č.zakázky: 2013122

cena:1.350.000,-Kč za byt 

bytK.Vary – Stará Role bytK.Vary – Stará Role

NOVINKA!

Krásný a slunný byt 4+kk se dvěma 
balkony a dvěma koupelnami v 5. patře 
novostavby s možností odkoupení 
garáže.  Družstevní byt. Výborný stav, 
kompletní občanská vybavenost v pěší 
dostupnosti.  94,5m2 + 2x sklep.

+ 300 tis garáž + doplatek

NOVINKA!

č.zakázky: 2014002

cena: 5.500,-Kč/měs. 

bytK.Vary – Horní Drahovice bytK.Vary – Horní Drahovice

Pronájem útulného a slunného bytu 1+1 
v panelovém domě v klidné čtvrti města. 
Čerstvě vymalován, plastová okna, výhled 
do zeleně. Zastávka MHD 300m. Můžete 
hned bydlet. 38m2. 

+ elektřina, voda a plyn

Řadové domy Loket 4+kk, 5+kk - výměry od 128 do 164 m2 + zahrádka.

SC-340017/01
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· obsah· rozhovor měsíce

Roman Maleček  
chce pro KV Arenu 
komplexní služby
Devatenáctého června oslaví KV Arena už své 
páté narozeniny a její jednatel Roman Maleček 
už chystá zábavný program. „Co se bude slavit? 
Především pokračování její existence,“ říká.

• Chystáte na letošek nějaké novinky?
Právě otvíráme nové fitness studio a poúrazovou 
tělocvičnu. Chceme dál rozvíjet území kolem 
arény, letos zahájíme výstavbu haly pro míčové 
sporty, která vyroste hned vedle bazénového 
centra. Za ním bychom na podzim měli začít sta-
vět také venkovní rekreační bazén, který by měl 
začít sloužit roku 2015. Podobný bazén ve Varech 
chybí, na Rolavě je pouze přírodní nádrž a Ther-
mal není místem, kde by se ve velkém dalo v létě 
opalovat. 

• Jaký byl pro arénu rok 2013?
Naplno se rozeběhl provoz bazénového centra 
a do celého areálu přišlo také díky jeho 120tisíco-
vému příspěvku více než 280 tisíc lidí, to je krásné 
číslo. Proti předchozímu roku nám měsíčně 
narostly návštěvy o 1500 až 1800 lidí, to má sa-
mozřejmě přímý vliv na ekonomiku provozu. Karlo-
varáci zjistili, že tady není jen plavecký bazén, ale 
nabízíme také relaxační služby. Úpravy původního 
projektu se tedy v tomto smyslu jeví jako správné 
rozhodnutí. Branou samotné hlavní budovy arény 
prošlo oproti předešlému období přibližně o dvacet 
tisíc lidí méně, to je ale dáno tím, že hlavním 
programem je tady hokej, kterému se v extralize 
bohužel příliš nedařilo a přišlo na něj zhruba 
o dvacet procent méně diváků – to osmiprocentní 
nárůst návštěvnosti ostatních akcí samozřejmě 
nepokryje. Počítáme ale jen diváky, kteří prošli 
turnikety, pokud bychom zahrnuli do statistik také 
akce volně přístupné, vzrostla by návštěvnost 
o dalších několik tisíc lidí.

• Co chystáte na letošní rok?
Loni nás překvapil nárůst počtu diváků na mezi-
národním basketbalovém turnaji, kam přišlo téměř 
o tři tisíce lidí víc. Letos s ním počítáme znovu 
stejně jako s evropským volejbalem nebo svě-
tovým pohárem v moderní gymnastice, která se 
tady poměrně hezky ujala, jednáme o světových 
sériích v boxu a kick-boxu a rádi bychom tady 
přivítali také atletiku. (pam)

01 tváŘ z tituLNí straNy
Pavel Reiser připravil pro Karlovarské radniční 
listy zbrusu nový seriál, který čtenáře provede 
lázeňskými lesy. Jako první zastavení je připrave-
ný Sv. Linhart, kterWý se v rámci projektu Příroda 
spojuje dočkal v říjnu nové podoby.

07 Nová KoNcese pro LihoviNy
Podnikatelé, kteří se zabývají prodejem a distri-
bucí kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, 
potřebují novou koncesi. O její vydání jsou povinni 
požádat na živnostenském úřadu do 17. dubna.

08 NároDNí tÝDeN maNŽeLství
Velké věci se rodí z drobných každodenních 
maličkostí. Národní týden manželství ve dnech 
6. až 12. února pod záštitou primátora je příleži-
tostí, jak si to vyzkoušet také u vás doma.

13 Kv areNa v úNoru
Představení vytvořené americkým tanečníkem 
jménem Michael Flatley, díky kterému se irská 

hudba a tanec proslavily po celém světě. To je Lord 
of the Dance, nejlepší světová taneční show, která 
konečně zavítá v březnu také do Karlových Varů.

14 LázeŇsKÝ rozhovor
Druhým rokem je ve funkci I. náměstka primátora 
Petr Bursík (ODS). „Na věci mám stále pohled 
spíše jako občan než jako politik nebo úředník. 
Vznikají z toho někdy možná třecí plochy, ale i díky 
tomu můžeme práci magistrátu zkvalitnit a trochu 
zlidštit,“ říká civilním povoláním architekt.

18 úNorové KaLeNDárium
Nová řada historických zastavení tentokrát kromě 
jiných únorových událostí připomene narození 
zdejšího nejvýznamnějšího lékaře Davida Bechera.

22 sport
Juniorský maraton povyrostl a dospěl, v dubnu 
startuje již jeho osmnáctý ročník. Mattoni 
1/2Maraton Karlovy Vary si letos podruhé zaběh-
ne Petra Fišerová.
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU •  
ČÍSLO 2/2014 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ •  
EVIDENČNÍ ČÍSLO PERIODICKÉHO TISKU MKČR: E 11990 •  
vyDavateL: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY •  
NáKLaD: 26 000 VÝTISKŮ • vyDáNo: 27. LEDNA 2014 V KARLOVÝCH VARECH •  
vyDáváNí zaJiŠŤuJe: 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),  
PETRA EL-KAYSSI, TEL.: 775 940 226 (petra.el-kayssi@ceskydomov.cz),  
STANISLAVA PROVAZNÍKOVá, TEL.: 606 792 475 (stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz) •  
Dtp: JANA BENETKOVá, TEL.: 734 580 087 ( jana.benetkova@ceskydomov.cz) •  
Dotazy K Distribuci: BARBORA ŠKALDOVá, TEL.: 777 206 610 (barbora.skaldova@ceskydomov.cz) •  
tisK: EUROPRINT, a. s. •

VYDAVATEL 
ČASOPISU JE 
DRžITELEM

KarLovarsKé raDNičNí Listy

MĚSÍČNÍK PRO ObČANY MĚSTA KARLOVY VARY
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Rockové vánoce karlovarských školáků uspo-

řádala základní škola poštovní pro žáky několika 

karlovarských základních škol jako netradiční 

„výchovný“ koncert ve středu 18. prosince. v sále 

Lidového domu jim zahrála legenda místní rockové 

scény, kapela coda. během hodinového koncertu 

zazněly nejen písně z tradičního repertoáru skupi-

ny. úvod obstaraly tradiční vánoční koledy a závěr 

pak slavný hit z repertoáru pink floyd another 

brick in the Wall, který si s frontmanem cody hon-

zou haškem na pódiu zazpíval i mnohočetný sbor 

částečně spontánně vytvořený z přítomných žáků.

klub přátel kaRlových vaRů, jeho členové 

i hosté se 1. ledna 2014 setkali počtrnácté u křížku 

nad Šibeničním vrchem.

pRezident Republiky Miloš zeMan se v rámci 

své třídenní krajské návštěvy setkal 13. ledna také 

s občany města v malém sále Lázeňského hotelu 

thermal a dekoroval prapor statutárního města 

Karlovy vary pamětní stuhou prezidenta republiky. 

role vlajkonoše se ujal Lubor hanka s manželkou 

a dalšími členy proslulého folklorního souboru 

Dyleň.

pRvníM MiMinkeM kaRlových vaRů roku 

2014 je sára Dudová. Na svět přišla v karlovarské 

nemocnici 1. ledna ve 4 hodiny a 39 minut. v duchu 

tradice věnovalo město svému prvnímu letošnímu 

občánkovi šek na pět tisíc korun, který mamince 

sáry osobně předal primátor města Karlovy vary 

petr Kulhánek.

tříkRálová sbíRka byla v Karlových varech už 

tradičním zahájením roku 2013. Dobrovolní koled-

níci z řad žáků základních a studentů středních 

škol se vydali do ulic již potřinácté, vybaveni byli 

„královskými“ kostýmy, speciálními kasičkami 

a průkazy s logem charity. v Karlových varech 

a přilehlých obcích je sbírka organizována karlo-

varskou farní charitou. Jen v Karlových varech při-

spěli lidé koledníkům částkou 161 147 korun, které 

poslouží na rekonstrukci, vybavení a modernizaci 

týdenního stacionáře pro postižené alzheimerovou 

chorobou v Karlových varech.
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· městsKá poLicie

Očima strážníka:
Psí vloupání 
Volala velice rozrušená paní z Tašovic, že se jí někdo 
dobývá do domu. Operační a informační středisko 
(OPIS) tam hned poslal nás, protože jsme byli v ten 
okamžik nejblíže, a to na křižovatce ulic Svobodova 
a Okružní. Tak jsme tam fofrem jeli na VRZ, až nám 
gumy hvízdaly. OPIS nás navigoval na udanou adre-
su s tím, že se jedná o osamocený dům za veterinou. 
Na místo frčelo i naše PCO. Když se kolega ladně 
rozmázl za plotem, který přelézal, protože se pokusil 
otevřít branku na druhé straně, paní volala z okna, 
že je to vchod za domem. A tam jsme zjistili, že pa-
chatelem pokusu o vloupání je její vlastní pes, který 
se nás pokusil i kousnout, když jsme mu vběhli do 
zahrady. Když ale viděl naše odhodlání, stáhnul ocas 
a zaplul do domu. Na místo přijela i PČR, kterou paní 
v rozrušení také volala. Výsledkem byla tři policejní 
auta před domem, vyděšený pes, pošlapané kytky, 
špinavý kolega a rozkousané dveře od psa.
Jan vávra

Primátor ocenil strážníky za věrnost
Za dvacetiletou věrnost uniformě městské policie 
odměnil primátor města Petr Kulhánek pět 
strážníků.

Při osobním setkání společně zhodnotili 
fungování městské policie a vývoj jejího postavení 
ve společnosti. Strážníci potvrdili, že budování 
respektu ze strany veřejnosti trvalo dlouhá léta, 
ale dnes je jejich práce vnímána pozitivně. Jako 
nedílnou součást života v Karlových Varech ji chá-
pe i primátor Petr Kulhánek. „Role městské policie 
je pro chod města naprosto nezbytná. Přestože na 
ni klademe stále vyšší nároky, svou roli spoleh-

livě naplňuje a zaslouží si naši podporu. Cením 
si i stability týmu a vážím si lidí, kteří dvacet let 
svého života zasvětili službě v policii, tedy práci 
pro město,“ ocenil primátor.

Strážníci při setkání zavzpomínali i na nejvýraz-
nější zážitky ze svého působení u městské policie 
a shodli se, že i z negativních zážitků se postupem 
času staly cenné zkušenosti. Ze setkání s pri-
mátorem Petrem Kulhánkem, který je zároveň 
nejvyšším velitelem městské policie, si strážníci 
odnesli nejen slova díků a uznání, ale i dárkové 
koše. (red)

Strážníci ocenění za dvacet let Služby 
u MěStSké policie karlovy vary:

Jindřich lát, velitel pořádkové služby  
a člen Jednotky krizových situací

libor szebenyi, strážník služby OPIS  
(operačně-informační středisko)

daniel schlosser, IT technik,  
člen jednotky krizových situací

karel schmied, strážník služby OPIS  
(operačně-informační středisko)

hynek Maděra, inspekční strážník

Toulavých psů je stále víc 

Karlovarská městská policie již mnoho let 
zajišťuje odchyty toulavých nebo zaběh-
nutých psů. Strážníci, kteří absolvovali 

odborné školení, odchytli v uplynulém roce 
212 psů. Od roku 2005 se jedná o nejvyšší počet 
odchytů. Nahlédneme-li trochu do statistky, pak 
zjistíme, že nejvíce se strážníci, resp. nezodpo-
vědní majitelé činili v říjnu, kdy došlo ke 20 od-
chytům. Podíváme-li se na tuto činnost z pohledu 
městských částí, pak prim hraje Stará Role (30) 

následovaná Drahovicemi (27) a obchodně-správ-
ním územím (26). S trochou nadsázky lze tvrdit, 
že nejvíce leží na srdci osud zaběhnutých psů 
strážníkovi Janu Vávrovi, který má během loňské-
ho roku na svém kontě 52 odchytů, tedy čtvrtinu 
všech uskutečněných. Toto číslo je ve velké míře 
ovlivněno obětavostí tohoto strážníka, který 
mnohdy v době absence odchytáře na směně 
neváhá a přijde do práce, aby pomohl. Za to mu 
patří velký dík. (red)

stRážník Jan vávRa odchytil během loňského roku 52 zaběhnutých psů.

Kopal do výloh, pak 
se schoval do křoví
V pondělí 20. ledna ve 2:35 hodin ráno si strážník 
Operačního a informačního střediska MP všiml 
při práci s kamerovým systémem mladíka na ulici 
T. G. Masaryka. Zaujalo jej podivné chování, které 
brzy přešlo ve výtržnictví. Čtyřiadvacetiletý mladík 
z Chodova se nejdříve vymočil uprostřed ulice, 
stále hlídaje oba konce komunikace. O tom, že 
jej sleduje „bedlivé oko“ městské policie, neměl 
evidentně tušení. V momentě, kdy operační vysílal 
na místo hlídku, počal mladík stupňovat své 
chování a opakovaně se pokusil vykopnout výlohy 
banky a operátora mobilních služeb. že by fru-
strace dobou? Každopádně o společenský protest 
nešlo, neboť po spatření služebního vozidla MP se 
dal mladík na útěk. Ve spolupráci s kamerovým 
systémem však byl záhy dopaden na parkovišti 
ve Varšavské ulici, kam se schoval do křoví. 
Stejně jako jeho předchůdce z pátku, skončil i on 
v rukách přivolané Policie ČR. (red)

Opilý výtržník kličkoval mezi auty
V pátek 17. ledna brzy ráno přijala městská policie oznámení o hlasité hudbě z ulice Dr. Bechera. Ta se linula 
z otevřeného a nastartovaného vozidla, u něhož se pohyboval muž jevící známky ovlivnění návykovými 
látkami. Komunikace s třicetiletým mužem z Karlových Varů nebyla vůbec jednoduchá. Narušená motorika, 
špatná artikulace a nekoncentrovanost, to vše výrazně ovlivňovalo mužovo jednání. Přes krátké uklidnění 
však dal za chvíli muž o sobě opět vědět, když vbíhal do komunikace mezi projíždějící vozidla a dopouštěl 
se dalších výtržností v obchodně-správním území. To jej však sledoval již kamerový systém a po krátké 
honičce ulicemi T. G. Masaryka, Zeyerova a Varšavská byl muž zadržen a předán Policii ČR. (red)
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pro doklady na MagiStrát

Agenda občanských průkazů a cestovních 
dokladů se vyřizuje v budově Magistrátu města 
Karlovy Vary, Moskevská 21. Pracoviště příjmu 
žádostí o vydání nového občanského průkazu 
je umístěno v I. poschodí a výdejové pracoviště 
v přízemí budovy. 

Zažádat on-line o volný termín pro vyřízení 
dokladů můžete na webu mmkv.cz. 

postup je následující: 
stránka MMKV, levý sloupec, aplikace:  
Úřad on-line: elektronické objednávání:   
termín pro převzetí občanského průkazu, 
popřípadě cestovního dokladu.

Na příjmové či výdejové pracoviště občanských 
průkazů a cestovních dokladů se dostavte 
v úředních hodinách:

pondělí a středa:  
 08.00–12.00 hodin 
 13.00–17.00 hodin

úterý a čtvrtek:  
 08.00–12.00 hodin 
 13.00–14.00 hodin

pátek:  
 8.00–12.00 hodin

Na vyřízení občanky nebo  
pasu se můžete objednat
• Občané, kteří si potřebují vyřídit vydání nového občanského prů-
kazu či cestovního pasu, mají možnost využít elektronické objed-
nání k návštěvě úřadu. Zároveň mohou prostřednictvím aplikace na 
webových stránkách magistrátu zjistit i termín, kdy je pro ně hotový 
nový doklad připraven k převzetí.

občanský průkaz je povinen mít občan, 
který dosáhl věku patnácti let a má trvalý 
pobyt na území České republiky. Vydání 

tohoto občanského průkazu s platností deset 
let je bezplatné. Podle platné legislativy i občan 
mladší 15 let může mít občanský průkaz, pokud 
o něj požádá. Tento „dětský“ občanský průkaz má 
platnost pouze 5 let a jeho vydání je zpoplatněno 
správním poplatkem ve výši 50 korun. Pokud 
občan požaduje bezplatné vydání občanského 
průkazu s platností 10 let, doporučujeme podat 
žádost nejdříve v den, kdy dosáhl věku 15 let. 
žádost o vydání občanského průkazu podaná 
s časovým předstihem, tedy před dovršením věku 
15 let, je vyřízena vydáním občanského průkazu 
s platností 5 let a je vyměřen správní poplatek.

