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Zápisy se blíží:  
Jak přihlásit  
své dítě  
do školky?
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www.loyd.cz

Moskevská 10 | Karlovy Vary 

tel.: 774 025 415, 739 527 609

reality@loyd.cz

www.loyd.cz

Inzerujeme pro Vás na: 

www.loyd.cz

www.sreality.cz

www.realitymix.cz

www.idnes.cz

www.reality.cz

www.hyperreality.cz

www.ceskereality.cz

č.zakázky: 2014015

cena: 680.000,-Kč
Útulný byt 2+1 ve zrekonstruovaném cihlovém 
domě. 1. Patro. Klidný dům a překvapivě velmi 
klidné místo. Plocha 56m2 + 2 větší sklepy. Plas-
tová okna,  parkety.  Příjemný výhled.  Kompletní 
obchody a služby v blízkosti, kousek do parku a 
na Staré náměstí.

bytOstrov nad Ohří bytOstrov nad Ohří

č.zakázky: 20121061

cena: 1.836.000,-Kč

bytK.Vary - Doubí bytK.Vary - Doubí

Cenově nejzajímavější nabídka v projektu 
Svatošská Doubí! Byt 2+1 s velmi dobře 
řešenou dispozici. Bydlení v blízkosti CHKO 
Slavkovský les a národní přírodní památky 
Svatošské skály. 61 m2.

č.zakázky: 2014007

cena: 840.000,-Kč

bytLoket bytLoket

NOVINKA!

Zrekonstruovaný byt 2+1 s lodžií ve 
2.patře zatepleného panelového domu. 
Možnost přenechání vkusného vybavení. 
58,1m2 /+lodžie 3,62m2 a sklep 2,5m2/.

č.zakázky: 2014001

cena: 720.000,-Kč

bytK.Vary – Růžový Vrch bytK.Vary – Růžový Vrch

NOVINKA!

č.zakázky: 2014011

Pronájem zrekonstruovaného prostorného 
bytu vel. 3+kk ve vilové čtvrti, ul.Krále Jiřího. 
Byt je v 1.patře samostatně stojící vily a je 
po kompletní rekonstrukci. Vybaven pouze 
kuchyňskou  linkou. 100 m2.

bytK.Vary - centrum bytK.Vary - centrum

cena: 11.900 Kč/měs 

č.zakázky: 2014010

cena: 7.000,-Kč/měs + energie
Pronájem bytu 2+kk s vybavením ve zmo-
dernizovaném cihlovém domě. Jedná se 
o reprezentativní bydlení. K dispozici je 
prádelna s automatem! Užívat lze terasu a 
zahrádku v zadním traktu domu.

bytK.Vary - Vyhlídka bytK.Vary - Vyhlídka

 

č.zakázky: 20121062

cena: 2.767.000,-Kč

bytbyt

NOVOSTAVBA

K.Vary - Doubí

Hledáte pro svou rodinu moderní bydlení 
nejlépe s vlastním parkováním? Nabízíme 
vám energeticky úsporný byt 3+1 s níz-
kými provozními náklady. V ceně tohoto 
bytu je kuchyňská linka! 80 m2.

NOVOSTAVBA

NOVINKA!

NOVINKA!

č.zakázky: 2014012

cena: 220.000,-Kč 

ZahradaK.Vary – Horní Drahovice ZahradaK.Vary – Horní Drahovice

NOVINKA!

Oplocená zahrada v zahrádkářské kolonii 
s malou chatkou, se vzrostlými ovocnými 
stromy, k okamžitému užívání. Užitková 
voda na pozemku, suché WC, elektrika, 
vytápění na tuhá paliva. Pozemek 414 m2.

NOVINKA!

č.zakázky: 2014014

cena: 1.990.000,-Kč

bytK.Vary – Centrum bytK.Vary – Centrum

Zajímavě dispozičně řešený byt 3+1 v cih-
lovém domě s výtahem. Byt je po rekon-
strukci z r.2007, světlý, tichý, připravený 
ihned k nastěhování. Všechna okna jsou 
orientovaná do dvora. Horova ul.,74 m2. 
Podílové spoluvlastnictví.

NOVINKA!

3 typy řadových domů 
k okamžitému nastěhování, 
s užitnou plochou 
od 127,8 m2 – 164,2 m2  

w
w
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NOVOSTAVBA

Rodinné domy - prodej cena: od 3,5 mil Kč. číslo zakázky: 2013115

Loket nad Ohří

 + služby 3.500 Kč/měs. + elektrika

Slunný byt 1+1 v 1.patře panel. domu 
v klidné části sídliště. Plastová okna, jinak 
původní stav. Dům je udržovaný, má zatep-
lenou fasádu, celkově dobrý stav. Občan-
ská vybavenost v pěší dostupnosti. 35 m2.

SC-340017/02
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Peníze ušetřené v zimě 
investujeme do silnic,  
říká Jaroslav Růžička
Mírná zima šetří městskou kasu i chodníky, 
opravovat silnice se ovšem kvůli ní o něco dřív 
v Karlových Varech nezačnou. „Obalovny mají 
odstávky a zatím nevíme, jestli výrobu kvůli 
dlouhodobé předpovědi rozjedou o něco dřív. Tím 
jsme samozřejmě limitovaní,“ vysvětluje náměstek 
primátora Jaroslav Růžička.

• Dají se ovšem řešit zámkové dlažby nebo i další 
úpravy.
Také je řešíme. Vidět je to teď například u někte-
rých cest ve Staré Roli nebo v nově budovaném 
parku v ulici Karlovarská. 

• Promítl se čilejší stavební ruch do plánu uzavírek?
Moc ne, vše se rozjede až teď od března.

• Co když se zima jen zpozdila? Nezaskočí vás?
Podle dlouhodobé smlouvy uzavřené v roce 2004 
na provádění zimní údržby drží pro nás firma 
pohotovost, za což dostává určitý paušál. Pokud 
sněhové podmínky ale nevyžadují nasazení 
techniky, provádí v rámci tohoto paušálu údržbu 
běžnou, to znamená úklid ulic.

• Jsou tedy teď ulice uklizenější?
Znát by to být mělo, jezdí se víc než v běžném 
roce a nepoužívá se ani tolik inertního materiálu, 
který se pak musí na jaře znovu uklízet.

• A ještě ušetříte, to je další z výhod, že?
Ročně nás zimní údržba stojí dvacet až třicet 
milionů korun, letos ale kromě paušálu velmi prav-
děpodobně nezaplatíme nic navíc.

• Co se stane s ušetřenými penězi?
Prioritou už od našeho nástupu jsou investice do 
dopravní infrastruktury. Pokud ušetříme nějaké 
peníze, přesouváme je na opravy komunika-
cí. Město je opravdu potřebuje. Letos je navíc 
rozpočet ve specifické situaci, poprvé jsme využili 
institutu výdajů vázaných na příjmy, a teprve až se 
ty budou naplňovat, můžeme rozjíždět napláno-
vané akce. Každá ušetřená koruna se tedy hodí 
na uvolnění vázaných výdajů, jinak bychom na 
akce, které nesnesou odkladu, museli stejně jako 
v předešlých případech využít úvěru a to jsou 
pochopitelně dražší peníze než ty ušetřené. (pam)

01 tváŘ z tituLNí straNy
Mateřské školy se novými předškoláky začnou 
plnit až od září, zápisy do nich ovšem musí řešit 
jejich rodiče už nyní. Jak to bude vypadat letos, 
to na stranách 12 a 13 prozradí ředitelky Zdeňka 
Tichá a Zdeňka Bečvářová.

05 město uvoLŇuJe byty
V současné době jsou k prodeji nabízeny byty 
v ulicích Závodu míru, Sokolovská a na náměstí 
Emy Destinové, zájemcům o nájemní bydlení 
nabízí město volné bytové jednotky v ulicích 
Mozartova, Vodárenská nebo Krušnohorská.

16 DivaDeLNí premiÉra
Každé divadlo potřebuje svého strážného anděla. 
A my ho konečně máme. V komedii Láska mezi 
nebem a zemí nad námi bude bdít Bára Štěpánová.

17 světem JDoucí
Karlovy Vary sice líhní cirkusových a varietních 
umělců zrovna nevynikají, přesto i tady věrni 

svému přídomku nechávají své stopy. Stále 
nepopsaných příběhů je mnoho a osudy slavných 
osobností z cirkusových manéží nepatří mezi ty 
všední.

18 v LázeŇsKÝch Lesích
Nový seriál krl° ve spolupráci s lesníkem Pavlem 
Reiserem připomene ničivou vichřici, která 
se karlovarskými lesy přehnala posledního února 
roku 1990, a představí zdejších deset nej.

19 bŘezNovÉ KaLeNDárium
Nová řada historických zastavení tentokrát 
kromě jiných událostí napříč staletími připomene 
za březen lékaře Jeana de Carro, který patří 
k významným postavám karlovarského lázeňství.

22 sport
Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary nabídne víc míst 
na startu a změní trasu, běžci se tentokrát vydají 
nejen na kolonádu, ale také okolo dostihového 
závodiště.
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU •  
ČÍSLO 3/2014 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ •  
EVIDENČNÍ ČÍSLO PERIODICKÉHO TISKU MKČR: E 11990 •  
vyDavateL: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY •  
NáKLaD: 26 000 VÝTISKŮ • vyDáNo: 24. úNORA 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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V Městské galerii na staré louce svá díla v úno-

ru představila anna schumacherová, Jiří Kubelka 

a zuzana Kubelková, první letošní výstava se 

návštěvníkům poprvé otevřela ve středu 12. února. 

své obrazy, grafiku a sklo autoři nevystavovali 

společně poprvé, tvořili spolu již na několika 

mezinárodních sympoziích. Nakolik se jejich tvorba 

prolíná, doplňuje či jak se vzájemně odlišují, přijď-

te na výstavu posoudit sami.

lidoVecký ples se uskuteční v pátek 28. března 

od 19 hodin v hotelu richmond v Karlových varech. 

K tanci a poslechu zahraje taneční orchestr alfa 

sextet. v průběhu večera budou připraveny taneční 

ukázky i překvapení, záštitu převzal vicepremiér 

vlády čr pavel bělobrádek, předseda KDu-csL. 

vstupenky seženete v infocentrech v ostrově, 

Karlových varech nebo kanceláři KDu-čsL ve var-

šavské ulici 2.

VýstaVa V galerii Duhová paleta z tvorby žáků 

zŠ a zuŠ Karlovy vary tentokrát v ateliéru Jitky 

barochové, zdeny vašířové, hany Langley a vlada 

hrebeňáka představila vernisáží z pátého února 

práce na téma zahrady, živly a pohádkový svět. 

výstava končí 6. března.

Mise V Muzeu kosMonautiky v morgenröthe – 

rautenkranz byla úspěšná, hvězdárna Karlovy vary 

a tamější zařízení zde 6. února podepsaly smlouvu 

o partnerství.

prVní kolo zápisu do Waldorfské zŠ Wlaštovka 

proběhlo 24. a 25. ledna. Škola nabízí alternativní 

vzdělávání vycházející z antroposofie rudolfa stei-

nera a sídlí v budově pronajaté od města Karlovy 

vary v příjemném prostředí vilové části Doubí. 

město její vznik podpořilo. v příštím školním roce 

budou otevřeny již tři třídy a postupně se zaplní 

všech devět.

už jedenadVacátý ročník plesu HarMonie 

se uskuteční v sobotu 29. března od 20 hodin 

ve slavnostním sále grandohotelu pupp v Karlových 

varech. tradiční akci určenou nejen pro zdravotně 

postižené moderuje petr rychlý, pestrý program 

doplní také letos štědrá tombola. bližší informace 

k plesu naleznete na webu sluzbypostizenym.cz. 

akci podporuje město Karlovy vary.

studentský parlaMent se v únoru znovu sešel 

na karlovarském magistrátu. primátor města mimo 

jiné představil studentům jednotlivé členy vedení 

města a jejich kompetence, dále studenty seznámil 

s činností orgánů města, tedy rady a zastupitelstva 

a zazněly také podněty studentů.

praVidelná sobotní odpoledne pro seniory 

plné tance pořádá každou druhou sobotu v alž-

bětiných lázních hudební agentura cmc-servis 

a místní organizace svazu seniorů Karlovyvary. 

v měsíci březnu to bude v sobotu dvaadvacátého 

od 14 hodin, na stejném místě si ovšem můžete za-

tančit ještě dřív v sobotu 8. března, kdy podobnou 

taneční akci naplánoval další z pořadatelů.

noVý Vizuální styl představila karlovarská 

obchodní akademie poprvé na výstavě pod titulem 

mladé a nové, jejíž vernisáž se uskutečnila ve čtvr-

tek 13. února v galerii supermarket Wc. autorkami 

nové tváře akademie jsou studentky fakulty umění 

a designu v Ústí nad Labem hana Šradějová a anna 

macková. Jejich práce jen dokazuje, že spolupráce 

v rámci studentských praxí může být úspěšná 

a přínosná pro obě strany. 
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Vychází kniha 
Karlovarská 
předměstí

Knižní podobu získává seriál o šestnácti měst-
ských částech Karlových Varů, který vycházel 
v Karlovarských radničních listech. Kniha novináře 
Jaroslava Fikara bude mít 230 stran a oproti 
seriálu nabídne čtenářům mnohem více unikát-
ních fotografií a textů. Navíc byly doplněny údaje 
a fakta o proměnách čtvrtí Rybáře, Dvory, Olšová 
Vrata a vilové části Westend.

Seriál publikovaný v Karlovarských radničních 
listech od dubna 2011 do května 2012 se setkal 
s příznivým ohlasem občanů našeho města. Díky 
čtenářům měsíčníku byly kapitoly čtvrtí Drahovice, 
Hůrky, Cihelny a další rozšířeny o dosud nepubli-
kované fotografie. Na přání čtenářů byla k seriálu 
přidána nová kapitola Lázeňská čtvrť. Kniha 
Karlovarská předměstí rovněž ukáže mnohá dnes 
již neexistující zákoutí Staré Role, Bohatic a dalších 
městských částí Karlových Varů. Podobná publika-
ce o předměstských čtvrtích dosud v našem městě 
nevyšla. Karlovarská předměstí budou k dostání 
za 300 korun, přihlášky k odběru lze poslat na e-
-mailovou adresu: serial.kv@seznam.cz. (red)

Město uvolňuje do prodeje  
nebo pronájmu další volné byty
Statutární město Karlovy Vary pokračuje v prodeji 
a pronájmu volných bytových jednotek.

Prodej bytů z vlastnictví města probíhá formou 
veřejné licitace. V současné době jsou k prodeji 
nabízeny byty v ulicích Závodu míru, Sokolovská 
a na náměstí Emy Destinové. „Způsob prodeje 
licitací se nám osvědčil. Považujeme tuto metodu 
za ekonomicky velmi výhodnou a navíc trans-
parentní, licitace je veřejná a probíhá za účasti 
notáře. Ze strany odboru majetku města je vždy 
vše připraveno a o tuto formu prodeje je mezi 
veřejností velký zájem. Oproti obálkové metodě 
může při licitaci každý zájemce o byt reagovat na 
protinabídky,“ uvádí 1. náměstek primátora města 
Karlovy Vary Petr Bursík.

Zájemcům o nájemní bydlení nabízí město volné 
bytové jednotky v ulicích Mozartova, Vodárenská 
nebo Krušnohorská. Pronájem nájemních bytů 
je realizován prostřednictvím výběrového řízení 
formou obálkové metody.

Průběžně aktualizované nabídky volných 
bytových jednotek určených k prodeji nebo pro-
nájmu včetně specifikací, informací o nejnižších 
nabídkových cenách a termínů prohlídek jsou 
zveřejňovány na úřední desce magistrátu, včetně 
elektronické podoby.

Vedle bytových jednotek realizuje odbor ma-
jetku města také prodej a pronájem nebytových 
prostor, aktuálně je připraven k prodeji nebytový 
prostor v atraktivní lokalitě v Koptově ulici.

Zájemcům o bydlení nebo podnikání v Karlo-
vých Varech proto doporučujeme sledovat úřední 
desku Magistrátu města Karlovy Vary a její 
elektronickou podobu na www.mmkv.cz. U každé 
nabízené bytové či nebytové jednotky je uveden 
kontakt na konkrétního úředníka odboru majetku 
města, který prodej či pronájem vyřizuje, a 
nechybí ani specifikace pravidel a podmínek 
daného výběrového řízení, tedy obálkové metody 
nebo licitace. (red)

Prodeje a Pronájmy:

aktuálně zveřejněné záměry,  
nabídky se průběžně aktualizují:

pronájmy bytů:
3+1  Mozartova 665/7c
1+kk  Vodárenská 756/10
1+ kk  Krušnohorská 866/2
 
prodeje jednotek:
- bytových
1+1  Závodu míru 577/9
2+1  Sokolovská 127/35
4+1  náměstí Emy Destinové 171/9

 - nebytových
 Koptova 1154/8

Klesá počet návštěvníků,  
roste obliba lázeňských zařízení 

počet hostů v Karlových Varech v roce 2013 
v porovnání s předchozím rokem poklesl, 
podle Českého statistického úřadu však 

roste obliba lázeňských zařízení. 
Ve všech hromadných ubytovacích zařízeních 
bylo ubytováno téměř 259 000 hostů, kteří 
v Karlových Varech strávili v průměru osm dní. 
V porovnání s rokem 2012 došlo k tříprocentní-
mu poklesu počtu hostů i přenocování. Pokles 
je způsoben převážně českou klientelou, které 
v roce 2013 přijelo o 11 procent méně a která zde 
strávila o 20 procent méně nocí. Počet zahra-

ničních hostů zůstává téměř shodný, pokračuje 
nárůst zájmu ruské klientely. 
Naproti obecnému trendu zaznamenala lázeňská 
ubytovací zařízení v loňském roce nárůst zájmu 
klientů o jejich služby. V roce 2013 se v nich uby-
tovalo 161 tisíc hostů, což je nárůst o 5 procent 
oproti roku předchozímu. Hosté strávili v Karlo-
vých Varech v průměru 10 dnů. Za pozitivní lze 
považovat fakt, že se v lázeňských zařízeních 
podařilo zastavit trvalý pokles zájmu německých 
klientů a poprvé od roku 2008 nedošlo k poklesu 
početnosti této klientely. (red)
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ocenění Podnikatelé

Martina bubeliniová i.č. 65549449 
Bělehradská 1091/6, Karlovy Vary 
Holičství, kadeřnictví – její provozovna je podle 
jednotlivých ročních obdobích vždy vkusně 
upravena.

Martin Holzer  i.č. 61794619 
Plzeňská 1483/31, Karlovy Vary 
Restaurace u Draka – vstřícná obsluha, 
nekuřácké místnosti, pestrý výběr z jídelníčku. 
Výborné jídlo, rychle a čerstvě připraveno.

lucie Mercová – carpe diem i.č. 87221268 
Lidická 580/61, Karlovy Vary 
Tělovýchovné služby – velmi příjemně zařízená 
provozovna s potřebným zázemím a služby 
na vysoké profesionální úrovni.

Veronika bečková  i.č. 73718505 
Nákladní 195/1, Karlovy Vary 
Holičství a kadeřnictví – útulná a moderně 
zařízená provozovna a spokojené zákaznice, 
které se rády vrací.

gabriela žofčinová   i.č. 73712043 
U Koupaliště 1076, Chodov 
Holičství, kadeřnictví – kvalitní a kreativní 
služby za příznivé ceny, používané přípravky 
jsou velmi kvalitní.

pekosa chodov, s. r. o. i.č. 64360563 
Hlavní 694, Chodov 
Výroba potravinářských a škrobárenských vý-
robků – produkty jsou dle hodnocení zákazníků 
cenově dostupné a kvalitou nejlepší ve městě.

