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zakázka č. 2014115

K. Vary - Drahovice

Byt 2+1
cena: 995.000,- Kč

zakázka č. 2014117

K. Vary – Stará Role

Byt 3+1
cena: 750.000,- Kč

zakázka č. 2014086

K. Vary - Bohatice

Byt 1+kk
cena: 595.000,- Kč

zakázka č. 2014123

K. Vary – Stará Role

Byt 2+1
cena: 1.070.000,- Kč

zakázka č. 2014124

K. Vary - Doubí

Rodinný dům 4+kk
cena: 3.700.000,- Kč

zakázka č. 2014121

Sadov - Lesov

Rodinný dům 6+2
cena: 3.500.000,- Kč

zakázka č. 2014104

Nová Role - Jimlíkov

Stavební pozemek
cena: 136,- Kč/m2

zakázka č. 2014106

K.Vary - Doubí

Rodinný dům 5+2
Příznivá cena!

zakázka č. 2014113

Nový Fojtov

Rekreační chata 5+kk
cena: 1.200.000,- Kč

zakázka č. 2014116

K.Vary - Drahovice

Nebytové prostory
cena: 8.000,- Kč/měs. + energie

Karlovy Vary

Poptávka na byt

zakázka č. 2014119

Nová Role - Mezirolí

Stavební pozemek
cena: 950.000,- Kč

AKCE

AKCE

AKCE

Makléř: Regina Dostálová Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Regina Dostálová

Makléř: Regina Dostálová Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Jiří Brož Makléř: Petra Michlíková Makléř: Mirka Čiháková

Prostorný byt s balkonem 
v původním stavu. Klidný 

udržovaný panel.dům se dvěma 
výtahy. Lidická ul., UP 62 m².

Atypický byt s balkonem před 
rekonstrukcí. Za domem společná 
zahrádka. Dům zděný, v dobrém 
stavu. Závodu míru ul., UP 67 m².

Byt včetně parkovacího stání v 
nedávno zrekonstruovaném domě. 

Krásná koupelna se sprchovým 
koutem. Dubová ul., UP 30 m².

Zrenovovaný byt v zatepleném 
panelovém domě. Kuchyňská 

linka a šatní skříň na míru. Nízké 
náklady. Dvořákova ul., UP 62 m².

Parcela s kouzelným výhledem 
v nové čtvrti. Klidné místo. Kompletní 

IS na hranici pozemku či v těsné 
blízkosti. Plocha 906 m².

Romantická chata v dobrém stavu se 
stylovým nábytkem. Studna, žumpa, 
elektřina. Krásná příroda. UP 120 m², 

pozemek 4.025 m².

Reprezentativní prostor na dobře 
dostupném místě. 1. patro, tři 

kanceláře. UP 68,7 m². 
K dispozici od r. 2015.

Pro rodinu lékaře hledáme ke koupi 
byt 3+1 nebo 4+1 v klidné lokalitě.

Moderní patrový ŘRD, kolaudova-
ný v r.2007. Dvě koupelny, balkon 

a parkovací plocha pro 2 auta. 
UP 104 m², pozemek 157 m².

RD po částečné rekonstrukci s 
ústředním vytápěním. Garáž, skleník, 

zahrada.  Slunné místo ve vilové 
čtvrti. UP 220 m², pozemek 1.100 m². 

Pozemek dle ÚP určený pro 
zástavbu rodinnými domy. Tichá 
lokalita. V komunikaci kompletní 

IS. Plocha 13.305 m².

RD z r. 1975 po kompletní 
rekonstrukci. Romantická zahrada 
s posezením. Atraktivní čtvrť. UP 

130 m², pozemek 898 m². 

www.loyd.ccz
Olga Vrtáčková

+420 739 527 609
Regina Dostálová

+420 774 930 139
Mirka Čiháková

+420 774 025 415
Petra Michlíková

+420 777 093 232
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Vážení čtenáři, dámy a pánové,
i Karlovy Vary mají za sebou říjnové komunální 
volby. Ulice byly zase na čas plné usměvavých 
tváří a předvolebních slibů. Reálných i nereálných. 
Každý si mohl vybrat. Nyní jsou již rozdány všech-
ny propagační letáčky, hrníčky, jogurty, koblihy, 
guláše, pastelky. Tváře a hesla se postupně stahují 
z plotů a stěn domů. Politický život se po před-
volební euforii stěhuje do vyjednávacích prostor, 
neboť jsou již rozdány i hlasy, které je potřeba 
zúročit ve prospěch města. Je příliš brzo hodnotit 
výsledky voleb, když karty se teprve rozdávají.  Ale 
přesto není možné si nevšimnout, že i v našem 
městě největší důvěru a největší počet vašich 
hlasů získaly občanské aktivity, ať už místního, 
nebo celostátního významu – zavedené strany 
u nás až na drobné výjimky buď ztratily, nebo zcela 
propadly. O něčem to svědčí, jednak se naše město 
nevymyká všeobecnému trendu menší důvěry 
k politickým stranám, ale zároveň to vypovídá 
o neuspokojené touze napravovat staré chyby. 
Potud možná dobré. Zúčastnil jsem se osobně 
kontaktní kampaně v ulicích. A nabyl jsem dojmu, 
že lidé budou chtít volit a sami rozhodnout o cestě, 
jakou se bude město ubírat v nejbližších čtyřech 
letech.  O to více mne překvapila poměrně nízká 
volební účast, pouhá třetina všech oprávněných 
voličů ve městě. Jako by se lidé nechtěli účastnit 
veřejného života, ale přitom těch kritických názorů, 
které jsem kolem sebe slyšel. Škoda. Sluší se však 
poděkovat všem vám, kteří jste k volbám přišli 
a rozhodli. A těm, co nepřišli, jen popřát do příště 
větší rozhodnost, zvláště, budou-li chtít cokoliv 
změnit, nebo naopak dobré vedení města potvrdit. 
Město nyní směřuje k ustavujícímu zastupitelstvu. 
Vzrušené debaty o podobě nové koalice utichnou 
a nastane klid tolik potřebný pro novou práci, pro 
zastupitele již zkušené, stejně jako pro zastupitele 
nováčky. Je třeba navázat na stávající rozdělanou 
práci, město čeká na nová rozhodnutí. Rozpočet na 
rok 2015 patří k těm nejvíce potřebným a zásad-
ním pro další chod města.  Stejně jako plné uznání 
architektonické kvality a významu našeho lázeň-
ského města, jehož zapsání na Seznam světového 
dědictví UNESCO je dnes již nezvratné.  Velmi rád 
k tomu osobně přispěji.

 S úctou

Jiří Klsák

• EDITORIAL
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY

MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY

ČÍSLO 11/2014 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY je  Zdeňka Hašková, 
vedoucí předprodeje jízdenek Dopravního podniku 
Karlovy Vary. Letos v srpnu oslavila 30 let práce 
u podniku. Nyní jí čekají žně kvůli velkému zájmu 
o novou Karlovarskou kartu. (Podrobnosti o kartě 
přinášíme na straně 8).  

06 PRIORITOU MĚSTA JE PRODEJ DOMU  
po bývalém ředitelství policie v ulici I.P. Pavlova. 
Objekt z roku 1930 má podle posudku znalce mini-
mální nabídkovou cenu 29 milionů korun. Statutární 
město získalo dům zpět po vyhraném soudním 
sporu o bývalý historický majetek.  

07 HALA PRO MÍČOVÉ HRY MÁ UŽ ZÁKLADY    

a od zahájení letos v červnu pokračuje stavba podle 
plánu. Průběh zakázky v hodnotě 118,9 milionu 
korun s termínem dokončení 30.5.2015 budeme 
v KRL uvádět v rubrice Sledované stavby.  

12 ALŽBĚTINÝM LÁZNÍM DALA JMÉNO SISSI 

ačkoliv původně se měly jmenovat Parkbad podle 
parku, přejmenovaného místo císaře Franze Josefa 
i Davida Bechera rovněž na Elisabetin park.Historii 

lázní popíšeme i s málo známými podrobnostmi.  

15 V SERIÁLU KARLOVARSKÉ RODINY POPRVÉ 

představíme českou rodinu tří bratrů Burešových. 
První z nich Rudolf přebíral po válce lázně plné ně-
meckých lazaretů, mladší bratr Karel dal lázním řád 
a řídil je 23 let. Nejmladší bratr Jan proslavil rod 
jako první Čech, žijící mimo USA, zvolený do Národ-
ní akademie věd Spojených států amerických.  

20 AUTOBUS MOBIDIK JE V HLEDÁČKU DĚTÍ 

jako první pojízdný interaktivní klub v našem 
městě. Za dva měsíce provozu přilákal nový projekt 
městské policie už přes pět stovek karlovarských 
dětí.  

25 MOSER SE STAL NEJLUXUSNĚJŠÍ ZNAČKOU 

a předstihl podle ankety specialistů marketingu 
a agentury Ogilvy&Mather jiné české výrobky. Firma 
Moser, kam ročně přijde 50 tisíc návštěvníků, dala 
novou tvář prodejní galerii i náměstí před sklárnou,   
kde otevřela Café Moser a Návštěvnické centrum, 
kam chce zvát pravidelně také Karlovaráky.   

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
REDAKČNÍ RADA: Petr Kulhánek, Petr Bursík, Jaroslav Růžička, Jiří Klsák, Libor Šembera, Jan Kopál
REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků • VÝROBA: MEDIA, a.s.
ŠÉFREDAKTOR: PhDr. Jaroslav Fikar, tel.: 602 717 721 (radnicnilisty@mediaas.cz)
DISTRIBUCE: Blanka Lhotská, tel.: 739 544 445 (info@mediaas.cz)
INZERCE: tel.: 776 431 879 (karlovy.vary@mediaas.cz)



4   krl° LISTOPAD 2014

Z DOLNÍHO NÁDRAŽÍ BYLA SBĚRNA ELEKTRO,   

kam cestující mohli odevzdat vysloužilé spotřebiče. 
Další baterie a elektrosoučástky dávali do košů ve 
vlacích na trati mezi Karlovými Vary, Mariánskými 
Lázněmi a Chebem. Ekologická akce nazvaná Jízda 
do stanice Recyklace vynesla 633 součástek.Prv-
ních 300 cestujících dostalo od fi rmy ELEKTROWIN 
dárek.   

SVÁTKEM JAZZMANŮ BYL V HUSOVCE KONCERT 

královny mikrofonu Jany Koubkové 15.10. (na 
snímku). Den poté zářil newyorský saxofonista 
Marc Bernstein s jeho Quartetem a česká freeja-
zzová sestava Limbo.  

NOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA 

instalovala  ve svých prostorách Správa lázeňských 
parků. Zajistí o celoroční zásobování teplem a teplou 
vodou. Nové ekologické vytápění získal také areál 
hřbitovní správy v Drahovicích v podobě kotle na 
dřevoplyn. Investice vyšly celkem na 2,5 mil. Kč a 
městské organizaci se navrátí v úsporách asi za 5 let.

ZAČALY PŘÍPRAVY NA TŘETÍ  PŮLMARATON,  

který v našem městě odstartuje 23. května 2015. 
Čeká se účast 3500 běžců, tedy o 500 víc než bylo 
letos. Pouhé dva měsíce po zahájení registrace je 
už zaplněna čtvrtina startovního pole. Do 10. ledna 
lze startovní číslo získat za zvýhodněnou cenu, 
jinak se čísla přidělují do naplnění kapacity.  

NA OSLAVY 110 LET  PŘIJELI ABSOLVENTI 

ZŠ Dukelských hrdinů, aby se zapsali do pamětní 
knihy. Mnozí i z ročníku 1952-54 našli bývalou 
třídu a zalistovali v kronice školy. Radost bývalým 
žákům udělalo vedení školy, které k jubileu vydalo 
publikaci o historii i současnosti školy.   

NEJSTARŠÍ VYHLÍDKA KARLA IV. OMLÁDLA  

po několikaměsíční opravě. Dostala novou fasádu 
a byly vyčištěny a opraveny chrliče i střecha.Na 
pseudogotické stavbě z roku 1876 se počítalo 
s opravami za půl milionu korun. Nakonec sanace 
přišla na 1,2 milionu korun. Částkou 160 tisíc korun 
přispěl stát, většina byla z rozpočtu města. 

VÝSTAVA ŠKOLA 2015 PŘILÁKALA ZÁJEMCE

o studium na středních a vysokých školách v řadě 
oborů od gastronomie až po lesnictví. Hotel 
Thermal, kde se třídenní výstava v říjnu konala, byl 
v obložení zájemců, kteří příští rok opustí lavice 
základních škol .  

ZAZPÍVAT SI RYBOVU VÁNOČNÍ MŠI U PUPPU   

nabízí na 17. prosince večer zájemcům KSO a  Kar-
lovarský pěvecký sbor. Podmínkou je účast alespoň 
na jedné ze tří zkoušek se sborem, které se konají 
5. a 19.11. a 3. a 10.12. od 18:30 v aule ZŠ a ZUŠ 
Šmeralova. Zájemci o sborový zpěv se mohou 
přihlásit také na tel.776 749 311.   

LÁVKA NA HORNÍM NÁDRAŽÍ OPĚT SLOUŽÍ 
chodcům směřujícím na Růžový vrch. Dvouměsíční 
uzavírku si vyžádal havarijní stav této komunikace. 
K opravě bylo použito 18 m3 dřeva z lázeňských 
lesů a náklady včetně opravy ocelové kontrukce 
a schodů dosáhly 440 tisíc korun.  

• STALO SE/STANE SE
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Zvolení zastupitelé města podle politických stran
1. Ing. Petr Kulhánek (KOA), 43 let, primátor města  3 547 hlasů)

2. Mgr. Jiří Klsák (KOA), 60 let, náměstek primátora  3 183 hlasů

3. Vlastimil Lepík (KOA) 64 let, projektant  3 005 hlasů

4. Lucie Samcová Domesová (KOA) 56 let, herečka  2 844 hlasů

5. Ing. Pavel Žemlička (KOA) 50 let, ředitel SPŠ 2 829 hlasů

6. Zdeněk Slába (KOA) 68 let, výtvarník  2 684 hlasů

7. Vladimír Ledl (KOA) 68 let, učitel ZŠ  2 611 hlasů

8. RNDr. Jiří Neumann (KOA) 48 let, ředitel SŠ  2 654 hlasů

9. Ing. Michaela Tůmová (KOA) 45 let, dramaturgyně  2 595 hlasů

10. Čestmír Bruštík (ANO) 48 let, majitel fi rmy  2 082 hlasů

11. Iveta Hejnová (ANO) 51 let, manažerka ANO 2 027 hlasů

12. Bc. Jan Bárta (ANO) 32 let, technický ředitel  1 999 hlasů

13. Vladimír Kvasnička (BEZPP) 58 let, poradce pro dopravu  1 989 hlasů

14. Ing. Pavel Andrejkiv DiS. (BEZPP) 41 let, ředitel společnosti 1 981 hlasů

15. Renáta Rojková DiS. (ANO) 27 let, ekonomka  1 933 hlasů

16. MUDr. Josef März (KARLOVARÁCI) 40 let, ředitel nemocnice  1 895 hlasů

17. MUDr. Pavel Bouška (BEZPP) 51 let, lékař 1 742 hlasů

18. MUDr. Michal Vinš (BEZPP) 63 let, lékař 1 598 hlasů

19. MUDr. Ivan Poustka (BEZPP) 53 let, lékař  1 583 hlasů

20. JUDr. Hana Zemanová (BEZPP) 35 let, advokátka 1 534 hlasů

21. Ing. Edmund Janisch (ČSSD) 71 let, ekonom  1 582 hlasů

22. Ing. Richard Ullisch (ČSSD) 34 let, obchodní ředitel  1 549 hlasů

23. Ing. Jaroslav Fiala CSc. (ČSSD) 58 let, ekonom 1 503 hlasů

24. JUDr. Martin Havel (ČSSD) 48 let, náměstek hejtmana  1 492 hlasů

25. Michal Riško (ČSSD) 45 let, manažer fi rmy  1 413 hlasů

26. Mgr. Jaroslav Borka (KSČM) 61 let, poslanec 1 400 hlasů

27. Věra Bartůňková (BEZPP) 54 let, asistentka ředitel KLL  1 303 hlasů

28. PhDr. Mgr. Zdeněk Musil (BEZPP) 70 let, učitel SŠ  1 299 hlasů

29. Ing. Otmar Homolka (OCJJ) 57 let, stavební inženýr 1 389 hlasů

30. Jaroslav Fujdiar (OCJJ) 40 let, živnostník  1 158 hlasů

31. Ing. Jan Klíma (KDU-ČSL) 50 let, ředitel stavební fi rmy  1 031 hlasů

32. Ing. Petr Bursík (ODS) 38 let, náměstek primátora  1 242 hlasů

33. MUDr. Jiří Brdlík (ODS) 57 let, lékař  1 177 hlasů

34. Ing. Jiří Kotek (ALTERNATIVA) 56 let, manažer  1 376 hlasů

35. JUDr. Renata Kozáková (BEZPP) 52 let, KŘ HZS 861 hlasů 

Celkem se volilo 35 zastupitelů (po volbách 2010 bylo 38 zastupitelů)
Počet voličů ve městě (2014 / 2010): 38.998 / 40.701 osob
Přišlo k volbám (2014 / 2010): 12.947 / 16.602 voličů
Účast voličů ve městě (2014 / 2010): 33,20% / 40,84%