Občanský průkaz nebo cestovní pas, jejichž 
platnost skončila, je občan povinen odevzdat při 

výměně za nový doklad, což platí i pro dětské 
doklady. Stejně má občan povinnost odevzdat 
občanský průkaz, který nalezl poté, co ohlásil 
jeho ztrátu. Neplněním povinností se může občan 
dopouštět přestupku.
 
změna údajů v dokladech
Pokud se občan přestěhuje do jiného místa 
a chce nahlásit změnu bydliště a tuto skutečnost 
promítnout do občanského průkazu, musí nejpr-
ve změnu trvalého pobytu nahlásit na příslušné 
ohlašovně pobytu – evidence obyvatel úřadu, 
do jehož působnosti spadá nová adresa pobytu. 
Zde úředník vydá potvrzení o změně pobytu, 
které občan předloží při podání žádosti o vydání 
nového občanského průkazu.

V případech, kdy občan předkládá doklady 
k osvědčení údajů zapisovaných do občanského 

průkazu, popřípadě k odstranění rozporů údajů 
v registrech (oddací list, úmrtní list, doklad 
o získání vysokoškolského titulu apod.), musí být 
předloženy v originále nebo ověřené kopii. (red)

Velká cena cestovního ruchu míří do Varů
Velká cena cestovního ruchu 2013 v rámci 
veletrhu GO & Regiontour skončila úspěchem pro 
karlovarské Infocentrum a jeho webové stránky 
www.karlovyvary.cz.

Posedmé byly v Brně na veletrzích GO & 
Regiontour 2014 oceněny výjimečné a vysoce kva-
litní počiny v oblasti cestovního ruchu. Ocenění byla 
předána v kategoriích Nejlepší jednotná kampaň, 
Nejlepší turistický portál, Nejlepší turistický pro-
dukt, Nejlepší cestovní kancelář, Nejlepší lázeňský 
a wellness balíček a Nejlepší golfový balíček.

Soutěž Velká cena cestovního ruchu 2013/2014 
tradičně vyhlásily společnosti Veletrhy Brno 
a C.O.T. media s cílem přispět ke zkvalitnění na-
bídky a služeb v cestovním ruchu České republiky. 
Web Karlových Varů www.karlovyvary.cz získal ve 
velké konkurenci první místo v kategorii Nejlepší 
turistický portál. Ocenění předal náměstek minist-

ra pro místní rozvoj Michal Janeba. 
Odborná porota, v které zasedlo devět hodno-

titelů – zástupci Asociace krajů České republiky, 
České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Asociace 
cestovních kanceláří ČR, Asociace českých 
cestovních kanceláří a agentur, Svazu léčebných 
lázní ČR a také zástupci organizátorů soutěže – 

Veletrhy Brno a vydavatelství C.O.T. media, brala 
při hodnocení v potaz zejména množství a kvalitu 
informací, počet jazykových mutací, grafické zpra-
cování webu a jeho uživatelskou přívětivost.

Tato cena je další z řady – v minulých měsících 
byl web již oceněn prvním místem na festivalu 
Tourpropag a druhými místy na soutěži Web-
top100 a v rámci festivalu Tourfilm.  (red)

velká cena cestovního Ruchu michal Janeba (vpravo) z ministerstva pro místní rozvoj předává cenu 

administrátorovi webu Karlovyvary.cz filipu sedláčkovi.

nejlepší turiStické portály

1. místo:  Infocentrum města Karlovy Vary
 za portál www.karlovyvary.cz
2. místo:  Krkonoše – Svazek měst a obcí
 za portál www.krkonose.eu
3. místo:  Karlovarský kraj
 za portál www.zivykraj.cz
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nová konceSe v otázkách a odpovědích

Od 17. října je zavedena na prodej kvasného 
lihu, konzumního lihu a lihovin nová konceso-
vaná živnost. Žádosti o vydání koncese vyřizuje 
Obecní živnostenský úřad v Karlových Varech 
v budově městského magistrátu v ulici U Spo-
řitelny 2, více informací na telefonních linkách 
353 118 693–696, 702.

koho se změny týkají?
•	 prodejců lihu a lihovin ve velkoobchodě 

a maloobchodě
•	 prodejců v restauračních zařízeních
•	 případně prodejců v dopravních prostředcích

co musí stávající podnikatel udělat?
•	 nejpozději 17. dubna písemně požádat živno-

stenský úřad o vydání koncese

Je třeba splnit nějaké podmínky?
•	 odborná způsobilost se neprokazuje
•	 vydání koncese v těchto případech nepodlé-

há správnímu poplatku

Tisíce prodejců lihu a lihovin  
potřebují novou koncesi
• Podnikatelé, kteří se zabývají 
prodejem a distribucí kvasného 
lihu, konzumního lihu a lihovin, 
potřebují novou koncesi. O její 
vydání jsou povinni požádat do 
17. dubna.

Novou koncesi potřebují všichni podnikatelé, 
kteří byli ke dni 17. října 2013 oprávně-
ni prodávat či distribuovat kvasný líh, 

konzumní líh a lihoviny. Podání žádosti o koncesi 
v těchto případech nepodléhá správnímu poplatku. 
Odbornou způsobilost není třeba prokazovat.

„Upozorňujeme, že zmíněná regulace prodeje 

lihu a lihovin se ve správním obvodu Obecního 
živnostenského úřadu v Karlových Varech bude 
týkat několika tisíc živnostníků. Vzhledem k tomu, 
že přechodné období šesti měsíců je poměrně 
krátké, doporučujeme všem dotčeným fyzic-
kým i právnickým osobám, aby podání žádosti 
o koncesi nenechávaly na poslední chvíli,“ říká 
Jaroslava Jirkovská, vedoucí odboru obecního 
živnostenského úřadu.

Novela živnostenského zákona se vztahuje 
na všechny podnikatele, kteří se zabývají distri-
bucí lihu nebo lihovin a prodejem těchto produktů 
jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům. 
Kromě prodejců lihu a lihovin v obchodě se úprava 

vztahuje také na podnikatele, kteří líh a lihoviny 
prodávají v restauračních zařízeních, případně 
v dopravních prostředcích.

Prodej tvrdého alkoholu se zpřísnil díky 
zavedení koncesí na prodej lihovin zakotveném 
v novele zákona o živnostenském podnikání 
vypracované ministerstvem průmyslu a obchodu. 
Reaguje tak na známou kauzu s pančovaným 
alkoholem, kdy metanol přimíchávaný do alko-
holických nápojů připravil o život čtyři desítky 
lidí. Novela má zajistit lepší kontrolovatelnost 
obchodníků s lihem a lihovinami a měla by ome-
zit prodej nezdaněného a nekvalitního alkoholu. 
Cílem opatření také je zlepšit ochranu spotřebi-
telů a jejich zdraví. (pam)

Magistrát zrecykloval  
nejvíc mobilů v republice
Sto dvacet tři mobilů vybrali zaměstnanci 
karlovarského magistrát v akci Věnuj mobil, to 
je vůbec nejvíc napříč městy v celé republice. 
Celkem se v pětatřiceti krajských a obecních 
úřadech či magistrátech zapojených do soutěže 
pořádané neziskovou organizací Asekol vybralo 
přes dvanáct stovek vysloužilých i stále funkčních 
mobilních telefonů. 

Cílem akce bylo upozornit na možnost třídění 
a recyklace starých elektrospotřebičů.

„V dnešní době, kdy má mobilní telefon snad 
každý, je lidé obměňují běžně i do dvou let od 
zakoupení, přitom jejich životnost je několikaná-
sobně delší. Kvůli tomu nebývale vzrůstá množství 
vysloužilých mobilních telefonů, které mají lidé 
často uloženy bez užitku v šuplíku nebo které 
byly vyhozeny do popelnice. V České republice 
je odhadem v domácnostech takto skladováno 
přes 8 milionů přístrojů. K recyklaci přitom dojde 
u pouhého jednoho procenta z nich,“ vysvětluje 

Hana Ansorgová, manažerka komunikace nezisko-
vé organizace Asekol.

I vysloužilé telefony však mají svou hodnotu, 
a to zejména díky plastům a vzácným kovům, kte-
ré jsou v nich obsaženy. Každý mobilní telefon si 
zaslouží recyklaci. Navíc platí, že funkční přístroje, 
které již lidé nepoužívají, mohou jiným stále udělat 
radost.

Asekol nyní všechny vybrané přístroje zkontro-
luje, nefunkční kusy poputují k recyklaci, funkční 
budou předány občanskému sdružení Ve spojení, 
které je následně rozdá do dětských domovů 
a pěstounských rodin.

Projekt Věnuj mobil je dlouhodobý a jeho 
jednotlivé aktivity probíhají průběžně. Svůj starý 
mobilní telefon může odeslat i veřejnost. Stačí 
si na webu venujmobil.cz vyžádat obálku, vložit 
do ní mobil a bezplatně jej zaslat do společnosti 
Asekol. Na internetu se lidé také dozvědí o počtu 
sebraných i opět věnovaných přístrojů. (red)

Sbírka ve prospěch 
SOS Sluníčko 
v Doubí byla 
úspěšná
Obyvatelé města Karlovy Vary a nejbližšího okolí 
se zapojili do sbírky nepotřebného ošacení, obuvi 
a hraček ve prospěch SOS Sluníčko v Doubí. 
Ve sbírce, která probíhala od 30. listopadu 
do 6. ledna u obchodního centra Varyáda, bylo 
sebráno celkem 1 500 kilogramů. Výtěžek ze sbír-
ky ve výši sedm a půl tisíce korun byl zařízení 
předán zástupci organizátora sbírky, jímž byla 
ve spolupráci s Magistrátem města Karlovy Vary 
firma Koutecký. Účelem projektu pomoci Koutex 
bylo zhodnotit každý odevzdaný kilogram částkou 
pět korun na podporu zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc. Ve Sluníčku jsou umístěny děti, 
které musely být odebrány z rodiny. S rodinou pak 
pracují odborníci, kteří se snaží, aby pobyt dítěte 
v zařízení byl co nejkratší a mohlo se vrátit zpět do 
původního prostředí. (mm)
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• Velké věci se rodí z drobných 
každodenních maličkostí a čas-
to i malé věci mají ohromný 
vliv na zlepšení života. Národní 
týden manželství, který v Karlo-
vých Varech proběhne ve dnech 
6. až 12. února pod záštitou 
primátora a je příležitostí, jak si 
to vyzkoušet také v tom vašem 
manželství. Udělejme jen tak pro 
radost pár nesmyslně krásných
činů pro ty nejbližší okolo. Ales-
poň pro jeden jediný den udělej-
me svého partnera či partnerku 
středem našeho malého životní-
ho vesmíru.

týden manželství nabízí příležitost přispět 
k jeho oslavě. Nabízíme vám rovnou 
pětadvacet nápadů, jak můžete začít. 

Především k sobě buďte celý týden romantičtí – 
udělejte si čas na věci, které jste dělali v dobách 
randění, a které vám umožnily prožít kouzelné 
chvíle!

Pište si navzájem psaníčka a nechte je ležet 
různě po bytě, abyste je vzájemně mohli nacházet.

Obnovte svůj manželský slib – zeptejte se mat-
rikáře nebo pastora, jakou příležitost vám mohou 
nabídnout – nebo si uspořádejte svou soukromou 
oslavu s rodinou a přáteli.

Přijměte Desetiminutovou výzvu Národního 
týdne manželství na webu Tydenmanzelstvi.cz.

Pozvete jiné manželské páry na romantickou 
večeři a pak třeba společně sledujte film, abyste 
oslavili dobré časy.

Uzavřete „pakt milování“, zavažte se, že se 
budete milovat každý večer po celý týden – 
a sledujte, jaký to bude mít na vás vliv po zbytek 
celého roku.

Kupte knihu nebo DVD na posílení vašeho manžel-
ství a čtěte nebo sledujte film spolu celý tento týden.

Zařiďte si, abyste byli doma sami, pak spolu 
uvařte jídlo a pak se něžně krmte, můžete u toho být 
nazí. Zábava sice trochu za hranicí, ale stojí za to.

Napište si vzájemně dopis lásky, kde vyjádříte 
svému protějšku, co pro vás znamená a jak si jí/
ho vážíte. Ztlumte světla a čtěte své dopisy jeden 
druhému.

Svátek i příležitost ke změně,  to je Národní týden manželství

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)

Zocelte se v recyklaci

Soutěž Zocelte se v recyklaci zná své výherce. 
Každý, kdo v období od října do konce roku 
2013 na některém ze sběrných dvorů ve městě 
odevzdal vysloužilý spotřebič, obdržel slosovatelný 
kupon, díky kterému mohl získat poukaz na nákup 
nového elektra v hodnotě od jednoho do pěti tisíc 
korun dle kategorie odevzdaného spotřebiče. 
Celkem bylo vydáno 220 slosovatelných kuponů. 
Na základě losování bude mezi výherce rozděleno 
devět poukázek na nákup nového elektrospotře-
biče v hodnotě tisíc, tři tisíce a pět tisíc korun. 
Vylosovaní výherci budou obesláni doporučeným 
dopisem, ve kterém bude poukázka a instrukce. 
Soutěž pro návštěvníky sběrných dvorů pořádal 
kolektivní systém Elektrowin společně s městem 
Karlovy Vary. (mm)
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národní týden ManželStví  
v karlových varech

Kdy: 10. až 16. února
pondělí: Oficální zahájení programu
v zasedací místnosti Magistrátu města Karovy 
Vary v 15.00 hodin
úterý: Exit Klub pro madé – 5 jazyků lásky
Domov mládeže, Lidická 38 v 18.00 hodin
středa: Seminář o manželství
Karel Řežábek, Sbor BJB, Závodu míru 12 
v 18.30 hodin
čtvrtek: Film o manželství
Církev bratrská, Bulharská 29
pátek: Manželství je umění
Petr Činčala jako zakladatel NTM v ČR, ,Sbor 
CASD, Plzeňská 49 v 18.30 hodin
sobota: Romantický večer (večeře)
pro páry dle vlastních možností a inspirace
Neděle: Bohoslužby
v jednotlivých církvích zaměřené na téma 
manželství

Svátek i příležitost ke změně,  to je Národní týden manželství
rodinná centra nebo jiné spolky
Uspořádejte romantickou večeři pro manželské 
páry za svitu svíček a při šampaňském, mluvte 
o tématech souvisejících s manželstvím.

Nabídněte oslavu obnovení manželského 
slibu spojenou se svatební hostinou, která bude 
následovat.

Pořádejte kurz pro manželské páry – může 
trvat hodinu, celý den, několik večerů nebo jakkoli 
to vám či zájemcům bude vyhovovat.

Použijte tento týden k tomu, abyste propagovali 
svou práci, kterou děláte na podporu párů a rodin 
jak v dobrých, tak zlých časech.

Nabídněte zdarma „test manželství,“ ke které-
mu použijte některé z osvědčených vztahových 
dotazníků anebo třeba jen jednoduchý kvíz, který 
si sami připravíte.

Připravte soutěž o manželský pár žijící spolu 
nejdéle, s cenami z místních obchodů a firem.

Napište dopis redaktorovi nebo nabídněte, 
že napíšete článek o tom, proč by vaše obec měla 
oslavovat Týden manželství. Zahrňte manželské 
páry, rozvedené, žijící spolu a informace o tom, jak 
vypadají manželství ve vašem okolí, abyste posílili 
existující iniciativy na zlepšení těchto vztahů.

Pořádejte filmový večer pro páry ve vašem okolí 
a přiveďte je k hovoru o problematických otázkách 
týkajících se vztahů v páru.

Vytvořte seznam či soutěž o deset nejdostup-
nějších (nebo nejromantičtějších, nejtvořivějších) 
manželských schůzek a zveřejněte je v médiích. 
Požádejte místní rozhlasovou stanici, aby propa-

govala vaši soutěž a zaměřila se na manželství 
– nejen na něco starého, ale na současné nápady, 
třeba jako nejlepší manželské rande.

Udělejte soutěž o nejlepší esej pro děti na téma 
Jak toto manželství ovlivnilo můj život nebo Proč 
si myslím, že je to skvělé manželství. Jaké lekce 
se naučily, jaké příklady si vzaly, proč chtějí mít 
podobné manželství, až vyrostou... Odměňte je 
cenami, zapojte média. Popsaná manželství mo-
hou být manželstvími rodičů, příbuzných, předků 
či slavných lidí v celé zemi.

firmy
Máte produkty či služby zejména pro páry? Toto 
je týden vhodný k tomu, abyste je propagovali a 
uvedli na trh – tisk bude otevřenější pro novinky 
týkající se manželství právě během tohoto týdne.
Uspořádejte večer Běž domů za svou manželkou/
svým manželem, kdy povzbudíte všechny své 
zaměstnance, aby si udělali čas na svou rodinu 
a své blízké.

Právníci a rozvodoví poradci – proč nevyhlásíte 
moratorium na rozvod právě pro tento týden. 
Vyhlaste Týden manželství v ČR bez žádostí o roz-
vod a rozvodových řízení. Naplánujte si na tento 
týden dovolenou, pokud to je potřeba. Sdělte tento 
nápad médiím.

Použijte týden manželství k prozkoumání 
pracovního řádu z hlediska podpory manželství. 
Zvažte například, jestli by nestálo za to dát 
zaměstnancům jeden den volna, když mají výročí 
svatby.

Nalezněte někoho, kdo by mohl uspořádat pro-
gram na obohacení manželství pro vaše zaměst-
nance během pauzy na oběd nebo po práci.