Osud problematických garáží  
v Jabloňové ulici je zpečetěn
• Město Karlovy Vary připravuje demolici stovek garáží ve Staré 
Roli. Rozsáhlé území kolem 17 tisíc metrů čtverečních, kde v minulé 
době opakovaně vznikaly černé skládky a které se stávalo útoči-
štěm zlodějů, vandalů a bezdomovců, by se do budoucna mohlo 
stát atraktivní lokalitou pro podnikatele.

objekty vystavěné na pozemcích města kon-
cem osmdesátých let jejich majitelé v před-
chozích letech postupně přestávali užívat 

a udržovat. Proto se město snažilo získat všechny 
objekty do svého vlastnictví. Tato čtyři roky trvající 
procedura byla zdárně ukončena, garáže nebo 
torza staveb nacházející se na pozemcích Statu-
tárního města Karlovy Vary byly v naprosté většině 
převedeny do majetku města. Přípravy na jejich 
fyzickou likvidaci jsou již v plném proudu.

„V současné době máme již k dispozici projek-
tovou dokumentaci k demolici více než čtyř stovek 
garáží v Jabloňové ulici, nyní bude záležet na 

zastupitelích města, zda na svém jednání v úterý 
28. ledna uvolní potřebné finance na realizaci 
tohoto záměru,“ vysvětluje náměstek primátora 
města Petr Bursík.

Projektová dokumentace počítá s náklady na 
demolici garážového areálu ve výši 7,3 milionu 
korun. „Vzhledem k tomu, že výběr dodavatele 
demoličních prací proběhne formou veřejné 
soutěže, předpokládám, že se nám podaří zajistit 
cenu výrazně nižší. V každém případě pokládám 
prostředky vynaložené na demolice garáží za pří-
nosnou investici do této lokality. Z mapy města 
tak zmizí problematické místo a naopak získáme 

prostor, který budeme moci v souladu s územním 
plánem nabídnout podnikatelům k rozšíření jejich 
aktivit,“ uzavírá náměstek Bursík.

Demolice se nedotkne několika řad garáží 
na soukromých pozemcích v přední části areálu. 
Zde bude Statutární město Karlovy Vary provádět 
pravidelný úklid v rámci údržby celé lokality. (red)

Spokojený zákazník: cenu  
převzala šestice podnikatelů
Oceněním Spokojený zákazník Karlovarského 
kraje se může pochlubit šest podnikatelů provozu-
jících své živnosti v Karlových Varech. Od Sdružení 
českých spotřebitelů jej letos získala trojice 
kadeřnictví Martiny Bubeliniové, Veroniky Bečkové 
a Gabriely žofčinové, restauratér Martin Holzer, 
Lucie Mercová podnikající v tělovýchovných služ-
bách a potravinářská výrobna Pekosy Chodov.

Cena se vyhlašuje už jedenáctým rokem 
a podnikatelé ji převzali z rukou hejtmana Josefa 
Novotného, jehož úřad nad cenou převzal záštitu 
a také ji finančně podpořil. Ocenění není spojeno 
s finanční odměnou, podnikatelé jej však mohou 
při své prezentaci používat další dva roky. (red)

náMěstek priMátora města petr bursík před 

jednou z garáží v Jabloňové ulici.

Město si 
připomene narození 
T. G Masaryka
Město Karlovy Vary 
a Klub T. G. M. jako 
tradičně pořádají vzpo-
mínkový akt u příleži-
tosti narození prvního 
prezidenta samostat-
ného českosloven-
ského státu Tomáše 
Garrigua Masaryka. 

Vzpomínková akce 
proběhne v pátek 
7. března od 14 hodin 
u sochy T. G. Masaryka 
na stejnojmenné třídě. 
(mm)

Výběrové řízení 
na ředitele zařízení 
sociálních služeb
Statutární město Karlovy Vary, se sídlem Mos-
kevská 21, 361 20 Karlovy Vary, IČ: 00254657 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní 
pozice Ředitel Městského zařízení sociálních slu-
žeb, příspěvkové organizace města Karlovy Vary, 
IČ 47701277, se sídlem Karlovy Vary, Východní 16. 
Bližší informace můžete najít na webových strán-
kách www.mmkv.cz. (mm)

ocenění podnikatelé s hejtmanem Josefem 

Novotným, který nad cenou spokojený zákazník 

Karlovarského kraje převzal záštitu. Na fotce 

zprava: martin holzer, gabriela Žofčinová, veronika 

bečková, hejtman, martina bubeliniová, Lucie 

mercová, Luboš orlich.
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Vodácká dálnice si oddychla 
od popadaných stromů
• Do odstraňování vývratů z řeky Ohře poblíž tábořiště Hubertus 
u Karlových Varů se v lednu pustili zaměstnanci sociálního podniku 
Srdce a čin. Práce je to důležitá, popadané kmeny by v létě mohly 
ohrožovat projíždějící vodáky.

Na Ohři se každý rok vydávají desítky tisíc 
turistů, a z řeky se tak stává frekventovaná 
vodácká dálnice. Proto z vody musí zmizet 

všechno, co tam nepatří.
„Naším úkolem bylo dostat z řeky popadané 

stromy, které se vyvrátily erozí nebo silným vět-
rem. Některé kmeny jsme museli rozřezávat přímo 
ve vodě, abychom je vůbec dostali na břeh. Dřevo 
totiž bylo hodně nasáklé, a tudíž mělo i větší váhu. 
Naši chlapi si s tím ale poradili,“ uvedl Petr Berá-
nek, ředitel sociální firmy Srdce a čin. „Likvidaci 
vývratů nám zadal karlovarský závod státního 
podniku Povodí Ohře a my jsme rádi, že jsme 
se úkolu mohli zhostit. Naši zaměstnanci získali 
novou pracovní zkušenost a naučili se zacházet 
s motorovou pilou ve zvlášť náročných podmín-
kách,“ poznamenal ředitel.

Pracovní parta zvládla z řeky vytáhnout zhruba 
dvacet pět kmenů. Na všechno však lidská síla 
nestačila. „Když jsme si obhlíželi terén, spatřili 
jsme uprostřed řeky pneumatiku. Nejprve jsme si 

mysleli, že s ní pohneme. To jsme ale ještě netušili, 
že je ve vodě celé kolo – dvojmontáž i s ocelovým 
diskem. A to i s vodou uvnitř váží asi čtvrt tuny,“ 
odhadnul jeden z pracovníků Jiří Siváň. Voda je živel 
s obrovskou silou a člověk k ní musí mít neustále 
velký respekt. Na vlastní kůži se o tom přesvědčil 
Jiří Siváň, kterému proud podtrhnul nohy. „Z ničeho 
nic jsem ztratil rovnováhu a už jsem se koupal. 
Jo, měl jsem si dávat větší pozor,“ usmál se Siváň. 

Každoročně vyvíjí aktivitu v souvislosti s úkli-
dem přírodních a umělých předmětů v korytech 
vodních toků i jejich správce – státní podnik 
Povodí Ohře. Nejčastější zásahy jsou zejména 
na jaře po odeznění zvýšených průtoků po tání 
sněhu. Během zimy se totiž nashromáždí mnoho 
odpadu, který se spolu s táním dostane do koryt 
vodních toků, odkud se již přirozeně sám uklidit 
nemůže. „Kromě vlastního přičinění vítáme i často 
pravidelnou aktivitu různých skupin lidí, kteří mají 
bohulibé pohnutky pomoci s úklidem nepořádku,“ 
uvedl Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře. (red)

Nový altán Josefa Jungmanna 
nabídne výhled na přehradu
Příroda spojuje – vyhlídkový altán Josefa Jung-
manna, to je název dalšího z česko-bavorských 
projektů realizovaných Lázeňskými lesy Karlovy 
Vary a spolufinancovaných z fondu pro regionální 
rozvoj v rámci přeshraničního operačního progra-
mu Evropskou unií, která se na celkově uznatel-
ných nákladech téměř čtyřiadvaceti tisíc eur podílí 
bezmála 84 procenty.

Altán bude vybudován v prvním čtvrtletí roku 
2014 a umožní jedinečný výhled na celou přehra-
du Březová.

Projekt naplánoval Regionální řídící výbor 
loni 13. června a jeho předmětem je rozšíření 

infrastruktury cestovního ruchu. Značením dojde 
k propojení stávající mezinárodní cyklotrasy 
Euregia Egrensis s atraktivními lázeňskými lesy 
Karlových Varů přes Sv. Linhart k altánu Josefa 
Jungmanna.

Mezi hlavní aktivity patří samotné vybudování 
přístřešku – vyhlídkového altánu Josefa Jung-
manna, umístění informační tabule s informace-
mi o bavorském partnerovi – městu Hof, tvorba 
tiskovin v podobě letáků s mapou a realizace 
setkání českých a bavorských odborníků v ob-
lasti lesního hospodářství, životního prostředí 
a myslivosti. (red)

V Karlových Varech 
roste zájem o třídění 
bioodpadu
V roce 2013 vytřídili obyvatelé Karlových Varů 
celkem 218 tun bioodpadu. Ve speciálních 
kontejnerech skončilo o celých 105 tun této 
komodity více než v roce 2012, kdy byl projekt 
třídění bioodpadu v Karlových Varech spuštěn. 

Svoz biologicky rozložitelného odpadu pro-
bíhal od dubna do poloviny listopadu, náklady 
na likvidaci činily 1,54 milionu korun. O zájmu 
obyvatel Karlových Varů o třídění bioodpadu 
svědčí také fakt, že výrazně narostl počet nádob 
rozmístěných na území města. Celkem se jednalo 
o 846 kontejnerů (o objemu 1 100 a 120 litrů). 

Nádoby byly umísťovány nejen na předem vy-
tipovaná stanoviště, ale v průběhu roku byly také 
dodatečně přistavovány dle zájmu a požadavků 
občanů. Biologicky rozložitelný odpad budou 
moci obyvatelé Karlových Varů třídit i v letošním 
roce. 

Občané budou moci své požadavky na přista-
vení kontejnerů na bioodpad vznášet prostřed-
nictvím technického odboru Magistrátu města 
Karlovy Vary, konkrétně u referentky odboru 
Hany Szmitkové (tel. 353 118 213, email: h.s-
zmitkova@mmkv.cz). (mm)

Nominujte 
dobrovolníky 
na cenu Křesadlo
Znáte ve svém okolí člověka, který dobrovolně 
věnuje svůj čas a sílu veřejně prospěšné činnosti? 
Nominujte jej na cenu Křesadlo! 

Dobrovolnické centrum Vlaštovka při Mateř-
ském centru Karlovy Vary připravuje již 8. ročník 
udílení cen Křesadlo. Za rok 2013 převezme tuto 
cenu pět dobrovolníků z Karlovarského kraje. 
Věnujte prosím chvilku času zamyšlení nad 
člověkem, který by si podle vás cenu Křesadlo 
zasloužil, a napište pečlivě svou nominaci. Návrh 
musí obsahovat základní osobní data a kontaktní 
spojení na kandidáta, popis činnosti kandidáta na 
ocenění a důvody jeho navržení, stručnou charak-
teristiku a kontaktní spojení na navrhovatele. 

Kandidát musí souhlasit s nominací a důvody, 
proč byl navržen. Nominační formulář najdete 
na www.materske-centrum.cz a vyplněný ho za-
šlete do 10. března na adresu Mateřské centrum 
Karlovy Vary, Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary 
nebo e-mailem na mckv@seznam.cz. 

Záštitu nad předáváním cen Křesadlo 2013 
převzal náměstek hejtmana Karlovarského kraje 
Miloslav Čermák a primátor města Karlovy Vary 
Petr Kulhánek. Slavnostní ceremoniál udílení cen 
se bude konat 18. dubna v klášterním kostele 
sv. Antonína Paduánského v Sokolově. (mm)

některé kusy stromů bylo potřeba rozřezat přímo ve vodě. i tak bylo vyndávání nasáklého dřeva z řeky 

poměrně náročné.
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Den otevřených dveří: Červený 
kříž předvedl, jak zachránit život
V sobotu 25. ledna otevřel karlovarský Červený 
kříž (ČKK) své dveře všem zájemcům o prohlídku 
svých prostor. „Příjemně nás překvapil 
velký zájem – přivítali jsme téměř padesát 
návštěvníků, kteří si odnesli například příručky 
nebo omalovánky s tematikou první pomoci,“ 
říká Michaela Sládková, která je garantem 
pro výuku první pomoci oblastního svazu ČČK 
v Karlových Varech. 

První z návštěvníků, kteří se chtěli dozvě-
dět něco navíc o činnosti organizace, přišli 
na prohlídku už v devět hodin. Dopolední blok 
byl zaměřený hlavně na humanitární, sociál-
ní, zdravotní a zdravotně-výchovnou oblast. 
Odpolední program potom zaplnila přednáška, 
film a následná diskuse. K vidění byl film Základy 
první pomoci – doporučené postupy k záchraně 
života a zdraví. Na úvodní teoretický výklad mas-
kéři připravili různé druhy poranění modelových 
situací a návštěvníci si sami vyzkoušeli ošetřovat 
zraněné. Dozvěděli se také, jaké je poslání a plně-
ní úkolů ČČK. (red)

Gerontologické dny se 
zaměří na křehké vztahy
otázky zdravotně-sociální péče o seniory 

a kvalita jejich života se stanou předmětem 
jednání odborníků na Gerontologických 

dnech Severozápad. ústředním tématem nad-
cházejícího kongresu je Křehký personál, křehké 
vztahy, křehký pacient, křehké kompetence.

Pozornost odborníků z řad lékařů, středních 
zdravotnických pracovníků a specialistů sociálních 
služeb bude zaměřena na odbornou a psycho-
logickou problematiku kvality péče o seniory, 
na otázky interpersonálních vztahů, na míru 
právní zodpovědnosti za postupy a rozhodnutí, 
na krizovou komunikaci, ale také například na 
problematiku péče o pečující.

účast firem v rámci doprovodné výstavy pak 
umožní vytvoření aktuálního přehledu o nejlep-

ších subdodavatelských službách a účastníkům 
jednání poskytne příležitost seznámit se s tím 
nejlepším, co současný trh v oblasti péče o 
seniory nabízí. 

Záštitu nad v pořadí již devátým ročníkem 
kongresu převzal kromě karlovarského primátora 
Petra Kulhánka, sokolovského starosty Zdeň-
ka Berky a hejtmana Josefa Novotného také 
jeho kolega ze severu Čech – Stanislav Rybák, 
1. náměstek hejtmana ústeckého kraje, který 
v součinnosti s krajem Karlovarským kongres 
ve čtvrtek 10. dubna od 9 hodin v Městském 
domě kultury v Sokolově pořádá.

Organizátorem akce je vzdělávací a poradenská 
společnost DTO CZ, více informací můžete získat 
na jejich webových stránkách dtocz.cz. (red)

Zbavte se závislostí!
Potřebujete poradit vy nebo váš blízký, jak vyřešit 
problém s pervitinem, alkoholem, marihuanou 
či hraním automatů? Občanské sdružení Světlo 
Kadaň vám nabízí pomoc prostřednictvím 
K-centra v Karlových Varech. Nízkoprahové 
centrum pro lidi ohrožené drogou, na droze závislé 
a osoby jim blízké poskytuje služby bezplatně 
a anonymně osobám starším patnácti let. 

V pondělí až čtvrtek můžete K-centrum navštívit 
mezi 7.30 a 16. hodinou, v pátek je otevřeno 
až do 17 hodin, polední přestávky jsou mezi 
12. a 13. hodinou. K-centrum najdete ve Sportovní 
359/32, kontaktovat se můžete také přes telefonní 
čísla 604 420 646 a 773 140 022 nebo e-mailem 
kcentrum.kv@seznam.cz. Více informací naleznete 
na webu os-svetlo.net. (red)

Poradna Světlo,  
to je odborná 
a bezplatná pomoc
Poradna Světlo poskytuje odborné poradenství pro 
lidi ohrožené drogou, na droze závislé a lidem jim 
blízkým. Určena je osobám starším patnácti let 
v oblastech látkových i nelátkových závislostí, tedy 
například také gamblingu (patologické hráčství 
na automatech) a své služby poskytuje bezplatně. 
Návštěva je možná po předchozí objednávce 
na telefonním čísle 606 061 429 nebo přes mail 
raza@os-svetlo.net v pondělí, středu a pátek mezi 
13. a 15. hodinou a v Karlových Varech ji najdete 
také ve Sportovní ulici číslo 359/32. (red)

Není malých plavců, 
jsou jen malé plavky

Už dvanáctý ročník plaveckých závodů tělesně 
postižených s mottem Není malých plavců – 
jsou jen malé plavky se uskuteční v sobotu 
5. dubna v krytém bazénu v Sokolově. Patronem 
závodu je Josef Váňa, osminásobný vítěz Velké 
pardubické, a záštitu nad akcí převzali primátor 
města Karlovy Vary a starosta města Sokolov. 
Pohárek je otevřený pro plavce s tělesným, 
zrakovým a mentálním postižením. Slavnostní 
večer s vyhlášením výsledků se díky dlouhodobé 
spolupráci uskuteční v Lázeňském hotelu Thermal 
v Karlových Varech. (red)

Překládáme veškeré  
evropské jazyky  
včetně soudního ověření

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

SC-332435/03

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554
SC-332512/02

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-332433/03

inzerce
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Sběrné dvory pro odkládání nebezpečných složek  
komunálního odpadu a objemného odpadu 
sběrný dvůr růžový vrch
resur  
Nad Horním nádražím,  
sjezd z ulice Jáchymovská
Tel.: 353 228 737, 602 757 086 
Pondělí – pátek: 9:00–17:00 
Sobota: zavřeno
Neděle: 9:00–13:00

sběrný dvůr rybáře
marius pedersen  
Buchenwaldská/Celní  
(naproti Prima)
Tel.: 353 449 300 
Po, st: 8:00–11:00,12:00–17:00 
Čt, pá: 8:00–11:00, 12:00–16:00 
Sobota: 9:00–15:00
Neděle: 9:00–12:00

sběrný dvůr Dvory
resur  
Ulice 1. máje,  
fotbalové hřiště
Tel.: 353 228 737 
Pondělí – pátek: 9:00–17:00 
Sobota: 9:00–15:00
Neděle: zavřeno

Na sběrných dvorech 
po předložení občanského 
průkazu se provádí sběr: bojlery, 
lepidla, barvy, rozpouštědla, 
kyseliny, hydroxidy, postřiky, 
olověné akumulátory, pneumatiky 
(max. 6 ks), olejové filtry, brzdné 
kapaliny, znečištěné tkaniny, 
motorový (převodový) olej, vyřazený 

(rozložený) nábytek a jeho části, 
koberce, lina, podlahové krytiny.
sběrný dvůr není určen 
pro odkládání: stavební sutě, 
střešní krytiny, oken, bytových jader 
(odpad vznikající při rekonstrukci 
bytu, domu, garáže apod.), odpadu 
ze zahrad (tráva, větve). 
v rámci zpětného odběru bez 
nutnosti předložení občanského 
průkazu a omezení množství 
je možno odložit: televize, 
monitory, PC, tiskárny, kopírky, 
pračky, sporáky, vyřazené 
chladničky, zářivky, alkalické 
baterie, drobné elektrozařízení 
(mixér, vrtačka, mobilní telefon, 
elektronické hračky apod.). 

Podmínkou je kompletnost zařízení.
Vzhledem k omezené kapacitě 
sběrných dvorů je možno odložit 
maximální množství odpadu, které 
se vejde do jednoho přívěsného 
vozíku za osobní auto.  
Na SD není možné odvážet odpad 
z rekonstrukcí nemovitostí nebo 
vyklízení pozůstalostí apod.
odpadový kalendář 
s harmonogramem rozmístění 
velkoobjemových kontejnerů 
a svozu nebezpečných odpadů 
bude v průběhu března zveřejněn 
na internetových stránkách 
magistrátu města Karlovy vary 
www.mmkv.cz a v příštím čísle 
Karlovarských radničních listů.