  (Zisk %), mandáty pro jednotlivé strany /mandáty v ZM 2010:
KOA   (21,3%) 9/8
ANO    (15,4%) 6/0
KARLOVARÁCI  (11,9%) 5/0
ČSSD   (11,5%) 5/7
KSČM   (9%) 3/4
OCJJ   (7,4%) 3/3
ODS   (6,4%) 2/7
ALTERNATIVA  (5,9%) 2/5
TOP 09   (4,6%) 0/4
NEZÁVISLÍ  (3,3%) 0/0

Základní údaje VOLBY 2014:
Volby

Zvolení zastupitelé města podle politických stranVolby

Zvolení zastupitelé města podle politických stran
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Prodej domu č. 26 je prioritou města      

Karlovarské Infocentrum bylo znovu odměněno za svůj 
přístup ke klientům. Již pošesté obhájilo cenu INFORMAČ-
NÍ CENTRUM Karlovarského kraje. Jde o soutěž, kterou 
vyhlašuje Asociace turistických informačních center ČR ve 
spolupráci s agenturou CzechTourism. Sleduje míru popu-

larity, o níž hlasují lidé na internetu. V celé České republice 
bylo do soutěže zařazeno více než 600 infocenter. Stejně 
jako v loňském roce byly do soutěže zahrnuty výsledky 
utajených kontrol (mystery shoppingu) hodnotící kvalitu ob-
sluhy návštěvníků a poskytované služby. Mystery shopping 
zajistila agentura CzechTourism  podle předem stanovených 
parametrů prostřednictvím odborné fi rmy. Ocenění je o to 
hodnotnější, že INFOCENTRUM MĚSTA zvítězilo ve všech 
doposud pořádaných ročnících. V rámci jednotné klasifi kace 
turistických informačních center, což je obdoba hotelových 
hvězdiček, dosáhly obě pobočky na nejvyšší kategorii „A“, 
kterou z 342 certifi kovaných infocenter v rámci celé ČR 
disponuje pouze osm dalších infocenter. 

Statutární město Karlovy Vary nabízí k prodeji 
dům v ulici  I.P. Pavlova 1381/26. Jedná se 
o řadový objekt občanské vybavenosti pořízený 

kolem roku 1930, užívaný policií. Byl stejně jako 
objekty sousedící částečně modernizován začátkem 
sedmdesátých let. V současnosti je volný, bez nájem-
ce. Objekt bude prodáván formou veřejné licitace, 
minimální nabídková cena dle znaleckého posudku 
činí 29.001.150 Kč.  Je situován v ulici I.P.Pavlova 
na atraktivním místě, na hranici lázeňské zóny a ob-
chodně - administrativní části města s vynikající pěší 
dostupností a v těsném sousedství hotelu THERMAL. 
Dům je napojen na veškeré inženýrské sítě (vytápění 
je ústřední dálkové). Částečně podsklepený objekt 
sestává z hlavního traktu, který má pět nadzemních 
podlaží s podkrovím, a dále ze zadního traktu, který 
je šestipodlažní a zasahuje až k betonové opěrné zdi 
stojící na severním okraji pozemku. Hlavní opěrná 
zeď v levé části dvora se skládá ze dvou výškově 

oddělených částí, mezi nimiž se nachází ochoz, dříve 
umožňující přístup do zadního traktu. V pravé části 
dvora se nachází nižší jednoduchá betonová opěrná 
zeď. Obě dvorní části objektu jsou zastřešeny a slou-
žily jako garážová stání. Vchod do budovy je situován 
do středu objektu, dva průjezdy do garáží jsou v le-
vém a v pravém křídle budovy. V pátém nadzemním 
podlaží se nachází terasa v jižním průčelí budovy. 

V podzemním podlaží je výměníková stanice ve dvou 
úrovních, v prvním nadzemním podlaží jsou garáže, 
dílna, místnost záložního agregátu, recepce a kan-
celáře, které jsou i v dalších podlažích. Průchody do 
sousedních budov jsou v současné době zazděné. 
Ve spolupráci s realitními kancelářemi je záměr 
prodeje objektu I. P. Pavlova zveřejněn na před-
ních realitních serverech, na vývěsních plochách 
realitních kanceláří v Karlových Varech, v případě 
souhlasného stanoviska orgánu státní správy - odbo-
ru památkové péče bude na budově umístěn realitní 
banner. Spolupracující realitní kanceláře osloví široké 
portfolio svých klientů.
Bližší informacek prodeji:
Realitní kancelář REALIKA, Ing. Jan Koutný, 
Lidická 1201, 363 01 Ostrov, tel. 353 821 431 nebo 
Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 
odbor majetku města, kancelář č. dveří 211, II. patro, 
Jana Netíková, tel. 353 118 437.

INFOCENTRUM OBHÁJILO PRVENSTVÍ KRÁTKÉ ZPRÁVY

• Statutární město Karlovy Vary, odbor majetku 
města zveřejňuje záměr prodeje bytového domu 
na adrese Fr. Halase 13/5, K. Vary, Bohatice za 
minimální nabídkovou cenu pro licitaci 1.350.000 
Kč. Dále město nabízí k prodeji formou veřejné 
licitace za minimální nabídkovou cenu 350.000 
Kč   bytovou jednotku č. 577/1 v domě Závodu 
míru 577/9, K. Vary, Stará Role. Více informací na 
úřední desce magistrátu, na webu www.mmkv.
cz, případně na telefonu 353 118 437, paní 
Netíková.

• Advent v našem městě bude zahájen tradičně 
rozsvícením vánočního stromu u hlavní pošty. 
V neděli 30. listopadu vystoupí Soubor písní 
a tanců Dyleň, Pěvecká třída Štěpánky Steinové 
a Pěvecký sbor PALETA. Vrcholem prvního 
adventu bude v 18 hodin požehnání vánočním 
trhům farářem Vladimírem Müllerem a rozsvícení 
vánočního stromu a 1. adventní svíce primátorem 
města, který pak bude nalévat vánoční primátor-
skou polévku. Program doprovodného programu 
vánočních trhů přineseme v prosincovém čísle 
KRL.

• Nádoby na bioodpad, které jsou v současné době 
rozmístěny na území města, budou vyváženy do 
konce října. Následně budou od 3. listopadu pos-
tupně stahovány ze stanovišť. Prosíme občany, 
aby již v listopadu nádoby na bioodpad neplnili.

• Motoristé by si měli zkontrolovat platnost svých 
řidičských průkazů a včas zajistit jejich výměnu. 
V současné době jsou platné pouze řidičské prů-
kazy typu kreditní karty (vydávané od roku 2004), 
doba platnosti je na nich uvedena (v kolonce 4b). 
Momentálně vydávané řidičské průkazy platí po 
dobu 10 let ode dne vydání. V případě, že doklad 
osvědčuje i řidičské oprávnění udělené pro 
skupiny C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E, D nebo D+E, 
je jeho platnost 5 let. Prostá výměna řidičských 
průkazů vydaných po 1. 5. 2004 nepodléhá 
správnímu poplatku. Zákonná lhůta pro výrobu 
řidičského průkazu je 20 dnů ode dne podání 
žádosti. V případě výměny řidičského průkazu 
je možné požádat i o zrychlené vyřízení. Správní 
poplatek pak činí 500 Kč a doklad je vyroben do 
5 pracovních dnů. K žádosti o výměnu je třeba 
předložit platný doklad totožnosti a jednu fotogra-
fi i o rozměrech 3,5 x 4,5 cm. (mm)

Město žádá občany, aby objemný komunální 
odpad neodkládali ke kontejnerům ale využívali 
pro jeho uložení sběrných dvorů. Rovněž 
upozorňuje, že na stanoviště nádob na tříděný 
dopad nepatří vysloužilý nábytek, koberce, 
elektrospotřebiče, stavební sutě, střešní krytiny, 
okna, odpad ze zahrad ani textil. Do sběrných 
dvorů je možno odložit televizory, monitory, PC, 
tiskárny, kopírky, pračky, sporáky i vyřazené 
chladničky.

Sběrný dvůr Růžový vrch

Adresa:  Nad Horním nádražím, sjezd z ulice 
Jáchymovská – provozuje RESUR spol. s r.o.
se sídlem Mostecká 187, 362 32 Otovice, telefon 
353 228 737, 353 235 869
Provozní doba: 

Pondělí – Pátek 09:00 – 17:00
Sobota  ZAVŘENO
Neděle  09:00 – 13:00

Sběrný dvůr Rybáře

Adresa: v ulici Buchenwaldská křižovatka s ulicí 

Celní (naproti je Prima) – provozuje ASP služby 
spol. s r.o. se sídlem Čankovská 61, 360 05 
Karlovy Vary, telefon 353 449 300

Provozní doba:     

Pondělí 08:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00
Úterý  ZAVŘENO
Středa 08:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00
Čtvrtek 08:00 – 11:00 a 12:00 – 16:00
Pátek 08:00 – 11:00 a 12:00 – 16:00
Sobota  09:00 – 15:00
Neděle 09:00 – 12:00

Sběrný dvůr Dvory

Adresa: 1.máje, v prostorách fotbalového hřiště – 
provozuje RESUR spol. s r.o. se sídlem Mostecká 
187, 362 32 Otovice, telefon 353 228 737, 353 
235 869

Provozní doba:   

Pondělí – Pátek 09:00 – 17:00
Sobota 09:00 – 15:00
Neděle ZAVŘENO

Sběrné dvory na území města Karlovy Vary
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Hala pro míčové hry má už základy

V sousedství KV Areny vyrostly základy budoucí 
haly pro míčové sporty. Její výstavba vyřeší 
poptávku po kapacitě dostatečných halo-

vých prostor pro míčové sporty, např. basketbal, 
volejbal, házenou atd. Hala bude sloužit nejen jako 
tréninkové centrum, ale také pro sportovní utkání. 
Její součástí proto bude také odpovídající hlediště 
s kapacitou zhruba 500 míst. Stavba byla zahájena 
v červnu letošního roku. Do poloviny srpna byly 
provedeny zemní práce, zemní piloty a podkladní 
betony s hydroizolací a s ochrannými vrstvami. 
V současné době je dokončována železobetonová 
základová deska budoucí míčové haly. Termín 
dokončení je naplánován na 30. 5. 2015. Zhotovite-
lem stavby je společnost OHL ŽS, a.s., Brno. Cena 
zakázky je 118,9 milionu korun včetně DPH. Stavba 
je spolufi nancována z Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Severozápad.

Série debat o rozvoji našeho města i jeho jednotlivých 
městských částí, realizovaných a plánovaných projektech 
a všech akcích ke zlepšení kvality bydlení pokračuje 
v listopadu druhou částí. Do otevřené veřejné rozpra-
vy o největších problémech ve svém okolí se mohou 
postupně zapojit obyvatelé čtvrtí formou diskuzních fór. 
V listopadu mají tuto možnost obyvatelé Tuhnic, centra 
města a lázeňské části, Rybář, Čankova, Sedlce a Rosnice. 
Začátky jsou stanoveny na 17:00.
Termíny a místa diskuzních fór:

5. 11. společenský sál Alžbětiných lázní
 Tuhnice, centrum, lázeňská část
12. 11.   kinosál ZŠ Konečná 
 Rybáře
19. 11.  restaurace Sedlecká pivnice
 Sedlec, Rosnice, Čankov

Diskuzní fóra 
pokračují

Zimní údržba komunikací
Zimní sezóna údržba komunikací Statutárního města Karlovy Vary začíná 
1. listopadu a končí 31. března následujícího roku. Na základě veřejné 
soutěže bude zimní údržbu provádět v sezóně 2014/2015 na převáž-
né většině místních komunikací společnost AVE sběrné suroviny a.s., 
provozovna Karlovy Vary, Mostecká 95, 360 01 Karlovy Vary. Na zimní 
údržbě chodníků a stezek v katastrálním území Stará Role a na sídlištích 
Čankovská a Růžový vrch se bude kromě společnosti AVE sběrné suroviny 
rovněž podílet Správa lázeňských parků. Městský operační plán stanovuje 
postup prací tak, aby bylo dosaženo odstranění, popřípadě zmírnění závad 
ve sjízdnosti a schůdnosti, způsobených povětrnostními situacemi a jejich 
důsledky, v co nejkratších lhůtách. Ve správním území Statutárního města 
KV je celkem ošetřováno 147 012 bm  komunikací, 113 076 bm chodní-
ků, dále  26 970 m2 veřejných prostranství,  888 m2 přechodů, 1 790 m2 
ploch autobusových zastávek MHD a dalších ploch. V připojené přehledné 
tabulce  jsou uvedeny časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti, 
obsažené v Operačním plánu zimní údržby Statutárního města Karlovy 
Vary a schválené  Radou města Karlovy Vary:

ošetřovaná lokalita, pořadí důležitosti délka limit

komunikace I. pořadí 61 098 m do 1 hod.
komunikace II. pořadí 61 697 m do 3 hod.
komunikace III. pořadí 18 690 m do 5 hod.
ostatní komunikace  bez limitu 
pěší zóny a veřejná prostranství  do 2 hod.
autobusové zastávky  do 1 hod.
přechody pro chodce  do 4 hod.
schodiště, mosty a lávky pro pěší dopravu  do 6 hod.
chodníky přilehlé ke komunikacím II. pořadí do 3 hod
ostatní chodníky  do 4 hod.
křižovatky do 4 hod

Chodníky na území města se uklízí jednak s pomocí drobné mechanizace,  
jednak ručně. Při úklidu chodníků Statutární město Karlovy Vary rovněž  
využívá pomoci ze strany pracovníků veřejné služby. Na území města se 

také nachází chodníky, které se v zimě neudržují. Jejich seznam je již 
několik let stejný a je stanoven Nařízením města Karlovy Vary č. 7/2009, 
o vymezených úsecích místních komunikací a chodníků, na kterých se pro 
jejich malý dopravní význam  nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňo-
váním sněhu a náledí, na území města Karlovy Vary (v zimě neudržované 
komunikace).  V případě potřeby je možno závady ve schůdnosti rovněž 
nahlásit u dispečera zimní údržby tel. 775 599 420, nebo na e – mailové 
adrese kva_zima@avecz.cz. 
Technický odbor apeluje tímto na všechny řidiče, aby nevhodným parková-
ním svých aut  neztěžovali průjezd posypových vozidel, takto zaparkovaná 
vozidla, tvořící překážku silničního provozu budou odtažena na odstavné 
parkoviště odtahové služby Dopravního podniku,a.s.
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• DOPRAVA

O Karlovarskou 

kartu je zájem           
Karlovarská karta je platební doklad, který vydává Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Je to 

bezkontaktní paměťová čipová karta, která slouží jako elektronický nosič jízdného v měst-

ské dopravě. Karlovy Vary tak po vzoru Plzně vykročily k moderní formě placení jízdného. 