A tip na závěr: Pokud máte další nápad, který 
jste v předešlých řádcích nenašli, dejte o něm 
vědět na webu Tydenmanzelstvi.cz, inspirujete 
také ostatní. (red)

Změna výpůjční doby Městské knihovny
Městská knihovna Karlovy Vary upravuje od úno-
ra letošního roku výpůjční dobu ve svých poboč-
kách. Pobočky zavedly polední pauzu a zavírací 
doba se posunula na 17 hodin. Od 1. února 2014 
bude půjčovní doba upravena takto:

i. p. pavlova 7:
půjčovna pro dospělé
Po., út., čt., pá.: 9:00–17:00 hodin
St.:  9:00–14:00 hodin

čítárna
Po, út, čt, pá.:  9:00–17:00 hodin
St.:   9:00–14:00 hodin
So.:  9:00–12:00 hodin

Dětské oddělení
Po., út., čt.: 13:00–17:00 hodin
St.:   12:00–15:00 hodin
Pá.:  12:00–16:00 hodin

pobočky městské knihovny
čankovská, Drahovice, růžový vrch, 
stará role, tuhnice, vyhlídka:
Po., út., čt.: 9:00–12:00 hodin
  12:30–17:00 hodin
St.:  zavřeno
Pá.:   12:00–16:00 hodin

Hřiště v Sedlci 
se dočkalo úprav
Jednou z kauz minulého roku byl provoz na fot-
balovém minihřišti v Sedlci, které ve výpůjčce od 
města provozuje TJ KSNP Sedlec. Tělovýchovná 
jednota připravila projekt odhlučnění hřiště, který 
byl realizovaný na konci minulého roku, za podpo-
ry města a Fotbalové asociace ČR. 

Na odhlučnění zastupitelstvo města schválilo 
dotaci ve výši 460 tisíc korun, fotbalová asociace 
přispěla sto tisíci, tělovýchovná jednota dodala 
30 tisíc. Celkem projekt stál 590 tisíc korun. 
Odhlučnění spočívá v osazení zvuk pohlcujících 
panelů na dřevěné mantinely, na oplocení hřiště 
a na betonovou stěnu, od které se hluk k souse-
dům odrážel. Panely jsou z gumového granulátu, 
který vznikl recyklací vysloužilých pneumatik.

 Dodavatelem zajímavé a vcelku novátorské 
technologie byla firma Montstav. Už dříve se 
v Sedlci rovněž za přispění města vyřešilo přelé-
távání míčů na pozemky sousedů překrytím hřiště 
sítí, upravoval se také dopravní režim či parkování 
u hřiště. (mm)
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V Rybářích se děti 
věnují také umění
• Vhodnost ojedinělého a fungujícího propojení školy působící 
také jako kulturní a vzdělávací instituce ocenily Karlovy Vary v roce 
2000 udělením Ceny města.

sto deset let fungovala základní škola v Ry-
bářích, než se postupně začala v devade-
sátých letech minulého století profilovat 

jako škola s rozšířenou výukou hudební, taneční 
a výtvarné výchovy. 

Základní školu v Rybářích v současnosti na-
vštěvuje 483 žáků v osmnácti třídách. Vzhledem 
ke své ojedinělosti a kulturním aktivitám nemá 
škola problémy s naplněním počtu žáků. Při ka-
pacitě 540 žáků je základní škola naplněna z de-
vadesáti procent, ZUŠ se při kapacitě 1 380 žáků 
drží na třiaosmdesáti procentech. Díky kvalitě 
a profesionalitě pedagogického sboru se daří 
integrovat zrakově postižené děti. Absolventi školy 
jsou úspěšní ve srovnávacích testech z matemati-
ky, českého jazyka, anglického jazyka a obecných 
studijních předpokladů. Téměř polovina posled-
ního ročníku pokračuje ve studiu na gymnáziu 
a další pak na jiných středních školách.

příležitosti pro rozvoj
Děti mají možnost se dále rozvíjet v několika 
pěveckých sborech, nebo tanečním souboru. Vý-
jimečný je školní symfonický orchestr a big band 
Gringos. Školní soubory vystupují ve vyprodaných 
sálech městského divadla, sálech hotelů Pupp 
nebo Thermal. Dvanáct žáků přebíralo ocenění 
od Karlovarského kraje za úspěšnou reprezentaci 
v ústředních kolech uměleckých soutěží. Škola 
provozuje vlastní galerii, kde se prezentují nejen 
žáci školy, ale i žáci jiných školských zařízení 
včetně  výtvarné veřejnosti.

O všestrannosti dětí svědčí také jejich spor-
tovní úspěchy, například čtvrté místo v kraji ve 
sportovních soutěžích nebo účast mladších dívek 
v ústředním kole v minivolejbalu.

Výsledkem propojení obou škol stejného 
zaměření jsou rozsáhlé hudebně-taneční projekty 
projekty jako: ... o zem by se rozbilo (B. Martinů – 
Otvírání studánek), Víla Ohře nebo muzikál Mistr 
jazzu autorů K. Šimandla a M. Zítky. Skvělé jsou 

také velké školní akademie pořádané v lázeňském 
hotelu Thermal.

Řada projektů je zaštítěna a podporována 
Magistrátem města Karlovy Vary prostřednic-
tvím dotací. Primátor zaštiťuje pěveckou soutěž 
Karlovarský skřivánek. Město podporuje Jazzové 
Vánoce v Karlovarském divadle, Tradiční koncert 
s Českou mší vánoční v Puppu, taneční přehlídku 
Tanec, tanec a řadu dalších akcí. Město se záro-
veň podílelo na mezinárodních aktivitách školy, 
jako byly výměnné pobyty spojené s vystoupeními 
ve Švédsku. Mimo jiné společný koncert se slav-
ným švédským jazzmanem, hudebním skladate-
lem a karlovarským rodákem Georgem Riedelem 
nebo koncert školního symfonického orchestru, 
který pořádala česká ambasáda ve Stockholmu.

V budoucnu chce škola navázat nové zahraniční 
kontakty a spolupráci. Jde o koncert k 80. na-
rozeninám G. Riedla v Katrineholmu s Mistrovou 
účastí, zájezd pěveckého sboru do německého 
Wiesbadenu či společný koncert v Kolíně nad 
Rýnem a Praze ve spolupráci s mládežnickým 
symfonickým orchestrem z Frankfurtu nad Mo-
hanem. V příštím roce škola pořádá mezinárodní 
finále soutěže ve čtyřruční hře na klavír Čtyři ruce 
na klávesách (Piano über Grenzen) střídavě se 
školou v Hofu.

v plánu jsou ateliéry
Vedení školy s potěšením konstatuje, že se 
podařilo zrekonstruovat budovu Šmeralova 15, 
a to jak vnitřní prostory, tak fasádu. Škola chystá 
přestavbu půdních prostor na ateliéry, rekonstruk-
ci školního hřiště nebo rozšíření školní družiny 
o další prostory s ohledem na nárůst počtu dětí.
Ředitelem školy je Břetislav Svoboda, mimo jiné 
oceněný Magistrátem města Karlovy Vary za vzor-
nou práci za rok 2013. Současný ředitel úspěšně 
navazuje na projekty a práci svého předchůdce 
a dlouholetého ředitele Jindřicha Volfa.
zdeněk slába

Den talentovaných 
dětí v ZŠ Truhlářská
Základní škola v Truhlářské ulici zve všechny 
zájemce 29. března na Den talentovaných dětí. 
Akce pořádaná ve spolupráci s Centrem nadání 
v Praze je zaměřená na diagnostiku rozumových 
schopností dětí ve věku 2,5 až 7 let. 

Testování bude probíhat formou administro-
vaného psychologického testu, podle kterého 
je možné určit nejen pásmo inteligence vašeho 
dítěte, ale také další aspekty jeho psychického 
vývoje. Výstupem je podrobný rozbor výsledků 
testu s psychologem i stručné písemné osvěd-
čení. Součástí akce je také seznámení s herními 
aktivitami pro rozvoj dětské tvořivosti. Od čtr-
nácti hodin je pro rodiče i pedagogy připravená 
přednáška na téma rozvíjení intelektu dětí 
pomocí her. 

Akce se koná v Základní škole Truhlářská 
– v budově ve Školní ulici (I. stupeň) od 9.00 
do 16.00 hodin. Cena je 990 korun, závazné při-
hlášky jsou přijímány na e-mailu lucie.drahoza-
lova@zstruhlarska.cz do 21. února a jsou platné 
po uhrazení zálohy 400 korun. Více informací 
naleznete na webu centrumnadani.cz.

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-340083/01

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

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

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

SC-330018/11
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arMáda SpáSy ve varech:

centrum sociálních služeb  
pro osoby bez přístřeší:
•	 Nízkoprahové denní centrum Sokolovská 42, 

kapacita 20
•	 Noclehárna Nákladní 7, kapacita 18
•	 Azylový dům Nákladní 7, kapacita 18, uby-

tovna Drahomíra Kollárova 13, kapacita 8, 
a tréninkový byt, kapacita 3. Kapacita služby 
azylový dům celkem 29 

sociální služby pro děti a mládež ve věku 
6–15 let s omezenými příležitostmi:
•	 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

v ulici Kollárova 13 – kapacita 15 uživatelů. 

Armáda spásy pomáhá ve Varech už dvacet let
• V současné době poskytuje Armáda spásy v Karlových Varech duchovní a sociální pomoc stovkám 
uživatelů ročně prostřednictvím křesťanského sboru a čtyře státem registrovaných sociálních služeb.

před dvaceti lety zahájila svou činnost 
Armáda spásy ve městě Karlovy Vary. Dne 
26. listopadu 1993 byl otevřen sbor a denní 

centrum – dnešní Sbor a komunitní centrum v 
Jugoslávské 16 a azylový dům pro osoby bez 
přístřeší a posléze také noclehárna – dnešní 
Centrum sociálních služeb v Nákladní 7.

Při příležitosti dvacátého výročí proběhlo v lis-
topadu a v prosinci 2013 ve sboru a komunitním 
centru několik akcí a dne 5. prosince se uskuteč-
nila v karlovarském Vzdělávacím středisku Dvo-
rana oslava za přítomnosti vedení ústředí Armády 
spásy v České republice, týmů karlovarských 
středisek a zástupců Magistrátu města Karlovy 
Vary, Karlovarského kraje a dalších institucí.

sbor
Křesťanský sbor Armády spásy představuje du-
chovní záštitu činnosti ve městě svého působení. 
Armáda spásy je a vždy byla křesťanským hnutím 
a misií. Dne 25. září 2013 byla Armáda spásy v ČR 
registrována jako česká církev. Přeměna původ-
ního občanského sdružení v církev lépe odráží 
přirozenost a charakter, který má Armáda spásy 
od počátku. V řadě ze 126 zemí světa AS církví je, 
avšak v roce 1990, kdy obnovovala svou činnost 
v tehdejším Československu, nesplňovala počtem 
členů kritéria pro registraci církve. Na poslání 

a službě Armády spásy se tak po církevní regis-
traci nic nemění, právě tak jako na mezinárodně 
platném misijním prohlášení:

Armáda spásy jako mezinárodní hnutí je sou-
částí všeobecné křesťanské církve. Její poselství 
je založeno na Bibli. Její služba je motivována 
láskou k Bohu. Jejím posláním je kázat evangeli-
um, dobrou zprávu o Ježíši Kristu, a v Jeho jménu 
naplňovat lidské potřeby bez jakékoli diskrimi-
nace. Známý slogan pro duchovní i sociální práci 
české Armády spásy je: Srdce Bohu, ruce lidem. 

centrum sociálních služeb
Sociální služby Centra sociálních služeb před-
stavují vícestupňový resocializační systém, jehož 
cílem je překonání krize a postupné začlenění 
uživatele do společnosti. Úspěchem je každý dílčí 
posun uživatele tímto směrem. 

Posláním Azylového domu Armády spásy v Kar-
lových Varech je poskytovat na přechodnou dobu 
ubytování, stravu a sociální poradenství mužům 
a ženám, kteří nemají nebo nejsou schopni zajistit 
si vlastními silami bydlení, a tím snižovat jejich 
zdravotní a sociální rizika. 

Posláním azylového domu je také podporovat 
uživatele, kteří aktivně spolupracují, v obnovení 
nebo rozvíjení jejich sociálních a pracovních do-
vedností a dle jejich možností a schopností jim 
pomáhat v návratu do života ve společnosti. 

Od roku 2013 funguje zaměstnávání vybraných 
uživatelů azylového domu ve veřejně prospěšných 
pracech. Náplní práce jsou úklidové práce spojené 
se zpracováním dřeva, Armáda spásy převzala 
také bazar v Chodově po občanském sdružení 
Útočiště. Perspektivou je sociální podnikání.

Posláním Noclehárny Armády spásy v Karlových 
Varech je snižovat zdravotní a sociální rizika 
mužů bez přístřeší, zastavit sociální vyloučení, 
a to prostřednictvím dočasného poskytování 
jednorázových přespání. Součástí služby je mož-
nost hygieny, vyprání oděvů, potravinový balíček 
a sociální poradenství. 

Posláním Nízkoprahového denního centra Ar-
mády spásy v Karlových Varech je poskytovat 

lidem bez přístřeší bezpečné prostředí, jednodu-
chou stravu, základní hygienu, pomoc při řešení 
jejich současné životní situace a podporu při 
návratu do společnosti.

sociální služby pro děti a mládež
Pravidelnými činnostmi Nízkoprahového klubu pro 
děti a mládež jsou základní sociální poradenství, 
příprava do školy, individuální rozhovory, skupi-
nová tvořivá činnost a různé možnosti, jak využít 
svůj volný čas (knihy, společenské hry, puzzle, 
skládačky, ping-pong, půjčovna sportovních 
potřeb, PC atd.). Děti nemusí platit žádné vstupné, 
kromě předem dohodnutých jednorázových akcí 
(výlety, exkurze apod.). Během otevírací doby smí 
do klubu děti přijít kdykoliv a také kdykoliv odejít, 
do ničeho nejsou nuceny.

V komunitním centru na Jugoslávské ulici jsou 
vždy v úterý pořádány volnočasové aktivity, které 
z prostorových důvodů nelze uspořádat v kontakt-
ní místnosti klubu. Např. promítání, workshopy, 
hudební soutěže, slavnosti aj.

V komunitním centru byla také do roku 
2011 poskytována registrovaná sociální služba 
„sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením“, která byla ukončena 
z důvodu nedostatečné finanční podpory. 
martin čop

pRiMátoR s náměstky přišli jako zástupci karlo-

varského magistrátu armádě spásy také popřát.

oslava dvacátého výročí v karlovarském vzdělá-

vacím středisku Dvorana.

MaJoR rein Wagtendonk je národním ředitelem 

sborů a komunitních center v česku.
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Devadesát let. Významné životní jubileum oslavila 
na přelomu roku hned čtveřice Karlovaraček
vášnivá luštitelka lituje češtinu
Vzácné životní jubileum, své devadesáté naroze-
niny, oslavila hned na začátku letošního roku paní 
Olga Kurinová.

Rodačka z valašského Vsetínska prožila většinu 
svého života v Otrokovicích. Když ale v roce 2002 
osaměla, přestěhovala se ke své dceři do Karlo-
vých Varů na sídliště Čankovská. Byla dlouholetou 
aktivní členkou výboru karlovarského Svazu 
důchodců, zajišťovala pro svaz administrativní 
záležitosti i třeba zasílání přání jubilantům.

Právě při cestě na poštu s blahopřáními ji před 
čtyřmi lety potkala nehoda, po které může chodit 
jen velice těžko. To ale neznamená, že by se 
přestala zajímat o svět kolem sebe. Čte noviny, 
časopisy i milované knihy, sleduje televizi a po-
slouchá rozhlas, zajímají ji zprávy i dokumentární 
pořady, je vášnivou luštitelkou.

Jak říká, na vlastní uši slyší, jak se dnes málo 
čte. Nejen lidé z ulice, ale i významní představitelé 
politiky nebo hospodářství mluví často češtinou 
obecnou, hrubou, nepřesnou a bez dostatečné 
slovní zásoby, kterou nahrazují ošklivá jazyková 
klišé nebo nesrozumitelné a často nestravitelné 
novotvary.

Největší radostí pro paní Kurinovou je její 
milující rodina, kterou kromě dcery se zetěm tvoří 
i tři vnoučata a tři pravnoučata. Hodně štěstí 
do dalších let jí popřál náměstek primátora Jiří 
Klsák i mnoho jejích kolegyň ze Svazu důchodců. 
 

svůj život zasvětila divadlu
Významné životní jubileum, devadesáté naroze-
niny, oslavila v prosinci paní Libuše Balounová. 
Svůj život zasvětila divadlu, z velké části i tomu 
karlovarskému. Narodila se do herecké rodiny, 
navíc v době, kdy její rodina pobývala na divadelní 
štaci. Její osud tak byl předurčen, stala se členkou 
třetí herecké generace. Ve své dceři už ale pokra-
čovatelku nenašla. „Neměla ráda divadlo, protože 
jí bralo mámu. Místo abych jí po večerech četla 
pohádky, hrála jsem,“ vysvětluje emeritní členka 
souboru karlovarského divadla. 

Na divadelních prknech se Libuše Balounová 
objevovala už jako dítě, první profesionální angaž-
má získala v šestnácti letech. V roce 1943 se stala 
členkou Středočeské činohry, kde si zahrála po 
boku Karla Högera, Zdeňka Štěpánka a dalších 

velkých hereckých osobností. Přes angažmá v ně-
kolika českých městech se dostala až do Karlových 
Varů, kde se v roce 1960 stala členkou zdejšího di-
vadelního souboru. Zde si prošla spoustou velkých 
rolí ve slavných českých i světových titulech. Nej-
raději vzpomíná na titulní roli ve hře Marie Octobre, 
oceňovanou kritiky i diváky. „Dokonce i pacientky, 
se kterými jsem jeden čas ležela v nemocnici, mi 
říkaly Marie Octobre,“ vzpomíná paní Libuše. 

Členkou souboru karlovarského divadla byla 
do roku 1993, i v osmdesáti letech ale ještě na 
karlovarském jevišti hostovala, dlouhá léta také 
spolupracovala s Divadlem Dagmar.

Přínos pro karlovarskou kulturní scénu ocenilo 
v roce 2012 i město, které Libuši Balounové za 
její celoživotní dílo udělilo prestižní Cenu města 
Karlovy Vary. K devadesátinám jí přišel pogra-
tulovat náměstek primátora města Karlovy Vary 
Jiří Klsák. Paní Balounové přejeme do dalšího žití 
hodně síly, zdraví a pohody. 

svetry napletla celé rodině
Den před Štědrým dnem oslavila krásných 90 let 
paní Štěpánka Vonešová.  Narodila se v Kutné 
Hoře, do Karlových Varů přišla v roce 1972 
za svým druhým manželem. 