Politika ustoupí olympiádě, 
sportuje i ve 102 letech

stodruhé narozeniny! Toto neuvěřitelné 
životní jubileum oslavil 7. února pan Josef 
Vachuška. V den svých narozenin navštívil 

v doprovodu své dcery Jany primátora města 
Petra Kulhánka. V primátorském salonku pak 
zavzpomínal na zajímavé fragmenty svého života.

Například na to, jak chodil pěšky do školy 
z rodné Slatiny do Horažďovic, ráno devět kilome-
trů tam a po škole zase devět zpátky polní cestou, 
za každého počasí. „Jednou, bylo to v únoru, se 
mi cestou do školy utrhla podrážka. Tak jsem 
tam a pak zase po škole domů musel dojít bosou 
nohou. To by dnešní děti nepřežily,“ přidává 
s úsměvem pan Vachuška.

Karlovarákem se stal až v roce 1997. Do našeho 
města se přistěhoval z Mladé Boleslavi, kde jako 
úředník někdejšího berního úřadu strávil polovinu 
svého života. Do Karlových Varů se spolu s man-
želkou přestěhoval za dcerou Janou, která se o své 

rodiče chtěla postarat. Naše město si zamiloval. 
„Je tu krásně, je to nejkrásnější město v České re-
publice. Když jsem slavil sté narozeniny, měl jsem 
jediné přání. Chtěl jsem se projet po městě, po 
lázeňské části, a to se mi splnilo,“ vzpomíná pan 
Josef, vášnivý pozorovatel politiky. Pravidelně čte 
Respekt a politiku sleduje v televizi. „Poslední dva 
měsíce byly hodně zajímavé a krušné, všichni se 
divili, že se na tu politiku vydržím dívat.“ Nyní ale 
politiku alespoň částečně vytěsní olympijský sport, 
který pan Vachuška také hodlá sledovat, i když 
říká: „Ten dnešní sport už moc nemůžu pochopit, 
dnes ti sportovci předvádějí úplné zázraky. Hodně 
prožívám výkony, ale i pády, třeba na lyžích.“ Sám 
pan Vachuška také kdysi rád lyžoval, miloval turis-
tiku a fyzickou kondici si pečlivě udržuje dodnes. 
Poctivě šlape na rotopedu! Nejen za to skládáme 
panu Josefu Vachuškovi poklonu a přejeme do dal-
ších let stále pevné zdraví a pohodu. (red)

Kuchyni zůstal věrný 
i v pětadevadesáti
Koncem 
ledna oslavil 
úctyhodných 
95 let pan Karel 
Vlk. Do Karlových 
Varů přišel z Prahy 
v roce 1957. 
A proč právě do 
města pramenů? 
„Slíbili mi tu práci 
a byt. Chtěl jsem 
se ženit, měl jsem 
rodinu. V Praze 
jsem o byt žádal 
marně deset let,“ 
vysvětluje pan Karel.

V Karlových Varech se bytu dočkal, i když až 
po třech letech. Zato práci získal hned, stal se 
kuchařem v Národním domě a s krátkou přestáv-
kou zůstal zdejší kuchyni věrný celých pětatřicet 
let. Vaří dodnes, i když nyní už jen sám pro sebe. 
A uvaří si všechno. 

Za základ jídelníčku ale vždycky považoval 
hovězí maso, zeleninu a brambory. Pan Vlk žije již 
20 let v někdejším penzionu pro důchodce, dneš-
ním domě s pečovatelskou službou ve Východní 
ulici. Byl jedním z prvních zdejších obyvatel. 
Rád se prochází po okolí domova a sleduje televizi. 
„Ale ne politiku, ta mi jde na nervy,“ upřesňuje 
pan Antonín.

Na oslavu svých narozenin neváhal vyleštit 
skleničky a připil si s gratulanty na zdraví. Panu 
Vlkovi přejeme, ať je jeho zdraví minimálně tak 
pevné jako stisk jeho ruky. (red)
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Očima strážníka: 
Úsměvné pátrání
Čas od času se na městskou policii obrátí 
rozrušení rodiče, že se jim ve městě ztratilo dítě. 
Jistě velmi nepříjemná věc a ten čas do shledání 
s potomkem musí být pro mnohé nekonečný. 
S odstupem času se však i na podobné případy 
vzpomíná s úsměvem, jak dokládá příběh 
Vladislava Blahníka:

„Tehdy jsem sloužil v motorizované hlídce 
pultu centralizované ochrany, když jsme obdrželi 
od operačního střediska informaci o ztracené hol-
čičce. S kolegou jsme začali v centru města slídit 
v naději, že čtyřleté děvče v pestrých šatičkách 
snad nepřehlédneme. Jen aby nezaběhla někam 
do obchodu, to děti často dělávají.

Snaha nakonec slavila úspěch, s pocitem 
vítězství jsem zahlásil operačnímu středisku svůj 
úlovek. Oddechli jsme si. Taky mám děti, takže 
člověk má v takové situaci skvělý pocit. 

No to si snad dělá srandu. My hlásíme nalezené 
děvče a on nám tvrdí, že ho už má taky. Operační 
totiž stejně jako my slídil ve městě, ovšem z pohodlí 
křesla, kde pomocí kamerového systému našel na 
Moskevské ulici hledané děvčátko v doprovodu ženy.

Obě směřovaly k naší budově, tak je vše 
v pořádku a žádné dítě se již nehledá. Tak to 
teda ne, hledal jsi dítě, a teď když ho máme, tak 
ho nechceš? Pocit vítězství byl pryč a začaly 
dohady, které se vysvětlily logickým telefonátem 
oznamovatelce, tedy mamince. Asi již tušíte pointu 
příběhu. Maminka nejenže měla dvojčátka, ale na-
víc i stejně oblečená a v rozrušení tuto informaci 
opomněla jako nepodstatnou sdělit.“

Strážník Blahník si tak do své sbírky přeci jen 
mohl nález ztraceného dítěte zapsat. (red)

Prevence má tradici
třináct let uplynulo od doby, kdy 

strážníci-preventisté poprvé vstoupili 
do karlovarských základních škol se 

svým programem primární sociální prevence. 
Postupem času byl program rozšířen nejen 
na mateřské školy a školy střední, ale také 
na školní družiny, dětskou léčebnu Mánes 
či středisko výchovné péče. Rovněž témata, 
o kterých strážníci s dětmi a mládeží hovoří, 
přibývají a vyvíjí se. Dnes preventisté nabízejí jen 
v mateřských školách několik projektů, například 
Děti a městská policie, Ajaxův kufřík, Včas umět 
a znát je napořád či Děti a doprava.

Výborný projekt Ajaxův zápisník běží v podání 
městské policie již 5 let. Určený je druhým a tře-
tím ročníkům ZŠ.

Další projekt Street Law má za úkol rozšířit 
právní vědomí dětí a mládeže ve věku 12 až 
18 let, ale díky interaktivním metodám, kterých 
tento projekt využívá, je aplikovatelný na kterou-
koli věkovou kategorii. V nabídce městské policie 
je dnes 25 témat převážně z oblasti správního 
a trestního práva. Nejfrekventovanějšími tématy 
jsou: šikana a kyberšikana, drogy, diskriminace 
a bezpečnost v dopravě. V průběhu roku 2013 
zrealizovali strážníci ve školských zařízeních více 
než 520 besed.

Děti nejsou jedinou skupinou, které se pre-
ventisté věnují. Program zaměřený na zvyšování 
pocitu bezpečí je určený převážně seniorům 

a zdravotně postiženým. Senior akademie dopl-
něná kurzy sebeobrany má již dnes své pevné 
místo v náplni práce městské policie, aktuálně 
probíhá 4. ročník. Ve většině domovů důchodců 
a domech s pečovatelskou službou v Karlových 
Varech probíhají také besedy týkající se bezpeč-
nostních rizik. 

Preventivní činnost městská policie každoroč-
ně doplňuje různými osvětovými akcemi a soutě-
žemi, které jsou určeny nejen cílovým skupinám, 
kterým se preventisté dlouhodobě věnují, ale 
také široké veřejnosti. Namátkově se jedná 
o Sportovní den s Ajaxem, Putovní pohár městské 
policie, Dopravní soutěže mladých cyklistů, Den 
s městem či Den integrovaného záchranného 
systému. (red)

beseda V ráMci projektu ajaxův zápisník.

Technika vyhnala sběrače kovů
Opakované výjezdy k meandru Ohře v rámci namátkových kontrol sběračů kovů nebraly konce 
a strážníkům městské policie plnily denní služební itinerář. Po narovnání majetkových vztahů 
a převzetí budovy do vlastnictví města došlo k jejímu technickému zabezpečení. Přesvědčit se o tom 
mohli tři pobertové nedávno. 

Přímo u narušené budovy na základě vyhlášeného poplachu na pultu centralizované ochrany stráž-
níci zadrželi dva muže a ženu, kteří z budovy oknem vyhazovali litinové radiátory, které pak rozbíjeli. 
Na místo se dostavil zástupce vlastníka a Policie České republiky, která si povedené trio od strážníků 
převzala. Opět se potvrdilo, že rozumné využití techniky zvyšuje efektivitu služby strážníků. (red)

Když služba 
občanům není 
jen pouhá fráze
Služba občanům není pouhou frází v logu městské 
policie, ale často strážníci pomáhají občanům 
v rozličných situacích. Během posledního měsíce 
vyjížděli například uniformovaní strážci veřejného 
pořádku hned ke čtyřem (ne)typickým případům. 

V Rybářích pomáhali ženě poté, co její invalidní 
manžel spadl doma z vozíku a ona sama nebyla 
schopna mu pomoci. Obdobná situace se opa-
kovala o pár dní později u seniorů v Bohaticích. 
Velmi časně ráno, pro změnu v Drahovicích, našla 
hlídka při pěší kontrole zmateného staršího muže 
v pyžamu. Muže posadili strážníci do vozidla, 
aby neprochladl, a zjistili přes Policii ČR adresu, 
načež muže předali jeho ženě. Opakovaný výjezd 
do Bohatic pak uzavírá tento letmý výčet aktivit 
městské policie. Je potěšitelné, že se občané 
Karlových Varů v těchto případech na strážníky 
s důvěrou obracejí. (red)

Buď in, buď v registru.  
K výzvě se připojili také strážníci
Sokolovskou výzvu týkající se registru dárců 
kostní dřeně adresovanou ozbrojeným složkám, 
vyslyšeli také strážníci Městské policie Karlovy 
Vary. Je potěšitelné, že k osmi z nich (někteří již 
v registru jsou) se připojili i tři asistenci prevence 
kriminality. Jeden ze strážníků dokonce přivedl 
dvě své kamarádky, které se rozhodly nebýt 
lhostejné k osudu druhých. Na památku si všichni 
účastníci akce odnesli pamětní odznak. Ve 
skutečnosti si však odnesli mnohem víc a my jim 
děkujeme. (red)
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co je to kin-ball

Základní škola Dukel-
ských hrdinů se stala 
pilotní školou v kin-ballu. 
Kin-ball je nová míčová 
hra, která byla vyvinuta 
v Kanadě pro sportovní potřeby dnešní doby. 
Hlavní výhodou kin-ballu je fakt, že každý 
člen týmu je nejméně 72 procent herního času 
v pohybu, hra vylučuje vyhraněný individualis-
mus, jde především o spolupráci všech hráčů, 
ze hry nelze nikoho strategicky vyloučit, 
nemusíte být sportovní talent.

technika je zábava

Základní škola Dukelských hrdinů je partnerem 
v projektu Technika je zábava. Cílem projektu 
je podpora odborného vzdělávání v Karlovar-
ském kraji formou spolupráce se základními 
školami regionu. Projekt se zaměřuje podporou 
kariérového poradenství na ZŠ a na propagaci 
nedostatkových profesí – elektrotechnika 
a strojírenství – a motivaci žáků základních 
škol ke studiu uvedených oborů. Do projektu 
jsou zapojeni pracovníci SPŠ Ostrov a dvaceti 
základních škol Karlovarského kraje. Jejich 
společnou snahou je žákům 8. a 9. tříd přiblížit 
zábavnou formou techniku, a to zejména na 
základě vlastní činnosti v dílnách a laboratořích 
na SPŠ Ostrov. Žáci si prohloubí své technické 
znalosti a současně si ověří, zda by je technika 
bavila a do jaké míry jsou manuálně zruční.

Dukla byla mezi školami vždy pojmem
• Historie vzniku ZŠ Dukel-
ských hrdinů se odvíjí od roku 
1904, kdy na Habsburger-
strasse za účasti významných 
politických osobností té doby 
zahájila svoji činnost 3. obecná 
a 2. měšťanská škola.

Kapacita školy činí v současné době 
500 žáků. V roce 2013 ji navštěvovalo 
440 žáků. Přestože škola sídlí v historicky 

cenném secesním objektu, probíhá výuka 
v moderně vybavených učebnách, např. 
multimediální, jazykové nebo chemicko-fyzikální.

Jde o školu se standardním zaměřením bez pří-
pravných tříd se školní družinou, školním klubem 
a jídelnou.

Vyučuje se podle Školního vzdělávacího progra-
mu pro základní vzdělávání Start. Ve třetím ročníku 
se děti začínají učit anglický jazyk, v sedmém 
ročníku si lze vybrat buď německý, ruský, nebo 
francouzský jazyk.

Z kroužků organizovaných školou je třeba zmínit 
kroužek florbalu, basketbalu, sportovní gymnas-
tiky, přírodovědný, výtvarný, pěvecký, anglického 
a ruského jazyka nebo kroužek matematických 
hrátek. Ve spolupráci s pedagogickým centrem 

a pedagogicko-psychologickou poradnou integruje 
škola žáky se speciálními vzdělávacími potřeba-
mi, provádí nápravu řeči a výuku nadaných žáků 
a současně je pilotní školou pro nově vzniklý sport 
kin-ball.

V dohledné době se magistrát města snaží řešit 
problém školního hřiště, který školu handica-
poval od jejího vzniku. Zřizovatel již zahájil první 
kroky k tomu, aby se problém vyřešil a děti měly 
vzhledem ke specifickým podmínkám odpovídající 
sportoviště.

Personální zajištění školy je na dobré úrovni. 
Pracovníky školy je práce chápána jako poslání. 
Důsledkem toho jsou úspěchy v celé řadě soutěží 
a olympiád. žáci se často dostávají až do celostát-
ních kol. Jako příklad lze uvést první místo žákyně 
Nory Prokešové v celostátním finále soutěže 
Logická olympiáda 2011 nebo výsledky testování 
PISA/OECD program pro mezinárodní hodnoce-
ní žáků. Škola obsadila třetí místo v republice 
v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti 
a v oblasti přírodovědné gramotnosti dokonce 
druhé místo.

Pozitivně lze hodnotit také spolupráci s ně-
kterými středními školami, například se Střední 
zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školou 

zdravotnickou K. Vary SPŠ Ostrov nebo Gymnázi-
em J. G. Jarkovského v Praze.

Dukla, tak jak ji pod tímto názvem znají celé 
generace Karlovaráků, byla vždy jistým pojmem 
mezi karlovarskými školami. Jde o školu, která 
poskytovala a stále poskytuje svým žákům zázemí 
a dobrou přípravu pro život.
zdeněk slába

Zvládneme to! Díky škole při nemocnici
Na Karlovarsku začala v září 2011 realizace 
projektu s názvem Zvládneme to, který má za cíl 
zlepšit stav vzdělávání zdravotně znevýhodněných 
žáků, již se dočasně nemohou vzdělávat ve svých 
kmenových školách.

Za účelem zachování kontinuity vzdělávání jsou 
tito žáci zařazeni do speciální školy při nemocnici, 
která byla zřízena při Karlovarské krajské nemoc-
nici, a každoročně jí projde kolem 850 žáků, kteří 
se zapojují do výuky na základě doporučení svého 
ošetřujícího lékaře.

Rozsah i intenzita školní práce jsou individu-
ální. Díky projektu financovanému za podpory 

Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 
České republiky prostřednictvím Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
došlo k inovaci a zkvalitnění celkové výuky 
prostřednictvím informačních a komunikačních 
technologií a k inovaci a zkvalitnění výuky v ob-
lasti přírodních věd.

Pedagogičtí pracovníci měli možnost se 
vzdělávat v oblasti digitálních technologií a učitelé 
cizích jazyků si zlepšili své jazykové kompetence 
díky jazykovým kurzům pro učitele cizích jazyků. 
V rámci projektu vyučující v programu Smart 
Notebook vytvořili digitální učební materiály, kte-

ré se využily při výuce žáků. Hospitalizované děti 
mohly absolvovat výuku buď skupinově ve speci-
ální třídě s využitím interaktivní tabule nebo moh-
ly pracovat individuálně na lůžku prostřednictvím 
přenosného počítače, pokud jim jejich zdravotní 
stav neumožňoval výuku ve třídě.

Projekt škola při nemocnici je pro hospitalizo-
vané děti jednoznačně přínosem, což dokazuje 
výrok jedné z žákyň, která prošla školou při 
nemocni, a při propuštění z nemocnice si po-
vzdechla: „Ach jo, tak od teďka už se zase budu 
muset o interaktivní tabuli i notebook dělit s celou 
třídou…“ (red)

kulaté Výročí založení školy vyvrcholí letos 

v červnu slavnostní školní akademií.

gotika a renesance Žáci 4.b v hodině vlastivědy 

zpracovávají nástěnné obrazy. Foto: Ladislav Jurík
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První mš – Přehled mateřských škol

1. MŠ karlovy Vary
Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary
telefon: 353 232 421,  
e-mail: komenskeho7@materinkykv.cz
vedoucí odloučeného pracoviště: Mgr. Dana Malá

MŠ kopretina
U Brodu 73, 360 18 Karlovy Vary – Tašovice
telefon: 353 225 857,  
e-mail: ubrodu73@materinkykv.cz
vedoucí odloučeného pracoviště: Pavlína 
Tvrzová 

MŠ studánka
Krymská 10, 360 01 Karlovy Vary – Tuhnice
telefon: 353 237 410, 353 237 412,  
e-mail: krymska10@materinkykv.cz
vedoucí odloučeného pracoviště: Božena 
Vojtová 

MŠ zdravá mateřská škola
Krymská 12. 360 01 Karlovy Vary – Tuhnice
telefon: 353 223 519,  
e-mail: krymska12@materinkykv.cz 
vedoucí odloučeného pracoviště:  
Pavla Růžičková 

MŠ na kopečku
Mozartova 4, 360 20 Karlovy Vary – Drahovice
telefon: 353 221 775,  
e-mail: mozartova4@materinkykv.cz 
vedoucí odloučeného pracoviště: Romana Kleinma-
nnová 

MŠ sluníčko
Východní 6, 360 20 Karlovy Vary – Drahovice
telefon: 353 224 706,  
e-mail: vychodni6@materinkykv.cz 
vedoucí odloučeného pracoviště: Gabriela Žalou-
díková 

MŠ cestička
nám. Emy Destinové 1, 360 09 Karlovy Vary – 
Drahovice
telefon: 353 224 675,  
e-mail: edestinove1@materinkykv.cz 
vedoucí odloučeného pracoviště: Ivana Bešťá-
ková

MŠ olšová Vrata
Hornická 66, 360 01 Karlovy Vary – Olšová 
Vrata
telefon: 353 331 207,  
e-mail: hornicka66@materinkykv.cz
vedoucí odloučeného pracoviště: Věra Kalinová 

blíží se doba zápisů do mateřských škol 
a s tím také sílí obavy rodičů, jestli se 
dostane také na jejich ratolest. „To je ale 

zbytečné,“ říká Zdeňka Tichá, ředitelka 1. MŠ Kar-
lovy Vary, pod kterou spadá polovina městských 
školek. „Pro děti předškolního věku, tedy od tří 
let, jsou kapacity mateřských škol dostačující.“

Jakou máte zkušenost z předchozích let?
 Nestalo se, že bychom tady někoho neumístili. 
V březnu se to stát ještě může, ke dni zahájení 
školního roku ale přijmeme naprosto všechny 
žadatele.