Zavedení Karlovarské karty umožnilo rozhodnutí zastupitelů ze dne 7. října 2014, díky 

kterému je projekt městem dotován. Karta začne platit od 1. ledna 2015.

Zavádění karty bude rozděleno do etap, kdy bude sloužit jako:
1  Nosič časového jízdného MHD dle jednotlivých tarifů a na období dle výběru cestujícího. Karta bude 

pro časové předplatné povinná od 1.1.2015, kdy končí platnost papírových průkazek DPKV
2  Po nahrání příslušné aplikace slouží i jako potvrzení pro důchodce do 70 let, jako doklad pro nákup 

zlevněné jednotlivé jízdenky u řidiče
3  Na časové jízdné a elektronickou peněženku využitelnou v systému integrované dopravy Plzeňska  

Plzeňské karty od 1.1.2015
4  Elektronická peněženka na placení jednotlivého jízdného v MHD v Karlových Varech – předpoklad 

od roku 2016, podmínkou je vybavení všech vozidel MHD novými odbavovacími systémy
5  Pro další produkty města např. vstupenky, stravování ve školách, průkaz v knihovně apod.

Jak si pořídit Karlovarskou kartu

Požádat o Karlovarskou kartu může každý občan, 
fyzická nebo právnická osoba. Pro každý typ karty 
jsou stanoveny podmínky pro pořízení a používání. 
Karta může být i přenosná za odlišných tarifních 
podmínek. První výdej karet bude nabídnut zcela 
zdarma, a to do přijetí žádosti do 31.12.2014. 
V dalším období bude pořízení karty zpoplatněno 
částkou 170 Kč. Pro získání Karlovarské karty je 
nutno vyplnit Žádost o vydání Karlovarské karty 
a podepsat Podmínky pro vydávání a používá-
ní karty. Tiskopisy jsou k dispozici zdarma: Na 
přepážkách přepravní kanceláře DPKV v Zeyerově 
ulici,na dočasných přepážkách v hale Dolního ná-
draží,na vrátnici DPKV ve Sportovní ulici, na všech 
ZŠ, u významných zaměstnavatelů, v knihovnách 
a také na internetových stránkách www.dpkv.cz. 
Po předání žádosti a jejího ověření obdrží žadatel 
útržek  žádosti s datem a místem, kdy a kde 

bude karta připravena k vyzvednutí. Vzhledem 
k výrobním lhůtám a předpokládanému velkému 
zájmu žadatelů, doporučujeme žádost vyřídit již 
v listopadu. Žádosti převzaté  po 8.12.2014 budou 
vyřízeny do konce roku bez záruky.

Co k vydání karty budete potřebovat

• Vyplněnou žádost a podepsané podmínky pro 
vydání karty

• Občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti ke 
kontrole osobních údajů

• Jednu aktuální průkazovou fotografi i o rozmě-
rech 3,5 x 4,5 cm

• Za děti mladší než 15 let vyřizuje podání žádosti 
a vyzvednutí karty zákonný zástupce, uvedený 
na žádosti podle občanského průkazu a rodného 
listu dítěte.

• K vyřizování žádosti je možno zplnomocnit 
i jinou osobu na základě ověřené plné moci.

Vydání hotové karty

Nejdříve v den uvedený na žádosti (předpoklad 
prvních vydaných karet je 18.11.2014) a nejpozdě-
ji do jednoho měsíce po tomto dnu se žadatel do-
staví s útržkem žádosti na určené prodejní místo.
Cestující zkontroluje správnost údajů na kartě 
a podepíše převzetí karty. Případný nárok na zlev-
něné jízdné prokáže žadatel příslušným dokladem 
nebo stávající průkazkou DPKV na zlevněné časové 
jízdné. Při obdržení karty si cestující může zakoupit 
časové předplatné na zvolené časové období. Další 
nákupy časových jízdenek se budou provádět buď 
v přepravní kanceláři DPKV v Zeyerově ulici nebo 
na bankomatech České spořitelny v Karlových 
Varech (předpoklad 1. pololetí 2015) - termín bude 
včas zveřejněn.

Jak kartu používat

Použití karty bude totožné jako u dosavadní papíro-
vé průkazky s kupónem. Při nástupu do autobusu 
v době otevírání všech dveří cestující nastupuje li-
bovolnými dveřmi a nic neukazuje. V době nástupu 
předními dveřmi pak kartu přiloží k označenému 
mobilnímu zařízení, které ověří platnost karty. Při 
revizích je karta kontrolována revizorskou čtečkou.

Informace o Karlovarské kartě získáte na kon-
taktních místech v přepravní kanceláři v Zeyerově 
ulici a na Dolním nádraží, dále na www.dpkv.cz,  
telefonicky na lince 353 224 166 nebo na e-mailové 
adrese infokarta@dpkv.cz .
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• NAŠI SOUSEDÉ/INZERCE

Karlovy Vary fandí Plzni    
Termín zahájení projektu Plzeň - Evropské 

hlavní město kultury se blíží. Ještě než 

sousední krajské město spustí 17. ledna 

2015 největší kulturní událost roku v celé 

ČR, fi nišují v těchto dnech přípravy 50 

velkých a přes 600 dalších kulturních akcí. 

Jejich organizátoři chystají program také 

pro návštěvníky z okolních měst a krajů. 

A Karlovarákům vzkazují: přijeďte, mnohé 

akce určitě stojí za návštěvu Plzně!

PLZEŇ   se jako Evropské hlavní město kultury 
2015 chce představit v nejlepším světle.  Připrave-
ny budou stovky akcí nejrozmanitějších žánrů od 
moderního divadla, přes současný tanec, hudbu, 
nový cirkus, obří loutky v ulicích, výstavy, komu-
nitní setkání až po koncerty světově proslulých 
kapel. Ofi ciálním partnerem celého projektu se 
stal Plzeňský Prazdroj. Jako třešničku na pomy-
slném dortu získala Plzeň cenu Meliny Mercouri, 
udělovanou Evropskou komisí a nesoucí jméno 
bývalé řecké ministryně kultury a především 
autorky celého projektu Evropské město kultury. 
K tomu dostala Plzeň báječný dárek od FC Viktoria 

Plzeň v podobě koncertu americké legendy Lynyrd 
Skynyrd, známé především díky nesmrtelné 
rockové „hymně“ Sweet Home Alabama. Kapela 
si sama vybrala termín 1. května 2015 a zahájí 
tak v Plzni každoroční Slavnosti svobody, které 
se v příštím roce dočkají 70letého výročí. Dalším 
kulturním projektem je oživení bývalé vozovny 
dopravních podniků v Cukrovarské ulici. V indus-
triálních prostorách depa proběhnou čtyři výstavy 
a nespočet nejrůznějších představení. Otevření 
depa pro veřejnost doprovodí výstava reSTART 
sochaře Čestmíra Sušky ze skupiny Tvrdohlaví. 
Plzeň vzdá také poctu tvorbě a životu výtvarníka, 
ilustrátora, animátora a plzeňského rodáka Jiřího 
Trnky, který by se v příštím roce dožil 103 let. 
Těšit se tak můžete na unikátní multimediální 
výstavu Ateliér Jiřího Trnky v Galerii města Plzně, 

interaktivní výstavu Trnkova Zahrada 2 v Západo-
českém muzeu v Plzni a v rámci festivalu Finále 
na premiéru nově digitalizovaného Trnkova fi lmu 
Staré pověsti české původně z roku 1952. Ani to 
není zdaleka všechno. Kompletní program projektu 
Plzeň – Evropského hlavního města kultury 2015 
naleznete na webu www.plzen2015.cz anebo ve 
formě tištěného katalogu, který bude k dostání 
v Meeting Pointu na náměstí Republiky v Plzni již 
od začátku listopadu.

Informace o program akce Plzeň - Evropské 
hlavní město kultury 2015 najdete na 
www.plzen2015.cz, vstupenky si objednejte na 
www.eventim.cz.

Pořiďte si eKonto SMART 
ZDARMA

Vedení kreditní karty, debetní karty 
a bezkontaktní nálepky ZDARMA

... a spousta dalších výhod

Navštivte nás v pobočce Krále Jiřího 39, Karlovy Vary.

www.rb.cz

Otevírací doba:
Po, St 8:00–17:00
Út, Čt, Pá 8:00–16:30

Neomezený počet výběrů debetní kartou 
z bankomatů všech bank v ČR ZDARMA

Neomezený počet elektronických tuzemských 
plateb ZDARMA

Nejmodernější mobilní bankovnictví
oceněné jako Mobilní aplikace roku 2013
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Mezi nebem a zemí
Tak prý je ve Varech málo kultury pro movité 
hosty. To neumím posoudit, nejsem tato cílová 
skupina. No, hlavně, že je tady kultura pro 
normální Karlovaráky. Pokud máte 80-180 Kč 
a neviděli jste ještě poslední představení míst-
ního divadelního souboru Mezi nebem a zemí, 
určitě zajděte. Představení je vtipné, nikoli laciné 
(žádný humor za každou cenu), prošpikované 
často velmi trefnými průpovídkami odposloucha-
nými snad přímo z našich životů (Co by sis dal, 
kdybys měl hlad? Pivo. Ne žízeň, opravdu hlad! 
Dvě piva…) Jinak zápletka je opravdu mezi 
nebem a zemí – ale kdo by aspoň chvíli nechtěl 
mít opravdického anděla strážného? Pravda, 
představujeme si ho asi trochu jinak než v ne-
foremném fl aušáku a vlněných podkolenkách 
zamaskovanou Báru Štěpánovou, ale hlavně, 
aby byl ve správný čas na správném místě… 
Představení je skvěle zahrané, nabízí výtečnou 
roli pro Lucii Domesovou (na rozdíl od Báry 
získala díky Sv. Petrovi dosti přitažlivý kostým), 
ale zaručeně vás kromě nečekaně neandělské 
Báry pobaví i esence všech příšerných tchýní na 
světě v podání Jarmily Šimčíkové i duchařskými 
kousky poblázněný makléř Viktora Braunreitera 
(ale jistě i další herci). Jsem pouhý divadelní 
laik, ale je to myslím povedený kus, možná 
nejlepší, určitě nejvtipnější a divácky nejatraktiv-
nější zdejšího divadelního souboru, komedie je 
opravdu dobře napsaná i zrežírovaná. Navštívili 
jsme představení 17.9.2014, bylo skoro plno 
a atmosféra úžasná. Všichni se výborně bavili, 
ti věrní, co šli na Lucku, i ti, kteří šli kouknout 
na Báru. Všichni se opravdu nahlas smáli 
(dokonce i omladina seshora). Po pravdě jsem 
nic takového s místním souborem (ale ani při 
dovezených představeních) nezažila, ovace ve 
stoje, pochvalné pokřiky skoro jako na koncertě, 
všichni se culili, mávali na sebe, herci i diváci 
byli naladěni na stejnou andělskou frekvenci. 
A tak to má mezi místními diváky a místními 
herci být. Kdyby byl ve Varech divadelní klub, 
kde by si diváci mohli inspirováni představením 
dát beefeater s tonikem, pochválila bych herce, 
režiséry i vedení divadla osobně (a jistě bych 
nebyla sama). Činím tak alespoň touto cestou. 
A jen dobře, že byl divadelní soubor obnoven!
 Lenka Tóthová

Nové nádraží není utopie
V Hydeparku KRL č.6 jsem psal o šanci, že se 
konečně dočkáme výstavby důstojného Horního 
nádraží. Mnozí čtenáři v reakci na můj článek 

namítali, že je to jen zbožné přání. Dnes mohu 
otisknout informaci o tom, že se tento požada-
vek nás Karlovaráků, trvající neuvěřitelných 69 
roků, zdá se konečně vyplní. Výstavba nového 
nádraží má trvat dva roky a měla by být zahá-
jena v roce 2015. V první fázi půjde o demolici 
staré nádražní budovy. V druhém roce bude 
proražen tunel na jednotlivá nástupiště. Na můj 
dotaz mi kompetentní pracovníci ministerstva 
dopravy potvrdili, že výstavba bude provedena 
za plného provozu. Finance mají přijít z Fondu 
dopravní infrastruktury a také EU. Mám infor-
mace, že výběrové řízení na výstavbu nádraží by 
mohlo být vyhlášeno do konce letošního roku. 
Na přelomu Nového roku by se pak měly otevírat 
obálky. Navrhl jsem Ministerstvu dopravy 
i Ministerstvu práce a sociálních věcí, zda  by se 
nemohla zadat do podmínek pobídka pracovních 
míst pro nezaměstnané Karlovarského kraje. Jak 
uvádí odpověď Úřadu vlády ČR čj.12261/2014-
-ASZ, kterou zasílám redakci KRL, počítá s touto 
možností novela zákona o veřejných zákazkách, 
která v případě schválení vládou začne platit od 
1.1.2015. Získal jsem příslib vedoucí odd. Úřadu 
vlády Mgr. Aleny Zieglerové, že zástupcům 
kraje s vyhlášením výběrového řízení pomůže. 
Začátkem roku 2015 má být tisková konference, 
na níž bude projekt a harmonogram výstavby 
nového karlovarského nádraží představen. Podle 
ing. Pavla Pajdara z plzeňské Stavební správ 
v Sušické ul.25, který mě tyto informace potvr-
dil, nabývá příprava stavby reálné obrysy. Bude 
nyní úkolem pro projektanty, aby navrhly také 
úpravy prostoru před budovou nádraží.
 Josef Vitz, Sedlecká 2

Patří modlitebna do lázní?
Tak už máme v Karlových Varech vedle pravo-
slavného semináře a budhistické modlitebny na 
Dolní Kamenné také muslimskou modlitebnu. Je 
ironií osudu v ulici I.P. Pavlova, v níž historicky 
sídlilo gestapo a pak SNB včetně složky StB. 
Ačkoliv muslimská modlitebna je vlastně kousek 
dál v místech bývalé hasičské zbrojnice, to 
spojení je hrozné. Úředníci pokud vím činnost 
modlitebny požehnali razítkem a o názory 
obyvatel v sousedství se nikdo nestaral. To, že 
někteří vystrašení si spojují vyznavače islámu 
s teroristy, je prý nesmysl. Všechny uklidňují, že 
získáním místa pro modlitebnu skončilo dvouleté 
hledání karlovarské muslimské obce, kde by se 
mohli scházet. Původní pronajatá modlitebna 
v Thermalu byla totiž zahrnuta do zrekonstru-
ovaného stravovacího provozu a na zakoupení 

pozemku a postavení nové modlitebny nemají 
peníze. Souhlas k provozování muslimské 
modlitebny dala už údajně hygienická stanice, 
úřad památkářů a nebrání tomu ani místní 
politici.  Lidé bydlící v ulici I.P. Pavlova a kolem 
Thermalu prý neprotestovali, neboť je k jednání 
nikdo nepřizval. Navíc žijí v přesvědčení, že 
jde jen o kancelář společnosti, která zastupuje 
místní muslimy. Dnes tam však mají vyznavači 
islámu řádnou modlitebnu  s červeným kober-
cem a symboly víry. Aby otupili obavy sousedů, 
pozvali je údajně na otevření modlitebny. Tam 
jsme slyšeli také názor, že rovnováhu věřících ci-
zinců v Karlových Varech nenarušili Arabové ani 
muslimové ale prý pravoslavní věřící a početná 
ruská komunita. A co my Češi? Budeme se cítit 
ve Varech jako "cizinci ve vlastním městě"? 
Netrpím xenofobií, pouze nemám rád extrémy. 
A tohle nebezpečí islámského extrémismu bych 
v našem městě rozhodně nepodceňoval.              
 Rudolf "Čech", 57 let

Nová móda Chanov 
Se zájem jsem si mezi zprávami Z domova 
přečetla tu o nezničitelné lavičce Chanov 008. 
Jde o betonovou lavičku se dvěma sedátky 
a stolkem, natřeným nazeleno, kterou v Chanově 
u Mostu vymysleli a vyrobili místní Romové. 
Abych uvedla přesný název výrobce jde o Dům 
romské kultury v Chanově. Lavička váží metrák 
a jak mi napsala kolegyně ze studií, bydlící 
v centru Mostu, lavička se nedá rozbít. Má tedy 
výhodu, že tenhle odpočinkový komplet nejen 
nikdo nezničí, ale ani neodnese. Ve sběrně totiž 
beton nevykupují. Místní už vtipkují, že název 
Chanov 008 je narážka na  agenta 007 Jamese 
Bonda, který byl taky nezničitelný.Ve zprávě se 
píše, že na výrobě lavičky se podílelo dvacet 
Romů z Chanova. Obávám se, že je jen otázkou 
času, kdy podobná betonová móda dorazí i do 
Karlových Varů. Možná už dorazila v podobě 
obludárií parkovacích domů nad Vřídlem či 
garáží Královské vyhlídky.V Chanově prý lavičky 
zabetonují u každého domu, kde pravidelně 
schází víc lidí. Dům romské kultury čeká, kdy si 
výrobu modelu Chanov 008 objedná mostecký 
magistrát. Podle tamních lidí je výroba betono-
vých laviček přínosem v tom, že se nezaměstna-
ní Romové naučí řadu dovedností včetně práce 
s vodováhou. No, nechám hodnocení novinky na 
vaší úvaze, ale betonovou módu v karlovarských 
parcích bych rozhodně vidět nechtěla.
 Marie Černá,

 starousedlík Tuhnice

Tato stránka je věnována necenzurovaným názorům zastupitelů a občanů města na aktuální témata. Příspěvky s uvedením jména a mailu autora 
zasílejte na: radnicnilisty@mediaas.cz. Uzávěrka pro KRL č.12 je 11. listopadu 2014.

hyde park necenzurované názory politiků a občanů města
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Byly to lázně císařovny Sissi    
Karlovarské radniční listy uveřejnily k radosti 

nás staromilců v minulém čísle článek

Revitalizace Alžbětiných lázní od Viktora 

Davida, člena představenstva akciové 

společnosti Alžbětiny lázně. Autor nastínil 

možnou budoucnost a plány, které s tímto 

balneoprovozem město jako vlastník má. 