Celý život pracovala v účtárně, vychovala dvě 
dcery a jednoho syna. Dnes se těší z velké rodiny, 
ve které jsou ženy v absolutní převaze. Paní 
Vonešová má pět vnuček a pět pravnuček, jednoho 
vnuka a dva pravnuky. Celá rodina je dnes rozeseta 
po celé republice i v zahraničí, a tak paní Štěpánka 
žije ve svém bytě v Karlových Varech sama. 

Dny tráví částečně ve společnosti svého věrného 
přítele, jak sama nazývá televizi. Sleduje zejména 
zprávy, protože chce mít přehled o dění. Často také 
vyráží na krátké procházky po okolí svého bytu 
v Drahovicích. Ostatně procházky a túry patřily vždy 
k jejím koníčkům, běžně zvládala deseti- až dva-
náctikilometrové denní túry po lázeňských lesích.

 Jejím největším koníčkem ale bývaly ruční 
práce – pletení, šití, vyšívání. Dceři našila róbu 
do tanečních, celé rodině napletla svetry. „Vlna 
byla dřív nedostatkovým zbožím, stávaly se na ni 
fronty. A tak jsme kupovaly vlněné ponožky, páraly 
je, vlnu natahovaly a já pak z ní pletla svetry,“ 
přidává s úsměvem paní Štěpánka.

Ostatně úsměv z tváře paní Vonešové téměř 
nemizí, je stále pozitivně naladěna a plná elánu. 
I do dalších let proto oslavenkyni přejeme radostný 
život plný energie. 

pravidelně šlape na rotopedu a cvičí
V prosinci oslavila 90. narozeniny paní Eliška Vác-
lavíková. Rodačka ze Dvora Králové se přistěhovala 
do regionu po válce. Nejprve se nakrátko zabydlela 
ve Vejprtech, ale brzy zakotvila v Karlových Varech.

 Usměvavá dáma překvapuje svou energií a vita-
litou. Pravidelně šlape na rotopedu a cvičí. Záda si 
například posiluje za pomoci svázaných zavařova-
cích gumiček. Na počkání předvede pár cviků a se 
zábleskem v očích dodá: „Já tu chci totiž ještě být.“ 

Vedle své fyzické kondice pečuje i o tu duševní, 
pravidelně luští osmisměrky, minimálně jednu 
denně. Aktivní a akční byla paní Eliška celý život. 
Už ve čtyřech letech ji rodiče přihlásili do Sokola. 
„Byla jsem totiž hodně zlobivé dítě. Tatínek na mě 
musel často vzít rákosku. A udělal to i v mých 
pětadvaceti letech,“ vzpomíná s úsměvem. 

Svůj život zasvětila péči o druhé, pracovala jako 
zdravotní sestra, často v terénu v krušnohorských 
obcích. O víkendech pořádala turistické akce pro 
děti, a když se v důchodu rozhodla pro bydlení 
v domě s pečovatelskou službou, starala se o kul-
turní program svých sousedů.

Její celoživotní láskou je hudba. Její příbytek je 
plný starých gramodesek, kazet i cédéček všech 
žánrů, od Suka po Šumavanku. Kde nejsou desky, 
tam jsou knihy, jejichž budoucí osud je jednou 
z mála věcí, které paní Václavíkovou trápí.

Radost jí dělá rodina, dcera, dvě vnoučata a dvě 
pravnoučata. A také život samotný, který paní 
Eliška miluje. Přejeme jí tedy ještě dlouhá léta plná 
malých i velkých radostí. (red)
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Michael Flatley  
dorazí se svou show
• Konečně přichází dlouho očekávaná nejlepší světová  
taneční show Lord of the Dance.

Lord of the Dance je irské folkové hudební 
a taneční představení vytvořené americkým 
tanečníkem jménem Michael Flatley, díky 

kterému se irský tanec proslavil po celém světě. 
Jeho hudba a tanec je založena na tradičním 
irském folkloru, obohaceném o rychlejší popové 

melodie, moderní tanec a step. Tajemství mimo-
řádného úspěchu show Lord of the Dance spočívá 
do velké míry v tom, že oslovuje široké publikum 
bez ohledu na věk, pohlaví nebo kulturní zázemí. 
Díky této nadčasové, univerzální přitažlivosti se 
Lord of the Dance zařadili mezi živoucí legendy, 
zázraky moderního světa.

Představení u nás dosud zhlédlo přes 400 tisíc 
diváků. V roce 2012 doznala show značných změn 
– nové kostýmy, choreografie, vylepšení scény, 
nová světla, LED projekce. Co se nezměnilo, je 
ale fantastický příběh Dobra a Zla v překrásné 
pohádkové scéně, precizní taneční výkony desítek 
tanečníků v sólových výstupech i nezaměnitelných 
tanečních formacích.

V KV Areně budete moci vidět tuto neuvěři-
telnou show 28. února. Vstupenky lze zakoupit 
v předprodejních sítích Ticketportal, Ticketpro 
a Ticket Art. Více na www.kvarena.cz. (red)

Březen bude patřit  
britské kapele Kosheen 
Nestává se často, aby jedna z největších hvězd 
současné světové taneční scény a velmi oblíbená 
hvězda největších letních hudebních open air 
festivalů u nás, zavítala do ČR na turné zahrnující 
větší množství měst a umožnila svým fanouškům 
užít si její vystoupení i jinde než v Praze či na 
velkém letním festivalu.

Zveme vás na turné anglické drum´n´bass roc-
kové formace Kosheen, která je u nás v součas-
nosti jednou z nejoblíbenějších tanečních formací. 
Kosheen již deset let pravidelně vystupují v ČR 
a vytvořili si u nás silnou posluchačskou základnu. 

Pravidelně vystupují jako jedna z hlavních hvězd 
na všech největších letních hudebních festivalech 
u nás, jako např. Colours of Ostrava, Open Air 
Festival, Semtex Culture, Vysmáté léto, Sázavafest 
atd.

Kosheen pochází z anglického z Bristolu. Trio 
tvoří producenti Markee Substance a Darren 
Decoder společně se zpěvačkou Sian Evans.

V KV Areně kapela vystoupí v sobotu 15. března 
a před i po koncertě zahrají místní DJs.

Více informací najdete na stránkách www.
kvarena.cz. (red)

co víte o koSheen?

•	 jméno skupiny je kombinací japonských slov 
starý (ko) a nový (shin)

•	 mezi jejich největší hity skupiny patří (Slip 
& Slide) Suicide, Hide U, Catch, Hungry nebo 
Harder z prvního alba Resist

•	 celkem kapela vydala pět desek, z toho 
poslední album Solitude vyšlo v prosinci 
a svým fanouškům ho také v KV Areně 
představí

•	 kapelu tvoří zpěvačka Sian Evans (vlastním 
jménem Sian Powell), která také skládá hud-
bu, píše texty a hraje na kytaru, producenti 
Darren Decoder Beale a Markee Substance 
Morrison vystupující jako Kosheen Djs nebo 
Decoder & Substance a jako doprovod také 
bubeník Mitch Glover a klávesista Gary Eccles

Veřejné bruslení
KV Arena pro všechny malé i velké sportovce při-
pravuje každý týden v tréninkové hale bruslení pro 
veřejnost. Koná se zpravidla dvakrát až třikrát týd-
ně v odpoledních až večerních hodinách, a to nejen 
v pracovním týdnu, ale také o víkendech. Informace 
o nejbližších termínech veřejného bruslení najdete 
na www.kvarena.cz v sekci Akce. (red)

SC-331792/02

inzerce
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Druhým rokem je ve funkci I. náměstka pri-
mátora Petr Bursík (ODS). Jako politický 
nováček po necelých dvou letech, která 

v zastupitelstvu města strávil v opozici, než byla 
po rozpadu bývalého uskupení zvolena nová rada 
města, jejíž součástí se stala i ODS.  

„Přijít do vedení města s novým pohledem, 
bez jakési provozní slepoty, která u dlouhole-
tých politiků musí nutně nastat, to pro mě byla 
jednoznačně výhoda. Na věci mám stále pohled 
spíše jako občan než jako politik nebo úředník. 
Vznikají z toho někdy možná třecí plochy, ale 
i díky takovýmto názorovým střetům můžeme 
práci magistrátu zkvalitnit a trochu zlidštit,“  
říká Petr Bursík, civilním povoláním architekt.

Jaká byla změna role z opozičního politika na čle-
na vládnoucí koalice?
Můžu říct jen to, že být v opozici je mnohem 
jednodušší. Vždy je přece snadnější bořit a kriti-
zovat než odvádět každodenní práci, kterou vám 
pod rukama kontroluje opozice i občané města.

Jaký vlastně byl pro vás přechod z běžného 
pracovního života architekta do funkce náměstka 
primátora?
Ta změna je značná, navíc vše musíte zvládnout 
velmi rychle, určité činnosti nelze ve městě za-
stavit jen proto, aby se politici mohli rozkoukávat. 
Jako architekt jsem dříve měl zadání od klienta 
a snažil jsem se skloubit jeho představy s tím, 
co je ve skutečnosti realizovatelné. Podstatná 
však pro mě byla spokojenost klienta s výsled-
kem. 

Ve funkci náměstka mám těch, kteří hodnotí 
výsledky mé práce a dávají najevo spokojenost 
nebo nespokojenost, najednou mnohem více 
a každý má jiné představy. Přesto mě toto nové 
prostředí stále motivuje a myslím si, že práce za-
stupitelů ODS pro Karlovy Vary je vnímána dobře.

Zastupitelstvem města vám byla do gesce mimo 
jiné svěřena oblast majetku města. Co jste během 
svého působení na městě již zvládl?
Nakládání s majetkem města je agenda velmi 
obsáhlá. Je především důležité si uvědomit, že 
nejde jen o prodej majetku, který je nejvíc vidi-
telný. Za mnohem důležitější považuji to, že jako 
město jsme v poslední době dokázali nový maje-
tek získat. Cesta k tomu není jednoduchá, musíte 
zvládnout spoustu složitých jednání a právních 
bitev, ale cítím jako povinnost, aby za mnou 
nezůstával jen majetek prodaný, ale abychom 
i nový získávali.
 
Další důležitou oblastí je udržování a oprava 
majetku města.
Za velký úspěch považuji, že jsme se po mnoha 

letech sporů dokázali dohodnout s Českým 
rybářským svazem o majetkových poměrech 
ve volnočasovém areálu Rolava. I díky tomu 
zde návštěvníci už mohou vidět výrazné změny 
k lepšímu, neboť sem ve velkém investujeme 
a budeme areál zvelebovat i v příštím roce. 

Dále mě těší i to, že novou tvář pomalu získává 
také Dolní nádraží, které je pro mnohé lidi vstupní 

branou do města. Zde jsme přiměli spoluvlastníky 
k postupným opravám a obnově vybavení.

Kromě oblasti majetku do vaší gesce spadá také 
odbor informačních technologií města.
To je oblast, která není skoro vidět, ale tyto 
technologie musí pro uživatele bez problémů 
fungovat. Dokončily se projekty z dotačních titulů 

První náměstek Petr Bursík:  Chci úřad přiblížit lidem

v teRénu první náměstek primátora v zásadních otázkách samosprávy koordinuje a kontroluje činnost na 

úseku hospodářského rozvoje a odboru majetku města, odboru informačních technologií a také koordinuje 

a kontroluje činnost na úseku správy majetkových účastí města.
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1. náMěStek priMátora

Ing. Petr Bursík 
Tel. sekretariát: 353 118 311
E-mail: p.bursik@mmkv.cz
Do působnosti 1. náměstka primátora patří 
zabezpečení těchto konkrétních úkolů v samo-
statné působnosti města:
•	 zastupuje primátora města v době jeho 

nepřítomnosti
•	 v zásadních otázkách samosprávy koordinu-

je a kontroluje činnost na úseku hospodář-
ského rozvoje a odboru majetku města, 
odboru informačních technologií

•	 spolupracuje s příslušnými členy komisí 
a přenáší jejich podněty na jednání rady 
města

•	 dále koordinuje a kontroluje činnost na 
úseku správy majetkových účastí města 
(příspěvkové společnosti obchodní spo-
lečnosti a ostatní společnosti města vyjma 
společností v působnosti primátora města 
a ostatních náměstků, případně jim přísluš-
ných odborů)

„Cítím jako povinnost, aby za mnou 
nezůstával jen majetek prodaný,  
ale abychom i získávali nový.“

První náměstek Petr Bursík:  Chci úřad přiblížit lidem

za stoleM petr bursík rovněž spolupracuje se členy příslušných komisí a přednáší jejich podněty na jed-

nání rady města a také zastupuje primátora města v době jeho nepřítomnosti.

Evropské unie, které opět přiblíží úřad obyvate-
lům Karlových Varů.

Jakousi rozbuškou uvnitř obcí se v poslední době 
ukazují problémy s ubytovnami. Jakou cestou 
se ubírají v této oblasti Karlovy Vary?

Problematiku ubytoven jsem začal řešit hned 
po zvolení. 

Právě proto, že je nutné zabránit eskalaci 
radikálních názorů v této oblasti, jsem prosadil 
zajištění služeb asistentů městské policie přímo 

na ubytovnách, stejně jako pravidelnou přítom-
nost zaměstnankyň sociálního odboru. Obě tyto 
služby jsou zaměřeny na pomoc obyvatelům uby-
toven, ale zároveň i na dohled nad dodržováním 
daných pravidel. V žádném případě nechceme 
v Karlových Varech jít cestou rozprodání ubyto-

ven soukromým podnikatelům, kteří následně 
žijí ze státem poskytovaných dávek. Hledáme 
vyvážený model, který nutí obyvatele ubytoven 
řádně platit nájem, a přesto je nevhání do náručí 
lichvářům.

Jak v době všeobecného šetření hospodaříte 
s rozpočtem, který je pro oblast majetku k dis-
pozici?
Systémem transparentních výběrových řízení, 
v nichž není možné nikoho zvýhodňovat, se nám 
podařilo ušetřit nemalé částky. V průměru doká-
žeme uspořit třetinu předpokládaných nákladů 
na jednotlivé veřejné zakázky, což je velmi slušný 
úspěch, a chci, aby se tento trend podařilo 
udržet i v příštím roce.

Co byste popřál občanům Karlových Varů do za-
počatého roku 2014?
Především zdraví, příjemné rodinné zázemí 
a opravdové přátele. To jsou alespoň pro mě nej-
důležitější věci a přál bych je i všem Karlovará-
kům, stejně jako dobrou náladu, kterou můžeme 
čerpat i z různých každodenních maličkostí.
(pam)

inzerce

MUZIKÁLOVÁ KOMEDIE
S HUDBOU THE GIPSY KINGS

DIVADLO HYBERNIA od 16. 10. 2013
www.musical -production.cz
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co na linhartu najdete?

Hlavní budova areálu spolu s galerií je připra-
vena pro setkávání zájmových skupin, zejména 
lesníků, přírodovědců, ale i studentů, školáků 
a zájemců z řad veřejnosti. Za venkovním zre-
staurovaným letním altánem stojí nová vyhlíd-
ková věž pro pozorování jelena siky v přilehlé 
oboře. V prostoru mezi Linhartem a rozcestím 
u Fibichovy chaty se pak nachází obora s daň-
ky. Téměř půl kilometru dlouhá pozorovací láv-
ka na sloupech tu vede i nad Lučními rybníky. 
Její odbočka v délce 29,5 m končí přímo nad 
hladinou rybníka. Lávka končí na Doubské ces-
tě, po které lze dojít ke třetí části obory. Zde se 
nachází černá zvěř a návštěvníci ji mohou 
pozorovat z druhé vyvýšené mostní konstrukce 
o délce přes 200 m. Ta končí na Sovově stezce 
ve vzdálenosti cca 1 km od Linharta. Všechny 
pozorovatelny jsou založeny na zemních vru-
tech, což je v českých zemích zatím ojedinělé, 
zcela unikátní technické řešení.

jak Se k linhartu doStanete?

V podstatě mnoha způsoby: Nejsnazší je to au-
tem. Po silnici číslo 20 (z Doubí směr na Plzeň) 
přijedete k zastávce vlaků (Březová) na trati 
Karlovy Vary – Mariánské Lázně. Zde odbočíte 
doleva a brzy dojedete do areálu u objektu 
Svatý Linhart. Zde pak můžete kromě jiného 
navštívit i lanové centrum, které s bývalou 
restaurací bezprostředně sousedí. 
vlakem a pěšky: Vystoupíte na zastávce 
Březová na výše zmíněné trati a pěšky zamíříte 
do lesa po asfaltové komunikaci (Sovova 
stezka). Některé spoje staví také v Doubí, cesta 
pěšky (viz dále) lázeňskými lesy je však o něco 
málo delší.
karlovarskou Mhd a pěšky: Nasednete na 
autobus číslo 6 směr Doubí. Vystoupit můžete 
na zastávce Svatošská. Pak musíte přejít přes 
silnici a dál pokračujete v cestě ulicemi U Je-
zírka, Garibaldiho a K Linhartu. Na tu navazuje 
lesní cesta (Doubská) a na křižovatce u stejno-
jmenné chaty pak odbočíte na cestu Tuhnickou 
směrem do kopce. K Linhartu se pohodlnou 
chůzí dostanete za cca 25 minut. Zkušení 
poutníci pak ještě najdou celou řadu dalších 
variant cesty, včetně mnoha zkratek. Případně 
využijí tradiční turistické trasy (modrá a další 
navazující) a vycházkové cesty lázeňskými lesy 
z centra Karlových Varů podle orientačních 
plánů, které jsou všude volně k dispozici. 