A proč děti nepřijmete už v březnu?
Některé z dětí v té době ještě nejsou tříleté, takže 
se může stát, že se dostanou až na konec té po-
myslné řady. Děti přijímáme především na základě 
věkové hranice, dalším požadavkem ze stany 
magistrátu je, aby byly přednostně přijímány děti 
občanů žijících v Karlových Varech.

V okolí je ale řada spádových obcí, kde školku 
nemají.
Už několik let platí mezi nimi a městem smluvní 
dohoda, že přijímáme děti také odsud. Takže pro 
ně platí v podstatě to samé jako pro děti přímo 
z Karlových Varů.

Jaké chystáte pro nový školní rok novinky?
Pokusíme se otevřít třídu se speciálním progra-
mem pro handicapované děti. Ve městě ani jeho 
blízkém okolí není v současné době státní před-
školní zařízení, které by mohlo zařazovat děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami, proto chceme 
jednu třídu pro tyto potřeby vyčlenit. Spolupracu-
jeme na tom s pedagogickou poradnou v Západní 
ulici a speciálním pedagogickým centrem ve Van-
čurově ulici, které nám vychází vstříc a věnuje 
se dětem s handicapem. Společně chceme dát 
dohromady kolektiv pro nový školní rok.

Už několik let máte jednu třídu, kde se specializujete 
na děti s logopedickými vadami. Jak ta se osvědčila?
Funguje nám velice dobře a také je o ni veliký 
zájem. Spolupracujeme s pedagogickým centrem, 
které se v rámci kraje vadám řeči věnuje, a máme 
zde výborné výsledky. Ve všech našich školkách 
máme řečové preventisty vyškolené z řad našich 
učitelek, které zajišťují speciální péči pomocí ja-
zykových kroužků jako nadstandardních činností. 
Určené jsou zejména pro děti směřující už do zá-
kladní školy.

Kolik dětí se vůbec vejde do jedné třídy?
Zákonem stanovený počet na jednu třídu je čtyřia-
dvacet dětí. Je to za splnění určitých hygienických 
podmínek, jako je třeba počet umyvadel nebo pře-
depsané metry. Zřizovatel pak může na základě 

žádosti ředitele mateřské školy povolit větší počet 
dětí, maximálně však o další čtyři, to znamená 
celkový počet osmadvacet dětí. Nesmí se přitom 
samozřejmě narušit bezpečnost dětí a kvalita 
jejich vzdělávání.

Prozraďte, kde máte schválený vyšší počet dětí.
V našich podmínkách to lze téměř ve všech škol-
kách, kromě zmiňované logopedické třídy, tady 
je vyhláškou naopak počet dětí snížený.

Jaká je provozní doba?
Většinou od šesté hodiny ranní do páté odpolední, 
záleží ale na tom, jak kde potřebují rodiče. Může 
se zahajovat v půl sedmé ráno a končit třeba v půl 
páté odpoledne.

Jak se ve třídě překrývají učitelky?
V náročnějších měsících září a říjnu, tedy adap-
tační době, to je  celé dopoledne, po zklidnění 
je to většinou na dobu vycházek, od půl desáté 
až desáté hodiny přes oběd. Odpolední směna 
už dobíhá s jednou učitelkou. (pam)

Vaše děti se k nám dost anou, slibují ve školkách

Ředitelka 1. mŠ zdeňka tichá.
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druhá mš – Přehled mateřských škol

2. MŠ karlovy Vary
Krušnohorská 16, 360 10 K. Vary - Růžový vrch  
telefon: 353 564 066,  
e-mail: materinka.rv@seznam.cz

MŠ sedlec
Sedlec 5, 360 10 Karlovy Vary - Sedlec 
telefon: 353 564 807 
e-mail: mssedlec@volny.cz 
vedoucí odloučeného pracoviště: Jaroslava Petlíková 

MŠ javorová
Javorová 2 A, 316 17 Karlovy Vary - Stará Role
telefon: 353 562 955,  
e-mail: ms.javorova@seznam.cz 
vedoucí odloučeného pracoviště: Dagmar 
Bohatová

MŠ Fibichova
Fibichova 5, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role
telefon: 353 562 972,  
e-mail: ms.fibichova@seznam.cz 
vedoucí odloučeného pracoviště: Renata 
Záhorská 

MŠ truhlářská
Truhlářská 11, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role
telefon: 353 562 285,  
e-mail: mstruhlarska@tiscali.cz 
vedoucí odloučeného pracoviště: Alena Drobná 

MŠ Mládežnická
Mládežnická 6, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře
telefon: 353 564 254,  
e-mail: msmladeznicka6@volny.cz
vedoucí odloučeného pracoviště: Alena Krou-
pová

MŠ dvory
Kpt. Jaroše 6, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
telefon: 353 563 351,  
e-mail: msdvory@volny.cz
vedoucí odloučeného pracoviště: Lenka Fischbachová 

MŠ Vilová
Vilová 1, 360 04 Karlovy Vary - Bohatice
telefon: 353 232 054,  
e-mail: ms.vilova@seznam.cz 
vedoucí odloučeného pracoviště: Eva Vaňkátová 

MŠ dvořákova
Dvořákova 1, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role 
telefon: 353 560 802,  
e-mail: ms.dvorakova1@seznam.cz 
vedoucí odloučeného pracoviště: Radka Kosnarová 

ani rodiče, kteří se své děti chystají zapsat 
na některou z mateřských škol spada-
jících pod 2. MŠ Karlovy Vary, mít letos 

obavy nemusí. „Pokud jejich dítě splní všechny 
požadavky, které jsou dány v kritériích pro přijetí, 
jejich děti se do školky dostanou,“ říká ředitelka 
Zdeňka Bečvářová.

Která kritéria to jsou?
Bereme děti po dovršení věku tří let, mladší za-
tím ne. A dítě musí mít samozřejmě trvalý pobyt 
v Karlových Varech.

Zápisy proběhnou na všech mateřských školách?
Ano, rodičům bych proto doporučila, aby šli 
do té, které je pro ně spádová, tedy v místě 
jejich bydliště. Pokud by se jejich dítě nedostalo 
do mateřské školy, kam by patřilo spádově, 

nabídneme rodičům jinou mateřskou školu, která 
by měla volnou kapacitu.

A pokud mají rodiče zájem zapsat své dítě na jinou 
než spádovou školku?
Pokud je to v rámci Karlových Varů, například 
spádově ve Staré Roli, ale rodiče potřebují zapsat 
své dítě do mateřské školy v Krušnohorské ulici 
– takové požadavky řešíme najednou a problém 
by nastat neměl. Podobně je to i s dětmi, které 
jsou z okolních obcí, s nimiž má magistrát uza-
vřenou smlouvu. Pokud jsou volné kapacity, také 
je bereme.

Jaká byla situace v předešlých letech?
Předloni to vypadalo velmi špatně, neumístili 
jsme hodně dětí a na základě toho pak magis-
trát rozhodl o otevření Deváté mateřské školy 
ve Dvořákově ulici. Udělal se druhý zápis a doda-
tečně se vyhovělo ještě mnoha rodičům. 

Loni to už bylo lepší, přijaté nebyly pouze děti, 
kterým nebyly ještě tři roky a rodiče to šli více-
méně jen zkusit. Letos podle prognózy, tedy podle 
počtu dětí odcházejících do školy a dětí, které by 
je podle matriky měly nahradit, vypadá situace 
velice pěkně.

Mají si rodiče před samotným zápisem u vás vyzve-
dávat nějaké formuláře?
Veškerou potřebnou dokumentaci dostanou u zá-
pisu a tu pak už vyplněnou do mateřské školy 
zpětně doručí.

Přes letní prázdniny se školky rekonstruovaly ve vel-
kém. Jak to dopadlo?
Ještě zbývají poslední tři mateřské školy, dvě 
čeká zateplení a fasáda, Mládežnická půjde 
letos do kompletní, velké rekonstrukce. Všechny 
ostatní školky jsou jinak už zateplené, mají nové 
fasády, nová okna. Jsou velmi hezky vybave-
né. O všem se mohou rodiče přesvědčit sami 
na dnech otevřených dveří.

Jaké jsou letos další novinky?
Loni neprobíhaly zápisy na mateřskou školu 
ve Dvořákově ulici ve Staré Roli. Je u nás nová, 
běží druhým školním rokem a doposud tedy 
odsud nikdo neodcházel do základní školy a tím 
se také neuvolňovala místa. Letos to už neplatí 
a zápisy proběhnou také zde.

A jak je to tady s kapacitou, bude příští rok znovu 
snížená?
Ve školce máme dvě integrované děti, ty už ale 
odcházejí na základní školu a v případě, že ne-
budeme mít další zájemce, kapacitu navýšíme 
ze současných devatenácti na pětadvacet dětí. 
Ve Staré Roli máme sice veliký přetlak dětí, ale 
letos by mohla dopadnout velmi dobře. (pam)

Vaše děti se k nám dost anou, slibují ve školkách

Ředitelka 2. mŠ zdeňka bečvářová.
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Program::

19:30 open door
20:00 djane Mejsi
22:00 kosHeen
00:00 dj live & dj Fanny
02:00 ukončení akce

těšit se můžete na:
•	grandiózní světelnou show
•	laser Show během celého večera
•	od 20 hodin za mixážním pultem startuje  

Djka Mejsi
•	o after párty se pak postarají DJové  

Live & Fanny
•	na ploše budou připraveny stánky 

s občerstvením, koktejly a super drinky

Kosheen v březnu roztančí arénu
• Už v sobotu 15. března 
se bude karlovarská KV Arena 
otřásat v základech. Přijede 
anglická drum´n´bass rocková 
formace Kosheen.

trio v ČR vystupuje už deset let a za tuto 
dobu si zde vytvořilo silnou fanouškovskou 
základnu. Obvykle koncertuje v Praze, 

kde v naposledy vystoupilo v prosinci s novým 
albem Solitude, nebo v rámci největších letních 
hudebních festivalů, jako jsou Colours of Ostrava, 
Open Air Festival, Semtex Culture, Vysmáté léto 
nebo Sázavafest.

„V letošním roce jsme chtěli potěšit také mi-
mopražské fanoušky, a tak Kosheen během turné 
navštíví tři další města v České republice, která 
doplní závěrečné vystoupení v Ostravě. Věříme, 
že se takto naplánované turné setká s příznivou 
odezvou,“ říká zpěvačka Sian Evans.

Připomeňme, že Kosheen patří k nejúspěšněj-
ším britským projektům vůbec. Jejich legendární 
hity Hide U, Catch nebo Hungry patří již dávno 

do zlatého fondu taneční hudby, přičemž nové 
songy si s jejich starší produkcí rozhodně v ničem 
nezadají. Kapela vydala pět alb, z nichž nejnovější 
album Solitude vyšlo na konci minulého roku, a tak 
se fanoušci na turné mohou těšit nejen na osvěd-
čené hitovky, ale i na zbrusu nové skladby.

Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportal  
a v den konání akce v pokladně KV Areny 
za 450 korun. 

Partnery akce jsou město Karlovy Vary, Rade-
gast, ČSAD Autobusy, Radio Dragon, DISCOkata-
log.cz a HDT.cz. (red)

Město znovu ožije basketbalem
Karlovarská KV Arena jako již tradičně 
na své palubovce přivítá mezinárodní 
basketbalový turnaj žen (Women 
International basketball Tournament 
Karlovy Vary). Letošní čtvrtý ročník 
se uskuteční v jiném termínu než 
obvykle, a to mezi 26. a 28. srpnem.

S největší pravděpodobností se turnaje mimo 
našich českých lvic zúčastní týmy Kanady a Aus-

trálie, o dalším týmu se vedou jednání.
Turnaj samozřejmě nebude jen 

o basketbalových utkáních přímo 
na ploše KV Areny, ale jsou plánovány 
i další doprovodné akce a soutěže. 
Nenechte si basketbal na té nejvyšší 
úrovni ujít a zapište si již teď termín 

turnaje do svého diáře. Příjemný sportovní záži-
tek vám přeje KV Arena. (red)

Nové fitness studio 
začíná sloužit

Ve spolupráci s Magistrátem města Karlovy Vary 
začala KV Arena v loňském roce přeměňovat bývalou 
vývařovnu ve druhém nadzemním podlaží arény na 
fitness studio. Nabídnout má nejen prostory s posilovnou 
nebo fitness cvičením, ale také poúrazové rehabilitace 
a služby fyzioterapeuta. Kolaudace proběhla s úspěchem 
začátkem února. Pak už stačilo pouze dovybavit prostory 
cvičebními stroji a doladit poslední detaily. Oficiální 
otevření fitness studia se plánuje na 1. března, přijďte si 
jej vyzkoušet, jaro je už na dohled. (red)

Děti se mohou  
znovu těšit 
na pořádnou oslavu
Dětský den letos 
v KV Areně proběhne 
tentokrát už 30. 
května. Opět bude 
pro všechny děti 
připravený bohatý 
odpolední program 
nabitý zábavou, 
soutěžemi a spoustou 
dalších překvapení. 
Vezměte své 
kamarády, kamarádky 
a přijďte si užít 
zábavné odpoledne, 
vstup na akci je pro 
všechny zdarma. (red)
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» Péče o vodovody 
 a kanalizace

» Inspekce a rekonstrukce   
 přípojek

» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba


Poruchy 

a technické 
problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.
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Studánky se opět otvírají

Jaro je ještě v nedohlednu, přesto ale už 
dnes evokuje vzpomínku na prastarý zvyk 
obyvatel Vysočiny. Ke studánkám, které 

často bývaly jediným zdrojem pitné vody, přistu-
povaly děti, aby je po zimě očistily od různých 
nánosů. Dlouholetá tradice těchto obřadů, které 
byly současně symbolem zahánění zlé moci, 
učarovala básníkovi Miloslavu Burešovi, rodákovi 
z Poličky. Jeden z těchto rituálů ve vesnici Tři 
Studně jej inspiroval k napsání poemy nazvané 
Píseň o studánce Rubínce. Poslal ji svému příteli, 
hudebnímu skladateli Bohuslavu Martinů, který 
žil v té době v emigraci. Na text, který ho okouzlil, 
napsal hudbu, do níž vložil i svůj stesk po domově. 
Pod názvem Otvírání studánek se toto společ-
né dílo od roku 1956 uvádělo a dodnes uvádí, 
aby pokaždé oslovilo posluchače svou poetikou 
a mystickým nádechem. Studánky byly také 
dvakrát zfilmovány a v roce 1960 je zpracoval jako 
multimediální pásmo Alfréd Radok.

Loňské uvedení Studánek jako součást 
programu zahájení lázeňské sezony v Karlových 
Varech pojali organizátoři jako svébytné dílo, které 
z původního tvaru vychází, dále se jím inspiruje 
a obohacuje je o nové myšlenky. Po zralé úvaze 
změnili název a jevištní uvedení nazvali O zem by 
se rozbilo. Použili k tomu část Burešova verše, 
který říká: Vždyť každá studánka v lese na hladině 
nebe nese, kdyby jí nebylo, o zem by se rozbilo…

„Režisérce představení Pavle Šemberové se po-
dařilo na základě původní předlohy vystavit příběh 
o stále se opakujícím koloběhu lidských generací, 
o střídání radosti a smutku, smrti a zároveň vzniku 
nového života. Studánka a její očištění od kalu, 
bláta a kamení je v tomto případě symbolem toho-
to střídání, a to vše na podkladě říkanek dětských 
her. Vzniklo tak velmi citlivé a křehké představe-
ní,“ uvádí jeden z realizátorů díla Karel Šimandl.

rok tvrdé práce
Prozrazuje také, jak celý projekt v Základní škole 
a Základní umělecké škole v Karlových Varech 
vznikal: „Trvalo to téměř rok. Od napsání scénáře 
přes nastudování hudební složky, vznik nové 

hudby, textů, choreografie a kulis až k obětavému 
přístupu všech účinkujících žáků školy a jejich 
rodičů. Scházeli jsme se o víkendech, protože 
jindy nám to neumožnil nabitý provoz v naší škole, 
a na sobotních a nedělních zkouškách jsme celé 
představení nacvičili.“ 

Už při loňské premiéře vysvětloval Karel 
Šimandl, jak se podařilo do Studánek vnést 
názory a způsob myšlení dnešní mladé generace: 
„Požádali jsme žáky jednotlivých oborů, aby se 
k tématům sami vyjádřili, a oni tak učinili velmi 
kreativně. Pokusili jsme se proto původní text 
propojit s novým pohledem našich žáků, kteří 
své myšlenky vyjádřili ve formě textů, výtvarného 
zpracování nebo pohybem. K našemu velkému 
překvapení jsme zjistili, že jejich názory se od ná-
zorů dětí časů minulých tak moc neliší. Mají stejné 
touhy, stejné sny. I dnešní děti se dívají na svět 
kolem sebe citlivě a přemýšlejí nejen o veselých 
chvílích života, ale i o smrti.“

hudba dokresluje atmosféru děje
Jako autor hudební spolupráce vysvětlil Karel 
Šimandl také, v čem tato jeho úloha spočívá: 
„Zkomponoval jsem šest elektroakustických 
vstupů, které vycházejí ze zvuků dětského sboru. 
Dokreslují atmosféru děje a mají ještě víc umocnit 
mystiku příběhu.“

Jak uvedl těsně po loňské premiéře ředitel ško-
ly Břetislav Svoboda, právě uvedené představení 
nemůže být poslední. „Už s ohledem na nadšené 
přijetí diváky a také pro všechnu tu energii do nich 
vloženou musíme Studánky ještě uvést.“ Také 
tvůrci díla upřímně vyznávají, že by všem přišlo 
líto, kdyby se krásná, byť tvrdá práce celého týmu 
rozptýlila jen do dvou představení. A tak celý pro-
jekt oživili a naplánovali ještě dvě představení na 
den 4. března, aby si Studánky ještě mohli jakse-
patří užít a zároveň se s nimi rozloučit. S největší 
pravděpodobností půjde totiž o derniéru. To vše 
s vědomím toho, že škola využila Studánky i ke 
koncertnímu provedení, které zaznělo při loňském 
závěrečném večeru v Grandhotelu Pupp a při spo-
lečném koncertu školních sborů a dívčího sboru 

z německého Wiesbadenu. Při loňské premiéře 
v karlovarském divadle se pořadatelům splnil 
jeden ze snů, které přípravu projektu provázely. 
„Ten slavný a krásný barytonový závěr kantáty 
si s našimi žáky zazpíval Roman Janál. Vzhledem 
k jeho pracovnímu vytížení jsme ani nedoufali, 
že splní svůj slib a přijede si – jak sám řekl – 
zazpívat part, který je jeho srdeční záležitostí,“ 
dodávají.

Přes veškerou snahu mohl Roman Janál zazpí-
vat jen na jednom loňském představení, pro druhé 
vyšel velmi obětavě vstříc barytonista Jiří Hájek, 
člen Národního divadla v Praze a vítěz Meziná-
rodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka. A právě 
na něho se můžeme těšit i na obou uvedeních 
4. března. Jedno z nich se uskuteční v divadle už 
dopoledne a je určeno žákům karlovarských škol.