Rád bych se vrátil do historie a připomenul 

vznik tohoto zajímavého objektu, jeho pro-

jektanta i ženu, po níž dostal komplex své 

pojmenování.

V polovině října 
roku 1903 se město 
Karlovy Vary roz-
hodlo postavit nový, 
moderní lázeňský 
palác. Místo pro 
zamýšlenou stavbu 
zvolilo na volném 
pozemku, kde se 
původně nacházelo 
pole. Později zde byla 

městská štěpnice (sadařská školka) a v posledních 
letech 19. století louka. Kvůli fi nancování této a ješ-
tě jiných důležitých staveb padlo 31. května 1904 
rozhodnutí vzít si půjčku 4 miliony korun. Z této 
částky byl rovný milion použit právě na výstavbu 
Alžbětiných lázní. Vypracováním projektu byl pově-
řen městský architekt Franz Drobny. Ten zastával 
od červencve 1902 funkci vedoucího městského 
stavebního úřadu a byl mu propůjčen titul staveb-
ního ředitele. Franz Drobny projektoval v našem 
městě například měšťanskou školu (dnešní ZŠ 
Dukelských hrdinů) a také Městskou tržnici. Budovu 
Alžbětiných lázní situoval v zadní části budoucího 
parku Františka Josefa I. tak, že se její průčelí mělo 
otevřít směrem k mostu císaře Františka (dnešní 
Poštovní most) a k tehdy dokončené budově Hlavní 
pošty. Architekt Drobny představil hotový projekt na 
mimořádném zasedání městského zastupitelstva 
5. října 1904. Stavba byla schválena s rozpočtem 
1,495 milionu korun. Již 24. října, tedy necelé tři 
týdny po schválení, byly zahájeny výkopové práce 

a 13. prosince následovalo betonování základů. 
Vlastní stavební práce začaly 17. května 1905 
a zhruba o měsíc později byla stavba přikryta 
železobetonovými deskami. Již 24. července začala 
montáž krovů a 11. září byla hotová střecha. Doba 
výstavby trvala tedy necelých 20 měsíců! V násle-
dujících měsících se stavbaři a řemeslníci zaměřili 
na úpravy interiérů a do konce dubna 1906 bylo 
vše hotové. Karlovy Vary dostaly jeden z posledních 
stavebních paláců doznívajícího historismu. Sám 
autor projektu Franz Drobny se tehdy vyjádřil, že 
"byla volena jednoduchá podoba, navazující na 
empírové vzory, vyhnutí se nepravým dekoracím 
a sjednocení určité intimity a harmonie celé stavby 
v prostředí parku". Na stavbě se podílelo celkem 
47 fi rem. Drtivá většina z nich pocházela přímo 
z Karlových Varů a nejbližšího okolí. Pouze speciální 
zařízení byla dovezena odjinud. Kotle a stroje z Pra-
hy a Brna, turbíny z Plzně, práce s mramorem byly 
objednány ve Vídni, rovněž instalaci lázeňských 
a koupelnových zařízení a vytápění objektu prová-
děly vídeňské fi rmy. Vozy na dovoz rašeliny dodala 
fi rma z Teplic. Celkové náklady nakonec dosáhly 
částky 1,628 milionu korun. V budově bylo 42 kabin 

pro bahenní lázně, 29 vřídelních lázní, 15 uhličitých 
koupelí, tři kabiny pro rašelinné lázně, 38 kabin 
pro peloidní zábaly, studené lázně s 20 kabinami 
pro muže a 17 kabinami pro ženy, dále čekárny, 
odpočívárny a provozní prostory. V suterénu byla 
přípravna a skladiště rašeliny, rozvodna horké 
vřídelní vody a přívodu páry. Dne 15. června 1906 
se na poslední prohlídku a inspekci novostavby 
dostavili členové městské rady a lázeňské komise. 
Slavnostní otevření nových lázní se konalo dopo-
ledne v neděli 17. června 1906. Starosta Ludwig 
Schäffl er na něm poděkoval autorovi projektu, 
všem zúčastněným na stavbě a provolal slávu Jeho 
Veličenstvu císaři. Ještě téhož dne nastoupili do 
objektu lékaři a následující den byly už nové lázně 
zpřístupněny pro pacienty. Zájem veřejnosti byl 
velký již od prvních dnů. Denně bylo poskytováno 
kolem 900 procedur. Objekt dostal název Elisabe-
thbad. Jak toto pojmenování vzniklo? Ještě před 
jeho dokončením zasedli 12. února 1906 zastupite-
lé města v tehdejším domě Neubad (pozdější Lázně 
IV) a řešili mimo jiné pojmenování dokončovaného 
objektu. Místo původně navrženého názvu Parkbad 
se dohodli dát novému komplexu jméno po zemřelé 
císařovně Alžbětě. Ta navštívila Karlovy Vary pouze 
jednou, od 16. června do 15. července roku 1892, 
zato si zvláště zdejší lesní promenády zamilovala 
a o městě hovořila vždy hezky a s nadšením. Když 
odjížděla, věnovala místním dárky a fondu chudých 
dala tisíc zlatých. Kromě samotných lázní byl po 
císařovně pojmenován později také Elisabethpark 
(později Becherpark, dnešní Smetanovy sady). Když 
pak v říjnu 1922 odhlasovalo městské zastupitel-
stvo přejmenování všech balneoprovozů (Kaiserbad 
na Lázně I, Sprudelbad na Lázně II, Kurhaus na 
Lázně III atd), změnily také Alžbětiny lázně název na 
Lázně V. Až v roce 2001 se město vrátilo k původ-
nímu názvu. Zastupitelstvo města pak 13. listopadu 
2001 založilo dnešní akciovou společnost Alžbětiny 
lázně. Dnes jsou posledním lázeňským balneopro-
vozem ve vlastnictví města.  
 Zdeněk Musil
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• KULTURNÍ TIPY

23. listopadu: Jedinečný koncert KSO 
„Bavíme všechny generace!“ je zcela jedinečný 
koncert, který mohou navštívit děti se svými rodiči 
i prarodiči, a to 23. listopadu 2014. Pořad bude 
poprvé uveden v rámci slavnostní 180. koncertní 
sezóny KSO a v průběhu roku 2015 budou realizo-
vána jeho pokračování. Projekt vznikl na základě 
nadšených reakcí učitelů i dětí na pořady pro děti 
a mládež, které KSO od roku 2012 pořádá pro 
mateřské, základní a střední školy. Orchestr v čele 
s průvodcem celé show Viktorem Braunreiterem, 
kterého děti i dospělí znají z jeho představení 
nebo oblíbených nočních prohlídek, si připravil 
řadu hudebních hitů od známých velikánů, jakými 
jsou Antonín Dvořák, Bedřich Smetana či Ludwig 
van Beethoven a několik hudebních překvapení. 
Nebude chybět zapojení posluchačů doslova „do 
hry“, kdokoliv z publika se bude moci stát na chvíli 
dirigentem, nebo si s KSO zazpívat. Na výherce 
soutěží čekají krásné ceny! Koncert pro rodiny 
s dětmi se uskuteční dne 23. listopadu 2014 

v Lázních III od 15 hodin, délka pořadu je cca 60 
minut, doporučujeme pro děti od věku 5 let. Cena 
vstupenky pro jednu osobu je 100 Kč, sleva pro 
seniory a ZTP je 50%. Vstupenky můžete zakoupit 
v předprodeji KSO v Lázních III a v předprodejním 
systému Colosseum na adrese http: vstupenky.
karlovyvary.cz/cz/koncerty. 
 Vlasta Vodičková, produkce KSO

Od 18. listopadu do 5. prosince hostí Domov mládeže 
na Lidické 38 unikátní putovní výstavu „Bible včera, 

dnes a zítra“. Obsahuje více než tři stovky exponátů; 
historické tisky (nejstarší z poloviny šestnáctého 
století), nejrůznější překlady Bible, kancionály a mnoho 
zajímavostí jako například: ruční přepis Markova 
evangelia, pořízený politickým vězněm na cigaretový 
papír z roku 1958, Bible do nepohody, která putuje 
s výstavou již více než čtyři roky umístěna ve vodě, 
Bible pod mikroskop a další. Výstava bude otevřena 
denně od 9:00 do 18:00 hodin s odbornými průvodci. 
Dopoledne bude pro školy, odpoledne a navečer pro 
ostatní veřejnost. Vstup na výstavu je zdarma. Součástí 
akce je bohatý doprovodný program, který, pokud není 
uvedeno jinak, začíná vždy od 19:00 hodin v Salónku 
Květenského v Domově mládeže. Jeho náplní bude 
ukázat, jak Bible dodnes nachází cesty do různých 
oblastí naší společnosti a života. Vstupné na všechny 
doprovodné akce je dobrovolné. Více o výstavě na 
www.vystavabible.cz.                                                   
 Martin Lindtner

Na tradiční již 49. setkání zamíří do Karlových 
Varů mladí operní a koncertní pěvci. V Mezinárodní 
pěvecké soutěži Antonína Dvořáka se od 14. do 
21. listopadu utkají nejprve  ve dvou vyřazovacích 
kolech v Alžbětiných lázních. Zatímco kategorie 
PÍSEŇ (do 35 let) druhým kolem končí, ti nejlepší 
z kategorií JUNIOR (do 25 let) a OPERA (do 35 let) 
se utkají o vítězství a ceny ve fi nále 20. listopadu 
provedením operní árie s Karlovarským symfonic-
kým orchestrem a dirigentem Františkem Drsem 
v Karlovarském městském divadle. Odborná mezi-
národní porota a spolu s ní udělovatelé zvláštních 
cen, jimiž jsou ředitelé operních scén, festivalů 
a společností, rozhodne o vítězích a nových laure-
átech, kteří vystoupí  21. listopadu na slavnostním 
závěrečném koncertu večer opět v Karlovarském 
městském divadle. Pro letošní ročník jsme připravili 
zajímavou novinku - kategorii OPERNÍ NADĚJE. Je 
určena pro pěvce z oboru klasického zpěvu ve věku 
16-20 let. Tato soutěž je jednokolová a uskuteční 
se v Alžbětiných lázních 14. listopadu od 10 do 16 
hodin jako prolog a součást soutěže. Ještě tentýž 
den večer ve 20 hodin budou výsledky soutěže 
OPERNÍ NADĚJE vyhlášeny na Slavnostním zahájení 
Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka 
v hotelu Kriváň. Alois Ježek

14. listopadu: 
Mladí pěvci se 

utkají o vavříny

18. listopadu: 
Výstava Bible včera, dnes a zítra

od 31. října: Festival Caminos již poosmé 
Na tři dny se změní od 31. října do 2. listopadu 
hlediště Kina Drahomíra na mekku cestova-
telů. Koná se zde 8. ročník festivalu Caminos. 
Nabídne divákům šanci prodírat se hustou 
džunglí, toulat se po zasněžených pláních 
a objevovat daleké kraje bez krosny, trekových 
bot a spacáku. Průvodci budou nejen ostřílení 
cestovatelé, ale také ti, kteří zavedou poslu-
chače na své cesty poprvé. Caminos festival již 
tradičně nabízí návštěvníkům společné setkání, 
výměnu zkušeností a čerpání inspirace. K tomu 
napomáhá téměř rodinná atmosféra festivalu.  
Po pěti letech opět přijal pozvání přijal Jaro-
slav Dušek. O životu v Jižní Americe, zejména 

o Ekvádoru, rovníku a rovnováze si bude povídat 
s Markétou Piškovou. Zákulisí natáčení velkých 
expedic přiblíží Josef Psohlavec, do hlubin moří 
se ponoříme s potápěčem Zdeňkem Schuste-
rem, Jiří Kalát bude vyprávět o Palestině a Izraeli 
a pobřeží Irska a obří vlny Atlantiku ukáží na 
svých fotografi ích  karlovarský rodák Jirka Kar-
bus. O hudební zážitek se postará rodák ze Srí 
Lanky Shane Vanderwall (na snímku) a na závěr 
festivalu uvidí diváci dokument o nejznámějším 
českém cestovateli Miroslavu Zikmundovi. Film, 
který měl  v září premiéru uvede autor námětu 
a scénáře režisér Petr Horký. 
 Jaroslav Machek
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V celé historii známých karlovarských rodin 
převládají německá jména. Mezi  starosty 
a podnikateli (Knollové, Puppové, Becherové), 

stejně jako mezi lázeňskými lékaři, najdeme jen 
málo českých jmen. Od dob osobního lékaře Šliků 
Václava Pajera (1488 - 1526) až do roku 1945. 
Potvrzují to desky na Císařských lázních se jmény 
těch nejslavnějších (David Becher, Jean de Carro, 
Eduard Hlawaczek). Mezi místními lékaři domino-
valy dynastie Küffnerů a Schäffl erů, kteří profesi 
lékaře střídali s funkcí starosty, také Mitterbacherů, 
Flecklesů aj., zato českých jmen je poskrovnu. 
Mezi léty 1892 až 1907 byli výjimkou tři čeští lé-
kaři Emanuel Engel, František Zatloukal a Vincenc 
Janatka. Od května 1924 přibyli Češi Máša Havlíč-
ková, Julius Friedmann, Vratislav Kučera a Ladislav 
Rábl. V roce 1925 (kdy v našem městě sloužilo 
léčbě 401 domů s 8953 pokoji a 13 204 lůžky) zde 
mělo ordinace 139 lázeňských lékařů. Mezi nimi 
bylo jen sedm Čechů. K nejznámějším patřil Milan 
Mixa, který vedl mezi roky 1905 a 1959 ordinace 
v domě Zawojski, Belle Aliance na Sadové třídě 
a později na Tržišti č.17. Jeho pacienty byli Leoš 
Janáček, Alfons Mucha i herci Národního divadla, 
které léčil bezplatně. O novou éru karlovarských 
lázní se po roce 1945 zasloužili bratři Burešové. 
Prof. MUDr. Rudolf Bureš jako pozdější generální 
ředitel Státních lázní a zřídel, a zejména MUDr. 
Karel Bureš jako dlouholetý ředitel lázní v našem 
městě. Oba odpracovali v oboru neuvěřitelných 42 
let. Třetí z bratrů, MUDr. Jan Bureš, DrSc., pak jako 
významný neurofyziolog přivedl českou medicinu 
až do Americké akademie věd.