Sv. Linhart a lesy v jeho okolí začnou 
své návštěvníky vychovávat
• Příspěvková organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary spravuje 
pozemky v majetku města, v širokém okolí lázní. V poslední době 
se zaměstnanci této organizace zaměřili na nový projekt, pro který 
byl vzhledem k tomu, že jde o příhraniční spolupráci, vybrán název 
Příroda spojuje.

Karlovarské lesy patří v podstatě téměř celé 
do CHKO Slavkovský les. Nachází se zde 
řada zajímavých přírodních prvků. To spolu 

s doklady o dlouhodobém využívání této oblasti 
(královská obora při hradu Lokti a později měst-
ský statek) z nich činí velmi atraktivní lokalitu. 
Svoji roli samozřejmě sehrává i skutečnost, že od 
dob Davida Bechera a pak zvláště za romantis-
mu se místní lesy staly nedílnou součástí lázní. 
Procházky v nich přispívají k podpoře lázeňských 
léčebných procedur.

příroda spojuje
Projekt Příroda spojuje by měl v horizontu příštího 
desetiletí významně napomoci při výchově k eko-
logickému chování a myšlení. Co však bylo na jeho 
počátku?

Město Karlovy Vary opakovaně hledalo 
vhodného nájemce pro chátrající objekt bývalé 
lesní kavárny Svatý Linhart. Opuštěné budo-
vě téměř hrozil zánik, ale shodou šťastných 
okolností se nabídlo alternativní využití. Velkou 

váhu při rozhodování, jak k rekonstrukci areálu 
přistoupit, měla výše dotací. Nakonec pokryly 
90 procent nákladů. Projekt se rodil složitě 
a v časové tísni, ale na druhou stranu díky celé 
řadě příznivých okolností a nezměrnému úsilí 
vůdčí osobnosti záměru se podařilo celou akci 
včetně množství změn za pochodu dotáhnout 
až do konce první etapy.

spojení s bavorskem
V říjnu roku 2013 byl pak opravený Linhart 
slavnostně otevřen. Převážnou část finančních 
prostředků se podařilo získat z operačního 
programu příhraniční spolupráce Cíl 3. Rozpo-
čet české části počítal s celkovou sumou ve 
výši 999 454,17 eura. Hlavním lídrem akce se 
staly Lázeňské lesy Karlovy Vary. Ředitel lesů 
Ing. Evžen Krejčí jako statutární zástupce projekt 
nejen podepsal, ale především se stal aktivním 
iniciátorem a motorem všech jednání, ze kterých 
pak vyplynula konečná podoba díla.

S německým partnerem Karlovy Vary mimo 
jiné získaly především nové spojení s bavorským 
Naturparkem ve Smrčinách. Od začátku spolu-
práce se už uskutečnilo několik setkání na obou 
stranách hranice. 

Z dotačního titulu se také hradila stavba pozo-
rovací věže u Linharta a dvou lávek, to vše v rámci 
nově vznikající obory. Mezi nezbytné součásti 
projektů hrazených z dotačních titulů patří rovněž 
vyhotovení různých tiskovin a pořízení celé řady 
vícejazyčných informačních tabulí. V dalších 
letech bude rovněž uspořádáno mnoho česko-
-bavorských setkání odborníků z oblasti lesního 
hospodářství se zaměřením na ochranu životního 
prostředí. 

Kdo se podílel na projektu
Bavorský partner obec Mehlmeisel (zemský 
okres Bayreuth, vládní obvod Horní Franky) využil 
dotační prostředky podobně jako karlovarské 
lesy. Němci investovali do své obory u Waldhausu 
(Lesovny), a to včetně zázemí. Celkové náklady se 
na jejich straně vyšplhaly na 1.250.000 eur.

 Za bavorský Naturpark podepsal smlouvu 
o partnerství jeho vedoucí činitel pan Dr. Karl 
Döhler. Za obec Mehlmeisel starosta pan Günter 
Pöllmann. Partnerem projektu je i bavorské město 
Hof, zastoupené zde paní Doris Wuttke. Z české 
strany se k mnohostrannému partnerství dále při-

pojily: Agentura ochrany přírody a krajiny (RNDr. 
František Pelc), Střední lesnická škola žlutice (Ing. 
Bohdan Koždoň), Střední průmyslová škola kera-
mická a sklářská Karlovy Vary (Ing. Bc. Markéta 
Šlechtová), Muzeum Sokolov (Ing. Michael Rund) 
a Muzeum Karlovy Vary (Ing. Lenka Zubačová). 

 Město Karlovy Vary se na projektu podílelo 
poměrnou finanční částkou (10 procent z celkové 
sumy). Velké poděkování patři vedoucím předsta-
vitelům města v čele s primátorem Ing. Petrem 
Kulhánkem, a to především za vstřícnost při 
nelehkých jednáních v začátcích projektu, v době, 
kdy bylo potřeba učinit zásadní rozhodnutí. 
pavel reiser

použité prameny a jiné zdroje: pD příroda spojuje – 

sv. Linhart, archiv LLKv, internet

reprodukce: archiv LLKv

svatý linhaRt si můžete nově prohlédnout 

z pozorovací věže.
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Jak šel čas: léno Obora a kostel sv. Linharta

1246 Král Václav I. daroval kostel sv. Linharta 
v Oboře (první písemná zpráva o osídlení v této 
oblasti), spolu s kostelem v Olšových Vratech řádu 
křižovníků s červenou hvězdou. 
1325 19. 3. léno Obora (16 lánů půdy, osadu 
i s osadníky, kostel, lesy, potoky, pole, louky... vše 
je dnes nedílnou součástí města Karlovy Vary) 
zastavil král Jan Lucemburský loketskému manu 
Kojatovi z Otnavic.
1325  Podle některých autorů (Doc. Dr. J. Ko-
vařík, CSc., a J. Čabart) byla loketská obora druhá 
nejstarší v Čechách.
1357  Karel IV. přivezl do Čech část ostatků 
sv. Linharta. Tehdy (ve 14. století) patřily ostatky 
svatých mezi velmi ceněné relikvie.
1370 14. 8. první písemná zmínka o lázních 
u Vřídla, Karel IV. vydal v Norimberku nově založe-
nému městu listinu (privilegium městského práva) 
a ještě přidal „svým“ měšťanům do vlastnictví vsi 
Oboru a Drahovice.
1401 6. 7. Václav IV. potvrdil lázním privilegia 
a navíc přidal právo azylu. Uvnitř města nesměl být 
nikdo stíhán. Šlechta a ostatní města nesměla proti 
Varům vojensky zasahovat. 
1490 Osadníci z Obory se stěhovali k Vřídlu. 
Farář z kostela sv. Linharta se v té době rovněž 
přestěhoval na faru u nového gotického kostela 
ve městě. Obora později zcela zanikla.
1582 Po velké povodni, která poničila mnoho 
domů a dalších staveb, žádaly Vary dvorskou 
komoru o výpomoc kvůli nedostatku dřeva. Lesy 
v okolí Obory a Drahovic byly zřejmě zcela vytěže-
ny.
1604 Strašlivý požár, který vypukl v pátek 
13. 8., zničil celé lázně. Opět se projevil trvalý ne-
dostatek dřeva v okolí města, včetně Obory, který 
pak brzdil obnovu domů.
1610 Zápis ze 14. 1.: Městská rada musela 
řešit velký problém, v okolním lese se nenašel do-
statek silných kmenů potřebných na opravu mostů. 
Nakonec Wary zakoupily dřevo až v Ostrově.
1646  Zmínka o pronásledování medvěda 
v karlovarských městských lesích. Patrně se jedna-

lo o poslední kus, který byl, respektive jeho stopy, 
v okolí města spatřen.
1688 V lese nad Tuhnicemi se objevil vlk (po-
slední písemná zmínka o tomto zvířeti v karlovar-
ských lesích). Šafář z městského dvora v Tuhnicích 
spolu s několika muži a se psy vlka uštvali a ubili 
v lese pod Linhartem, na území, které již patřilo 
k velkostatku v Doubí. 
1712  V lese u Linharta vznikl požár. Škody 
nebyly velké, ale vždy panovala obava, aby se oheň 
nerozšířil až do města.
1719 Karlovarské lesy byly rozděleny na reví-
ry, v každém sloužili dva hajní a v části u Linharta 
dokonce tři. Zachovala se i jména lesníků.
1759 23. 5. odpoledne zachvátil město velký 
požár. Nakonec zničil 2/3 lázní, především domy 
v bezprostředním okolí Vřídla. Měšťané opět 
spotřebovali na jejich obnovu obrovské množství 
stavebního materiálu (dřevo vytěžili ve svých 
lesích).
1772 Torzo kostela sv. Linharta propátral 
karlovarský lékař David Becher a povšiml si, že se 
tu při výstavbě zřejmě využívaly i sedimenty z okolí 
Vřídla.
1794 Začala výstavba Nových Tuhnic. 
Základnou zdejšího osídlení byl velký statek. Pro 
cestu z Obory (od cihelny) do Tuhnic se pak vžilo 
pojmenování Cihlářská.
1838 Starší, pravděpodobně barokní kapličku 
sv. Linharta, stojící u tehdy velmi frekventované 
cesty do Horního Slavkova, nechala přestavět 
v pseudogotickém stylu manželka lorda Wiliama 
Russella.
1858  Město koupilo bývalou cihelnu, objekt, 
z něhož pak vznikla restaurace Sv. Linharta. Údajně 
na základech původní stavby.
1873  Zmínky o provozu kavárny Sv. Linhart. 
Bylo to oblíbené výletní místo návštěvníků lázní. 
1884 Další úpravy kaple sv. Linharta zaplatil 
lord Ampthill, syn lorda Russella.
1923 28. 7. se do návštěvní knihy výletní 
kavárny Sv. Linhart zapsal první československý 
prezident T. G. Masaryk. Oblíbil si zdejší jablkový 

závin, švestkové knedlíky a tvarohové omelety.
Kavárnu navštěvoval při každém svém pobytu 
v lázních, občas například s Karlem Čapkem, a čas-
to sem jezdil na koni.
1970 Některé cesty v karlovarských lesích 
byly vyasfaltovány. Například cesta od Myslivny 
k Linhartu nebo od Výšiny přátelství přes Linharta 
do Doubí či do Tuhnic.
1972 Generální oprava kaple sv. Linharta. 
Stavba dostala nový krov, střecha byla pokryta 
zinkovým plechem a na popud pana Karla Nejdla 
byla vyspravena i část zříceniny kostela.
1988  Pan František Havlíček, legendární 
vedoucí lesní restaurace Sv. Linhart, oslavil s přáteli 
30. výročí působení v této provozovně.
1989 Karlovarské muzeum zahájilo na místě 
bývalého kostela sv. Linharta archeologické práce. 
Výzkum trval 3 roky a přinesl množství nálezů 
a nových poznatků.
1990 1. 3. silný noční vítr napáchal v karlo-
varských lesích obrovské škody. Cestu k Linhartu 
a potažmo téměř ke všem dalším objektům v lesích 
zatarasily popadané stromy. Po vichřici se muselo 
v následujících letech zpracovat cca 58 000 kubíků 
dřeva. 
1999  Torzo kostela sv. Linhart bylo po ukonče-
ném výzkumu zakonzervováno a objekt včetně okolí 
pietně upraven. 
2000 Pod kaplí sv. Linharta bylo upraveno 
malé zátiší. Text na pamětní desce upozorňuje, 
že v roce 2000 uplynulo 675 let od první písemné 
zmínky o osadě a o lesích v okolí Vřídla.
2007 18. 10. pan děkan Jiří Hladík vysvětil 
opravenou kapličku sv. Linharta. Do výklenku 
v kapli byla nainstalována nová socha sv. Linharta 
z lipového dřeva.
2012 Pod Linhartem bylo otevřeno nové lano-
vé centrum nabízející okruhy s lanovými překážka-
mi pro děti i dospělé.
2013  V rámci projektu Příroda spojuje – 
Svatý Linhart bylo na podzim slavnostně otevřeno 
v prostorách bývalé výletní kavárny nové informační 
centrum a v jejím okolí první části obnovené obory.

zahRadní RestauRace byla vyhledávaným cílem návštěvníků. Foto: Stanislav Wieser pozoRovací lávka nad oborou s daňky je dlouhá téměř půl kilometru.
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1. února 1898  
Bylo zřízeno telefonní spojení Karlovy Vary – Dre-
sden – Berlin.

1. února 1904  
Byla otevřena restaurace Deutsches heim, dneš-
ní Velkopopovická pivnice na Petříně č. p. 10. 

1. února 1911  
Ve dvoře hotelu Trautwein bylo otevřeno kino 
zentral, dnes kino Čas na třídě T. G. Masaryka.

3. února 1910  
Na pozemcích Helenina dvora (Helenenhof) byla 
zahájena výstavba hotelu imperial.

4. února 1901  
Ve věku 98 let zemřel Dr. gallus hochberger. 
Byl nestorem karlovarských lázeňských lékařů 
a významnou osobností města Karlovy Vary. 
Ve své závěti věnoval městu svoji knihovnu, 
která obsahovala 12.000 knih. Jeho pohřbu dne 
7. 2. 1901 se zúčastnilo takové množství lidí, jaké 
město ještě nezažilo.

David Becher se  
narodil U Dvou řetězů
• Karlovarské kalendárium je novou řadou historických zastavení, 
která připomenou události dodnes známé i ty už pozapomenuté. 
Některé z nich ukazuje na dobových fotografiích, jež jsou v seriálu 
velmi důležitým doplňkem.

vekou únorovou událostí napříč staletími 
je pro karlovarskou historii bezpochyby 
narození zdejšího nejvýznamnějšího lékaře 

Dr. Davida Bechera. Narodil se 19. 2. 1725 v Kar-
lových Varech v domě U Dvou řetězů.

V Praze vystudoval medicínu a po přechodném 
pobytu ve Vídni přesídlil do Karlových Varů, kde 
působil jako lázeňský lékař. Provedl jako první 
analýzu pramenů a napsal o tom knihu. 

Napsal i další lékařské spisy a pojednání. 
Jeho lékařské působení v Karlových Varech mu 
přineslo velké uznání veřejnosti. Zasloužil se 
o modernizaci karlovarské balneologie a jeho 
léčebné metody jsou platné a používané dodnes. 
Obdržel titul Hippokrates Karlových Varů. 
Dr. David Becher zemřel 5. 2. 1792 a byl pohřben 
na ondřejském hřbitově.

Za svůj věhlas Karlovy Vary také vděčí ještě 
jeho synovci Josefu Becherovi, který se již od 
roku 1794 ve své apatyce U Tří skřivanů v Tržní 
ulici zabýval výrobou různých zdravotních likérů, 
založených na léčivých bylinách. V roce 1805 při-
jel do Karlových Varů anglický lékař Dr. Frobrig, 
který měl podobné zájmy jako Josef Becher. 

Brzy se spřátelili a Dr. Frobrig při odjezdu 
věnoval Josefu Becherovi recept na zbrusu nový 
likér, který připravil z bylin, jež sám nasbíral 
v okolí Karlových Varů během svého pobytu. 
Josef Becher recept ještě vylepšil a roku 1807 
začal tento lahodný žaludeční likér podporující 
trávení nabízet svým zákazníkům. 

Zprvu se likér jmenoval Karlovarská anglická 
hořká, pak žaludeční hořká a nakonec Karlovar-
ská Becherovka.

david becheR se zasloužil o modernizaci kar-

lovarské balneologie a jeho léčebné metody jsou 

platné a používané dodnes.

kino zentRal coby dnešní kino čas bylo otevřeno 

ve dvoře hotelu trautwein a už tehdy nabízelo 

návštěvníkům kýžené pohodlí.

výstavba hotelu iMpeRial započala na pozem-

cích helenina dvora před 104 lety. 

deutsches heiM na petříně dnes nese název 

velkopopovická  pivnice.
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4. února 1902  
Císařský rada Heinrich Edler von Mattoni (za-
kladatel lázní Kyselka) byl jmenován císařským 
komerčním radou. 

5. února 1910  
robert manzer, kapelník císařského 42. pěšího 
pluku, zvítězil ze 106 uchazečů o místo hudebního 
ředitele karlovarského lázeňského orchestru. 
Za dirigentským pultem stál plných 33 let a pak 
předal taktovku na dalších 35 let svému synu 
Augustovi.

8. února 1695  
Vyšlo pojednání Dr. Johanna christiana straus- 
se o Karlových Varech – Beschreibung des Carls-
-Bades (Popis Karlových lázní).

8. února 1695  
Byla císařem Leopoldem I. potvrzena městská 
privilegia.

9. února 1903 
V domě Goldener Schlüssel (Zlatý klíč) v Mühl-
brunnstrasse 21 (dnes Lázeňská ulice) byl otevřen 
americký konzulát. Konzulem byl jmenován John 
Steel Twells z Filadelfie. Jeho sekretářem se stal 
Ludwig Kettner, učitel anglického jazyka.

9. února 1913  
Karlovarská spořitelna slavila 50. výročí svého 
vzniku. Během své existence věnovala více než 
3 miliony korun na dobročinné účely.

10. února 1636  
Město poškodila velká povodeň.

10. února 1916  
Ve městě se začalo zavádět plynové osvětlení.

10. února 1859  
Se narodil významný architekt alfred bayer. 
Podílel se kromě řady objektů na výstavbě Měst-
ského divadla, Mlýnské kolonády a vypracoval též 
projekt dostihového závodiště ve Dvorech.

11. února 1939  
Říšský vysílač Leipzig vysílal živě z Národního 
domu (Schützenhaus) koncert na přání v rámci 
Akce zimní pomoci (Winterhilfswerk).

12. února 1900  
Rakouský Jockeyclub ve Vídni přebírá od Českého 
dostihového spolku na 10 let karlovarské závodiš-
tě ve Dvorech.

RobeRt ManzeR stál za dirigentským pultem 

karlovarského lázeňského orchestru třiatřicet let.

dostihové závodiště ve Dvorech projektoval 

alfred bayer.

kaRlovaRská spořitelna začala sloužit střada-

telům v Karlových varech před 151 lety.