Představení O zem by se rozbilo je už třetím 
multikulturním pořadem, které karlovarská zuška 
uspořádala. Jak si pamatujeme, triumfální cestu 
na jeviště mu proklestily dva předchozí úspěšné 
projekty s názvy Víla Ohře a Mistr jazzu. S napě-
tím proto očekáváme, jaký bude ten čtvrtý, který 
se už rýsuje. Zatím se těšme na letošní Otvírání 
studánek a pokusme se spolu s nimi otevřít i svou 
mysl a srdce jen čistým hodnotám a činům. 
anna fidlerová

o zem by se rozbilo

Hudebně výtvarná fantazie na hudbu  
otvírání studánek bohuslava Martinů

Umělecká spolupráce: Petra Blau a Petr Čamek
Hudební spolupráce: Karel Šimandl
Recitátor: Jindřich Volf st.
Baryton: Jiří Hájek

Účinkují: žáci hudebního oboru pod vedením 
Miroslavy Lendělové, Karolíny Kučerové a Miljo 
Mileva, žáci tanečního oddělení pod vedením 
Markéty Odvodyové, žáci dramatického oboru 
pod vedením Naděždy Pajankové a Štěpánky 
Kačerové Lovacké

Projekce: Jitka Barochová, Vlado Hrebeňák 
a žáci výtvarného oboru
Světelný design: Tomáš Hnátek
Technická spolupráce: Jan Tumpach, Robert 
Chmela, Vlado Hrebeňák

Režie: Pavla Šemberová
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vítězi jednotlivých kategorií se stali:

Kategorie A1 zelenková gabriela  
 (ZŠ a MŠ Kyselka)
Kategorie A2 Hagarová natálie  
 (ZUŠ R. Schumanna Aš)
Kategorie B slámová Michaela  
 (ZŠ Jih, Mariánské Lázně)
Kategorie C tomiová izabela  
 (ZUŠ F. Chopina, Mar. Lázně) 

V divadle straší! Ale také 
nad ním létá strážný anděl…
• Každé divadlo, to karlovarské zvlášť, potřebuje svého strážného 
anděla. A my ho konečně máme. V komedii Láska mezi nebem 
a zemí nad námi bude bdít Bára Štěpánová, žena-smršť a uragán 
a obdivuhodná osobnost (nejen) českého divadla. 

pamatujete? Na konci sedmdesátých let si 
všichni zpívali Pramen zdraví z Posázaví 
nebo Kdo mi srdce zahřeje, když mám na 

něm závěje z  dětského hudebního filmu Ať žijí 
duchové. Na konci osmdesátých let provokovala 
ujetá hororová komedie Tima Burtona o bio-exor-
cistovi Beetlejuiceovi k neúnavnému napodobová-
ní taneční scény a citování vtipných hlášek. Když 
v roce 1990 přišla do českých kin romance Duch 
s Patrickem Swayzem, trhala rekordy v návštěv-
nosti. A abychom se přesunuli směrem k součas-
nosti – dnes patří mezi nejsledovanější televizní 
seriály Lovci duchů nebo Posel ztracených duší. 

Duchařina je zkrátka u českých diváků oblíbe-
ná. I ta nehororová, která neděsí, ale baví; a nejen 
ta filmová, ale i divadelní. Pamětníci si určitě 
vzpomenou na frašku Rozmarný duch, která si 
našla své místo v repertoáru tehdejšího Divadla 
Vítězslava Nezvala dokonce dvakrát. Snad i proto 
režisér Jiří Seydler s potěšením přijal od překla-
datele Martina Fahrnera romantickou komedii 
Láska mezi nebem a zemí a začal ji v lednu 2014 
připravovat v Činohře Karlovarského městského 
divadla. 

Susie Cameronová (Lucie Domesová) se snaží 
snad celou věčnost probudit z letargie svého 
manžela Jacka (Karel Beseda). Vyrušuje je realitní 
agent Mark Webster (Viktor Braunreiter), který 
chce vydělat na jejich domě a vnutit do něj nájem-
níky. Jednoho dne dojde na nejhorší – nastěhuje 
se Simon Willis (Radek Bár) a jeho roztomilá žena 
Flic (Alexandra Ptáčková). Obě dvojice začínají 
sdílet společný prostor. A je zaděláno na nejeden 
problém. Nejenže jsou oba pánové spisovatelé a 

ti, jak známo, na sebe žárlí, nejenže se Susie chce 
bavit a Flic je těhotná, nejenže přichází na návště-
vu nepříjemná Flicina matka Marcia (Jarmila Šim-
číková) – Jack a Susie jsou ještě k tomu duchové 
a jaksi mimochodem povolají strážného anděla 
(Bára Štěpánová)… A tak se roztáčí kolotoč hu-
morných situací, které by vám svým charakterem 
i zábavností mohly připomenout jednu z našich 
minulých úspěšných inscenací (Komedii potmě), 
a vtipných dialogů, při jejichž poslechu nezůstane 
jedno oko suché (budete totiž brečet smíchy).

Kromě smíchu a uvolnění hra nabízí i závažnější 
témata. Jak je důležité mít pro co (nebo pro koho) 
žít – i když jste po smrti. Jak je nebezpečné žít 
cizí život – zejména když jste po smrti. A hlavně – 
jak je smysluplné a zároveň neskonale zábavné žít 
i po smrti, pokud máte vedle sebe někoho, s kým 
se lze s rozkoší pohádat. A jestli je lepší strašit na 
zemi nebo trávit věčnost v nebi, to ví jen Bůh (ex-
ternista) – nebo strážný anděl (Bára Štěpánová). 
Premiéra komedie Láska mezi nebem a zemí 
se odehraje v sobotu 22. března 2014 v 19.30 
hodin na jevišti Karlovarského městského divadla. 
petra Kohutová, dramaturg

Pěvecké hvězdy 
chystají v Lázních III 
operní koncert

Karlovy Vary jsou již dlouhou řadu let místem 
setkání mladých operních a koncertních pěvců. 
Dokazuje to především Mezinárodní pěvecká 
soutěž Antonína Dvořáka, na kterou každoročně 
přijíždí padesát až sto soutěžících z celého světa.
Kromě této soutěže pořádá Mezinárodní pěvecké 
centrum Antonína Dvořáka interpretační semináře, 
kde si mladí adepti operních scén zdokonalují 
pěveckou techniku a interpretaci pěveckých stylů 
u významných pedagogických a uměleckých 
osobností. Letos jimi budou Ital Antonio Carangelo 
a Magdaléna Blahušiaková ze Slovenska. 

Ojedinělou možností oproti jiným evropským 
mistrovským kurzům a seminářům je setkání 
a praxe s orchestrem a dirigentem. Ta vyvrcholí 
závěrečným operním koncertem s Karlovarským 
symfonickým orchestrem a dirigentem Františkem 
Drsem v pátek 14. března v 19.30 hodin v Lázních 
III. Uslyšíte pěvce z Ruska, Ukrajiny, Srbska, Itálie 
a samozřejmě z Čech a Moravy. Zazní árie z oper 
W. A. Mozarta Cosi fan tutte, Figarova svatba 
a Don Giovanni, Dvořákovy Rusalky a Armidy, 
Pucciniho oper Bohémy a Toscy, Gounodových 
Romea a Julii nebo Fausta a Markétku, Verdiho 
Traviaty, Bizetovy Carmen a dalších. Některé 
výkony budou vysoce profesionální, některé jsou 
příslibem pro příští roky. S mnohými mladými 
talenty se setkáme opět při mezinárodní pěvecké 
soutěži v listopadu v Karlových Varech. (red)

Vítězní „skřivánci“ postupují do krajského kola
Každý rok na jaře, letos již podevatenácté, 
se uskuteční v aule Základní školy a Základní 
umělecké školy soutěž dětí a mládeže v sólo-
vém zpěvu Karlovarský skřivánek. Kromě školy 
je pořadatelem i Mezinárodní pěvecké centrum 
Antonína Dvořáka.

Krajské kolo soutěže se uskutečnilo 10. a 11. úno-
ra v aule ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary ve Šmeralově ulici. 
Soutěžící byli rozděleni podle věku a zájmu do čtyř 
kategorií – na ty, kteří se věnují hlasové výchově 
nebo již chodí do hodin sólového zpěvu, a na ty, pro 
které je zpěv zájmem a zábavou.

Ve dvou kategoriích A soutěží děti ve věku 
6–10 let a v kategoriích B a C pak děti ve věku 

11–15 let. Z krajského kola postoupili vítězové 
do celostátního finále, které se koná opět v aule 
ZŠ a ZUŠ ve dnech 24.–26. března vždy od 10 ho-
din dopoledne.

Výkony hodnotila pětičlenná odborná porota 
v čele s profesorkou Pražské konzervatoře Brigitou 
Šulcovou. Dalšími členy byli profesorka Jarmila 
Chaloupková z pardubické konzervatoře, dirigent 
František Drs, sbormistr profesor Jiří Štrunc, muzi-
kálový zpěvák pražských scén a profesor Pražské 
konzervatoře Josef Štágr, který před závěrečným 
ceremoniálem udělování cen všem s obrovským 
úspěchem zazpíval. Soutěž přišli úvodní zdravicí 
zahájit náměstek primátora Jiří Klsák a krajský 

radní pro oblast kultury a památkové péče Oleg 
Kalaš. Záštitu soutěži poskytli primátor Petr Kul-
hánek, hejtman Josef Novotný a ředitel Českého 
rozhlasu Plzeň Zdeněk Levý. (red)
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3 sarpos reprezentovali na mezinárodním cirku-

sovém festivalu v polském Krakově v roce 1956.

trupa artistů 3 sarpos předvádí svou silovou 

parterní akrobacii.

Když lázeňským městem putovali světští
• Světští, světem jdoucí. Karlovy Vary sice líhní cirkusových 
a varietních umělců zrovna nevynikají, přesto i tady věrni svému 
přídomku nechávají své stopy.

mnohým je známo, že v Karlových Varech 
dlouhodobě vlastní vilu v Anglické 
ulici číslo popisné 4 část slavné rodiny 

Berouskovy (žofie, Karel a jiní) a dodnes zde tento 
dům obývá stará artistická rodina Hergottových, 
kteří jsou znalým známi pod uměleckými jmény 
3 Ricoraz, 4 Ernesti, 2 Hergotti a Lilian. V lázeň-
ském městě žili také například manželé Řezá-
čovi, kteří spolu s vitálním Julianem Hergottem 
(narozen 1929) a jeho ženou Irenou 
vystupovali v těchto skupinách 
neboli trupách jako akrobaté 
na kolech a kolečkových 
bruslích.

Dalšími světskými, kteří 
na své pouti světem za kšefty 
vyráželi odsud a svůj domov 
si našli také v Karlových Varech – v Jaltské ulici 
číslo 19 tu bydlela část starobylého cirkusového 
rodu Flaksových. Ferdinand, František a Anna 
byli v uměleckém světě známí pod jako 4 Bonello, 
vlastnící dříve také rodinný cirkus tohoto jména.

3 sarpos
Slovutné lázně sice nikdy neoplývaly příležitostmi 
hlavního města Prahy, a tak žádná umělecká čtvrť, 
jako jsou Horní Počernice, tady nevznikla, přesto 
četnost návštěvníků našeho kosmopolitního města 
a jejich potřeba se bavit daly vzniknout oblíbenému 
varieté Orfeum. Slovutní akrobaté často vystupovali 
také v Grandhotelu Pupp. 

Právě v těchto sálech a prostorech své umění 
také předváděla další skupina, která si říkala 3 Sar-
pos, truppa přízemních akrobatů. Tvořili ji dnes 
už nežijící bratři Sopperovi – Jan a Osvald, spolu 
s Helmutem Reichenauerem z Božičan, který dnes 
žije v Německu.

3 Sarpos pocházeli od Plzně a k nám přišli jako 
skláři do Nového Sedla u Lokte, kde se usadili. 
Jak je uvedeno v Artistickém slovníku z roku 1964 

sestaveném Irenou Zolarovou, nebyli za-
městnáni, ale evidováni ve státním pod-
niku Československé cirkusy a varieté.

Trénovali pravidelně na zahradě svého 
domku v Sokolovské ulici číslo 380, 
ale například také na hřišti v nedalekém 
Královském Poříčí. Usilovným nácvikem 

po zaměstnání se vypracovali až k angažmá 
v Orfeu a dalších varieté nebo v Puppu, kde vystu-
povali po boku uznávaných artistů a drezérů, a svou 
zemi reprezentovali na Mezinárodním cirkusovém 
festivalu v polském Krakově v roce 1956.

Na tyto přízemní ekvilibristy, kteří se později 
přestěhovali do Sokolova, kde žili v Kraslické ulici 
číslo 15, se dnes bohužel už téměř úplně zapomně-
lo a je to škoda, stále nepopsaných příběhů je totiž 
mnoho a osudy slavných osobností z cirkusových 
manéží a pódií různě po světě nepatří rozhodně 
mezi ty všední. Třeba se pak snáz najdou pokračo-
vatelé, kteří by se jejich dnes tak moderní silovou 
parterní akrobacii snažili alespoň napodobit.
pavel vaculík

akrobacie na kolecH a kolečkových bruslích patřila tradičně do vystoupení trupy hergottových.

inzerce
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V Karlových Varech jsme s Vámi již rok!
V TOMTO MĚSÍCI SLEVA AŽ 40 % NA DANÉ PRODUKTY

Moderní přístup
k tradičním hodnotám
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Deset nej aneb zajímavé  
stavby v karlovarských lesích
• Je posledního února roku 1990, když se karlovarskými lesy přežene 
noční vichřice. Největší sílu nabere krátce po půlnoci, k ránu po sobě 
zanechá obrovské škody. V nejbližším okolí lázeňského města bylo 
vyvráceno nebo polámáno více než 50 tisíc kubíků dřeva.

většinu cest tehdy zatarasily padlé stromy. 
Takto například zůstala odříznuta od civili-
zace i zotavovna Doubská Hora včetně zde 

ubytovaných rekreantů.
Lesáci zpočátku nevěděli, kam dřív skočit. Brzy 

však přišla pomoc. Hasiči, vojáci a dobrovolníci 
uvolňovali v prvních dnech po vichřici cesty, podél 
kterých se začaly bez ladu a skladu vršit hromady 
dřeva. úplné zpracování kalamity pak zabralo 
dlouhé dva roky a následné škody se řešily ještě 
delší dobu. Na případnou údržbu a rekonstruk-

ci lázeňských vyhlídek, altánů a laviček proto 
nezbývaly takřka žádné prostředky. Uběhlo 
pouhých 15 let a výčet opravených či obnovených 
lázeňských zařízení je pěkně dlouhý.

O opravách a akcích v lesích, které se uskuteč-
nily v době poměrně nedávné, se psalo v Kar-
lovarských radničních listech průběžně a jsou 
ještě v čerstvé paměti. V podstatě se však jedná 
o nekonečný seriál. Boj se živly, se zubem času, 
s vandaly... Zastavit se nelze, ohlédnout však ano. 
Poukázat na historické dědictví, na významné 

činy, na osobnosti a poděkovat. Poděkovat stejně, 
jako to udělali karlovarští měšťané v roce 1804, 
když k poctě lorda Findlatera postavili obelisk. 

Na pamětní desce umístěné na obelisku přečkal 
věky německý text: Panu hraběti Findlaterovi 
ušlechtilému příteli a ochránci přírody, věnovali 
tento pomník s vděčností občané z Karlových Varů 
4. srpna 1804. Obnoveno 1913. (Pomník byl znovu 
opraven v roce 2007.) 
pavel reiser

Nejstarší cesta
Promenádní cesty se v lesích nad Vřídlem začaly 
stavět až ve druhé polovině 18. století. Tu úplně 
první nechal postavit v roce 1756 hrabě Rudolf 
Chotek. Vedla od Puppu, tehdy ovšem na jeho 
místě stály jiné objekty, k Parnasu. 

Nejstarší církevní stavba
Kostel sv. Linharta, který postavili dávní osadníci 
uprostřed lesů v královské oboře, daroval král 
Václav I. v roce 1246 řádu křižovníků. Z kamenné 
stavby se do dnešních dnů zachovalo jen torzo. 

Nejstarší kříž
úplně nejstarší známý kříž v lázeňských lesích 
pochází asi z roku 1561. Jedná se o tzv. smírčí 
kříž a byl postaven na místě, kde tragicky zahynul 
řeznický tovaryš.

Nejpoužívanější symbol
Kdy přesně se objevilo první znamení kříže na 
výšinách v okolí Varů, se neví. Předpokládá se ale, 
že kříže na Bukové hoře byly vztyčeny už před 
rokem 1647. V tomto roce navštívil lázně pražský 
malíř Henricus a vytvořil jednu z prvních rytin 
města. A na té symbol z biblické Golgoty nechybí. 

Nejstrašnější válka
Po třicetileté válce došlo v Evropě k takovému 
úbytku obyvatelstva, že zanikly mnohé vsi a vy-
lidnily se celé oblasti. Z Čech, a tudíž i z malých 
lázní u řeky Teplé museli odejít všichni protestanti. 
Poblíž Šibeničního vrchu byl na připomínku tohoto 
exodu postaven kamenný kříž. Poblíž zbytku 
původního kříže z první třetiny 17. století stojí 
replika, která sem byla osazena v roce 2000.

Největší sportovní výkon
V roce 1712 navštívil město horkých pramenů rus-
ký car Petr Veliký. Kronikáři tehdy mimo jiné za-
znamenali, že v rámci sázky vyjel na Jelení skok, 
dnešní Petrovu výšinu. údajně na neosedlaném 
koni, takže to byl bezesporu úctyhodný výkon. 
Na kopec totiž ještě nevedla žádná pořádná cesta. 
Do kříže, který zde stál, car vyryl své iniciály a ve-
šel, ovšem nejen tímto činem, do dějin města. 

Nejzáhadnější zmizení
Další kříž stál od „pradávna“ na skále nad Starou 
loukou (viz rytina Franze Letochy z roku 1726). 
Tento kříž pak nechal obnovit hrabě Sigmund von 
Keglevich, velkoprobošt a biskup z Granu. Kříž se 
znovu proslavil, když v 70. letech minulého století, 
za tzv. normalizace, záhadně zmizel. V té době 
se totiž na dobře viditelných místech upřednost-
ňovaly rudé hvězdy, a kříž naopak vadil. Nebylo 
tedy divu, že Keglevichův kříž byl obnoven až 
po sametové revoluci (6. 4. 1990).

Nejznámější svatý obrázek
V roce 1716 upravil karlovarský lesník Benjamin 
Muckl malé zákoutí u křižovatky lesních cest 
a na zde rostoucí mohutný strom zavěsil obrázek 
Panny Marie. Návštěvníci lázní se tu často zasta-
vovali v tiché motlitbě. Mnozí tu své díky Bohu 
za uzdravení vyjadřovali drobnými dárky a kvě-

tinami. Strom koncem 19. století uschl, a proto 
dal pan Nikolaus Dumba v roce 1900 postavit pro 
obraz novou niku z bílého mramoru. Známý malíř 
Franz Matsch mezitím při této příležitosti vytvořil 
velmi originální dílo, Pannu Marii s Vřídlem. 
V nice obraz vydržel do padesátých let minulého 
století a nyní je uschován v muzeu. Kopie přece 
jen o něco lépe odolává povětrnostním vlivům 
a vandalům.

Nejstarší výletní altán
Dorothein altán postavený na skále nad řekou 
Teplou v roce 1791 neleží sice přímo v karlovar-
ských lesích, ale v době svého vzniku splňoval 
představu ideálního romantického místa a stal se 
vyhledávaným cílem vycházek. Altán dal postavit 
hrabě Christian Clam-Gallas na počest vévodkyně 
Kuronské. Nejstarší zachovaný altán na území 
lesů pochází z roku 1801. Stavbu financoval lord 
James Ogilvie Findlater.

Nejnavštěvovanější vyhlídka
Karlovarský rodák a pozdější vídeňský obchod-
ník Franz Maier se v roce 1804 rozhodl postavit 
vyhlídkový gloriet na skalním výběžku ve stráni 
kousek nad městem. Letos tato nedávno opravená 
stavba bude slavit už 210 let svého trvání.

altán básníků po vichřici v roce 1990. stromy 

se naštěstí o střechu jen opřely.

paMětní deska symbolizuje počátky romantismu 

v Karlových varech.

MaierůV gloriet je nejnavštěvovanějším vyhlíd-

kovým altánem.
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1. března 1896 
byly postaveny dvě nové městské myslivny. 
Jedna na místě zvaném Am Holzplatz a druhá na 
místě, kde je dnes sídlo polesí Diana.