Rodina se často 

stěhovala  

Jejich otec Rudolf Bureš byl vrchním četnickým 
strážmistrem v Českých Budějovicích. Často býval 
přeložen na další místo, a tak se stěhoval s celou 

rodinou. Tím se vysvětluje, proč má každý z jeho 
synů jiné místo narození. Maminka Marie pochá-
zela z rodiny jihočeského živnostníka. Oba její 
bratři měli vysokoškolské vzdělání, a proto na syny 
naléhala, aby pilně studovali. Její přání jí všichni 
tři splnili. Nejstarší z bratrů Rudolf se narodil 14. 

B

(zleva) Otec Rudolf a synové Karel, Jan a Rudolf ml. 
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března 1906 v jihočeském městečku Trhové Sviny. 
Po absolvování obecné školy začal ve školním roce 
1916/1917 studovat na českém státním gymnáziu 
v Českých Budějovicích, kam se rodina českého 
četníka přestěhovala. Maturoval v roce 1924 a na-
stoupil na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, 
kde promoval o šest let později.V roce 1931 se 
oženil s Miladou, rozenou Štoidlovou, pocházející 
rovněž z Trhových Svin. V letech 1933 až 1939 byl 
Rudolf úředníkem Okresní nemocenské pojišťovny 
a lékařem českobudějovické veřejné nemocnice. 
Těsně před 2. světovou válkou si otevřel v Českých 
Budějovicích soukromou ordinaci. Hned v první 
den okupace ČSR 15. března 1939 se jako český 
lékař ocitl na seznamu nepohodlných osob a byl 
zatčen.  Po pobytu v českobudějovické věznici 
a v Linci prošel koncentračními tábory Dachau 
a Buchenwald. V roce 1940 byl propuštěn a mohl 
se vrátit domů. Azyl našel v jihočeském Pištíně, 
kde se vrátil k lékařskému povolání.
 

Lázně přebíral Rudolf

Prvním poválečným ředitelem karlovarských lázní 
byl František Chocholatý. On ani jeho nástupce 
nebyli lékaři ani balneologové. Teprve do třetice 
jmenovali ředitelem lázní MUDr. Rudolfa Bureše.
Ten musel nejdříve po válce řešit přejmenování 
lázeňských domů a pramenů. Německé názvy 
vadily nejen u promenád Alte a Neue Wiese 
(Stará a Nová louka), ale také Tereziin pramen na 
Mlýnské kolonádě, pojmenovaný podle císařovny 
Marie Terezie, byl hned v roce 1945 přejmenován 
na Libušin, Bernardův pramen na pramen Knížete 
Václava a podobně. Přejmenovány byly rovněž 
lázeňské domy jako Esplanade na Jessenius, 
Savoy-Westend na Thomayer a hotel Central na 
Mečnikov. Rudolf Bureš měl na poválečnou  obno-
vu karlovarských lázní jen čtyři roky. Lázně měly 
po válce jen několik úředníků a nevlastnily žádný 
domovní majetek. Pojištovna disponovala 540 
lůžky, na nichž se v roce 1946 odléčilo 3600 paci-
entů. Rudolf Bureš chtěl, aby lázně nebyly jako dřív 

jen pro zábavu. Prosazoval v letech 1945 až 1946 
nové zákony nejprve jako poslanec Prozatimního 
Národního shromáždění a v letech 1948-1954 jako 
poslanec Národního shromáždění.  

Léčebny sloužily jako 

lazarety
Ještě než byl 6. května 1948 vytvořen v Karlových 
Varech národní podnik Československé státní 
lázně a zřídla, v jehož čele stál MUDr. Rudolf Bureš, 
museli v kdysi světových lázních uklidit válečné 
haraburdí. Ze všech sanatorií, lázeňských domů 
a hotelů bylo na konci války jedno velké detašo-
vané pracoviště berlínské nemocnice. Téměř na 
každém lůžku ležel německý voják. Ve městě bylo 
v poslední den války hlášeno k pobytu 100 tisíc 
lidí. Trvalo rok než  zraněné vojáky převezli do 
Německa a město opustili odsunutí sudetští Němci. 
Pak byla dekretem č.106 o konfi skaci nepřátelské-
ho majetku veškerá lázeňská zařízení znárodněna. 

Mnohé hotely (Pupp, Imperiál, Richmond) ale měla 
v držení Rudá armáda, většina lázeňských domů 
připadla odborům, o některé se starali národní 
správci. V první poválečné sezoně se o pacienty (ze 
70% to byli samoplátci), staralo osm lázeňských 
lékařů (MUDr. Dlabola, Fried, Friedmann, Kovařovič, 
Miessler st., Mixa, Moskovič a Prušák). Přesto už 
v roce 1945 přijelo do lázní 39 527 turistů a 3 974 
lázeňských hostů, v dalším roce 12 613 lázeň-
ských hostů a 56 560 turistů.V roce 1946 omezila 
Rudá armáda svoji správu válečné kořisti jen na 
tři sanatoria Imperial, Richmond, Švýcarský dvůr 
a dále na Lázně I a Lázně VI. V roce 1948 působilo 
ve městě 68 lékařů. Rok poté jim zrušili soukromé 
ordinace a stali se z nich zaměstnanci lázní. Rudolf 
Bureš dal pokyn ke spolupráci karlovarských lázní 
s klinikami a nemocnicemi a k vytváření speciali-
zovaných lázeňských ústavů. Doléčovala se v nich 
žloutenka (ústav I. P. Pavlova), nemoci žaludku 
(Thomayer), stavy po operaci žaludku (Mečnikov, 
dnešní Central) a cukrovka (Jessenius). Doléčovací 
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Prof. MUDr. Rudolf Bureš

Dědictvím z války byla v roce 1952  dřevěná Vřídelní kolonáda. Materiál z původní litino-

vé darovali v březnu 1939 místní Němci Třetí říši

Hostem lázní byl 14. července 1959 etiopský císař Haile Selassie
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ústav tu měla i nemocnice Svit Gottwaldov (dnes 
Zlín). V roce 1950 tu byla otevřena ve vile Carlton 
dětská léčebna, na popud přednosty I. Dětské 
kliniky v Praze prof. MUDr. Josefa Švejcara jako 
lázeňská pobočka kliniky. Po čtyřech letech, kdy 
vedl Rudolf Bureš obnovu karlovarských lázní, byl 
v roce 1949  jmenován generálním ředitelem Stát-
ních lázní a zřídel. Od roku 1952 přednášel jako 
profesor sociálního lékařství na lékařské fakultě 
v Plzni, kde se o dvanáct let později stal děkanem. 
Prof. MUDr. Rudolf Bureš zemřel  3. března 1980 
v Praze.

Karel vystřídal bratra

Karel Bureš se narodil 26. října 1910 v Borova-
nech u Českých Budějovic. Po studiu na Lékařské 
fakultě UK a praxi v nemocnici si v Českých 
Budějovicích zřídil lékařskou praxi a stal se 
uznávaným praktickým lékařem a internistou. 
Pro práci v  lázních byl získán svým bratrem 
Rudolfem, do Karlových Varů se přestěhoval 
v roce 1951. Od 1. listopadu 1951 se stal Karel 
primářem ústavu Thomayer (dříve a dnes opět 
Savoy). Do Karlových Varů nepřišel sám, přivedl si 
tým spolupracovníků z Českých Budějovic. Věděl, 
do čeho jde. Měl prostudovanou balneologickou 
literaturu i historii karlovarské léčby, četl práce 
významných německých lékařů, zejména Davida 
Bechera, nazývaného karlovarským Hippokratem. 
Metody řízení si vyzkoušel nejprve v podmínkách 
lázeňského ústavu Thomayer s kapacitou 30 lůžek. 
Zavedl v něm spoustu nových lázeňských postupů, 
které dosud chyběly. Stanovil způsob léčby, domácí 
řád a rozdělení pacientů do kategorií podle jejich 
zdravotního stavu. Nechal vypracovat systém 
dietního stravování a zavedl sociologický průzkum. 
"Ústav Thomayer byl v zuboženém stavu a tak 
jsme ho postupně zvelebovali." vzpomínal později. 
Módní byla tehdy spánková léčba a tak ji vyzkou-
šeli. Navázali na metody léčby lékařů Payera, 
Summera, Strobelbergera, Hochbergera, Mannla 
a dalších.Výsledky schopného primáře se nedaly 
přehlédnout a tak ho v roce 1953 jmenoval ministr 
zdravotnictví ředitelem Čs. státních lázní Karlovy 
Vary. Místo jednoho ústavu řídil nyní 33 lázeňských 
domů a tři balneologické ústavy Lázně I, III a V. Po 
dvou letech  vyhlásil Karel Bureš  novou koncepci 
lázní. Prvním požadavkem, v němž navázal na 
bratra Rudolfa bylo, aby všechny lázeňské domy 
využívané po válce jako byty nebo kanceláře, byly 
vráceny zpět pro lázeňské účely. Získané domy se 
postupně modernizovaly, sezonní lůžka se změnila 
na celoroční provoz. V léčebných ústavech přibyl 
odborný personál a lázeňští lékaři. V roce 1955 
měly lázně 86 balneologů, jejichž ordinacemi pro-
šlo 47 128 pacientů.  Až do roku 1957 byly Karlovy 
Vary dál hlavně městem rekreace ROH. Teprve pak 
byla ustavena Lázeňská sanatoria Imperiál a Čs. 
státní lázně. V roce 1974 měly Čs. státní lázně 140 
lázeňských lékařů, kteří léčili 74 tisíce pacientů.

Byl to prima člověk

Jako na dobrého člověka vzpomínají dodnes 
zaměstnanci lázní na MUDr. Karla Bureše. Byl 

ředitelem lázní 23 let. Znal osobně všechny 
zaměstnance od posledního topenáře přes dietní 
sestry až po primáře. Bylo neuvěřitelné, co 
všechno stihl vedle denních provozních starostí 
o lázně. Od pěti ráno ordinoval v Thomayeru, 
kde měl svých 30 pacientů a odtud v osm hodin 
odcházel na ředitelství. V roce 1957 obnovil Me-
zinárodní pokračovací lékařské kurzy, na které se 
kdysi od sezony 1913 sjížděla do města jednou 
za dva roky elita světového zdravotnictví a uzná-
vané kapacity. Osobně obcházel lékařské fakulty 
a snažil se získat mladé mediky a balneology do 
Karlových Varů. Začínající lékaře sám zaškoloval. 
A ještě stihl napsat řadu publikací o gastroente-
rologii a karlovarské minerální vodě. Jezdil často 
do Prahy, kde na ministerstvu sháněl peníze na 
opravy "jako žebravý mnich", jak říkal. Jednou se 

šofér někde zdržel a přijel o hodinu později. Karel 
Bureš nečekal a odjel z Prahy domů autobusem. 
Řidič ho chtěl odvést alespoň od autobusu domů. 
Odmítl a jel městským autobusem. Ráno čekal 
zkroušený řidič před ředitelnou, že dostane vyha-
zov. Od ředitele slyšel jen mírné napomenutí: "Ať 
se to už víckrát nestane. Průšvih byl zapomenut. 
Lázně byl jeden jeho svět. A tím druhým světem 
byla rodina. Byl starostlivý táta a dobrý manžel. 
Vychoval se ženou tři dcery, které šly v jeho 
stopách. Dana jako dětská lékařka, Zina jako pro-
gramátorka a Hana jako právnička. Když v roce 
1976 opustil Karel Bureš ředitelnu lázní, dělal dál 
primáře  v léčebně Slovan. O důchod nepožádal 
a nechtěl o něm slyšet. Myslel na to, jak být dál 
užitečný. Zemřel uprostřed své práce 29. červen-
ce 1987. Odpočívá na drahovickém hřbitově.

Oblíbený šéf oslavil 24.října 1975 své 65tiny v kruhu primářů .

Jedno z prvních zahájení lázeňské sezony MUDr. Karla Bureše
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Pro nejmladšího byli 

bratři vzorem

Třetím z rodiny Burešových byl Jan. Narodil se 13. 
června 1926 ve Čtyřech Dvorech u Českých Bu-
dějovic. "Jsem takové pozdní dítě. Bratři byli o 16 
a 20 let starší než já. Oba byli lékaři a hodně mne 
ovlivnili. Často jsme spolu diskutovali a díky tomu 
jsem také já skončil na medicíně," říkal o svých 
vzorech. Medicína bylo pro něho jasná volba. Ma-
turoval za války v roce 1944 na gymnáziu v Čes-
kých Budějovicích. Na vysokou školu ale hned jít 
nemohl, protože je Němci zavřeli. Strávil rok jako 
totálně nasazený v různých pomocných profesích. 
Studovat na lékařské fakultě mohl začít až v roce 
1945. Po promoci v roce 1950 nechtěl dělat prak-
tickou medicínu, chtěl spíše bádat. Zvolil si neu-
rofyziologii. Další studium ukončil po pěti letech, 
v roce 1963 připojil titul doktora věd. Mezitím se 
v roce 1949 oženil s kolegyní Olgou Komorádovou, 

rovněž studentkou medicíny. Ještě během studií 
se jim narodila dcera Olga. Spolu se ženou potom 
pracovali ve Fyziologickém ústavu Československé 
akademie věd v laboratoři profesora Zdeňka Serví-
ta. Vymýšleli a sestrojili první přístroje, umožňující 
snímat aktivitu mozku, nervů a svalů. Jan Bureš se 
stal uznávaným vědcem. Zvali ho k přednáškám na 
konferencích a univerzitách. Pak mu ale na 17 let 
zakázali cestovat na Západ a zbavili ho vedení la-
boratoře. Další ranou bylo, když žena onemocněla 
neléčitelnou autoimunní chorobou. Nevzdal to a dal 
se znovu do práce. Poté, co se stal členem České 
lékařské akademie, ho čekal životní úspěch. V roce 
1995 byl zvolen (jako jediný Čech žijící mimo USA) 
do americké Národní akademie věd. Z dcery Olgy 
je profesorka kybernetiky na ČVUT. Na své starší 
vzory Jan často a rád vzpomínal. Zemřel jako 
uznávaný vědec 24. srpna 2012.
 Eva Hanyková, Jaroslav Fikar

 Foto: archiv rodiny

Typické gesto ředitele lázní MUDr. Karla Bureše

Benjamínek trojice bratrů se na vědecké 

dráze dočkal nejvyššího ocenění v USA

Provizorní dřevěná Vřídelní kolonáda vydržela do roku 1947, kdy jeji shnilé trámy mu-

seli tesaři vyměnit. Až v letech 1969 až 1975 byla postavena dnešní Vřídelní kolonáda. 

Jejímu otevření 11. května 1975 byl přítomen MUDr. Karel Bureš ještě jako ředitel lázní.

Redakční sdělení

Své náměty, připomínky, fotografi e a doplňky 
k seriálu Karlovarské rodiny můžete do konce 
roku zasílat redakci mailem na: serial.kv@se-
znam.cz . Podobně jako u seriálu Městské části, 
který vycházel v KRL od dubna 2011 do května 
2012 (z něhož jsme sestavili knihu Karlovarská 
předměstí), uvažujeme, že by po skončení seriálu 
Karlovarské rodiny mohla být vydána souhrná 
knížka. Pokud bude o ní zájem, doplníme díly 
o další texty a fotografi e. Své návrhy i předběžné 
objednávky na knihu můžete již nyní zasílat 
mailem na: serial.kv@seznam.cz .   
    (redakce KRL)

Prostřední z bratrů Burešových ve své 

pracovně ředitele lázní
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O dotace z ROP Severozápad je velký

zájem, během září a října přijal úřad

téměř 130 projektových žádostí
Téměř sto třicet projektových žádostí zaevidoval Úřad Regio-
nální rady v rámci šesti výzev týkajících se infrastruktury v ob-
lasti rozvoje lidských zdrojů, fyzické a dopravní infrastruktury, 
revitalizace a regenerace a cestovního ruchu. Územní praco-
viště v Ústí nad Labem a Karlových Varech přijala přesně 129 
projektů s žádostí o dotace ve výši přes 2 miliardy korun podílu 
dotace z EU. Alokovaná částka je přitom 1,5 miliardy korun.