Gallus hochbeRGeR byl nestorem karlovarských 

lázeňských lékařů, ve své závěti věnoval městu 

knihovnu s 12 tisíci svazky.

poJednání o kaRlových vaRech zpracoval 

Johann christian strauss. takhle vypadala jeho 

titulní strana.

histoRie kaRlovaRského poštovnictví od 

roku 1706 je popsaná v knize Die post in Karlsbad 

od Johanna bittnera. 
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15. února 1900  
Johann Pupp (78 let), majitel domu Melone 
na Staré louce, přišel o život ve svém domě kvůli 
ucházejícímu svítiplynu.

16. února 1917  
Pro válečné účely byli zabaveni psi vhodní pro 
vojenské účely.

17. února 1912  
Ve věku 63 let zemřel Johann bittner, ředitel 
poštovního úřadu v Karlových Varech, kde působil 
od roku 1898. Napsal knihu Die Post in Karlsbad 
ve které je uvedena podrobná historie karlovar-
ského poštovnictví od roku 1706. Kniha byla 
vydána v roce 1906 a má 390 stran.

17. února 1937  
Klement Gottwald a Rudolf Appelt referovali v ho-
telu střelnice (Národní dům) o řešení národnostní 
otázky v pohraničí a o tzv. Lidové frontě proti 
fašismu.

18. února 1899  
Na léčení přijíždí princ Leopold von Bayern.

18. února 1902  
Císař Franz Josef I. věnoval karlovarskému Stře-
leckému spolku nový prapor.

18. února 1939  
Městská správa nabízí k prodeji 56 z 90 lázeň-
ských domů a hotelů, které dříve patřily židov-
ským majitelům. Jedná se např. o Richmond, 
Geysirpark, Esplanade a Lázně I.

19. února 1725
V domě U Dvou řetězů v Karlových Varech se na-
rodil Dr. David becher.

21. února 1904 
Karlovarský spolek filatelistů slaví 10. výročí 
svého založení.

21. února 1904  
Byla zbourána stará plynová stanice, postavená 
roku 1867 u Chebského mostu. 

22. února 1799  
Nastal velký výbuch Vřídla, jako i vícekrát v his-
torii.

22. února 1903  
Obyvatelé Karlových Varů, ale také Kraslic a Aše 
pocítili lehké zemětřesení, které však nemělo vliv 
na léčivé prameny.

22. února 1913  
Bývalý majitel kavárny Sanssouci heinrich edu-
ard anger zemřel ve věku 73 let. 
Vlastnil též hotel Anger vedle divadla a byl před-
sedou Karlovarského spolku turistů (Karlsbader 
Wandererclub).

23. února 1901  
Byl slavnostně otevřen Grandhotel Schützenhaus 
(Národní dům). Bylo pozváno mnoho hostů a ko-
nalo se večerní slavnostní představení.

23. února 1905  
Městská rada uvolnila 5 000 K pro postavení 
pomníku císařovny Elisabeth.

25. února 1896  
Městská rada povolila zřízení třetí lékárny ve 
městě. Jednalo se o lékárnu Zum Goldenen Kreuz 
(U Zlatého kříže) naproti celnímu úřadu. Dnes ulice 
I. P. Pavlova

26. února 1903  
Ve věku 75 let nečekaně zemřel Oberst Ritter von 
Jaworsky, velitel Vojenského lázeňského ústavu.

28. února 1905  
Na léčení přijel velkovévoda z Oldenburgu.

sestavil: antonín foglar

snímky z archivu autora

heinRich eduaRd anGeR vlastnil hotel anger 

vedle divadla stejně jako proslulou kavárnu  

sanssouci.

plynová stanice u chebského mostu postavená 

roku 1867 byla zbouraná právě před stodeseti lety.

v hotelu střelnice, později Národním domě, 

referovali Klement gottwald a rudolf appelt o řeše-

ní národnostní otázky v pohraničí.

david becheR se zasloužil o modernizaci kar-

lovarské balneologie a jeho léčebné metody jsou 

platné a používané dodnes.
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akadeMie zdraví

Přednášky v Alžbětiných lázních začínají vždy 
v 17 hodin, cena za jeden seminář je 80 korun. 
Za zvýhodněnou cenu je možné navštěvovat 
více seminářů, případně se přijít podívat jen 
na vybraný. Předchozí přihlášení není nutné.

6. 2.  harmonizace těla pomocí  
 rostlinných adaptogenů.

13. 2. Kineziologie onebrain a vztahy.

20. 2. Jak mysl ovlivňuje naše duševní zdraví.

27. 2. Život s totální endoprotézou –  
 kloubní náhradou.

6.3.  Jídlo – lék, nebo jed?

Akci podporuje společnost KV City Centrum, 
pořadatel Farmářských trhů v Karlových Va-
rech. Současně se zdravím fyzickým se Blu-
diště za laskavého přispění finanční podpory 
Karlovarského kraje snaží přispět i ke zdraví 
psychickému. Rodičům od února nabídne 
pravidelné besedy týkající se výchovy dětí 
a budování zdravých vztahů v rodině.  
Více informací o akcích na webu bludistekv.cz.

Zdraví občanů je bohatstvím města 
Do celkové atmosféry lázeňského města by se 
měl jednoznačně promítat i pocit sounáležitosti 
a aktivního zájmu občanů o zdravý životní styl. 
Právě k tomu vás navede Akademie Zdraví.
Hodnota zdraví by neměla nabývat na síle až 
s přibývajícím věkem a zdravotními potížemi. 
Zdravotnické služby samy o sobě zdraví nezajistí, 
k jeho udržování bychom měli přispívat především 
sami. U nohou nám leží přírodní bohatství, za kte-
rým se sjíždí už od založení města Karlem IV. lidé 
z celého světa, umíme ho využít i my? Umíme se 
vůbec ke svému zdraví a zdraví svých blízkých 
postavit zodpovědně?

Už v minulém pololetí se ukázalo, že někteří 
z nás ke svému zdraví rozhodně laxně nepři-
stupují. Akademii Zdraví pořádanou občanským 
sdružením Bludiště navštívili lidé v produktivním 
věku i ti starší. A zájem nebyl zdaleka pouze 
u žen a starších občanů. „Velmi srozumitelně, 
byť v kostce, interaktivně, přiměřeně chápání lidí 
různého věku, vzdělání, profesí, jsme diskusní 
formou seznamováni s nejnovějšími trendy vzniku 
nemocí a zachování zdraví,“ říká jedna z účastnic 

Jana Durdisová. Velkým objevem pro mnohé 
ze zúčastněných je podle ní také síla myšlenky. 
„Zjistila jsem, že to je vlastně síla pro zachování 
zdraví či spuštění nemoci. Vždy doma ještě pracuji 
s probíraným tématem a doplňuji si nevyřčené.“ 
Ač vzděláním psycholog a psychoterapeut v silně 
patologickém prostředí, vždy v těchto jednotlivých 
lekcích získá Durdisová něco nového a inspiru-
jícího pro sebe a svou práci – působení na své 
klienty. „Nalezla jsem tady skvělé lidi, duchovně 
hodně na výši. Obdivuji vždy znalosti mnohých 
a věřím, že se z nás stanou do budoucna dokonce 
přátelé,“ přeje si Durdisová.

Akademie Zdraví pokračuje i v letošním roce. 
Nabízí formou besed a přednášek kultivovaný 
pohled na zdraví očima specialistů v příjemném 
prostředí velkého sálu Alžbětiných lázní. Vedle 
odborné náplně mají besedy význam i společen-
ský. A třeba právě setkání tváří v tvář s odborní-
kem přinese potřebný posun. Nebo během diskuzí 
změníte svůj dosavadní názor a setkáte se s lidmi, 
kteří jsou naladěni na stejné vlně. 
božena turoňová

Jak se chovat, to Vary 
učí „Špaček v sukni“
• Etiketa není sketa aneb kde hra končí a začíná život. 
V Karlových Varech se od Nového roku vyučuje eti-
keta a slovní sebeobrana pro děti od čtyř let, mládež 
a dospělé. Kurzy jsou určeny pro všechny ty, kteří se 
chtějí umět pohybovat ve společnosti, zvládat konfliktní 
situace a čelit slovním útokům a provokacím.

od 6. ledna nabízí centrum osobního rozvoje EtikArt kurzy etikety v ojedi-
nělé kombinaci se slovní sebeobranou v duchu hesla: Svoboda druhého 
končí tam, kde začíná ta naše. „V kurzech se zážitkovou formou seznámíte 

s etiketou nejen jako pravidly společenského chování, ale i jako nástrojem rozvoje 
osobnosti, schopnosti obhájit a respektovat sám sebe a uspět v jednání s lidmi. 
Budeme se podílet na budování vašeho sebevědomí,“ říká Eva Jungmanová, maji-
telka centra EtikArt a jak sama sebe nazvala: „Špaček v sukni.“

Podle ní je důležité vědět nejen to, ve které ruce a jak držíme vidličku, že nůž 
se neolizuje a co se hodí obléci si do společnosti, ale především mít respekt k sobě 
a k druhým. „Dětem chceme představit pravidla etikety nenásilnou formou, nechat 
je samotné, aby dospěly pomocí svých vlastních příběhů v reálných situacích 
ke správnému názoru,“ vysvětluje Jungmanová.

Centrum vysvětlí, jak se chovat v rodině, na ulici, ve škole, na návštěvě, u stolu, 
v divadle, v restauraci, na cestách, a najde se nepřeberná řada další situací. Na je-
jím konci je ovšem získání respektu a úcty k sobě a ostatním, k pravidlům morálky 
a etikety, a to za absolvování kurzu jistě stojí. (pam)

inzerce

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554
SC-332512/01

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-332433/02

Překládáme veškeré  
evropské jazyky  
včetně soudního ověření

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

SC-332435/02
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· JuNiorsKÝ půLmaratoN

Juniorský maraton dosáhl plnoletosti, 
v dubnu startuje již 18. ročník
• Za 17 let svého života Juniorský maraton hodně vyrostl a dospěl po všech stránkách. Od roku 1997, 
kdy se konal první ročník, byl s 5 zúčastněnými školami pouze malým bratříčkem slavného Prague In-
ternational Marathonu. Obliba Juniorského maratonu však rychle stoupala a počet týmů každým rokem 
narůstal. V roce 2013 se jich zúčastnilo již rekordních 188!

Juniorský maraton je jedinečný projekt or-
ganizátorů RunCzech běžecké ligy, který je 
určený výhradně studentům středních škol. 

Ve třinácti krajích České republiky se v průběhu 
celého dubna poběží třináct semifinálových kol, 
kde si desetičlenné týmy středoškoláků vyzkou-
ší, jaké to je uběhnout maraton. Každého člena 
tedy čeká 4,2 kilometru dlouhý úsek. Ti nejlepší 
z nich postoupí do finále, které se koná 11. května 
v rámci věhlasného Volkswagen Maratonu Praha. 
Studenti tak dostanou možnost startovat po boku 
nejlepších vytrvalců světa.

„Na Juniorském maratonu je nejhezčí, jak se 
studenti vzájemně podporují a užívají si závod. 
Řada škol se účastní pravidelně a my jsme rádi, 
že se nám díky podpoře ze strany města, kraje 
a našich partnerů daří pořádat největší běžeckou 
akci v České republice pro studenty středních 

škol,“ říká Markéta Balcarová z organizačního 
týmu Juniorského maratonu.

 Registrace jsou již otevřené, navštivte proto 
stránky www.runczech.com a přihlaste se! 
Startovné je zdarma, takže stačí dát dohromady 
partu deseti lidí, nazout boty a začít trénovat. 
Obsazenost týmu je možné měnit až do samot-
ného závodu. Nezáleží na tom, jestli jste zdatný-
mi sportovci, nebo se s během teprve chystáte 
začít. V tomto závodě je hlavní týmový duch a jde 
o to si ho užít.

titul obhajují borci
Pro Karlovarský kraj startuje Juniorský mara-
ton 24. dubna 2014 v Karlových Varech. V roce 
2013 maratonskou trasu nejrychleji zdolalo První 
české gymnázium KV s družstvem Borci v čase 
2:53:36, na druhém místě skončilo Gymnázium 

Ostrov (2:55:34) a třetí doběhli studenti ze Střed-
ní odborné školy pedagogické, gymnázia, vyšší 
odborné školy Karlovy Vary (2:56:57). Uvidíme, 
jestli se jim letos podaří obhájit a opět se postaví 
na stupně vítězů. 

Organizátoři chtějí touto akcí podpořit boj proti 
obezitě mladých, zároveň si slibují zvýšení zájmu 
o vytrvalostní běh a o sport obecně. U mnohých 
běžců se jim tento záměr daří a už se s nimi 
dokonce potkávají na startu závodů RunCzech 
běžecké ligy. Zářným příkladem je Jan Rejmiš 
z Gymnázia Jana Nerudy v Praze. Jeho tým vyhrál 
v rámci Juniorského maratonu letošní pražské 
semifinálové kolo a na O2 Grand Prix Praha se 
s týmem Ještě nerudnější běžci umístil v celko-
vém pořadí na druhém místě ve fantastickém čase 
38:46 minuty na 10 kilometrů.
zdenka pecková

boRci v roce 2013 maratonskou trasu nejrychleji zdolalo první české gymnázium Karlovy vary.
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Petra Fišerová na karlovarský 
půlmaraton nedá dopustit

mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary si vloni 
zažil svoji půlmaratonskou premiéru. Byla 
při ní i Petra Fišerová, pravidelná účast-

nice závodů RunCzech běžecké ligy a nadšená 
běžkyně. Letos si Karlovy Vary zaběhne podruhé 
a pokusí se o překonání svého osobního maxima.

V rámci RunCzech běžecké ligy jste již absolvova-
la závod v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem 
a v Karlových Varech. Kde se vám běželo nejlépe?
V Budějovicích to byl opravdu krásný závod a na-
víc to byl můj úplně první půlmaraton. Na ten se 
nezapomíná a asi zůstává tím nejkrásnějším.  
Ten pocit, že jsem to dokázala, ten je nepopsa-
telný, ten je prostě nej. Po Budějovicích jsem 
běžela Ústí a to mi úplně nesedlo. Ve Varech 
jsem si splnila svůj sen uběhnout půlmaraton 
pod dvě hodiny a to se povedlo.

Jak se vám líbil první ročník Mattoni 1/2Maratonu 
Karlovy Vary, takzvaně na domácí půdě?
Běžet na domácí půdě se mi zdálo celkem těžké, 
znáte terén (to znamená každý stoupák, každou 
táhlou rovinku) a v hlavě se vám pořád promí-
tá, kolik toho máte ještě před sebou. Nakonec 
se ukázalo, že jsem z toho měla strach úplně 

zbytečně, Vary mě příjemně překvapily a závod 
se mi moc líbil. A nejen mně, ale i mým běžeckým 
přátelům. Nálada a skvěle zvolená trať vedoucí 
centrem lázeňského města, to vše mělo jedineč-
nou atmosféru. Já na Mattoni 1/2Maraton Karlovy 
Vary nedám dopustit, je to opravdu krásný závod 
a je perfektní, že se zde závod takové úrovně 
koná. 
 
Běháte půlmaratony pravidelně? Kdy jste běžela 
svůj první závod?
V tomto ohledu jsem úplný začátečník, svůj 
první půlmaraton jsem běžela v právě v Českých 
Budějovicích v roce 2012 a doběhla jsem ho 
v čase 2:00:59.

V roce 2013 se vám v Karlových Varech podařilo 
stáhnout výsledný čas pod hranici dvou hodin. 
Plánujete letos útok na tento čas?
Čas pod 2 hodiny byl můj cíl, letos se samo-
zřejmě pokusím běžet ještě malinko rychleji, 
uvidíme, v jaké budu kondici.

Kromě Karlových Varů, přemýšlíte o účasti na 
dalších závodech RunCzech běžecké ligy i v roce 
2014?

Letos si zaběhnu jen ten domácí, karlovarský. 
Na půlmaratony se člověk musí připravovat a to 
znamená běhat, běhat a běhat a já se ráda věnuji 
v létě i jiným sportovním aktivitám. 

Máte nějaký běžecký sen, který byste si chtěla 
splnit? Například uběhnout maraton?
Vloni jsem si vyzkoušela i nějaké orientační běhy 
a to je také silný zážitek, o maratonu jsem ještě 
nepřemýšlela. To je v mých očích zatím hodně vy-
soká meta. Ale nikdy neříkej nikdy, takže kdo ví.... 
zdenka pecková

petRa FišeRová je pravidelnou účastnicí závodů 

runczech běžecké ligy.

v kaRlových vaRech odstartuje letos Juniorský maraton 24. dubna.

inzerce

  v
od

a 
kv

ali
tn
ě

vo
da

kv
a

www.vo
da

kv
a.c

z

» 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-340084/01
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billiard klub imperiál
Sportovní klub Snooker & Galerie Koule 
Karlovy Vary
Libušina 14, Karlovy Vary
Tel.: 775 557 889

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

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

Billiard Golf KluB imperiál

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

Ženská basketbalová liga – nadstavba, skupina a2
9. 2.  16.30 Loko K. Vary – DSK Basketball

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

Pravidelná cvičení podle Systému Jóga v denním životě  
(1. lekce zdarma):
pondělí:  18.00  pokročilí 
     Jógacentrum
úterý:  18.00  začátečníci a mírně pokročilí 
     Jógacentrum
středa:   18.00  začátečníci a mírně pokročilí 
     ZŠ Nejdek (na náměstí)
čtvrtek:  19.15  začátečníci a mírně pokročilí 
     Mateřské centrum Drahovice

jóGa

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

společenský a moderní tanec:
SOA Podnikatel (zrcadlový sál) – Drahovice
Pondělí:   15.15–16.45 – děti 8–12 let 
Pondělí:   16.45–18.15 – mládež – společenský tanec
Pátek:  18.00–20.00 – mládež – taneční skupina TSF 

zŠ J.a.Komenského - Drahovice
Čtvrtek:  14.00–14.45 – děti 4–7 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

aktivity probíhající v únoru:
Neděle   20.00  pro pokročilé dospělé páry
Úterý   17.30  Single Ladies Latino 1
Úterý   18.30  Single Ladies Latino 2
Středy  18.00  pro mládež  pokračovací   
Středy    20.00  pro začínající dospělé 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

Akce:
2. 2.    10.30    seminář tango argentino
Lektoři: Gundula a Tilo Thoss – Plauen, Německo

16. 2.  10.30 seminář country tance
Lektor: Ivan Bartůněk – Brno

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,

taneční kurzy pro mládež
každý pátek od 17.30 do 20.45 hod.

taneční klub D - team&n bsp
úterý   19.00–20.30 hod.
pátek   16.00–17.00 hod. 
neděle   17.00–19.00 hod.