1. března 1898 
byl Ludwig schäffler jednomyslně zvolen sta-
rostou Karlových Varů. Členy rady se stali: Hugo 
Anger, Karl Johann Baier, Dr. Karel Becher, Adolf 
Franz, Adolf Gross, Ladislaus Lampel, Leo von 
Mattoni a Dr. Josef Pfeifer.

2. března 1620 
Mansfeldova vojska vypálila Rybáře.

2. března 1913 
se u příležitosti 100 let od narození richarda 
Wagnera konal ve Střelnici (Národní dům) velký 
koncert. Lázeňský orchestr hrál skladby tohoto 
skladatele. 

3. března 1910 
belgický pilot baron Pierre de Caters uzavřel s ve-
dením města dohodu o provedení letecké exhibice 
na závodišti ve Dvorech.

Jean de Carro šířil věhlas lázní
• 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.

Dne 12. března 1857 zemřel karlovarský 
lékař a přítel českého národa Jean de 
Carro, který patří k významným postavám 

karlovarského lázeňství. Narodil se 8. 8. 1770 
v ženevě.

Již jako renomovaný lékař se roku 1826 
přestěhoval do Čech a usadil se v Karlových 
Varech se záměrem vyléčit se. Lázně mu vrátily 
nejen zdraví (trpěl záněty kloubů), ale staly 
se Carrovi a jeho rodině skutečným domovem. 
Čechy považoval za svou druhou vlast a naučil 
se i výborně česky. Stýkal se s předními českými 
vzdělanci té doby, např. s hrabětem Kašparem 
Šternberkem, Josefem Dobrovským či s Fran-
tiškem Palackým, jehož Dějiny národa českého 
chtěl přeložit do francouzštiny, ale nakonec 
nenašel vydavatele. Svojí lékařskou praxí přispěl 

k věhlasu Karlových Varů, napsal řadu publikací 
a stal se též průkopníkem očkování proti nešto-
vicím. Své bohaté zkušenosti a prožitky zachytil 
ve svých pamětech, které ukazují autora nejen 
jako vnímavého pozorovatele a společenského 
kritika, ale i jako upřímného přítele českého ná-
roda a jeho kultury. Jeho Karlovarské almanachy 
(Almanach de Carlsbad), které vydával nepřetrži-
tě od roku 1831 do roku 1856, dokumentují jeho 
snahy o povznesení prestiže Karlových Varů.

Tento vzdělaný Evropan a čestný občan 
Karlových Varů zemřel v požehnaném věku 87 let 
a byl pohřben na Ondřejském hřbitově. Dnes 
jeho jméno nesou sady, hotel, stezka a lávka. 
Na domě s dřívějším názvem Walter Scott 
(Pod Jelením skokem 399), kde Jean de Carro 
žil a zemřel, byla umístěna pamětní deska.

jean de carro coby karlovarský lékař a přítel 

českého národa patří k významným postavám 

karlovarského lázeňství.

MysliVna v dnešním sídle polesí Diana.

gustaV tHoMa měl v pronájmu café Dreikreuz- 

berg i stephanie-Warte.

stoleté Výročí ricHarda Wagnera se slavilo 

ve střelnici (Národní dům) velkým koncertem.

ludWig scHäFFler byl v roce 1898 jednomyslně 

zvolen starostou Karlových varů.
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5. března 1903 
Ve městě byly zaznamenány zemské otřesy, které 
se projevovaly až do 8. března.

5. března 1905 
zemřel ve věku pouhých 46 let gustav thoma, 
pronájemce restaurace Dreikreuzberg (Tři kříže) 
a stephaniewarte (Štěpánčina rozhledna).

5. března 1905 
předal Karlovarský okrašlovací spolek městské 
radě 150 K jako první příspěvek na zřízení pomní-
ku básníku schillerovi.

13. března 1904 
V Lothringerstrasse (dnes Jaltská ulice) byl ote-
vřen český spolkový dům slovanská beseda.

14. března 1899 
se valná hromada Karlovarské spořitelny usnesla, 
že poskytne 300 000 fl. pro výstavbu nemocnice 
a dalších 92 450 fl. pro humanitární účely.

14. března 1931 
zemřel Dr. Karl Ludwig. Od roku 1894 byl karlo-
varským archivářem a historikem.

15. března 1877 
byla otevřena všeobecná veřejná nemocnice. 
Jejím základem byla adaptace domu č. 731, který 
pro nemocniční účely zakoupila městská rada za 
50 000 zl. Tato budova měla 62 lůžek pro nemoc-
né a byla na svou dobu dobře vybavená. Objekt 
byl zbourán až roku 1996.

15. března 1896 
věnovala Karlovarská spořitelna u příležitosti 
50. výročí vlády císaře Františka Josefa I. částku 
100 000 fl. na přistavení nového chirurgického 
pavilonu stávající nemocnice.

15. března 1905 
Státní pokladna koupila v Habsburgestrasse 
(dnes Moskevská ulice) stavební místo o velikosti 
3 700 m2 pro výstavbu moderní soudní budo-
vy. Kupní cena byla 203 000 K. Stát zaplatil 
170 000 K a zbytek doplatilo město Karlovy Vary.

18. března 1897 
Velká vichřice v městském revíru Am Aberg 
způsobila velké škody. 1360 stromů bylo vyrváno 
z kořenů nebo zlomeno.

19. března 1325 
se v listině krále Jana Lucemburského objevuje 
zmínka o vsi Obora, kterou panovník se šestnácti 
lány půdy zastavil Kojatovi z Otnavic (z Otovic). 

Oborský kostel sv. Linharta se uvádí již ve 
13. století, zmínka o něm se váže k letům 1246 
a 1257. Ruina románského kostela sv. Linharta je 
nejstarší památkou Karlových Varů.

19. března 1858 
se v Karlových Varech narodil Josef hofmann, 
nejvýznamnější národopisec Karlovarska. Celý 
život se snažil zachytit a oživit lidovou kulturu, její 
zvyky, kroje a řemesla. Podnikal proto neúnavně 
cesty po celém regionu, kreslil, fotografoval, 
zapisoval písně, místní dialekt, vyprávění a pověsti 
a to vše dokumentoval ve svých 56 publikacích 
a pojednáních. Byl čestným členem mnoha 
místních spolků. Zemřel v Karlových Varech dne 
21. června 1943. 

22. března 1873 
koupil podnikatel heinrich mattoni obec Kyselku 
s jejími minerálními prameny. Prodejcem byl hrabě 
Hermann Czernin.

23.března 1898 
měl Prof. Dr. Böhm přednášku na téma Pobyt 
Körnera v Karlových Varech.

23. března 1904 
Karlovarská spořitelna darovala 70 250 K na hu-
manitární účely.

o zřízení poMníku básníku schillerovi se zasadil 

jako první Karlovarský okrašlovací spolek.

na VýstaVbu neMocnice významně přispěla 

také Karlovarská spořitelna.

paMětní razítko rozhledny stephaniewarte (Ště-

pánčina rozhledna) se jménem gustava thomy.

sloVanská beseda v dnešní Jaltské ulici byla 

otevřena jako český spolkový dům před sto lety.

joseF HoFMann byl čestným členem mnoha 

místních spolků, na snímku jako čestný host při 

krojované oslavě v Karlových varech v roce 1937. 

joseF HoFMann na portrétu od malíře gustava 

zindela.
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23. března 1939 
byly do fondu městského muzea začleněny sbírky 
Karlovarského střeleckého spolku.

24. března 1912 
Karlovarský klub turistů slavil 50. výročí svého 
vzniku.

25. března 1862 
byl založen karlovarský Klub turistů, jako jeden 
z prvních v Čechách.

25. března 1899 
Karlovarský mužský pěvecký sbor oslavil 40. vý-
ročí svého vzniku velkým koncertem v Lázních III. 
(Kurhaus).

26. března 1831 
zemřel p. august Leopold stöhr. Byl děkanem, 
ale také velkým historikem Karlových Varů. V roce 
1812 napsal první historickou monografii o Kar-
lových Varech. Na počátku 19. století uspořádal 
městský archiv, který se podařilo zachránit při 
velkém požáru města dne 23. 5. 1759.

26. března 1912 
Zemřel ve věku 63 let hoteliér Friedrich Trautwein, 
majitel hotelu Trautwein vedle hlavní pošty.

29. března 1769 
se začala vyrábět vřídelní sůl dle návodu Dr. Davi-
da Bechera. Vřídelní sůl se získávala odpařováním 
vřídelní vody z mělkých měděných pánví.

29. března 1913 
Město uvolnilo 15 000 K na rozšíření silnice u ka-
várny freundschaftsaal (dnes Toscana). Učinilo 
tak ke zmírnění nezaměstnanosti.

29. března 1895 
schválilo karlovarské zastupitelstvo výstavbu 
dostihové dráhy ve Dvorech podle projektu 
vídeňského architekta Alfréda Bayera. Na výkup 
pozemků a zemní práce uvolnilo 130 000 guldenů. 
S výstavbou závodiště se začalo 22. července 
1895, ale kvůli finančním potížím se stavba neje-
nom zpozdila, ale muselo být upuštěno od pláno-
vané restaurace, dvorní lóže, hudebního salonu 
a klusácké dráhy. Než však došlo k zahájení stav-
by, museli radní ještě zvrátit výnos ministerstva 
vnitra, které rozhodlo, že se uprostřed závodiště 
může dolovat hnědé uhlí. Teprve když Nejvyšší 
soud zrušil 5. ledna 1899 povolení k těžbě, bylo 
24 hektarů pozemků podél Ohře definitivně vyčle-
něno pro závodiště.

30. března 1912 
Městské zastupitelstvo se rozhodlo zřídit ve městě 
obchodní školu. 

sestavil: antonín foglar

snímky z archivu autora

kniHa o karloVýcH VarecH, kterou napsal 

august Leopold stöhr v roce 1812.

klub turistů je v Karlových varech už 102 let.

kaVárnu FreundscHaFtsaal dnes všichni znají 

spíš jako toscanu. 

přepraVa oblíbeným autokarem mezi Karlovými 

vary a Kyselkou.

HeinricH Mattoni koupil obec Kyselku i s jejími 

minerálními prameny od hraběte hermanna 

czernina.

körnerůV dub a pomník v Dalovicích.

ruiny kostela a kaple. oborský kostel sv. Lin-

harta uvádějí prameny již ve 13. století, je nejstarší 

památkou Karlových varů.
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runczech běžecká liga

V roce 2014 odstartuje 5. dubna Sportisimo 
1/2Maratonem Praha. RunCzech běžecká liga 
spojuje prestižní pražské běžecké závody 
organizované pod hlavičkou Prague Internati-
onal Marathon a běžecké závody ve vybraných 
regionech České republiky pořádané společ-
ností Tempo Team Prague, známé jako závody 
RunCzech. Vznikl tak běžecký seriál organizují-
cí závody napříč Českou republikou, při kterých 
mohou všichni spojit vášeň pro běhání s 
cestovatelskými zážitky. V roce 2013 se RunC-
zech běžecké ligy zúčastnilo 61 306 závodníků 
z celého světa. Pro účastníky soutěžních 
běhů, kterých bylo v roce 2013 celkem 40 820, 
byl vytvořen prestižní běžecký žebříček, umož-
ňující poměřit své výsledky s ostatními běžci 
v kategoriích podle pohlaví, věku a především 
unikátní rozdělení podle profesí. Více aktuál-
ních informací hledejte na www.runczech.com 
nebo na Facebooku.

runczech běžeckou ligu 2014 tvoří tyto závody:
•	Sportisimo 1/2Maraton Praha  (5. dubna)
•	Volkswagen Maraton Praha  (11. května)
•	Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary  (24. května)
•	Mattoni 1/2Maraton České Budějovice  

 (7. června)
•	Mattoni 1/2Maraton Olomouc  (21. června)
•	Grand Prix Praha  (6. září)
•	Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem  (14. září)

Půlmaraton nabídne víc míst 
na startu a změní trasu
• Nejen na kolonádu, ale i okolo dostihového závodiště se tento-
krát vydají běžci na Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary. Poběží se 
24. května jako třetí díl letošní RunCzech běžecké ligy. 

po úspěchu loňské premiéry pořadatelé 
nabídnou téměř dvojnásobek míst na star-
tu. Celkem 4 200, z toho tři tisíce na celé 

půlmaratonské trati.
„Téměř dvojnásobně navyšujeme kapacitu, proto 
potřebujeme lepší propustnost trati při zachování 
bezpečnosti,“ vysvětluje Zoran Bartek, projektový 
manažer závodu. „Atraktivní průběh lázněmi 
zůstal stejný na začátku i na konci. Trasa je navíc 
navržena tak, aby byla schopná pojmout nárůst 
kapacity i v dalších letech a nemuselo pak již 
docházet k jejím výraznějším změnám,“ dodává.

Tentokrát to nebudou dva téměř stejné okruhy, 
ale po první návštěvě kolonády se běžecký had 
vydá po Západní ulici okolo dostihového areálu, 
pak zpět Studentskou a Plzeňskou ulicí. Poté 
se vrátí zpět na kolonádu a do cíle až na nábřeží 
Osvobození.
„Při přípravě nové trasy jsme jednali s městem 
a s dalšími souvisejícími institucemi a společně 
jsme se snažili najít vhodnou variantu, která by 
byla dostatečně atraktivní pro běžce a zároveň 
by umožnila pohyb po městě. Závod sice přinese 
po nezbytně nutnou dobu některá dopravní ome-
zení, ale v provozu zůstane centrální autobusová 
stanice Tržnice,“ vysvětluje ještě Ondřej Brouček 
z pořadatelského týmu.
Časový program závodního dne zůstává stejný 
jako v loňském roce. Hlavní závod startuje v sobo-
tu 24. května v 18 hodin, o dvě hodiny dříve vyrazí 
na 3 kilometry dlouhou trasu také 1200 účastníků 
DM Rodinného běhu, jehož trať je beze změn.
„Vzhledem ke kopečkům v centru zůstane rychlost 
trati asi podobná. Ale pokud v závěru elitní běžci 
nebudou muset předbíhat ty pomalejší o kolo, 
bude to určitě jednodušší,“ říká Ondřej Fejfar, loni 
nejlepší český běžec (6. místo za 1:08:01), který 
se chystá na obhajobu českého prvenství. „Museli 
jsme se jim vyhýbat, ale na druhou stranu nám 
někteří z nich fandili. Což ve chvíli, kdy už dochá-
zely síly, docela pomohlo,“ usmívá se.
Stejně se těší loňská ženská jednička Ivana 

Sekyrová (5. místo za 1:17:31) z nedalekého 
Sokolova. „Trať se mi moc líbila už loni, tady jde 
víc o vítězství než o absolutní časy. A i vzhledem 
ke kopcovitějšímu profilu se tady pořád běželo 
dost rychle. Teď bez předbíhání o jedno kolo se 
jistě ještě zrychlí. Atmosféra na kolonádě byla 
skvělá. Doufám, že lidi přijdou fandit i na místa 
vzdálenější od centra,“ zve už teď.
tomáš Nohejl

iVana sekyroVá, loňská ženská jednička, 

učitelka z nedalekého sokolova a olympionička 

z Londýna 2012 na maratonskské trati.
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hyde park

Chce to konečně změnu
V článku Sezona před lety a v současnosti jsem v listopadu zavzpomínal na časy, kdy bývalo naše město 
plné hostů, hudby, kultury a života vůbec, což mnozí z nás ještě pamatují. Dnes po návratu z mexického 
Cancúnu, jehož prosperita má stejný základ jako prosperita Karlových Varů, jen místo léčivých pramenů 
má pláže Karibiku, jsem si připadal jako osoba ocitnuvší se z veselky rovnou na pohřbu.

TAM: všechny hotely plně obsazené, nulová 
nezaměstnanost, úsměvy, ochota a evidentní spo-
kojenost místních obyvatel, kteří se po 35 letech 
práce dočkají penze ve výši devadesáti procent 
svého platu. Všude hrají velmi dobré kapely a život 
ustává až hluboko po půlnoci. Jen v našem hotelu 
probíhaly mimo denních tři různé večerní pro-
gramy, které se každý den v týdnu měnily. Jejich 
seznam je nedílnou součástí všech hotelových 
informací, které dostává host hned při ubytování. 
Prostě na kulturu a zábavu je kladen naprosto 
stejný důraz jako na čistotu, stravování apod. 

Stejný přístup jsem zaznamenal i v Brazílii, 
Venezuele, na Kubě či v Dominikánské republice. 
Na Kapverdských ostrovech měl náš hotel dokon-
ce lepší světelnou a zvukovou techniku než má 
naše Městské divadlo, a večerní programy tomu 
také odpovídaly. 

TADY: hotely poloprázdné, stejně tak kavárny 
a restaurace, lázeňská zóna, která je jinak krás-
nější než všechny ty exotické, po setmění zcela 
mrtvá. Z toho pramenící vysoká nezaměstnanost, 
nejnižší platy z celé ČR, úbytek mladých, zejména 
vysokoškolsky vzdělaných atd. Většina návštěvní-
ků Karlových Varů dnes projde městem tak, jako 
jsme si prošli Pompeje, a i když si někteří koupí 
nějaký ten suvenýr, tak k prosperitě města a bla-
hobytu jeho obyvatel tato cesta rozhodně nevede. 

Vynechám dnes úvahy o tom, jak se na 
současném tristním stavu podepsala různá 
vedení města, ale připomenu, že už na konci 
devadesátých let byla zpracována alarmující 
anketa o spokojenosti návštěvníků se službami. 
Téměř ve všech ukazatelích (procedury, personál, 
ubytování...) se pohybovala spokojenost mezi 
50 a 80 procenty, ale spokojenost s kulturně-

-společenským vyžitím byla pouhých 11,9 pro-
centa. U těch, kteří zde byli již vícekrát, dokonce 
jen 5,6 %. A to bylo v dobách, kdy ještě i GH 
Pupp a LH Thermal samy pořádaly alespoň občas 
kulturní a společenské pořady. 

Přitom atraktivní kapely a soubory tu stále 
existují, jenže naši hoteloví manažeři se na rozdíl 
od těch ve světě domnívají, že hotelové služby 
končí večeří a pro zábavu klientů musí stačit 
televize na pokojích. 

Nikomu stále nedochází, že největším nepří-
telem atraktivity je právě nuda. Nebude-li město 
alespoň o celé hlavní sezoně žít tak jako v těch 
několika festivalových dnech a nestane li-se ved-
le lázeňského opět také společenským centrem, 
tak se z té pohřební atmosféry a z těch posled-
ních statistických míst nemáme šanci dostat.
ivan Šendera

www.ondalek.cz

Přijeďte si k nám pro DÁREK      
               v hodnotě 1000 Kč!

Podnikatelská 2,
35002, Cheb - 
Průmyslová zóna

tel.: 774 997 898 OTEVÍRACÍ DOBA
PO-PÁ 9 - 18:00
SO 9 - 12:00

Po předložení této 
reklamy získáte
ke svému nákupu  
zdarma luxusní 
deku holandské 
značky Lodger!

kamenná prodejna s dětským zbožím

- kvalitní a originální značky pro miminka i větší
  děti na ploše 300 m²
- po R6 jste u nás z Karlových Varů za 20 minut
- vše si můžete osobně vyzkoušet
- dětský koutek, přebalovací místnost
- 20 parkovacích míst

Akce platí do vydání zásob.

SC-340167/01

inzerce
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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
2.3. 16.30  Karlovy Vary – SŠMH Brno
5.3. 18.00  Karlovy Vary – Slovanka Mladá Boleslav
9.3.  16.30  Karlovy Vary – Strakonice
23.3. 16.00  Karlovy Vary – Nymburk
26.3. 17.30  Karlovy Vary – Trutnov

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 dohody,  
více informací na webu.

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

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

Jógacentrum Karlovy vary
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

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.