Z výzev je patrné, že města, obce i instituce o peníze z regio-
nálního operačního programu stojí a chtějí prostřednictvím
svých projektů zvýšit kvalitu života a prostředí, v němž lidé
žijí.

Celkem bylo podáno 31 žádostí do oblasti podpory 1.2 Pod-
pora revitalizace a regenerace, 16 žádostí do oblasti podpory 
1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, 50 žádostí 
do oblasti podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruk-
tury, 12 žádostí do oblasti podpory 2.2 Investice pro zlepšení 
fyzické infrastruktury (malé projekty), 17 žádostí do oblasti 
podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestov-
ního ruchu a 3 žádosti do oblasti podpory 3.1 Rozvoj dopravní 
infrastruktury regionálního a nadregionálního významu.

Nejvíce projektových žádostí podaly na Úřad Regionální rady 
obce a města, mezi potenciálními příjemci podpory ale nechybí 
ani Ústecký a Karlovarský kraj nebo soukromé společnosti. Co 
se týče konkrétních projektů, s revitalizací veřejného prostran-
ství by rády uspěly například obce Královské poříčí nebo Kysel-
ka. V Hroznětíně by díky dotacím mohlo vzniknout multifunkční 
veřejné sportoviště, Ostrov by zase realizoval naučnou stezku 
Po starých cestách okolo Ostrova.

www.nuts2severozapad.cz www.europa.eu

ilustrační fotografi e

ilustrační fotografi e

ilustrační fotografi eilustrační fotografi e
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Pohár získali školáci z Tuhnic a Dvorů
Každoroční zápolení o Putovní pohár Městské poli-
cie se letos těšilo hojné účasti. Startovalo jedenáct 
družstev z pátých tříd a deset družstev z devítek 

karlovarských základních škol. Po razantním zása-
hu do pravidel soutěže vystartovala všechna čtyř-
členná družstva deváťáků a v zápětí družstva pá-
ťáků na trasu vytyčenou fáborky v Tuhnickém lese. 
Na jednotlivých stanovištích, která na děti čekala 
během náročného běhu, odpovídala družstva na 
otázky z dopravní výchovy, škodlivosti závislosti na 
omamných látkách a základů právního vědomí. Za 
úplnost a správnost odpovědí získávala družstva 
body, které byly rozhodující pro umístění v soutěži. 
Čas doběhnutí do cíle byl rozhodující v případě, 
kdy se shodoval počet získaných bodů více druž-
stev. Mezitím, co probíhalo vyhodnocení odpovědí, 
mohly se děti zabavit hrou fotbalu, slalomem 
s opileckými brýlemi, foukáním z narkotizační fou-
kačky a ukázkou výcviku služebního psa.Všichni 
účastníci soutěže dostali upomínkové předměty, 
vítězná družstva  pak k medailím a diplomům ještě 
hodnotné dárky. Družstva mladší i starší kategorie, 
která se umístila na prvním místě, si ponechávají 
Putovní pohár Městské policie Karlovy Vary, ten se 

do soutěže vrátí při 
konání dalšího již XIV. 
ročníku.

Nová aplikace pro tísňovou linku 156, která byla v našem 
městě i celém kraji spuštěna 1. října,  se postupně osvědčuje. 
Odpadly mnohé zbytečné výjezdy i nedorozumění strážníků 
s občany, kdy v Karlových Varech přijímali opakovaně 
operátoři služby OPIS tísňová volání lidí z Nejdku i Ostro-
va.V minulosti se také stávaly případy, kdy oznamovatel 
v rozrušení přeslechl město kam se dovolal a požadoval 
výjezd do ulice, která je v obou městech stejná. Koordinace 
činnosti a spolupráce strážníků v celém  kraji tak vedla ke 

zřízení nové aplikace na tísňové lince 156. V každém z okresů 
se výrazně snížil počet čísel pro rychlou volbu. Automat sice 
není to, co chce občan slyšet jako první, ale v tomto případě 
dochází k výrazné úspoře času. Navíc lidé se ve svém městě 
dozví ihned provolbu, kterou po vytočení tísňového čísla 156 
mohou rovnou zadat, a dovolat se bezpečně bez  jakékoliv 
prodlevy. Karlovarská Městská policie přijme ročně na tísňové 
lince  přes 6.700 oznámení. V minulosti na této lince evidova-
li strážníci v průměru 25 až 30 telefonátů týdně z jiných měst.  

TÍSŇOVÁ LINKA MP KARLOVY VARY - 156 VOLBA 1

Karlovarský okres:

MP Karlovy Vary  volba 1
MP Ostrov volba 2
MP Nejdek volba 3
Sokolovský okres:

MP Chodov volba 1
MP Sokolov volba 2

Ještě v loňském roce se nad ním stahovala mračna, ale letos 
již po dvouměsíčním provozu ho navštívilo přes pět stovek dětí. 
Řeč je o mobilním interaktivním klubu MOBIDIK. Tento velrybí 
autobus, projekt Městské policie Karlovy Vary a dalších organiza-
cí, vyjel poprvé 4. srpna za dětmi ze sociálně vyloučených objektů 
a lokalit města a blízkého okolí. Jeho trasa se během prázdnin 
měnila, ale se začátkem školního roku se rozpis zastávek ustálil. 
Autobus je pravidelně na cestách čtyři dny v týdnu. Pondělní 
zastávkou je městská ubytovna v ulici Západní, úterní stanoviště 
bylo testováno v Bohaticích a Staré Roli, osvědčily se také Dvory 
v ulici Karla Kučery. Pravidelně ve středu vyráží autobus do 
Vojkovic, Bražce, Údrče a také Albeřic. Ve čtvrtek projíždí území 
Karlových Varů Úvalskou ulicí u městské ubytovny. Také zde se 
MOBIDIK těší pozornosti malých návštěvníků. V průběhu srpna 
prošlo MOBIDIKem 215 dětí a v průběhu září celkem 194 dětí. 
A na co se mohou děti při návštěvě MOBIDIKa těšit? Pracovníci 
karlovarské Armády spásy připravují pro děti ve věku od 6 do 
15 let sportovní, kresebné, herní a učební aktivity. Děti mají také 
vyhrazený čas pro vypracování domácích úkolů. Veškerá činnost 
je zaměřena na aktivní a smysluplné trávení volného času dětí ze 
sociálně slabého prostředí

Mobidikem už prošly čtyři stovky dětí

Na prvních třech místech v mladší ka-

tegorii se umístili žáci ze ZŠ Poštovní, 

Svahové a Vančurova 

Medailové pozice kategorie devátých tříd 

obsadili žáci ZŠ Dvory, Dukelských hrdinů 

a J. A. Komenského 

Aplikace Pilot 156 se osvědčila
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POČÍTAČOVÉ KURZY

777 940 555, www.softwarovaskola.cz
Iva Kulatá
lektorka PC kurzů

Překládáme veškeré  
evropské jazyky  
včetně soudního ověření

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

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554

KLEMPÍŘSKÉ  
A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

  DODÁVKA MATERIÁLU    MONTÁŽ OKEN
  PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE STŘECH

  MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ    MONTÁŽ KROVŮ
Po dohodě, střechy na splátky.

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

SC-330018/07

SDRUŽENÍ ŘEMESLNÍKŮ MIREK
Klempířské a pokrývačské práce
Lakýrnické a natěračské práce

Sádrokartonářské práce
Elektrikářské práce

Topení, voda a kanalizace
Práce horolezeckou technikou

Rekonstrukce interiéru

MOŽNO I NA SPLÁTKY

E-mail: sdruzeni.mirek@centrum.cz 

Tel.: 775 938 338    

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.

  v
od

a k
va

litn

vo
dak

va

www.vo
da

kv
a.c

z Poruchy 
a technické 
problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s.

Vodárny a kanalizaceVodárny a kanalizace 
Karlovy VaryKarlovy Vary, a.s., a. s.

» Péče o vodovody a kanalizace
» Inspekce a rekonstrukce přípojek
» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba

www.kovoHH.cz vrata@kovopolotovary.cz

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

608 080 108

ploty a brány
venkovní žaluzie

garážová vrata
předokenní rolety

inzerce 188x30 mm_ RListy.ai   2   22.9.2014   15:34:28

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

Naproti hotelu Thermal. Otevøeno dennì: 11.00 - 23.00 hod

Tel: 728 498 683, www.venezia-pizzeria.cz

ZDE MŮŽE BÝT 

VÁŠ INZERÁT

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
INZERTNÍ ODDĚLENÍ

telefon: 
776 431 879

e-mail: 
karlovy.vary@mediaas.cz
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Divadelní nám. 2, Karlovy Vary

Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz

Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

do 30. 11. 2014 

V. ročník divadelního festivalu BEST FEST

1. 11.  19:30 Petr Kolečko: 

  ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI

(5. festivalové představení)  Divadlo Kalich

Šílená komedie současného nejpopulárnějšího autora sitkomů.

Hrají: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích.

3. 11.  19:30 Zoltán Egressy: 

  POSTAVENÍ (I) MIMO HRU

(6. festivalové představení)  Divadlo Radka Brzobohatého

Komedie o fotbalu, kamarádství a lásce k jedné ženě.

Hrají: Jan Révai / Miroslav Hrabě, Ernesto Čekan / Roman Štolpa, 

Roman Štolpa / Petr Semerád

4. 11.   19:30 THE BACKWARDS 

  - Beatles revival z Košic

Kapela The Backwards (Beatles revival) je jedním z nejlepších 

Beatles revivalů na světě.

Účinkují: Dalibor Štroncer (John Lennon) - doprovodná kytara

Miroslav Džunko (Paul McCartney) - basová kytara

František Suchanský (George Harrison) - sólová kytara

Daniel Škorvaga (Ringo Starr) - bicí

6. 11.    19:30 Anton Pavlovič Čechov: RACEK

(7. festivalové přestavení)  Dejvické divadlo

Činohra moderního typu, balancující na hraně tragiky a komiky, 

s vynikajícími hereckými výkony.

Hrají: Klára Melíšková, Jaroslav Plesl, Veronika Kubařová, Ivan 

Trojan, Miroslav Krobot, David Novotný, Lenka Krobotová, Václav 

Neužil, Zdeňka Žádníková, Pavel Šimčík a další

7. 11.  19:30 Pam Valentine: 

  LÁSKA MEZI NEBEM A ZEMÍ 

  – uzavřená společnost        

Šarmantní dáma Susie se snaží probudit z letargie svého manžela 

Jacka. Hrají: Bára Štěpánová, Karel Beseda, Lucie Domesová, Ra-

dek Bár, Alexandra Ptáčková, Viktor Braunreiter,  Jarmila Šimčíková                                             

9. 11.    15:00  Jana Pithartová: 

  NEVĚSTA PRO HASTRMANA                

Pohádka o tajemství lásky.

Hrají: Karel Beseda, Magdaléna Hniličková, Martin Jurajda, Tereza 

Pachtová, Petr Richter, Michal Šturman, Jiří Švec a Miloslav Uhlíř

10. 11.    19:30  KAMIL STŘIHAVKA 

  - UNPLUGGED TOUR 2014

Zpěvák s výjimečným hlasem vyráží se skupinou LEADERS! na 

exkluzivní akustické turné.

11. 11. 19:00  DEN TANCE

12. 11.  19:00  CHVĚNÍ SLOV

                             

13. 11. 19:00 SLAVNOSTNÍ KONCERT

FESTIVAL TVORBY ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL KARLO-

VARSKÉHO KRAJE K ROKU ČESKÉ HUDBY 2014

15. 11. 19:00 Noc divadel

Pam Valentine: LÁSKA MEZI NEBEM A ZEMÍ        

Hrají: Bára Štěpánová, Karel Beseda, Lucie Domesová, Radek Bár, 

Alexandra Ptáčková, Viktor Braunreiter,  Jarmila Šimčíková.                                              

18. 11.  19:30 GLENN MILLER STORY

Big Band Karlovy Vary, sólo zpěv: Miroslava Lendělová

20. 11.  15:00 49. Mezinárodní pěvecká soutěž 

  Antonína Dvořáka

Finále kategorií JUNIOR a OPERA s orchestrem

                                         

21. 11.     19:30  OPERNÍ GALAKONCERT

Slavnostní ceremoniál a závěrečný koncert vítězů a laureátů 2014 

s orchestrem. Na programu zazní árie ze světových oper: Bizet - 

Carmen, Dvořák - Rusalka, Jakobín, Mozart – Don Giovanni, Die 

Zauberfl öte, Dvořák: Rusalka,  Puccini - Bohéma, Tosca, Verdi - 

Rigoletto, La traviata, Il trovatore, Don Carlos, La forza del destino, 

Smetana - Prodaná nevěsta a další.

24. 11.  19:30  Don Miguel Ruiz, Jaroslav Dušek: 

  ČTYŘI DOHODY

V hl. roli: Jaroslav Dušek, spoluúčinkují: Alan Vitouš a Pjér La Š´éz

   

25. 11.  19:30  Don Miguel Ruiz, Jaroslav Dušek: 

  PÁTÁ DOHODA

V hl. roli: Jaroslav Dušek, spoluúčinkují: Alan Vitouš a Pjér La Š´éz

26. 11.  19:30  2x DIVADLO DAGMAR

(8. festivalové přestavení)              

Hana Franková: TĚŠÍM SE, ŽE MI BRZY NAPÍŠEŠ...

Scénická koláž z příběhů žen, vězněných komunistickým režimem.

Hrají: Marcela Hadravová, Magdaléna Hniličková, Petra Hynčíková, 

Tereza Pachtová, Naďa Pajanková, Ivana Sedláčková, Jana 

Wertigová

Alena Zemančíková: ODJEZD Z KONCE SVĚTA

Divadlo Dagmar

Hrají: František Hnilička, Petr Richter, Jan Hnilička, Tomáš Tychtl, 

Martin Šíp, Adam Fedorek, Tomáš Mutinský, Jonáš Anderle, Jiří 

Švec, Tereza Urbanová, Ivana Sedláčková, Diana Derahová

28. 11.  19:30  Ray Cooney, Michael Cooney: 

  TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH

(9. festivalové přestavení)  Divadelní společnost Háta

Fraška osvědčené autorské dvojice otce a syna Cooneyových.

Hrají: Martin Zounar, Pavel Nečas / Zbyšek Pantůček, Filip 

Tomsa, Adéla Gondíková, Jana Birgusová / Hana Kusnjerová, Petr 

Pospíchal / Marcel Vašinka, Petr Gelnar / Lukáš Pečenka, Ivana 

Andrlová / Vlasta Žehrová / Olga Želenská, Lucie Svobodová / Jana 

Zenáhlíková

29. 11.  19:30  GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ 

  A EVERGREENŮ

Komorní orchestr Nálady se sólisty

Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných operet F. 

Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dalších.

Účinkují: Venuše Dvořáková sólistka opery DJKT Plzeň, Roman 

Krebs – tenor, sólista opery DJKT Plzeň, Petr Matuszek – bas, 

sólista opery Severočeského divadla

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

4. 11.    19:30    Lázně III 

  GALA STRAUSS, LABITZKÝ, LEHÁR…

JOHANN STRAUSS: melodie, písně a dueta z operet Netopýr, 

Cikánský baron, Noc v Benátkách, Lehká krev, Císařský valčík, 

V Krapfenském lese, Na lovu, Kvapík banditů

CARL ZELLER: písně a dueta z operety Ptáčník

EMMERICH KÁLMÁN: písně a dueta z operety Čardášová princezna

JOSEF LABITZKÝ: Mariánskolázeňský kvapík, Lázeňská polka

FRANZ LEHÁR: Zlato a stříbro

Liana Sass - soprán, Milan Vlček - tenor, dirigent Martin Peschík

7. 11.  19:30 Lázně III

  KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY  

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Koncert pro klavír a orchestr č. 2

JOSEF SUK: Asrael

Marián Lapšanský - klavír, dirigent Leoš Svárovský

13. 11.  19:30 Lázně III

  FESTIVAL EDUARDA NÁPRAVNÍKA 

  KARLOVY VARY - PRAHA

  KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY  

MICHAIL IVANOVIČ GLINKA: Ruslan a Ludmila, předehra

VJAČESLAV GROCHOVSKIJ JR.: Koncert pro violoncello a orchestr

EDUARD NÁPRAVNÍK: Pohádka, symfonická báseň, Koncert pro 

klavír a orchestr

Michail Utkin (RUS) - violoncello, Vjačeslav Grochovskij jr. - klavír 

Dirigent Felix Slováček jr.