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

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny  
Klubu českých turistů.

1. 2.  Mariánské Lázně – Zimním krajem léčivých vod
8. 2.  Naučná stezka Dalovice
15. 2.  Drnov u Slaného – protiatomový kryt
22. 2.   Horní žďár – cíl je U Václava
1.3.  Masopust v Kadani 

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
2. 2.  15.30 Karlovy Vary – Plzeň
6. 2.  18.00 Karlovy Vary - Třinec

mhL
11. 2.  18.00 Karlovy Vary - Spartak Moskva
12. 2.  18.00 Karlovy Vary - Spartak Moskva
15. 2.  17.00 Karlovy Vary - Doněck
16. 2.  17.00 Karlovy Vary - Doněck
20. 2.  18.00 Karlovy Vary - Salzburg
21. 2.  18.00 Karlovy Vary - Salzburg

hoKej
triatlett Karlovy vary
www.triatletkv.estranky.cz.  
Tel.: 734 321 414; 736 650 327
Spojení na trenéry:
L. Markusková, tel. 734 321 414 (do 12 let)
O. Dvořák, tel. 736 650 327 (od 12 let)

Tréninky na stadionu v Tuhnicích a v tělocvičně v Ekonomické 
škole, jezdí se také do atletického tunelu do Sokolova. Klub s 
úspěšnou atletickou přípravkou (7–10 let) zahájil v letošním roce 
i pravidelnou činnost atletické školky a do svých řad rád přivítá 
zájemce o atletiku od 3 do 18 let. S tréninkem pomohou také 
rekreačním běžcům (příprava na Karlovarský půlmaratón 24. 5.)

atletiKa

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/

23. 2.  1. liga, skupina západ
Karlovarský šachklub Tietz –  ŠK Zikuda Turnov B

16. 2.  2. liga, skupina a
Karlovarský šachklub Tietz B – ŠK Kladno

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

šachy

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

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

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

2. 2.   15.00 Jana galinová:  
     za brankou je drak
Docela velké divadlo. Pohádka o hloupém drakovi, který by 
se rád oženil s princeznou, ale smůla se mu lepí na paty.  
Hrají: Lenka Lavičková, Lukáš Masár. Režie: Jurij Galin

3. 2.  19.30 e. e. schmitt: heslo morálka
Divadlo Palace. V loveckém zámečku barona Holbacha pózuje 
polonahý Denis Diderot pro madame Therbouchovou, se 
kterou vede velmi „galantní“ rozpravu, když tu je z milostných 
hrátek vyruší v naléhavé záležitosti filozofův sekretář: je třeba, 
aby Mistr okamžitě napsal příspěvek do slavné Encyklopedie 
– heslo morálka. Tak začíná Diderotův bláznivý den, během 
kterého je populární osvícenský filozof se sklony k libertinství 
neustále vyrušován při svých pokusech jak v oblasti filozofie, 
tak i při svých milostných spádech. Hrají:  Miroslav Etzler, Nela 
Boudová, Kateřina Pindejová, Ivana Stejskalová, Michaela 
Sejnová, Václav Šanda / Josef Vaverka.

5. 2.  19.30 big band Karlovy vary:  
     glenn miller story
Základním repertoárem Big Bandu jsou skladby ze zlaté éry 
swingu. Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie, Benny Go-
odman, George Gershwin aj. patří k mistrům swingové hudby. 
Jejich skladby uslyšíte na koncertech Big Bandu Karlovy Vary 
a jeho sólistů pod vedením trombonisty Zdeňka Kráma. Sólo 
zpěv: Miroslava Lendělová.

9. 2.  15.00 marie petrovská:  
     o líných čertech
Divadlo M Duchcov. Hudební pohádka o dvou čertech, které 
Lucifer pro jejich lenost vyhnal z pekla sloužit na zem. Po čase 
přišli z pekla zkontrolovat, jestli se již napravili a nějaké dušič-
ky nastřádali. Zdali se jim to povedlo, zjistíte v naší pohádce. 
Hrají: Milan Petrovský, Marie Petrovská, Tomáš Nisser, Marie 
Petrovská ml. nebo Vendula Mikulová. Režie: Marie a Milan 
Petrovští.

10. 2.  19.30 Jaroslav sypal: Kšanda 
Komedie ze současnosti nabitá humorem. Vzestup a pád 
malého českého človíčka vám zaručeně provětrá bránici a 
zbaví všech nemocí, protože smích léčí. Hrají: Jaroslav Sypal, 
Michaela Kuklová, Martin Maxa, Miluše Bittnerová, Miroslav 
Šimůnek, Petr Jančařík, Milan Pitkin, Tereza Šefrnová. Režie: 
Rostislav Kuba

12. 2.  19.30 petr iljič čajkovskij:  
     Labutí jezero
Severočeské divadlo. Labutí jezero patří k nejslavnějším 
a nejznámějším klasickým baletním titulům a je součástí 
repertoáru všech světových scén. Labutí jezero je pro každou 
novou generaci sólistů a pro celé soubory vzrušující výzvou 
k prezentaci vrcholné taneční virtuozity. V roli Odetty - Odilie 
a Prince vystoupí sólisté baletu Margarita Pleškova a Vladimír 
Gončarov. Účinkují: sólisté, balet a orchestr Severočeského 
divadla Ústí nad Labem.

13. 2.  19.30  isabele mergault:  
     sbohem, zůstávám!
Divadlo Kalich. Českou premiéru momentálního velkého hitu 
divadelní Paříže, komedii Isabelle Mergault Sbohem, zůstávám  
uvedlo Divadlo Kalich v dubnu 2013. Stejně jako ve Francii, 
i v případě tuzemského uvedení půjde o mimořádnou divadelní 
událost, neboť tato hra svede poprvé dohromady na jedno je-
viště tři skvělé komiky Ivu Janžurovou, Janu Paulovou a Pavla 
Zedníčka. Výjimečné herecké obsazení doplňují ještě Jaromír 
Dulava v alternaci s Antonínem Procházkou, který inscenaci 
rovněž režíruje.

16. 2.  19.30 axel hellstenius, petter Naess:  
     chvála bláznovství
Činohra Karlovarského městského divadla. Hra podle novely 
Ingvara Ambjørnsena vypráví  o autistické dvojici, která je po 
úspěšné léčbě propuštěna z ústavu do chráněného bydlení. 
Musí se aktivně zapojit do vnějšího světa, jinak jí hrozí návrat 
zpět do psychiatrické léčebny. Hrají: Tomáš Petřík, Michal 
Malátný, Karel Beseda, Leny Lang, Magdalena Hniličková, 
Linda Kotisová. Režie: Jiří Seydler

17. 2.  19.30 burton Lane, edgar yip harburg, 
     fred saidy: Divotvorný hrnec
U nás nejčastěji uváděný americký muzikál. Slavná úprava 
pánů Voskovce a Wericha, nesmrtelné hity (Tam za tou duhou, 
S čertem si hrát...), podívaná pro celou rodinu. Navíc v kopro-
dukci Karlovarského městského divadla se Západočeským 
divadlem Cheb a Karlovarským symfonickým orchestrem, 
který bude produkci živě doprovázet.

18. 2.  19.30  galakoncert operetních melodií
Komorní orchestr Nálady se sólisty Venuše Dvořáková, 
sólistka opery DJKT Plzeň, Roman Krebs - tenor, sólista opery 
DJKT Plzeň, Petr Matuszek - bas, sólista opery Severočes-
kého divadla opery a baletu. Nejslavnější operetní melodie 
a evergreeny ze slavných operet F. Lehára, J. Strausse, E. 
Kalmána, O. Nedbala a dalších. Umělecký vedoucí Petr Macek 
bude program moderovat i v němčině.

20. 2.  19.30 Karel Šíp a Josef alois  
     Náhlovský: minipárty 
Nový zábavný pořad, který volně navazuje na oblíbenou 
Všechnopartičku.Ve volném dialogu hlavní protagonisté 
pohovoří o svých sportovních aktivitách i cesty do zahraničí, 
opředené veselými historkami.

22. 2.  19.30 David seidler: Králova řeč
Divadlo Pod Palmovkou. Hra, která je předchůdkyní slavného 
stejnojmenného filmu, začala vznikat v osmdesátých letech 
minulého století na motivy vzpomínek svérázného „královské-
ho logopeda" Lionela Logua. Protože však nesměly na základě 
přísného zákazu Alžběty (Královny matky) autorovi během 
jejího života vydány Loguovy deníky dotýkající se jednoho 
z nejcitlivějších momentů moderních britských dějin, mohla 
být dokončena až po roce 2002, kdy zemřela. Hrají: Martin 
Stránský, Petra Horváthová, Kateřina Macháčková, Dušan 
Sitek, Miloš Kopečný, Karel Vlček, Ivan Jiřík, Saša Malinská, 
Rudolf Jelínek, René Přibil, Jiří Havel, Karel Hlušička. Režie: 
Petr Kracik.

27. 2.  19.30 L. vaculík, p. malásek:  
     edith, vrabčák z předměstí
Divadlo J. K. Tyla Plzeň. Inscenace mapuje životní cestu 
slavné francouzské šansoniérky Edith Piaf od prvních písniček 
v pařížských ulicích přes slavné kabarety až po triumfální 
vystoupení v Olympii. V inscenaci zazní nejslavnější a nej-
krásnější šansony Edith Piaf ve strhujícím autentickém podání 
Radky Fišarové, světově nejmladší představitelky titulní role 
muzikálu Evita. Režie a choreografie: Libor Vaculík.

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

7. 2.  19.30 Lázně iii romantické fantazie
Hector Berlioz: Korzár, Johannes Brahms: Koncert pro housle 
a violoncello, Hector Berlioz: Fantastická symfonie. Jakub 
Sedláček, koncertní mistr KSO - housle, Martin Ondráček, 
koncertní mistr - violoncello. Dirigent Mário Košik.

20. 2.  19.30 Lázně iii za zvuků horen
Antonín Rejcha: Předehra, op. 24, Joseph Haydn: Koncert pro 
dva lesní rohy a orchestr, Robert Schumann: Symfonie č. 3 
„Rýnská“. Radek Baborák - lesní roh, Kateřina Javůrková - 
lesní roh, laureátka MS PJ 2013. Dirigent Radek Baborák.

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

5. 2.   19.30 prokop, hrubý, andršt
Folkrock. Klub Paderewski. Soubor vznikl spojením tří muzi-
kantských individualit v roce 1987 a po znovuobnovení v roce 
2000 je na scéně dodnes. Repertoár se v podstatě od počátků 
kapely téměř nezměnil a koncertní program pojmenovaný 
jednoduše Unplugged nám ho předvádí v celé šíři.

9. 2.   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.

10. 2.   19.30 fleret
Folklor. Klub Paderewski. Slavná folkrocková skupina působící 
na naší hudební scéně už třetí dekádu vystoupí poprvé na 
scéně Klubu Paderewski. Jejími řadami prošel i Vlasta Redl 
a často s ní zpívá i fenomenální Jarmila Šuláková.

13. 2.  19.30 Jiří Dědeček
Folk. Klub Paderewski. Slavný karlovarský rodák, předseda 
českého PEN klubu, někdejší umělecký kolega Jana Buriana, 
básník a především skvělý a osobitý písničkář se opět vrací do 
Klubu Paderewski. Jeho posledním albem je CD Prší nám do 
Campari, ale ke koupi jistě bude i jeho poslední kniha Pohádky 
o malé tlusté víle.
 
14. 2.  19.30 carlo goldoni - treperendy
Divadelní komedie. Divadelní studio D3. Repríza situační 
komedie z pera slavného italského dramatika Carla Goldoniho 
v nastudování Divadelního studia D3.

19. 2.   19.30 voila
Nejprve hráli tradiční francouzské šansony, později se rozhodli 
dát jim nový rozměr, a známé písně tak dostaly novou tvář 
díky bohatosti jejich úprav. Voila hrají hudbu překvapující 
lehkostí, vtipem a originalitou.  

28. 2.   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.
 

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 v době 
uzávěrky pro celý únor připravený a  změny mohou nastat 
také ve stávajícím programu. pro aktuální informace 
navštivte kinocas.info.

27.–29. 1.  19.30 vlk z Wall street  
     (usa 180 min., titulky)
Podívaná z doby, kdy na Wall Street vládla pravidla Divokého 
západu. Režie: Martin Scorsese. Hrají: Leonardo DiCaprio, 
Matthew McConaughey ad.

30. 1.–2. 2. 17.00 47 róninů  3D  
     (usa 119 min., české znění)
Rónin je samuraj, který ztratil svého pána a tím i svou čest. 
Režie: Carl Rinsch. Hrají: Keanu Reeves, Rinko Kikuchi, 
Hiroyuki Sanada ad.

30. 1.–2. 2. 19.30 Jack ryan: v utajení  
     (usa 100 min., titulky)
Jack Ryan právem patří do elitní ligy tajných agentů. Režie: 
Kenneth Branagh. Hrají: Chris Pine, Keira Knightley, Kevin 
Costner ad.

1.–2. 2.    15.00 mrňouskové  
     (francie 80 min., české znění)
animovaný rodinný. Režie: Hélene Giraud, Thomas Szabo

3.–5. 2.   17.00 Krásno (čr 119 min.)
Krásno je jezero nad městem Šumperk. Režie: Ondřej Sokol. 
Hrají: Martin Finger, Ondřej Sokol, Jana Krausová ad.

3.–5. 2.   19.30 12 let v řetězech  
     (usa 134 min., titulky)
Režie: Steve McQueen. Hrají: Chiwetel Ejiofor, Dwight Henry, 
M. Fassbender ad.

Kmd karlovarské městské divadlo

divadlo husovKa

Kso karlovarský symfonický orchestr

Kino čas



26   krl° únor 2014

· KuLturNí servis

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

1.–2. 2.   14.30 Ledové království  
     (usa  109 min, dabing)
Zimní animovaný hit z produkce studia Walta Disneye.

1.–2. 2.   16.00 hobit: Šmakova dračí poušť 
     (usa/N. zéland 161 min., dabing)
Přístupný, fantasy

1.–2. 2.   19.30 Jack ryan: v utajení  
     (usa/rusko 100 min., titulky)
Vzhledem k nízkému věku toho má Jack Ryan za sebou poměr-
ně dost – těžké zranění z války v Afghánistánu, které ho málem 
doživotně zmrzačilo, náročnou rekonvalescenci, doktorát 
z ekonomie a práci ekonomického analytika v CIA, kterou před 
svým okolím a dokonce i před vlastní ženou (Keira Knightley) 
úspěšně tají. Když zachytí nestandardní operaci provedenou 
ruským finančním gigantem, pošle ho jeho řídící důstojník 
(Kevin Costner) do Moskvy, aby na místě zjistil, co se děje.

3.–5. 2.   19.30 vejška (čr 85 min., komedie)
Jiří Mádl v nové české komedii Tomáše Vorla. Hudba a rap 
DJ Mika a Vladimíra 518.

4. 2.   17.00 projekce pro seniory se zvýhod- 
     něným vstupným: Křídla vánoc  
     (čr, 100 minut, milostné drama). 
Filmový hit Karin Babinské s R. Krejčem a V. Kerekes v hlav-
ních rolích.

6. 2.   19.30  filmový klub: Život té druhé 
     (francie 97 minut)
Lehká romantická komedie je jako správně namíchaný drink 
s tajemstvím, zlehka přikořeněný dávkou mysteria i dramatu.

6. 2.   21.05 Jazz a poezie
Nejlepší české básně 2013.

7.–9. 2.   17.00 Dědictví aneb kurva se neříká 
     (čr 106 min., komedie)
Vlastička umřela. Vesnický kostel, pohřební kočár tažený 
koňmi, farář, obyvatelé Olšan a souputníci zvláštního života Bo-
humila Stejskala (Boleslav Polívka), multimilionáře z vůle Boží, 
z Dědictví I. Trochu zestárli. Bohumil (Boleslav Polívka) taky 
trochu zestárl. Přibyly mu majetek, starosti, kilogramy a děti.

7.–12. 2.  19.30 Dědictví aneb kurva se neříká 
     (čr 106 min., komedie)

8.–9. 2.   14.30 Lego příběh 2D  
     (usa animovaný,dabing)
Svět dětské fantazie ve Vašem pokoji.

13. 2.   19.30 filmový klub: Lásky čas  
     (velká británie 123 minut)
Stojíte poprvé tváří v tvář své budoucí životní lásce a chcete 
jí říct větu, po které se do vás nadosmrti zamiluje. V drtivé 
většině případů to poděláte.

14.–16. 2.  17.00 vampýrská akademie  
     (usa 98 min. titulky)
Rose Hathaway je dampír. Dampír je napůl člověk, napůl upír. 
Jsou to strážci Morojů, klidných a smrtelných upírů, žijících 
diskrétně v našem světě. Jejich posláním je chránit Moroje 
před nesmrtelnými krvežíznivými upíry – Strigoly. Rose se 
svojí kamarádkou Lissou prožívají různá dobrodružství.