česká fotbalová liga
9.3.  10.30 Karlovy Vary – Kolín (hřiště Drahovice)
23.3.  10.30 Karlovy Vary – Králův Dvůr  
    (Drahovice / Dvory, podle počasí)

fotBal

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
2.3.  18.20  Karlovy Vary – Pardubice
7.3.  18.20  Karlovy Vary – Kometa Brno
Další program Energie závisí na umístění klubu po základní 
části soutěže.

hoKej

triatlet 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 půlmaraton 24. 5.).

atletiKa

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

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

americKý fotBal

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

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

florBal

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

30.3.  1. liga, skupina západ
Karlovarský šachklub Tietz – ŠK Holdia DP Praha

23.3.  2. liga, skupina a
Karlovarský šachklub Tietz B – ŠK Tachov

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

2.3.  15:00  Jan Werich: fimfárum
Západočeské divadlo Cheb. Víte, co je to fimfárum? Ani vodník 
Čochtan to neví! A ve které vsi lakotila a škudlila farská ku-
chařka Barka? Proč našel učitel v lavici střeleného koloucha? 
Párek chytrých pohádek pro děti i jejich rodiče Lakomá Barka 
a Fimfárum.

4.3.  19.30 zŠ a zuŠ Karlovy vary a KmD: 
     o zem by se rozbilo
Hudebně-taneční fantazie na hudbu Otvírání studánek Bo-
huslava Martinů. Konfrontace tradic a moderní doby v koláži 
všech uměleckých oborů ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary.

5.3.  19.30 emmerich Kálmán:  
     hraběnka marica
Severočeské divadlo. Jedna z nejoblíbenějších a nejhranějších 
operet, zkomponovaná na text Julia Brummera a Alfreda Grü-
nwalda. Příběh lásky hraběnky Marici a správce jejího panství 
Tassila, odehrávající se v idylické rezidenci jedné balkánské 
říše, kde se zpívá a tančí čardáš.

7.3.   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. Činohra Karlo-
varského městského divadla v koprodukci se Západočeským 
divadlem Cheb a Karlovarským symfonickým orchestrem, 
který bude produkci živě doprovázet.

10.3.  19.30 marta skarlandtová, Karel  
     Štolba: touha jménem einodis
Divadlo Ungelt. Původní český komorní muzikál pro Martu Ku-
bišovou a Anetu Langerovou. Příběh, inspirovaný nevšedním 
osudem baronky Sidonie Nádherné, poslední majitelky zámku 
Vrchotovy Janovice.

11.3.  19.30 rob becker: caveman
Slavná one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu 
ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně 
utajených kvalitách obou pohlaví. Caveman je nejen obhajobou 
jeskynního muže, ale hlavně obhajobou inteligentního humoru. 
Dlouho u nás nevídanou. Hraje Jan Holík.

13.3.  19.30 michal horáček:  
     mezi námi - koncert
Michal Horáček, jeden z nejlepších českých textařů, se tento 
rok hlásí o slovo s novým hudebním recitálem. Svou rozsáhlou 
tvorbu chce představit v projektu, který se má stát dle jeho 
slov hudební událostí roku.

14.3.  19.30 Dany Laurentová: Drahouškové
Divadlo Kalich. Drahouškové jsou komedií pro pět herců, která 
se velice vtipnou, neotřelou a výstižnou formou zabývá otáz-
kou fungování rodiny v jednadvacátém století, tedy otázkou, 
jež je i u nás aktuální a stále palčivější. Hrají Jana Paulová, 
Pavel Zedníček, David Suchařípa, Anežka Svobodová, Jiří 
Kohout.

16.3.  15.00 tomáš pěkný:  
     havrane z kamene...
Činohra Karlovarského městského divadla. Pohádka napsaná 
na motivy slavné Malé čarodějnice. Hrajeme pro děti a dospě-
lé, kteří nepřestali být dětmi.

21.3.  10.00 pam valentine:  
     Láska mezi nebem a zemí
Představení pro seniory a studenty. Činohra Karlovarského 
městského divadla. Neuvidíte žádný horor, ale vtipnou vese-
lohru o spolupráci mezi nebem a zemí! Vždyť každý máme 
přece svého anděla strážného!

22.3.  19.30 pam valentine: Láska mezi  
     nebem a zemí – premiéra
Romantická komedie o tom, jak je důležité mít pro co žít. A to 
dokonce i po smrti. Hlavními hrdiny jsou totiž duchové. Hrají: 
Bára Štěpánová, Karel Beseda, Lucie Domesová, Radek Bár, 
Alexandra Ptáčková, Viktor Braunreiter a Jarmila Šimčíková.

25.3.  19.30 pam valentine: Láska mezi  
     nebem a zemí – premiéra

26.3.  19.30 ondřej havelka a jeho melody 
     makers: perly swingu 2
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. Zběsilé, virtuózní kusy 
střídají nesmrtelné sladké melodie. žhavý americký swing 
zvedá ze židlí, české písně konejší Tvé nervy.

27.3.  19.30 reginald rose: Dvanáct  
     rozhněvaných mužů
Východočeské divadlo Pardubice. Soudní drama za zavřenými 
dveřmi. Tucet porotců, kteří rozhodují o vině či nevině a kteří 
na sebe v zápalu boje prozradí víc, než chtějí. Hrají: Petr 
Kostka, Josef Pejchal, Petr Dohnal, František Švihlík, Ladislav 
Špiner, Jan Musil, Radek žák, Josef Vrána, Jan Hyhlík, Pavel 
Novotný, Jiří Kalužný, Alexandr Postler, Jindřich Kratochvíl.

29.3.  19.30 patrik hartl: hvězda
Studio Dva. Původní česká one woman show věnovaná Evě 
Holubové. Komedie o fiktivní seriálové herečce se odehrává 
během nejdivočejšího týdne jejího života.

31.3.  19.30 Neil simon:  
     velký holky nepláčou
Divadelní agentura Jany Šulcové. Co si počnou dvě dámy, 
kterým se rozpadlo manželství? Jejich problémy je svedly 
dohromady. Hrají Jana Šulcová, Veronika Jeníková, Dana 
Batulková a další.

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

6.3.  19.30 Lázně iii
     150 let richarda strausse
Wolfgang Amadeus Mozart: Kouzelná flétna, předehra, Richard 
Strauss: Čtyři poslední písně, Richard Strauss: Smrt a vykou-
pení, symfonická báseň. Joo-Anne Bitter – soprán (Německo), 
laureátka Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka 2012. 
Šéfdirigent KSO Martin Lebel (Francie).

14.3.  19.30 Lázně iii
     mistrovské pěvecké kurzy
Mimořádný koncert ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým 
centrem Antonína Dvořáka. Dirigent František Drs.

21.3.  19.30 Lázně iii
     mistrovské dirigování
Koncert ve spolupráci s Hudební vysokou školou v Curychu 
(Švýcarsko). Michail Ivanovič Glinka: život za cara (Ivan Susa-
nin), předehra, Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro flétnu 
a orchestr G dur, Johannnes Brahms: Symfonie č. 3 F dur. Rafal 
Zolkos – flétna, Vedoucí projektu, dirigent Marc Kissoczy.

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

4.3.  19.30 Kaleidoskop Jana rejžka
Další pokračování poslechového pořadu, který navazuje na 
programy, které Jan Rejžek připravoval dříve po celé repub-
lice. Pořad sestává ze dvou částí. První je věnována tvorbě 
domácí a druhá, nazvaná Letem světem rozšíří naše obzory 
v hudbě zahraniční.

5.3.  19.30 příběhy ohrožených rodin
Komponovaný večer členů občanského sdružení Za branou, 
kteří pomáhají rodinným příslušníkům odsouzených. V rámci 
večera bude promítnut dokumentární film Petra Mikšíčka 
Rodina počká. 

6.3.  19.30 Květy
Vystoupení nejtvrdší čajové kapely, nejhlučnější z tichých 
a nejostřejší z jemných, držitelky ceny Anděl 2007 za album 
Kocourek a horečka. Od poslední návštěvy v našem klubu 
vydaly Květy 6 nových alb a to zatím poslední nese název Bílé 
včely. 

12.3.   19.30 půlnoc
Půlnoc vznikla na troskách tehdy se rozešlých The Plastic 

People Of The Universe v roce 1988. Rozchází se roku 1993 a 
v roce 2011 si jednorázově připomíná památku svého zaklada-
tele Mejly Hlavsy. Nadšená odezva publika však vrací kapelu 
zpět na koncertní pódia. Předkapela Andrej Polansky zahraje 
písně Lou Reeda v úpravě pro violu a bicí. 

14.3.  19.30 michal viewegh, Dodo gombár -  
     andělé všedního dne 
Tragikomedie o tom, že nemusíme věřit v Boha, ale nesmíme 
v něj přestat doufat. Představení Divadelního studia D3.

17.3.  18.00 stanislav Wieser – smírčí kříže
Známý publicista a fotograf, který se celý život věnuje proble-
matice krajiny a přírody našeho regionu, vám v pokračujícím 
cyklu přednášek tentokrát připomene třicet let Společnosti 
pro výzkum kamenných křížů smírčího typu a pohovoří 
o obnově drobných památek v krajině, jejich hledání a bádání 
o jejich původu.

19.3.  19.30 Neřež
Skupina Neřež, mladší sestra slavných Nerez, s frontmany 
Zdeňkem Vřešťálem a Vítkem Sázavským Karlovarákům 
zahraje staré hitovky i poslední novinky. 

22.3.  19.30 Liwid
Karlovarská poprocková formace působí na hudební scéně už 
od roku 2007. Na svém kontě má účinkování jako předskokan 
Divokého Billa a nové album Amélie.

23.3.  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.
 
25.3.  19.30 Jablkoň
Legenda české alternativní scény vystupuje už 37 let a svoje 
příznivce potěšila už 16 alby a CD. V Klubu Paderewski potěší 
svojí hudbou i vás.

27.3.  19.30 Kulturní milan & uraggan  
     andrew and reggae orthodox
Kulturní Milan je západočeská kapela hrající reggae a hippie 
hudbu, známá tím, že každý koncert je něčím nový a neopa-
kovatelný. Uraggan Andrew and R.O. je kultovní reggae kapela 
z ústí nad Labem známá svým punkovým přístupem k reggae 
a jeho poselství.
.
 

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

Na měsíc březen se připravují projekce filmů Dobrodruž-
ství pana peabodyho a shermana (3D), 300: vzestup říše 
(3D), zvonilka a piráti, 10 pravidel (režie Karel Janák), 
Noe. pro aktuální informace a předprodej vstupenek 
navštivte webové stránky kinocas.info.

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

1.–2.3.  14.30 velká oříšková loupež  
     (Kanada, usa , 86 min, dabing)
Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco za 
lubem. Zima se nezadržitelně blíží a oni přemýšlí, kde ve 
městě nashromáždí zásoby. Zoufalá doba si žádá zoufalé činy, 
a proto se společně se svými kumpány pokusí vykrást obchod 
s oříšky. Nic ale není tak jednoduché, jak se jim na první 
pohled zdálo...

1.–2.3.   17.00 a 19.30 památkáři  
     (usa, 120 min., titulky)
Památkáři nejsou žádní nudní patroni, ale unikátní vojenská 
jednotka, která nasazovala vlastní krky, aby z rukou nacistů 
vyrvala skvosty, které za trvání druhé světové války nakradli. 
Hvězdnou sestavu uměleckých záchranářů vede George 
Clooney ve výjimečné čtyřkombinaci producent – režisér – 
scenárista – herec, kterého doplňují třeba Matt Damon, Bill 
Murray, John Goodman nebo Cate Blanchett.

Kmd karlovarské městské divadlo

divadlo husovKa

Kso karlovarský symfonický orchestr

Kino čas

Kino drahomíra
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3.–4.3.  19.30 vlk z Wall street  
     (usa, 180 min., titulky)
Film Vlk z Wall Street přináší podívanou z doby, kdy na Wall 
Street vládla pravidla Divokého Západu. Jen místo pistolníků 
na koních se tu prohánějí jachty a nahé blondýny a místo pra-
chu nad prérií víří vzduchem bankovky. Někdy dokázal vydělat 
i 12 milionů dolarů za pouhé tři minuty. A peníze uměl také 
pěkně roztáčet. V jeho kancelářích běžně defilovala nahá dívčí 
dechovka, šňupaly se velehory kokainu, pořádaly se závody 
v házení trpaslíky, opice jezdily na kolečkových bruslích a se 
svou ženou souložil na matraci ze samých bankovek. Leonar-
do DiCaprio v kultovním filmu.

4.3.  14.30 a 17.00 projekce pro seniory:  
     Něžné vlny (česko, 96 min.)
Komediální hit režiséra Jiřího Vejdělka. Vstupné 50 korun.

5.3.  19.30 v nitru Llewyna Davise  
     (usa, francie, 105 min, titulky)
V nitru Llewyna Davise je příběh ambiciózního a talentovaného 
mladého muzikanta, který se snaží získat si trochu uznání 
v době obrody folkové hudby v New Yorku roku 1961.  
Režie: Ethan Coen, Joel Coen.

6.3.   00.01  300: vzestup říše  
     (usa, 102 min., titulky)
6.3.   17.00  300: vzestup říše  
     (usa, 102 min., dabing)
7.–9.3.   17.00 a 19.30  300: vzestup říše  
     (usa, 102 min., dabing)
Pokračování epické ságy podle nového komiksového románu 
Franka Millera Xerxes, vyprávěného úchvatným vizuálním sty-
lem úspěšné série 300, se přesouvá na nové bojiště – na moře, 
kde řecký generál Themistokles, usilující o sjednocení celého 
Řecka, vede bitvu, která zvrátí dosavadní vývoj války.

6.3.  19.30 filmový klub: Nejvyšší nabídka 
     (itálie, 124 min., více na fkkv.cz) 
6.3   21.05 Jazz a poezie: milan Kozelka

10.3.  17.00 festival pro tibet 2014:  
     Letní pastviny  
     (čína, usa, 85 min., titulky)
Civilizace tibetských nomádů je v posledních desetiletích 
vystavena sílícím vnějším tlakům. Zkostnatělá vládní politika, 
degenerace pastvin a lákadla moderního světa přiměly mnoho 
nomádských rodin, aby život na pláních vyměnily za pochybné 
pohodlí stálého bydlení ve vesnicích a městech. Mnozí z ko-
čovníků věří, že pro jejich národ nastala dlouho ohlašovaná 
doba temna. Celovečerní dokument Letní pastviny je kronikou 
několika měsíců mladé tibetské rodiny na tradičních letních 
pastvinách.

10.3.  19.30 festival pro tibet 2014:  
     slova mého dokonalého učitele  
     (Kanada, 103 min., titulky)
Film sleduje duchovní hledání tří studentů, na jehož konci dou-
fají v nalezení moudrosti. Má to ale jeden háček – tím je jejich 
učitel. To vše s laskavým a jako žiletka ostrým humorem. Film 
je inspirován buddhistickou filozofií. Ta říká, že nelze změnit 
lidské chování, dokud se nenaučíme vypořádat s vlastní myslí. 
V hlavních rolích Bernardo Bertolucci a Steven Seagal. Hudba 
Sting, Tara Slone & Joy Drop, U.Man.Tek a další.

11.–12.3. 17.00 vampýrská akademie  
     (usa, 96 min., titulky)
Rose Hathawayová je dhampýrka, napůl člověk a napůl 
vampýr. Dhampýři jsou zároveň strážci Morojů, což jsou klidní 
a smrtelní vampýři, kteří žijí diskrétně v našem světě.

11.–12.3. 19.30 philomena  
     (vb/fr./usa, 98 min., titulky)
Silný příběh ženy pátrající po svém synovi, jenž jí byl v mládí 
násilně odebrán jeptiškami v klášteře a nabídnut k adopci. 
Judi Dench v hlavní roli. Režie Stehen Frears.

13.3.  17.00 grandhotel budapešť  
     (usa, 100 min.)
14.3.  19.30 grandhotel budapešť  
     (usa, 100 min.)
Film Grandhotel Budapešť je dobrodružstvím Gustava H., le-
gendárního recepčního věhlasného evropského hotelu, a jeho 
pomocníka Zero Moustafy, který se stane jeho nejdůvěryhod-
nějším přítelem. Příběh je  zasazen do období mezi světovými 
válkami. 

13.3.  19.30 filmový klub: Ďakujem, dobre  
     (slovensko, 134 min.)
Více na www.fkkv.cz

15.3.   celý den World tour festival

16.3.  14.30 Ledové království  
     (usa, 109 min., dabing)

16.3.   17.00 a 19.30 300: vzestup říše  
     (usa, 102 min., dabing)
Pokračování epické ságy podle nového komiksového 
románu Franka Millera Xerxes, vyprávěného úchvatným 
vizuálním stylem úspěšné série 300, se přesouvá na nové 
bojiště – na moře, kde řecký generál Themistokles, usilující 
o sjednocení celého Řecka, vede bitvu, která zvrátí dosavadní 
vývoj války.

17.3.  19.30 ruchadze band – koncert
Holandská bluesová a jazzrocková legenda v Karlových Varech

18.3.  19.30 Liga nepotřebných  
     (česko, 76 min.)
BrejkDenz Bradrz, slovy karlovarské České umělecké agentury 
„dva hodně vostrý hoši, který se nebojí ukázat světu, že teplá-
ky... to je základ fšeho", společně působí už deset let a v roce 
2010 svými tanečními kreacemi okouzlili porotu televizní 
soutěže Česko Slovensko má talent. Nyní spojili síly s tvůrci 
pořadu žatecká Prda, jinak černé perly v programu jedné 
z našich regionálních televizí, a výsledkem je filmová parodie, 
která potěší každého příznivce žánru, i když prudérnější diváci 
se svými dětmi či vnuky zůstanou možná raději doma.

19.3.  19.30 Život adele  
     (fr., belg., Šp., 179 min., titulky)
Film se silným tématem o milostném vztahu mezi dvěma 
mladými ženami natočil tunisko-francouzský režisér Abdellatif 
Kechiche a hlavní role ztvárnily mladé herečky Adele Exarcho-
poulosová a Léa Seydouxová.

20.3.  17.00 pompeii  
     (usa, Něm., 102 min.,dabing)
21.–23.3. 17.00 a 19.30 pompeii  
     (usa, Něm., 102 min.,dabing)
23.3.  19.30  pompeii  
     (usa, Německo, 102 min, titulky)
Legendární město ukryté pod nánosem lávy ožívá na filmovém 
plátně. Touha po svobodě a zakázaná láska otroka Mila 
k dceři jeho pána, gladiátoři chystající se na boj v aréně smrti 
Kolosea... Hrdinství, sny a životy obyvatel Pompejí na úpatí 
probouzející se ničivé síly sopky Vesuvu.

20.3.  19.30 filmový klub: Nymfomanka i.  
     (Dánsko, 122 min.)
Více na www.fkkv.cz

21.3.  21.30 Kavárenské vítání jara:  
     bernard blues band

22.–23.3. 14.30 zvonilka a piráti  
     (usa, 86 min., dabing)
Ze světa Petra Pana přichází do našich kin snímek Zvonilka 
a piráti, velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciózní 
víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého 
kouzelného prášku.

24.–26.3.  17.00 a 19.30 10 pravidel, jak sbalit holku  
     (česko, 100 min.)
Marek je typickým příkladem mladíka žijícího ve vlastním svě-
tě. Je to chytrý a milý vědátor zabraný do studií astrofyziky. 
Jeho největší láskou jsou hvězdy a horoskopy. Jeho dráhu mu 
však jednoho dne překříží dívka a její přítomnost mu zcela ob-
rátí život naruby. Hlavní role: Matouš Ruml. Režie: Karel Janák

25.3.  14.30 projekce pro seniory: Lásky čas  
     (v. británie, 123 min., titulky)
Tim (Domhnall Gleeson) je naprosto obyčejný nesmělý 
jednadvacetiletý Brit, který má starostlivou matku, potrhlou 
sestru, úžasného otce (Bill Nighy) a žádnou holku. To se má 
brzy změnit, jelikož Tim právě dozrál do věku, kdy mu tatínek 
prozradí rodové tajemství.