20. 11.  15:00 Karlovarské městské divadlo

MIMOŘÁDNÝ KONCERT - FINÁLE MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ 

SOUTĚŽE ANTONÍNA DVOŘÁKA KARLOVY VARY 2014

21. 11. 19:30 Karlovarské městské divadlo

MIMOŘÁDNÝ KONCERT - ZÁVĚREČNÝ KONCERT MEZINÁROD-

NÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE ANTONÍNA DVOŘÁKA KARLOVY VARY 

2014 KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY

 

26. 11.  19:30 Lázně III

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY: Symfonie č. 4 „Italská“

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Variace na rokokové téma

SERGEJ SERGEJEVIČ PROKOFJEV: Symfonie č. 1 „Klasická“

Tomáš Strašil - violoncello

Scéna Klubu Paderewski, Divadelního studia D3,

Karlovarského hudebního divadla a Divadla v patře

Tel.: 77609804, www.husovka.info

2.11.  19:30 Luděk Kašparovský - Podnebí

Derniéra komedie o tom, že není Peklo a není Nebe – je jen 

Podnebí.

Hrají členové Divadelního studia D3 Jana Havlíčková, Petr Joha-

novský, Jaromír Knechtl, Lucie Miškovská, Luboš Štěpán a Petr 

Richter.

3.11.  19:30 Vladimír Mišík turné „ETC 40“ 

  (1974 – 2014)

Na koncertě se kromě V. Mišíka a současné sestavy ETC objeví 

i Stanislav „Klásek“ Kubeš (kytara, zpěv), Vladimír „Guma“ Kulhá-

nek (basa), Jaroslav „Olin“ Nejezchleba (violoncello, zpěv) a zpěvák 

Pavel Bohatý.      

5.11.  19:30 Cop

Legendární bluegrassová kapela, držitel ceny Anděl, se zpěvákem 

Míšou Leichtem vystoupí v Klubu Paderewski po téměř dvou letech. 

7.11.  19:30 Viliam Klimáček - Historky z fastfoodu    

Ulítlá skorokomedie, plná přepáleného oleje a historek těch 

druhých. V režii Anny Ratajské tančí mezi hamburgery Pavlína Ra-

tajská, Petr Johanovský, Jiří Hnilička, Jaromír Knechtl, Lucie Miš-

kovská, Eva Šollová, Martin Cirkl, Petr Richter a Jana Havlíčková. 

10.11.  18:00 Stanislav Wieser - "Osudová výpověď 

  pomníků obětí 1. světové války" 

Ke 100. výročí začátku 1. světové války uvede Stanislav Wieser 

pásmo dokumentující na fotografi ích pomníků podněty k jejich 

vzniku, jejich ideovou výpověď a osud, který proměňoval jejich 

význam v následných letech.       

13.11.  19:30 Boris Carloff

Boris Carloff  představí nové album.

14.11.  19:30 Milan Kašuba (kytara jazz) 

  - Povídání o brněnských kavárnách

Jazzového kytaristu a skladatele doprovodí Vincek Kummer na 

kontrabas a Vítězslav Vavrda na bicí.

17.11.  18:00 Mezinárodní den studentstva

V rámci oslav Mezinárodního dne studentstva vystoupí v Husovce 

kapely Jazzbooster, Plesnivý fazole a Shoe cut. Vstup zdarma. Akci 

pořádá Město Karlovy Vary.

18.11.  19:30 Pocta trombonistům

V rámci pravidelných jazzových večerů vzdá Karlovarský Repre 

Band poctu mistrům hry na trombon Svatopluku Košvancovi 

a Zdeňku Pulcovi. 

20.11.  19:30 Mateřská.com 

Nejnovější projekt zpěvaček Léni Yellow a Báry Vaculíkové.

24.11.  19:30 Skety

Nový český vokální a-cappella projekt mladých jazzových zpěváků 

a hudebníků.

30.11.  15:00 Vlastimil Peška 

  - Komedie o narození Ježíška aneb Betlém 

Hrají, zpívají a koledují členové Divadelního studia D3. 

T. G. Masaryka 3, Karlovy Vary

Tel. pokladny kina: 353 223 272

Rezervace na www.kinocaskv.cz

1.- 2.11. 15:00 WINX CLUB  V tajemných hlubinách

1.- 2.11. 17:00 Falešní poldové

1.- 2.11. 19:30 Mapy ke hvězdám

3.- 5.11. 17:00 Annabelle

3.- 5.11. 19:30 John Wick

6.- 7.11. 17:00 Zmizení Eleanor Rigbyové: On

6.- 7.11. 19:30 Pohádkář

8.- 9.11. 15:00 Včelka Mája

8.- 12.11. 17:00 Pohádkář

8.- 12.11. 19:30 Interstellar

13.- 14.11. 17:00 Zmizení Eleanor Rigbyové: Ona

13.- 16.11. 19:30 Železná srdce

15.- 17.11. 15:00 Včelka Mája

15.- 17.11. 17:00 Včelka Mája 3D

17.- 19.11. 19:30 Pohádkář

18.- 19.11. 17:00 Mapy ke hvězdám

20.- 21.11. 17:00 Hunger Games: Síla vzdoru 1.část

20.- 26.11. 19:30 Hunger Games: Síla vzdoru 1.část

22.- 23.11. 15:00 WINX CLUB  V tajemných hlubinách

22.- 23.11. 17:00 Magické stříbro: Hledání kouzelného 

  rohu 3D

24.- 26.11. 17:00   Jessabell

27.- 30.11. 17:00 Tučňáci z Madagaskaru 3D

27.- 28.11. 19:30 Železná srdce

29.- 30.11. 15:00 Tučňáci z Madagaskaru

29.- 30.11. 19:30 Hunger Games: Síla vzdoru 1.část

KMD karlovarské městské divadlo

• KULTURNÍ SERVIS

KSO karlovarský symfonický orchestr

KINO ČAS

DIVADLO HUSOVKA
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Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 233 933

Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinodrahomira.cz

1. a 2.11. po celý den  Caminos

Cestovatelský festival

3. a 4. 11. 19:30 Zmizelá

USA Drama/Titulky

4. 11. 17:00 Láska na kari 

(Projekce pro seniory), USA  Drama

5. 11.   17:00 a 19:30 Andělé všedního dne

Česko  Drama

6. 11.   19:30  O koních a lidech 

(Filmový klub), Island/Německo 

7. 11.   20:00   Koncert

Ruchadze Band - Amsterdam Beyond - Holandsko - Český Pop 

Fusion Projekt

8. 11.    14:30 Škatuláci

USA  Animovaný/České znění

8. 11.   20:00  Koncert

Fish Flesh Field And Henry Dollar - křest CD 

Jako host: Drew Harrison (San Francisco)

9. 11.   19:30 Interstellar

USA  Scifi 

10.,11. a 12. 11.  17:00 a 19:30  Pohádkář

Česko Romantický/Drama

13. 11.   19:30  Tady to musí být 

(Filmový klub), Itálie/Francie/Irsko 

13. 11.   21:05 Jazz and Poezie

K. Kryl Básně

14. a 15. 11. 19:30 Interstellar

USA  Scifi 

15. a 16. 11.  14:30  Včelka Maja

Austrálie,Německo Animovaný

15. a 16. 11.  17:00   Pohádkář

Česko Romantický/Drama

16. 11.   19:30   Get On Up – Příběh Jamese Browna

USA  Životopisný/Drama

17. 11.    Člověk v tísni

Spolek ProVary a Člověk v tísni, za podpory programu „Společně 

bez předsudků“ OSF uvádí 

 16:00  Film Verdikt v Maďarsku 

 18:00  Diskuze O občanské angažovanosti

 20:00  Koncert Oranžáda

 21:30 B.G.F. Alternativní rock z Lokte.

18. a 19. 11. 19:30   Mezi náhrobními kameny

USA  Krimi/Akční

20.11.   19:30  Dvojník

(Filmový klub), Velká Británie 

21. a 22. 11.  17:00 a 19:30  Hunger Games: Síla vzdoru 

1. část, USA Dobrodružný/Scifi 

22. a 23. 11. 14:30   Tři bratři

Česko/Dánsko  Pohádka

23. 11.  17:00 19:30  Zmizelá

USA Drama/Titulky

24. 11.  19:30  Leviatan

Rusko Drama

25. 11.   17:00 Tři bratři 

(Projekce pro seniory), Česko/Dánsko  Pohádka

25. 11.   19:30   Interstellar

USA Scifi 

26. 11.   19:30   Odborný dohled nad východem Slunce

Česko 

27.11.   19:30  Atlas mraků

(Filmový klub), Německo/USA/Hong Kong/Singapur

28., 29. a 30. 11. 19:30  Pohádkář

Česko Romantický/Drama

29. a 30. 11. 14:30 a 17:00 Tučňáci z Madagaskaru

USA  Animovaný/Komedie

Vřídelní kolonáda
www.chaliegallery.cz 

22.11.  vernisáž výstavy

ARTKONTAKT 2014 - Minimalismus Galerie
Výstava potrvá do 31.12.2014 

do 20.11  pokračuje výstava SALON 2014

Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců

Galerie umění Karlovy Vary

Goethova stezka 6, Karlovy Vary

Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz 

Otevírací doba:   úterý - neděle  10:00 - 17:00

První středu v měsíci vstup zdarma 

do 9.11.   Antonín Slavíček a Kameničky

Výstava obrazů nejvýznamnější osobnost českého impresionismu, 

který svými krajinomalbami dokázal zachytit atmosféru venkova, 

malebnost české krajiny či monumentalitu přírody.

20. 11.  17:00 Jakub Obrovský - obrazy, plastiky 

Vernisáž výstavy, která prezentuje oblíbené ženské fi gurální motivy 

v malbách zářivé barevnosti a také pozoruhodnou tvorbu sochař-

skou. Výstava potrvá do 18. 1. 2015.

Stálá expozice:  České umění 20. století 

Díla klasiků českého moderního umění i současných autorů - např. 

A. Slavíček, J. Preisler, J. Trampota, J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. 

Šíma, M. Medek, V. Boštík, K. Nepraš, M. Rittstein, Z. Sýkora, K. 

Malich, F. Skála, J. Róna aj.  

6. 11.   17:00  O Antonínu Slavíčkovi

Významného impresionistu přiblíží PhDr. Jana Orlíková, autorka 

probíhající výstavy a znalkyně tvorby umělce mistrně zobrazujícího 

duši české krajiny.

 8. 11.  19:30 Tara Fuki

Dvě violoncella, dva hlasy, Andrea Konstankiewiczová a Dorota Ba-

rová - intimní muzika plná emocí, osobité poetiky, křehké dynamiky 

a bohatého výrazu. 

9. 11.  15:00 Výtvarná dílna 

Program pro děti od 7 let a jejich rodiče obsáhne interaktivní 

prohlídku obrazů Antonína Slavíčka a následné jednoduché tvůrčí 

činnosti inspirované vystavenými krajinomalbami.

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. č. 734 788 029

VÝSTAVY:

do 25.1.2015  Známé i neznámé podoby Radka Pilaře

Výstava tvorby Radka Pilaře, vynikajícího malíře, ilustrátora a pře-

devším autora podoby Rumcajse, Manky a Cipíska.

5. 11.   10:00 - 17:00  Den s galerijním pedagogem ve 

výstavě

Po celý den bude galerijní pedagog v rámci obvyklého vstupného 

přibližovat aktuální výstavu doprovodným komentářem či hravým 

výtvarným úkolem.

 

 11. 11.  15:00   Podzimní výtvarná dílna pro děti

Výtvarná dílna určená především dětem a jejich rodičům inspirova-

ná výstavou Radka Pilaře.

 

 13. 11.  19:30  Hostem u Becherů

Setkání s novinářkou Annou Fidlerovou, slavící v letošním roce 

významné životní jubileum.

 25. 11.   16:30 Výroba adventních věnců

Na výtvarné dílně si mohou dospělí i děti vyrobit adventní věnec 

z chvojí či netradičních materiálů. Vlastní svíčky či dekorace 

v oblíbené barvě vítány.

Točení na hrnčířském kruhu 

Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený max. pro 3 

osoby.

Občanské sdružení na záchranu

kostela sv. Anny v Sedleci, Otovická 59

Tel: 353 563 621, www.kostelsedlec.vz

30.11.  17:00 Adventní koncert

Účinkují: Komorní sbor Paleta, sbormistryně Lada Duspivová, 

Smyčcový kvartet sourozenců Rezkových, Sbor La Dolce Vita 

Sokolov, sbormistr Pavel Tauer. Vstupné dobrovolné. Výtěžek 

z koncertů bude použit na opravu kostela. Akce se koná za podpory 

města Karlovy Vary.

Muzeum Karlovy Vary

Pod Jelením skokem 30, Karlovy Vary

tel. 353 226 253, www.kvmuz.cz

do 30. 11.  40 let Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

Výstava představuje oblast Slavkovského lesa s jeho nejvýznam-

nějšími přírodními a kulturními hodnotami, pro které se stal 

chráněnou krajinnou oblastí. Přibližuje samotný proces vyhlášení 

CHKO včetně významných osobností, které stály u jejího vzniku, 

významné události z historie ochrany přírody v regionu a historii 

časopisu Arnika. Výstavu doplňují dobové dokumenty, fotografi e, 

ukázky hornin, preparáty živočichů a herbářové položky vztahující 

se k místní přírodě.

13. 11.  Krajina a památky Slavkovského lesa 

 za 40 let jeho ochrany

Chráněná krajinná oblast Slavkovský les byla vyhlášena pro 

ochranu přírodních a kulturních hodnot. Dlouholetý dobrovolný 

a později i profesionální pracovník Správy CHKO Slavkovský les 

Ing. Stanislav Wieser připravil formou obrazové dokumentace 

nahlédnutí na problémy i úspěchy, které tuto ochranu provázely. 

Začátek v 17 hodin.

Stálá expozice: Historie a příroda Karlovarska

Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska.

Knihovna Muzea Karlovy Vary

Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví 

a kraji západočeských lázní.

Nám. Republiky 1, Karlovy Vary

www.pro.tebe.cz, e-mail: pro@tebe.cz, tel. 774 232 048

do 28.11.  MLADÝ OBAL

výstava obalového designu

Vítězné práce 19. ročníku mezinárodní designérské soutěže Mladý 

obal. Jen loni se do této soutěže přihlásilo 734 studentů a mladých 

designérů z 43 zemí světa. Více informací na telefonním čísle 731 

518 891 nebo mailu andrea@tebe.cz.

Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary

tel. 353 222 963, www.kinodrahomira.cz

otevřeno: po – pá 11:00 – 20:00, 

so – ne 14:00 – 20:00 

5. 11. - 31. 12. ALENA ANTONOVÁ & TOMÁŠ DOLEJŠ

Výstava dvou generačně vzdálených umělců je velmi zajímavou 

konfrontací dvou odlišných výtvarných projevů a přístupů. 

Vernisáž je 4. 11. v 17:00.