14.–15. 2.  19.30 rivalové (usa, Německo, velká 
     británie 123 min., titulky)
James Hunt je neřízená střela, neodolatelný playboy a brilantní 
řidič. Niki Lauda je dokonalý profesionál, vždy precizní a disci-
plinovaný. Film Rivalové vypráví skutečný příběh dvou pilotů, 
kteří jsou soky nejen na okruzích, ale také ve skutečném 
životě.

14. 2.   21.45 Kavárenský masopust
Vystoupení: Longton Unplugged.

15.–16. 2.  14.30 mrňouskové: údolí ztracených 
     mravenců (francie 80 min.) 
Animovaný. Na malebném lesním paloučku se jednoho dne 
rozhoří nepřátelství mezi koloniemi černých a červených mra-
venců. Příčinou sporu jsou zbytky jídla z pikniku, které tam 
zanechal mladý pár. Najednou se uprostřed znepřátelených 
stran objeví odvážná beruška.

16. 2.   19.30 Koyaanisqatsi (usa 86 min.,  
     hudební dokument)
Reggio beze slov, jen prostřednictvím fascinujících obrazů 
a za doprovodu úchvatně minimalistické hudby Philipa Glasse 
poprvé komentuje vztah přírody a člověka, resp. destruktivní 
sílu lidského působení na naši planetu.

17.–19. 2.  19.30 Něžné vlny  
     (čr 103 minut, komedie)
Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. Chole-
rický tatínek, který kdysi nepřeplaval kanál La Manche, z něj 
chce mít závodního plavce a milující maminka, bývalá hvězda 
dětské lední revue, vidí v synovi talentovaného pianistu. 
Jenže Vojta má docela jiné priority – především rusovlasou 
spolužačku Elu, okouzlující akvabelu, která už v listopadu 
odjede do vysněné Paříže a navždy zmizí za železnou oponou. 
Píše se totiž rok 1989.

18. 2.   17.00 projekce pro seniory se zvýhod- 
     něným vstupným: bella mia  
     (čr 93 minut, drama). 
Tento baladicky laděný příběh s mimořádným emocionálním 
nábojem a morálním apelem určitě zaujme nejen svým pros-
tým sdělením, že lidé nejsou tady proto, aby se stali krutými 
pány tvorstva, ale proto, aby se naučili žít v souladu s přírodou 
a nikomu neubírali právo na svobodu a vlastní život.

20. 2.   19.30 filmový klub: cosi je ve vzduchu 
     (francie 122 minut)
Paříž na začátku 70. let. Skrze romantická setkání a umělecké 
objevy se Gilles a jeho přátelé dostanou do Itálie a poté 
do Londýna. Mladí nadšenci se budou muset konečně 
rozhodnout, kde je v této bouřlivé době jejich místo. Uznávaný 
francouzský filmový tvůrce Olivier Assayas přináší volné po-
kračování svého snímku Chladné vody (1994), kdy se opět noří 
do stále neznámých a fascinujících hlubin Francie 70. let.

21.–26. 2.  17.00,19.30 babovřesky 2  
     (čr 120 minut, komedie)
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem 
ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální 
nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno sleduje kupící 
se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají 
hlavu její obyvatelům.

22.–23. 2.  14.30 Lego příběh 2D (usa dabing).
Animovaný svět dětské fantazie ve vašem pokoji.
  
27. 2.   19.30 filmový klub: DK (čr 73 minut)
život člověka, který nikomu v ničem neustupoval a byl za 
to stejně obdivován jako bit. Koláž jako metoda, fragmenty 
vzpomínek, hledání identity. Celovečerní dokument o životě 
a smrti radikálního architekta Davida Kopeckého.

28. 2.   19.30 památkáři  
     (usa 120 min., drama, komedie)
Film podle skutečné historie vypráví o největším lovu pokladů 
v historii. Památkáři jsou méně známou vojenskou jednotkou, 
která působila během světové války. Jejím úkolem bylo najít, 
zachránit a vrátit evropské umělecké poklady, které naloupili 
nacisté v jimi obsazených zemích – od děl Michelangela 
a Da Vinciho až po van Eycka a Vermeera. Byl to téměř 
nesplnitelný úkol, který se často odehrával za nepřátelskými 
liniemi a pod palbou německé armády, která měla rozkaz tyto 
poklady zničit, aby po pádu říše nezůstalo nic.

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

7. 2.   Dája Šimíčková Quartet
Osobitá zpěvačka, jež sametově interpretuje meziválečný jazz 
a swing. Její vynikající pěvecký styl doplňuje kapela předních 
pražských hudebníků.

14. 2.  radek václavů Quartet 
Pražská jazzová formace v klasickém obsazení – kytara, pia-
no, kontrabas, bicí, zazní známé jazzové standardy i autorské 
skladby. Jazz v nejlepší kvalitě.

21. 2.  marcel flemr band
Bluesový projekt vynikajícího kytaristy a zpěváka, jenž patří 
k nejpřesvědčivějším na mladé české bluesové scéně. Stylově 
se přibližuje kořenům elektrického blues. Kapela vyniká 
silným bluesovým cítěním a autentickým zvukem.

28. 2.  petra vlková band 
Charizmatická zpěvačka, jež naladí publikum velkým šarmem 
a dokonalým hudebním citem. Skvělé výkony doprovodné 
kapely a vybraný repertoár pak jen umocňují zážitek z jejích 
koncertů.

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. 

1.–12. 2.  zavřeno z technických důvodů

13. 2.  17.00  vernisáž výstavy: miroslav 
     Štolfa – mezi tvarem a barvou
Brněnského malíře Miroslava Štolfu (1930) přivádí zájem 
o svět technické civilizace až k otázkám přesahujícím polaritu 
člověk a stroj – v malbě tíhnoucí k abstrakci a prokazující vy-
tříbený smysl pro barvu hovoří o existenciální situaci člověka 
v postindustriálním světě.
Výstava potrvá do 23. 3.

stálá expozice: české umění 20. století 
Stálá expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy českého 
umění 20. století a představuje díla klasiků českého moderní-
ho umění i současných autorů – např. A. Slavíček, J. Preisler, 
J. Trampota, J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, K. Nepraš, 
M. Rittstein, V. Janoušková, Z. Sýkora, K. Malich, F. Skála aj.

Další akce:
18. 2.  19.30  Lenka vychodilová –  
     večer z písní a slov
Komorní pořad herců divadla Sklep Lenky Vychodilové (zpěv, 
zábava) a Davida Nolla (piáno, zpěv) sestavený z písniček, 
básniček a scének určených malým i velkým příznivcům 
humoru a parodie.

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 peter Kozma - fotografie
Absolvent oboru jaderné fyziky na Fakultě jaderné a fyzikálně 
inženýrské ČVUT v Praze propojuje ve výběru černobílých i ba-
revných digitálních fotografií fascinující svět vědy s kouzlem 
každodenního života ve všech jeho podobách. Výstava potrvá 
do 30. 3.

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

Další akce:
15. 2.  14.00 Kouzelná sněžítka a lávolampy
Výtvarná dílna určená především dětem a jejich rodičům, 
na které vzniknou pomocí jednoduchých pracovních postupů 
a pokusů netradiční kouzelné dekorace. Nutno rezervovat 
na tel. č. 734 788 029 nebo na vargová@galeriekvary.cz

interaktivní Galerie becherova vila

Kino drahomíra

Galerie umění

cluB imperial
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· KuLturNí servis

18. 2.  10.00–17.00 Den s pedagogem ve výstavě
Po celý den bude galerijní pedagog v rámci obvyklého vstup-
ného přibližovat aktuální výstavu doprovodným komentářem 
či hravým výtvarným úkolem. 

25. 2.  17.00 hedvábný šperk
Výtvarná dílna s malbou na hedvábí a následnou výrobou 
hedvábného náhrdelníku či náramku a náušnic z hedvábných 
kokonů. Určeno zájemcům starším 12 let. Nutno rezervovat na 
tel. č. 734 788 029 nebo na vargová@galeriekvary.cz

celý únor    točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky urče-
ný 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

otevřeno denně od 10.00 do 18.00 hodin

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. 
Posílejte svá fotografická, malířská, sochařská, literární dílka 
na pro@tebe.cz nebo o nich hlasujte na  www.pro.tebe.cz

Do 12. 2.  zimní prázdniny
Galerie Supermarket wc zavřena. 

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 26. 2.   Kavárna Dvory: barevné snění
Výběr z kreseb Jany Felixové.

Do 27. 2.   hala Dvory: fotografie
Výstava prací studentů Střední průmyslové školy keramické 
a sklářské pod vedením Davida Kurce.

1. 2.–31. 3.  pobočka Lidická: čtvero ročních 
     období v Krušných horách
Výstava fotografií Jany Hellerové.

pro veřejnost 
27. 2.  16.30 sál Dvory: zimbabwe
Cestopisná přednáška Andrey Kaucké a René Bauera.

7. 2.  17.00 Dvory – počítačová učebna: 
příběhy malých těles sluneční soustavy
Lektor: Petr Scheirich, Společnost pro meziplanetární hmotu. 
Kde se ve Sluneční soustavě vzaly komety, planetky a trpasličí 
planety? Co nám prozrazují o minulosti našeho koutu vesmí-
ru? Z čeho se skládají? Jak se tato tělesa objevují? A mohou 
představovat nebezpečí pro Zemi? Rozeznáte meteorit spadlý 

na zem od kamene pozemského původu? Součástí přednášky 
bude i praktické poznávání meteoritů a hornin, které se 
s meteority často pletou.

14. 2.  17.00 Dvory – počítačová učebna: 
     slunce a jeho aktuální výzkum
Lektor:  Michal Švanda, AsÚ Ondřejov. Současný vědecký 
výzkum Slunce pomocí dalekohledů ze Země, ale i družicemi 
a možnosti jeho pozorování pomocí běžně dostupné astrono-
mické techniky, kterými disponuje i Karlovarská hvězdárna. 

5., 12., 19., 26. 2.  
   18.18 pobočka Lidická:  
     a  jinak vám nic nechybí?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů.

pro milovníky klasické literatury
5. 2.  16.16    pobočka Lidická:  
     čteníčko mučeníčko
Cyklus hlasitého čtení na doporučení, tentokrát z knihy F. Kaf-
ky Amerika čte, vysvětluje, rozebírá Táňa Pačísková.

19. 2.  16.16 pobočka Lidická:  
     čteníčko mučeníčko
Cyklus hlasitého čtení na doporučení, tentokrát z knihy 
J. Dudka U útulku 5; čte, vysvětluje, rozebírá Míša Čápová.

pro děti
5. 2.  15.00 Dětské odd. Dvory:  
     středa s pohádkou
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního věku a 1. tříd

7., 14., 21., 28. 2.  
   15.00  Dětské odd. Dvory:  
     páteční hrátky
Hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let.

12., 19., 26. 2.  
   13.00  středeční výtvarné dílníčky
pro kluky a holčičky; pro děti předškolního a mladšího 
školního věku.

24.–28. 2. 10.00–19.00 přijďte strávit prázdniny  
     do knihovny!
Prázdninový program pro školáky. 

pro seniory
13., 27. 2. 10.00 pobočka Lidická:  
     Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů. 

herní klub
6., 13., 20., 27. 2. 
    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.

8. 2.  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).

13. 2.  15.30 sochy Karlovarska
Městská knihovna Stará Role vás zve na přednášku  
Honzy Škulky.

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.

Každý den: pohledy do nebe
V případě zatažené oblohy nabízíme zájemcům již během te-
lefonické registrace náhradní program od 19:00. 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. třídy základní 
školy spolu se svými rodiči nebo prarodiči. Děti se zde mají 
možnost seznámit se základy jednoduché astronomie. 
   18.00 astronomická škola
Veřejnosti otevřený kroužek pro děti od 6. do 8. třídy ZŠ. 
Seznamování se základy astronomie v návaznosti na znalosti 
ze školy. 
   19.00 astronomická univerzita
Veřejnosti otevřený klub pro zájemce od 9. třídy ZŠ, stře-
doškoláky a všechny, kterým není dění nad jejich hlavami 
lhostejné. Program klubu můžeš spoluvytvářet i ty sám.

pohádková sobota
Každá třetí sobota v měsíci nabízí pravidelný program. 
15. 2.  14.00 pohádkové odpoledne
Program vhodný pro děti od 5 let, jejich rodiče nebo prarodiče. 
V případě jasné oblohy se v druhé části programu podíváte 
dalekohledem, každopádně si vyzkoušíte i spoustu jiných 
netradičních aktivit, které jinde nezažijete! 
14.12.  15.00 astronomické odpoledne
Volná prohlídka hvězdárny pro turisty, zájemce o astronomii 
všech věkových kategorií. 
Přijďte si vyzkoušet přístroje a expozice, které jinde neuvidíte!

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

31. 1.–2. 2.   pojď s námi lovit mlhoviny
Pátek 14.00 – neděle 12.00. Pod vedením odborného lektora 
p. Martina Vítka se seznámíme se základy práce s mapou a at-
lasem, hledání dalekohledem postaru (bez „go-to“ navádění 
dalekohledu), fotografování noční i denní oblohy dalekohle-
dem, vyzkoušíme si vlastní proces fotografování i základy 
zpracování získaných dat do podoby krásných snímků.

15.–16. 2.   pojď s námi pozorovat slunce
Sobota 14.00 – neděle 12.00. Pod vedením odborného lektora 
p. Michala Švandy se seznámíme se základy pozorování 
Slunce, vyzkoušíme si vlastní proces fotografování sluneční 
fotosféry i chromosféry i základy zpracování získaných dat.

24.–28. 2.   expedice: základy astronomie
Pondělí 8.00 – pátek 16.00. 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

29. 1.–6.4.   výstava: poznávej se
Edukativní a interaktivní výstava hledá nové formy vzdělávání 
a podněcuje zájem o vědu, techniku a přírodní obory. Nenuce-
nou formou nabízí výuku a poznávání prostřednictvím interak-
tivních zábavných prvků, rozvíjí tvůrčí schopnosti a poznávání 
sebe sama. Výstava je zapůjčená z iQ parku Liberec.

stálá expozice historie a 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. 

Galerie supermarKet wc

Galerie na ochozu vřídelní kolonády

KrajsKá Knihovna karlovy vary

městsKá Knihovna karlovy vary

hvězdárna Karlovy vary

městsKá Galerie karlovy vary

muzeum Karlovy avry
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· KuLturNí servis

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.

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

22. 2.  16.00 masopust
Srdečně zveme všechny děti, rodiče i prarodiče na masopust 
do Mateřského centra.  
Informace na telefonním čísle 353 230 847

Varšavská 13, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 236 605, e-mail: regeneracni@centrum.cz
www.regeneracnicentrum.cz

masérské, kosmetické, pedikérské a manikérské kurzy, 
bylinné preparáty Energy, kvalitní  čaje, kosmetika Robeus, 
předměty feng-shui

4. 2.  18.00–20.00 Workshop mgr. miloše matury
Naučte se, jak získat a udržet energii, aniž byste o ni bojovali 
s druhými, a tak vystavovali své vztahy a život strastem.

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

11. 2.  16.30 vývoj lidského temperamentu 
     v zrcadle kreslení forem
Seminář Petra Šimka, lektora Akademie soc. umění Tabor.

15. 2.  9.00 Šití z cyklu maminka země
Ateliér Archa, lektorka Dagmar Kuncová, info a přihlášky 
na telefonním čísle 603 113 983.

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

mateřsKé centrum

waldorfsKá zš wlaštovKa

přehled BohoslužeB

regenerační centrum srdíčKo

inzerce

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-331755/08
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 Chcete, aby se vaše dítě umělo pohybovat ve společnosti, zvládalo konfliktní situace,
čelilo slovním útokům, šikaně, provokacím vrstevníků či dospělých autorit,

uspělo v jednání s lidmi a zároveň respektovalo samo sebe?

Eva Jungmanová – centrum osobního rozvoje E
Horova 12, 360 01 Karlovy Vary, budova Povodí Ohře
Tel.: 604 323 306 

 

Dny otevřených dveří a zápis 
  3. a 5. února vždy od 16:00 do 18:00 hod.

Kurzy etikety, slovní sebeobrany a mluveného
 projevu pro děti, mládež a dospělé 

E-mail: info@etikart.cz www.etikart.cz
SC-340071/01 SC-332500/01
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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-332302/03

Soutěž o vstupenky na utkání  
HC Energie − Oceláři Třinec

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 úterý 6. února od 18 hodin v KV Areně.

Vstupenky můžete získat, pokud správně odpoví-
te na níže uvedenou soutěžní otázku:

S jakým číslem na dresu nastupuje  
k utkáním obránce Michal Gulaši?

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

• Odpovědi posílejte do 2. února 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 Kladnem získali: 
Zdeněk Kasal, Ivana Hodinová a Karel Makovička..

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

Přijdeme,  
zaměříme,  
navrhneme...

Ing. Milan Fořt
Horní 493/10

360 17 Karlovy Vary 17
Tel.: 607 093 873

milan.fort.projekt@gmail.com www.interierprojekt.cz
SC-332234/02
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· KŘíŽovKa/KoNtaKty

Odbor strategií a dotací Magistrátu města Karlovy Vary 
informuje o rozvojových projektech, které...

Odpovědi zašlete do 7. 2. 2014 e-mailem na: pavel.mrhalek@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 „Od druhého ledna do osmadvacátého února v Karlových Varech...“ zní: ... probíhá úklid vánočních stromků. Ze správných odpovědí jsme 
tentokrát vylosovali dva výherce Karla Beera a Kateřinu Matouškovou, kteří získávají 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
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oddělení památkové péče
Antonín Haidlmaier
353 118 774, U Spořitelny 2
a.haidlmaier@mmkv.cz

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

úřad územního plánování 
a stavební úřad
Ing. Ladislav Vrbický  
353 118 516, U Spořitelny 2
l.vrbicky@mmkv.cz

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

náklad 26 000 výtisků

další číslo vychází
24. února

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 
–

Karlovy_Vary_Inzerujte_188x130.ai   1   1/21/14   1:15 PM
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