27.3.  17.00 přežijí jen milenci  
     (Něm., usa, fr., 123 min.,titulky)
28.–29.3.  22.00 přežijí jen milenci  
     (Něm., usa, fr., 123 min.,titulky)
Staletí žijící upír Adam (Tom Hiddleston) je zklamán tím, jakou 
cestou se lidstvo vydalo. Z deprese se ho pokusí vyléčit jeho 
stará láska, upírka Eve (Tilda Swinton), se kterou se po dlouhé 
době opět shledává. Jejich vztah však prochází zkouškou 
s příchodem Eviny mladší sestry (Mia Wasikowska).  
Režie: Jim Jarmush

27.3.  19.30 filmový klub: Nymfomanka ii.  
     (Dánsko, 123 min.)
Více na www.fkkv.cz

28.–30.3. 17.00 a 19.30 Noe (usa, dabing)
30.3  19.30  Noe (usa, titulky)
Biblický hrdina Noah trpí apokalyptickými vizemi, předpovída-
jícími brzkou potopu celého světa. Noah udělá vše proto, aby 
zachránil svou rodinu před blížící se katastrofou. Je ale obava 
skutečná? Hlavní role: Russell Crowe.  
Režie: Darren Aronovsky.

29.–30.3. 14.30 zvonilka a piráti  
     (usa, 86 min., dabing)
Ze světa Petra Pana přichází do našich kin snímek Zvonilka 
a piráti, velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciozní 
víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého 
kouzelného prášku..

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. 

výstavy:
do 23.3.    miroslav Štolfa –  
     Na hranici viditelného
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.

27.3.   17.00 vernisáž: oldřich tichý –  
     Jedním tahem těsně nad zemí 
Básnivá i hluboce sebereflektující tvorba Oldřicha Tichého 
(1959) staví na fragmentech, znacích, archetypálních symbo-
lech a jednoduchých kompozicích, v nichž bývá zakódována 
krajina, historie, touhy, sny, víra i poznání. Výstavy potrvá do 
4. května.

do 4.5.  17.00 pavel besta - Dotýkání
Pavel Besta (1958) ve svých dílech zachycuje prolínání dvou 
prostředí - živé přírody s neživým světem lidských příbytků, 
do jejichž omítek se vtiskávají naděje i ztracené iluze, radost 
i zklamání celých lidských generací.

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:
22.3.  19.30  ora pro nobis
S Oldřichem Janotou a jeho vokálně-instrumentálním uskupe-
ním se můžete ponořit do meditativních melodií a textů.

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:
do 30.3.    peter Kozma – Neznámé světy
Absolvent oboru jaderné fyziky na Fakultě jaderné a fyzikálně 
inženýrské ČVUT v Praze propojuje ve výběru černobílých i 
barevných digitálních fotografií fascinující svět vědy s kouzlem 
každodenního života ve všech jeho podobách.

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

Další akce:
11.3.  17.00 mramorování a jiná  
     dekorace papíru
Dílna zaměřená na dekoraci povrchu papíru různými výtvarný-
mi technikami (mramorování, batikování, monotypy aj.). Nutno 
rezervovat na tel. 734 788 029 nebo na e-mailu vargova@
galeriekvary.cz.

18.3.  10.00 – 17.00 Den s galerijním pedagogem  
     ve výstavě
Po celý den bude galerijní pedagog v rámci obvyklého vstup-
ného přibližovat aktuální výstavu doprovodným komentářem či 
hravým výtvarným úkolem. 

25.3.  17.00 papírový šperk
Výtvarná dílna představí možnosti výroby šperků z papíru, vel-
mi netradičního materiálu ke zhotovení šperků. Nutno rezervo-
vat na tel. 734 788 029 nebo na vargova@galeriekvary.cz.

interaktivní Galerie becherova vila

Galerie umění
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celý březen   točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený max. 
pro 3 osoby. Konkrétní termín nutno dojednat na telefo-
nu 354 224 112 nebo 606 928 844.

soutěž:
K oslavám výročí 100 let Becherovy vily vyhlašujeme výtvar-
nou soutěž na téma architektura becherovy vily. Soutěžní 
práce libovolnou výtvarnou technikou (malba, kresba, grafika, 
objekt) posílejte na adresu Interaktivní galerie Becherova vily 
a označené jménem autora a kontaktem. Práce lze odevzdat 
do 15. 5. 2014 i přímo v pokladně Becherovy vily. Vyhlášení 
proběhne 17. 5. 2014 během dne otevřených dveří. Více 
informací najdete na www.becherovavila.cz.

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.

Do 21.3.    mladé a nové
Výstava představuje nový vizuální styl karlovarské obchodní 
akademie. Autorkami nové tváře akademie jsou studentky 
Fakulty umění a designu v ústí nad Labem – Hana Šradějová 
a Anna Macková.

Do 21.3.    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.

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.

Sokolovská 35, 360 05 Karlovy Vary
Tel.: 353 449 131, mail: milima@seznam.cz, www.zsazus.cz

Otevírací doba: pondělí až čtvrtek od 15 do 18 hodin

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

výstavy
3.3.–28.4.   Kavárna Dvory: Dvojí svět
Své fotografie představí Stanislav Kožený.  
Vernisáž výstavy 4.3. v 17.00 hodin.

Do 31.3.  a-klub:  čtvero ročních období  
     v Krušných horách
Výstava fotografií Jany Hellerové

4.3.–28.3. hala Dvory:  Karel Kryl – Doteky života
Expozice o životě, díle, názorech a postojích oblíbeného 
písničkáře Karla Kryla, které byly zachyceny v amatérských fo-
tografiích a článcích v novinách a časopisech. Vernisáž výstavy 
3.3. v 17.00 hodin, čas začátku může být operativně změněn.

6.3.–31.3.  pobočka Lidická:  
     Nechte brouky a pavouky žít…
Výtvarný projekt studentů SOŠPg, G a VOŠ Karlovy Vary pod 
vedením Jany Haladové.

rok české hudby 2014
20.3.  17.00 a-klub Dvory: čtení a hudba
Richard L. Hrdý a Valium – Criminal Poems. Autorské čtení 
básní Richarda Hrdého ze sbírky Criminal Poems doprovázené 
karlovarskou alternativní rockovou skupinou Valium. 

pro veřejnost: 
4.3.  16.30 sál Dvory: zimbabwe
Cestopisná přednáška Andrey Kaucké a René Bauera.

5.3.  16.16 pobočka Lidická:  
     čteníčko mučeníčko
Čte, vysvětluje, rozebírá Táňa Pačísková a Míša Čápová.

5.3.  17.00 Dětské odd. Dvory:  
     středa s pohádkou
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního věku a 1. tříd.

5.3.  18.18 pobočka Lidická:  
     a jinak vám nic nechybí?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů. 
Tentokrát z knihy Connie Willisové Dokonce i královna, čte 
Vladimír Kalný.

6., 13., 20., 27.3. 
   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.

7., 14., 21., 28. 3.  
   15:00 Dětské odd. Dvory:  
     páteční hrátky
Hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let.

8.3.  11.00 a-klub Dvory: herní sobota
Celodenní hraní strategických, logických a  společenských 
deskových her.

12., 19., 26. 3.  
   13:00  Dětské odd. Dvory:  
     středeční výtvarné dílničky
Pro kluky a holčičky; pro děti předškolního a mladšího 
školního věku.

12.3.  18.18 pobočka Lidická:  
     a jinak vám nic nechybí?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů. 
Tentokrát z knihy Aleny Kastnerové O líné babičce, čte 
Ludmila Křivancová.

13.3.  10.00–16.00  vzdělávací středisko Dvory:  
     vodafone akademie –  
     začínáme s tabletem
Lektor: Patrik Zalmay, vstup zdarma, nutno přihlásit se pře-
dem – omezená kapacita kurzu. 

13.3.  10.00 pobočka Lidická:  
     Literární klub seniorů
Bohumil Hrabal – 100. výročí narození. 

13.3.  16.30 Na skok do vietnamu  
     za přírodou, čajem kávou a lidmi
Cestopisná přednáška Ing. Zdeňka Nepustila z cyklu Indočína 
všemi smysly spojená s ochutnávkou čerstvých vietnamských 
čajů a kávou.

19.3.  16.16 pobočka Lidická:  
     čteníčko mučeníčko
Čteme na doporučení, tentokrát z knihy Cormaca McCarthyho 
Cesta.

19.3.  18.18  pobočka Lidická:  
     a jinak vám nic nechybí?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů. 
Tentokrát z knihy Tatiany de Rosnay Klíč k minulosti, čte Lucie 
Mecelová.

21.3.  17.00 Dvory – počítačová učebna:  
     co se odehrálo 15. února 2013  
     nad čeljabinskem?
Lektor: Pavel Suchan, Asú Ondřejov. Nikdo o tom dopředu 
nevěděl. K Zemi se přiřítilo rychlostí 17 km za sekundu obří 
těleso a vnořilo se do naší atmosféry. Byl to největší pád 
od tunguzského meteoritu v roce 1908. Česká astronomie 
slavila opět úspěch – dráha tělesa byla posléze spočítána na 
observatoři v Ondřejově. Co nám hrozí od takové srážky? Byly 
škody na místě „přiměřené“, nebo mohly být menší či větší?

24.3.  sál Dvory:  uvč – mýty a fakta první  
     republiky iii.
Další přednáška regionálního historika Jakuba Formánka, 
tentokrát na téma Hospodářství a ekonomika.

26.3.  14.00 odd. pro handicapované:  
     čtení do ucha
Nový pořad nejen pro ty, jimž zdravotní handicap znemožňuje 
číst tištěný text. Tentokrát z knihy Sue Townsendové Tajný 
deník Adriana Molea, čte Míša Čápová.

26.3.  19:00  pobočka Lidická: promítej i ty! 
     film Úžasný ázerbájdžán!  
     (Liz mermin, vb, 2012, 60 min.) 
ázerbájdžán je jako dravý orel, který přirozeně spojuje kultury 
Západu a Východu. Tak se snaží před mezinárodní veřejností 
prezentovat stát i místní představitelé.

27.3.   10.00 pobočka Lidická:  
     Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů.

28.3.  17.00  Dvory – počítačová učebna:  
     pozorování proměnných hvězd  
     pomocí kamer, seminář
Lektor: Martin Mašek, Sekce pozorovatelů proměnných hvězd 
a exoplanet. Přednáška se věnuje pozorování proměnných 
hvězd jednoduchými prostředky – DSLR a CCD kamerami.

29.3.  16.00–23.00 pobočka Lidická:  
     maraton čtení
Maraton čtení z díla Bohumila Hrabala.

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

půjčovní doba:
půjčovna pro dospělé, čítárna:
Pondělí, úterý:  9:00–17:00 hodin
Středa:     9:00–14:00 hodin
Čtvrtek, pátek:  9:00–17:00 hodin
Sobota:     9:00–12:00 hodin (pouze čítárna) 

Dětské oddělení:
Pondělí, úterý, čtvrtek:  13:00–17:00 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   Wolkerova 1 
Vyhlídka   Raisova 4

půjčovní doba:
půjčovna pro dospělé, čítárna:
Pondělí, úterý, čtvrtek: 9:00–12.00 a 12.30 – 17.00
Středa:     zavřeno
Pátek:     12.00–16.00

3.–9.3.    březen – měsíc čtenářů
V rámci celostátní akce bude celý týden amnestie na upo-
mínky pro zapomětlivé čtenáře a noví čtenáři se mohou 
zaregistrovat zdarma.

akce probíhající v hlavní budově i. p. pavlova:
10.3.–10.4.  tibet a barma na křižovatce
Výstava fotografií v rámci 13. ročníku festivalu Protibet

13.3.   17.00 perličky z rodného města i.
Přednáška L. Humla o Karlových Varech s promítáním

18.3.  17.00 toulky jdou do světa
Nakladatelství Fornika a J. Křivanec pozve na výlety po Kruš-
ných horách

27.3.  17.00 perličky z rodného města ii.
Druhé pokračování z plánované série tří přednášek L. Humla 
o Karlových Varech

akce probíhající v pobočce stará role:
20.3.  15.30 historie českého divadla
Divadelní společnosti, osobnosti i slavné rody.  
Přednáší J. Škulka

Galerie supermarKet wc

Galerie na ochozu vřídelní kolonády

KrajsKá Knihovna karlovy vary

městsKá Knihovna karlovy vary

Galerie duhová paleta

městsKá Galerie karlovy vary
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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 s rodiči nebo prarodiči. Děti zde mají možnost 
seznámit se se základy jednoduché astronomie. 

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

19.00  astronomická univerzita
Veřejnosti otevřený klub pro zájemce od 9. třídy ZŠ, stře-
doškoláky a všechny, kterým není dění nad jejich hlavami 
lhostejné. Program klubu můžeš spoluvytvářet i ty sám.

pohádková sobota
Každá třetí sobota v měsíci nabízí pravidelný program. 
14.00  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! 

15.00  astronomické odpoledne
Volná prohlídka hvězdárny pro turisty, zájemce o astronomii 
všech věkových kategorií. Přijďte si vyzkoušet přístroje 
a expozice, které jinde neuvidíte!

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

do 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.

21.3.  17.00 přednáška: gorily bez mlhy
Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a jeho žena 
Dana Šafářová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci poutavým vyprávěním a množstvím fotografií 
přiblíží cestu napříč Ugandou. Putovali savanou i pralesem, 
navštívili šest národních parků a své objektivy zaměřovali 
nejen na krásná africká zvířata, ale i na život mimo chráněná 
území divočiny.

stálá expozice historie a příroda Karlovarska 
Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska 
– charakteristická flóra a fauna, ukázky mineralogického 
bohatství. Archeologické nálezy, osídlení regionu, počátky 
měst a hornické činnosti v kraji. Historie a rozvoj lázeňského 
města od 15. století po dnešek, slavní karlovarští lékaři a ná-
vštěvníci. Středověké a barokní plastiky, část Jáchymovské 
renesanční knihovny, dějiny a rozvoj lázeňství, karlovarská 
řemesla, produkce karlovarských porcelánek a sklárny Moser. 

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

Studovna pro odbornou veřejnost otevřena:  
V pondělí 9–12, 13–18, ve středu 9–12 a 13–16 hodin. 

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

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

15.3.  16.00 volání jara
Srdečně zveme všechny děti, rodiče i prarodiče na Jarní burzu 
do Mateřského centra. Informace na tel. č. 353 230 847

Waldorfská ZŠ Wlaštovka
Modenská 15, Karlovy Vary - Doubí
Tel.: 777 724 869, skola@wlastovka.cz, www.wlastovka.cz

15.3.   9.00  ateliér archa,  
     šití z cyklu maminka země
Lektorka Dagmar Kuncová, informace a přihlášky na telefon-
ním čísle 603 113 983.

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

18.3.  18.00–20.00 otevírání dveří do nitra...
úplňkové meditace pod vedením Lydie Potužákové.

27.3.  17.00–20.00 Jak pomoci při výukových  
     a výchovných problémech dětí
Přednáška Mgr. Stanislavy Emmerlingové.

organizuje KV City centrum s podporou Magistrátu města

21.3.  11.00 farmářské trhy
Před Tržnicí ve Varšavské/Horově ulici nakupující jako obvykle 
najdou většinu oblíbených prodejců, ale objeví se i noví 
prodejci. Farmářské trhy začínají v 11 hodin 
a zdravé potraviny od prvovýrobců budou 
k dostání až do odpoledne, i když v některých 
případech poptávka převyšuje možnosti 
zemědělců a může být vyprodáno již dříve.

Alžbětiny lázně, společenský sál  

Pořádá o.s. Bludiště Karlovy Vary.  
Akademie zdraví je podporována Zdravým městem Karlovy 
Vary a společností KVCity Centrum.

zajímavé besedy s diskuzí o zdravém životním stylu.
6.3.   17.00 Jídlo – lék, nebo jed?
10.3.   17.00 psychosomatika
20.3.   17.00 astrologií k sebepoznání
27.3.   17.00 praktická aromaterapie pro každého

Sedlecká 582, Karlovy Vary – Růžový vrch
Tel.: 777 801 350, e-mail: ostrov@cirkevbezhranic.eu 
www.cirkevbezhranic.eu

Bohoslužba – v neděli, jednou za dva týdny od 10 hodin
Biblická skupinka – každý čtvrtek od 18 hodin

18.3.  18.00 zadáno pro dámy
Dámy, tvoříte rády? Zveme ženy a dívky na večer rukodělných 
prací. Drobné občerstvení a příjemné posezení je zajištěné. 
Příspěvek na materiál je 50 korun, přihlášky na telefonu  
724 729 619 nebo e-mailem na ostrov@cirkevbezhranic.eu.

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.

• 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 9:00 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.

apoštolsKá círKev – ac

Knihovna muzea Kv

mateřsKé centrum

waldorfsKá zš wlaštovKa

aKademie zdraví

farmářsKé trhy

přehled BohoslužeB

regenerační centrum srdíčKo

hvězdárna Karlovy vary

muzeum Karlovy vary
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UVÁDÍME
VE STAVOVSKÉM
DIVADLE

Lucy Prebble

ENRON  
Zkrocení zlé fi rmy
KOMEDIE O DLUZÍCH...
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SC-340166/4

SC-340246/4

Větší
než malé 
množstVí lásky

Hudba/libreto

koller  kodym  dVořák  P. b. CH. / belko

Hity skuPiny luCie - muzikál

Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, 
obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999, e-mail: objednavky@hdk.cz, 
v síti TicketArt vč. všech poboček CK Čedok a Sazka Ticket. www.hdk.cz

Muzikálová událost sezóny!

Hlavní mediální partner

i.andrloVá, e.buresoVá, r.HerrmannoVá, J.PidrmanoVá, 
b.PolákoVá, k.sedlákoVá, e.smetana, V.noid bárta, V.benes, 
P.dergel, J.korn, d.kraus, r.kubík, P.liska, m.Písarík,
k.roden, l.VaCulík, V.Vydra a dalsí

Cesky domov_92x63.indd   1 29.01.14   13:43

SC-340009/49

ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS 

www.ticket-art.czWWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ

22.3. PRAHA
KONGRESOVÉ CENTRUM

CNC-2014 92x63.indd   1 21.8.2013   13:47:19

SC-340009/50

T Fantomas print 92x130 V6 newLL.indd   1 19.02.14   10:35

SC-340195/01

Zveme Vás na večerní a víkendové
PŘEDNÁŠKY, KURZY A SEMINÁŘE
zaměřené na osobnostní rozvoj,
vedené zkušenými lektory: 

•	 meditační	kurzy	jógy	a	vědomého	dýchání
•	 semináře	systemických	a	rodinných	konstelací
•	 relaxačně	prožitkové	a	taneční	semináře
•	 semináře	praktických	základů	Feng	Shui
•	 semináře	zdravého	životního	stylu	a	zdravé	výživy
•	 kurzy	vnitřního	rozvoje
•	 kurzy	živé	astrologie

...	a	mnoho	dalších,	které	pro	Vás	připravujeme	v	Tara	centru.

Tara centrum Chebská 116a, 360 06 Karlovy Vary – Dvory  
více na www.taracentrum.cz nebo tel.: 777 789 911

SC-340257/01

SC-340282/01
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· KŘíŽovKa/KoNtaKty

V Přírodním lanovém centru Svatý Linhart najdete dětský okruh, nízké překážky a top-rope 
překážky. Největším lákadlem je ovšem vysoký okruh, kde ve výšce 8 až 13 metrů...

Odpovědi zašlete do 7. 3. 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 „Odbor strategií a dotací Magistrátu města Karlovy Vary informuje o rozvojových projektech, které...“ zní: „město realizuje za pomoci dotací“.
Ze správných odpovědí jsme vylosovali dvě výherkyně Helenu Sokolovou a Marii Veselovskou, které tentokrát získávají vstupenku na některou z akcí 
pořádaných v KV Areně.

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

odbor památkové péče
Bc. 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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odbor památkové péče
Bc. 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

www.retroriverside.cz • tel.: +420 353 972 524
SC-340274/01
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