KINO DRAHOMÍRA 

• KULTURNÍ SERVIS

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

KOSTEL SV. ANNY SEDLEC

GALERIE UMĚNÍ

GALERIE DRAHOMÍRA

MUZEUM KARLOVY VARY

GALERIE NA OCHOZU

GALERIE SUPERMARKET WC
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K Letišti 144, Karlovy Vary, Tel.: 357 070 595, 

e-mail: hvezdarna@astropatrola.cz, www.astropatrola.cz

1. 11. 15:00 ASTRONOMICKÉ ODPOLEDNE

Program vhodný pro děti od 5 let a jejich rodiče.Volný výběr 

astronomických pořadů a pohádek pro děti.V případě jasné oblohy 

se v druhé části programu podíváte dalekohledem.

Každá středa 18:00 ASTRONOMICKÝ PODVEČER

Program vhodný pro dospělé zájemce o astronomii a pro turisty.

Každou noc  NOČNÍ POZOROVÁNÍ OBLOHY 

Každovečerní pozorování jasné oblohy, pouze po telefonické regist-

raci denně od 13:00 do 16:00 hodin na čísle 357 07 05 95.

15. 11. 15:00 Světlo naší planety

Přednáška Jaroslava Maxy na téma Slunce a Sluneční soustavy. Za 

příhodného počasí pozorování Slunce.

do 2. 11. 11:00 Astronomický workshop pro žáky a studenty

Pod vedením odborných astronomických i radioamatérských 

lektorů se seznámíš se základy práce s astronomickými přístroji 

a vědeckými detektory. V radioklubu si můžeš sám postavit 

elektronické zařízení a seznámit se tak i se základy radiotechniky. 

Za jasné noci s námi můžeš pozorovat noční oblohy a objekty či 

úkazy, které tě na ní zajímají!Co si potřebuješ vzít s sebou? Spacák, 

teplé oblečení, hygienické potřeby a ručník. Přespání je zajištěno 

ve vytápěné ubytovně přímo v budově hvězdárny.Pošli nám SMS na 

tel. číslo +420 777 95 34 21 se tvým jménem a věkem. 

Alžbětiny lázně

Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary

6.11 17:00 přednáška: Zdraví,regenerace 

  a diagnostika zdraví.

Také máte jedinečnou příležitost projít diagnostikou pana Ďuriny.

Vysoká škola Karlovy Vary

aula, tř. T. G. Masaryka 3, tel.:775678928

21.11.  17:00 Akademie zdraví

Biochemické zdraví v léčení a prevenci civilizačních chorob

Beseda se známým lékařem MUDr.Karlem Erbenem o časté příčině 

některých závažných nemocí tj.přebytku homocysteinu a o z toho 

plynoucích poznatcích, které dokáží zabránit vzniku dalších chorob. 

Pořádá o.s.Bludiště, www.bludiste.cz.

Třeboňská ulice, Karlovy Vary

www.kvcity.cz

DENNĚ: otvírací doba 6:00 – 22:00 hodin, 

provozní doba trampolíny za pěkného počasí 10:00 – 19:30 hodin

I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary

Tel.: 353 221 365, www.mestskaknihovnakv.cz

Půjčovna pro dospělé, čítárna:

PO, ÚT:  9:00 - 17:00 

ST:     9:00 - 14:00

ČT, PÁ:  9:00 - 17:00

SO:     9:00 - 12:00   pouze čítárna 

Dětské odd.:

PO, ÚT:    13:00 - 17:00

ST:       12:00 - 15:00

ČT:    13:00 - 17:00

PÁ:     12:00 - 16:00

Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otev. dobu:

PO, ÚT:   9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00

ST:    ZAVŘENO

ČT:   9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00

PÁ:       12:00 – 16:00 

1. – 30. 11.  KDO JE V ZEMI ZDEJŠÍ, 

  ZE ZVÍŘÁTEK NEJKRÁSNĚJŠÍ?

V říjnu vyhlásila Městská knihovna soutěž o nejkrásnější domácí 

zvířátko Karlových Varů. Nyní můžete na Facebooku anebo na 

pobočkách knihovny hlasovat až do 30. 11. 2014

4. 11. – 31. 12. KATEŘINA HANTOMMOVÁ 

– výstava obrazů v půjčovně 1. p. vernisáž v 17:00 hod.

11. 11.   17:30  AROMATERAPIE PRO ZDRAVÍ  A KRÁSU 

Asistentka švýcarské fi rmy Zdeňka Krejčová pro vás připravila 

seminář, kde se nejen seznámíte s kvalitními švýcarskými esenciál-

ními oleji, ale budete mít především možnost v průběhu přednášky 

osobně vybrané oleje i vyzkoušet

20. 11.    17:30  HANOJ A ČERSTVÉ VIETNAMSKÉ ČAJE 

Další oblíbená ochutnávka čajů s promítáním Ing. Zdeňka Nepustila

25. 11.    17:30   ALENA JAKOUBKOVÁ 

autorské čtení

Každý čtvrtek SENIOR KLUB 

posezení nad knihou pro seniory, I. P. Pavlova 7

Informace na tel. č. 353 221 365/21, Bc. Ludmila Křivancová

Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory

Tel.: 353 502 888, www.knihovnakv.cz

Kavárna Dvory 

3. – 26. 11.  LITOGRAFIE  

Výstava Moniky Stockové.

Výstava obsahuje řadu litografi í, které autorka vytvořila k tématu 

oper Richarda Wagnera.

Hala Dvory 

3. – 26. 11.  TANNHÄUSER A OSTATNÍ  

Výstava Moniky Stockové.

Výstava obsahuje řadu osmi obrazů k opeře Tannhäuser Richarda 

Vágnera.

Půjčovna pro dospělé Dvory

do 30. 11.  RYTMUS NA HRADĚ

kompilace několika fotografi í, které vznikly během dobrovolnické 

práce mladých lidí na Horním hradě. Projekt s názvem „Rytmus na 

hradě“ tak spojuje světy dvou skupin – dobrovolníků s postižením 

a dobrovolníků bez postižení.

3. – 27. 11.  KUBÁNSKÁ FLORA A FAUNA

Výstava velkoformátových fotografi í endemických druhů rostlin 

a živočichů, které se téměř nikde jinde nevyskytují.

A-klub

do 31. 11. „Písmena na vodě tančí, barva se rozplývá”

Výstava kreseb suchou křídou výtvarnice Evy Hrejsemné.  Výstavu 

uvedou: básník Miky Marusjak z Olomouce a písničkář Michael 

Bártek  z Brna.

Vstupní chodba Dvory

21. 11. – 12. 12. Výstava 95 LET SOKOLA V KARLOVÝCH 

VARECH

Pobočka Lidická

do 28. 11. NA MONTÁŽI  

Výstava fotografi ckých koláží a fotomontáží Martina Kaisera.

Sál Dvory

7. 11.  16:00  Podzimní setkání příznivců přírody 

Karlovarska

Vít Tejrovský - Současné rozšíření tetřívka v Krušných horách

Jiří Hejkal - Zajímaví brouci Krušných hor

Stanislav Burachovič - Historie Blatenského příkopu

Radek Fišer - Za botanikou i historií na Vápenku u Kovářské

Pavla Tájková a Přemysl Tájek - Netopýři západních Krušných hor - 

výsledky šestiletého sledování

Martin Lípa - Jak vypadaly imisní holiny centrálního Krušnohoří?

20. 11.  16:00  LESY KARLOVARSKÉHO KRAJE

Historie a současnost lesnictví v regionu, přednáška Ing. Svatoplu-

ka Šedivého.

Pobočka Lidická

22. 11.  17:00 DEN POEZIE

Jsem ženská… večer věnovaný ženám básnířkám. 

19:00 Součástí večera bude divadelní představení Divadla Dagmar 

"Spala jsem se svým andělem" scénická kompozice z básní a textů 

Teodory Žurkové. Hra na akordeon a zpěv Tomáš Podroužek.

Pobočka Lidická

4. 11.  18:18  A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?

Čtení z knihy Milana Kozelky „Údolí pod vysokým nebem“, čte Táňa 

Pačísková a hosté

11. 11.  19:00 PROMÍTEJ I TY!

13. 11.  10:00 PROMÍTEJ I TY!

PRACHY V PRACHU, Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semper / Estonsko / 

2013 / 98 min. Promítání fi lmů z festivalu Jeden svět.

12. 11.  17:00 ČTENÍČKO MUČENÍČKO

Čteme z knihy K. J. Erbena „Kytice“ čte, vysvětluje, rozebírá Míša 

Čápová.

18. 11.  18:00  A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?

Čteme z knihy Ann-Marie McDonald „Padněte na kolena“, čte 

Petra Kohutová.

26. 11.  17:00  ČTENÍČKO MUČENÍČKO

Čteme z díla W. Shakespeara „Hamlet“, čte, vysvětluje, rozebírá 

Míša Čápová

Oddělení pro děti:

5. 11.  16:00 LETEM SVĚTEM POHÁDKOU

Pro děti od 5 let. Program: Vladimír Hulpach "Indiánské pohádky", 

soutěž v lovu bizonů; výroba totemu, výroba lapače snů...

14. 11.  15:00 PÁTEČNÍ HRÁTKY

Pro děti od 7 let. Program věnovaný významným kulturním a lite-

rárním výročím, v každou celou hodinu začne jedna soutěž.                                       

19. 11. 16:00 KLUBÍK

pro děti od 5 let.Různé hry, stavebnice, výtvarná dílnička…

28. 11.  15:00 PÁTEČNÍ HRÁTKY

pro děti od 7 let. Program věnovaný významným kulturním a lite-

rárním výročím, v každou celou hodinu začne jedna soutěž.

Pro seniory

Pobočka Lidická:

6., 20. 11.  10:00 LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ

Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů.

Kavárnave Freedom Cafe,

Jugoslávská 3, Karlovy Vary

každé pondělí 16:00 - 19:00

2. ročník Vánočního dobročinného bazaru

DĚLEJME DOBRÉ SKUTKY A POMÁHEJME DRUHÝM

Výtěžek bude odevzdán rodičům 9 letého těžce nemocného Filipa 

z Karlových Varů.

Máte doma něco, co byste rádi darovali a někomu tím pomohli?

Keramiku, šperky, knihy, porcelán, hračky,módní doplňky (kabelky, 

šátky, kravaty, pásky...), stolní hry, umělecká díla, dárkové předměty 

aj? Rádi to od vás převezmeme.

Malý sál, I.P.Pavlova 11, Karlovy Vary

14.11.  19:00 Finále

38. ročník pěvecké soutěže

Karlovarský hlas

Mateřské centrum, o.s.

Kollárova 17, Karlovy Vary

tel.: 606 581 369, 353 230 847

www.materske-centrum.cz 

1. -2.11., 8.-9.11. a 22.-23.11. Rekvalifi kační kurz

 Akreditovaný kurz MŠMT včetně pěti dnů Montessori pedagogiky.

Díky fi nanční podpoře EU je účast v projektu zdarma. Stejně tak je 

zajištěno i hlídání dětí, drobné občerstvení a částečně je hrazena 

i doprava na místo konání kurzu. 

29.11. 15:00 Adventní spirála

Přijďte prožít adventní atmosféru společně se svými dětmi. 

30.11.  14:00 a 16:00   Vázaní věnců

• KULTURNÍ SERVIS

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

HVĚZDÁNA KARLOVY VARY

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA,  

ALŽBĚTINY LÁZNĚ

AKADEMIE ZDRAVÍ

THERMAL

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

VÁNOČNÍ BAZAR

MATEŘSKÉ  CENTRUM
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Infocentrum města

Lázeňská 14, Karlovy Vary, infocentrum@karlovyvary.cz

29.11.  15:00 Historie Mlýnské koloonády

Přednášku na téma „Mlýnská kolonáda Josefa Zítka a tajemství 

karlovarských pramenů“. Kolonádu představí Libor Huml, zdejší 

prameny ing. Milan Trnka. V případě zájmu se registrujte na 

infocentrum@karlovyvary.cz .Kapacita přednášky je omezena. 

Pro prvních 10 registrovaných bude umožněn vstup do zákulisí 

Mlýnské kolonády.

Pořádá KV City Centrum

Moskevská 21, Karlovy Vary, www.kvcity.cz

21.11.  11:00 před Městskou tržnicí

Prodej ovoce, zeleniny, potravin a výpěstků regionálních dodavate-

lů. Další letošní termín Farmářských trhů 12.12.2014

Aktuální informace z našeho města můžete sledovat na www.

mmkv.cz kliknutím na odkaz Karlovarský týdeník. Zobrazí se 

archiv videorozhovorů s představiteli města a jeho příspěvkových 

organizací. Každý týden je zařazeno aktuální desetiminutové video 

s informacemi o nejdůležitějších událostech v Karlových Varech. 

Videoreportáže můžete sledovat na chytrých mobilech pod adresou 

http://kvzpravy.cz .

Apoštolská církev

Karlovy Vary - Růžový Vrch, Sedlecká 582
mobil: 777 801 350, e-mail: ostrov@cirkevbezhranic.eu
web: www.cirkevbezhranic.eu
Bohoslužba - neděle jednou za dva týdny od 10:00

Armáda spásy

Karlovy Vary, Jugoslávská 16
mobil: 737 215 399, e
-mail:pavol_kristof@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz
Filmová kavárna (fi lmy s poselstvím) jednou měsíčně v pátek
Bohoslužba každou neděli od 16:00  (Jugoslávská 16).

Bratrská jednota baptistů

Karlovy Vary, Závodu Míru 42/112
telefon/fax: 353 565 095, e-mail: bjbkvary@gmail.com
web: www.karlovyvary.bjb.cz
PRAVIDELNÉ AKCE:
Studium Bible každou středu od 18:30
Dorost každý pátek od 16:00
Bohoslužba každou neděli od 9:30

Církev adventistů sedmého dne

Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49
mobil: 736 541 998
e-mail: martinlindtner@seznam.cz
web: karlovyvary.casd.cz
Dětský klub Pathfi nder - každou neděli od 10:00 Seňority - ka-
ždou středu od 16:00 Studium Bible  - každou středu od 17:00 
Klub maminek - každý čtvrtek od 9:30 Mládež - každý pátek od 
17:00 Bohoslužba - každou sobotu od 9:30 

Církev bratrská

Karlovy Vary, Bulharská 29 A
telefon: 353 224 249 mobil: 732 957 261
e-mail: karlovy.vary@cb.cz
web: www.cb.cz/karlovy.vary/
Poradna v pondělí 19:00 - 21:00
Biblické kurzy ALFA - podzimní kurz začal 1.10. a probíhá 
každou
středu vždy v 19:00

Dětský klub AWANA v úterý 16:30 ve sborovém domu
Biblické večery ve čtvrtek 19:00
Setkání mládeže v pátek 18:00 hod.
Bohoslužba (současně i pro děti) každou neděli od 9:30.

Církev českobratrská evangelická

Karlovy Vary, Zahradní 898/33 (naproti hotelu Thermal)
telefon: 724152480, e-mail: karlovy-vary@evangnet.cz
web: karlovy-vary.evangnet.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:15
Biblická hodina každý čtvrtek od 17:00

Církev československá husitská

Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
telefon: 353 235 849, 353 224 132, fax 353 227 804,
e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
Bohoslužba každou neděli od 9:00

Křesťanské sbory

Karlovy Vary, Zahradní 898/33
(sbor. dům ČCE naproti hotelu Thermal)
telefon: 353 825 624
e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz
web: www.krestsbor-kv.cz
Studium Bible ve středu od 19:00
Bohoslužba každou neděli od 14:00

Římskokatolická církev

Farnost Stará Role, Kostelní 341/1
telefon: 353 549 017
e-mail: vladmu@tiscali.cz
web: www.farnoststararole.cz
Bohoslužba každou neděli od 8:30
Farnost Rybáře, Náměstí 17. listopadu 350/4
telefon: 353 549 017 email: pbaxant@seznam.cz
web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybare
Bohoslužba každou neděli od 10:00
Farnost u kostela sv. Máří Magdalény, Náměstí Svobody 2
telefon: 353 223 668 e-mail: dekanstvi.kv@centrum.cz
web: http://www.farnost-kv.cz/farnost-sv-mari-magdaleny/
Bohoslužba každé úterý od 18:00, každý čtvrtek od 18:00,
každý pátek od 8:30, každou sobotu od 8:30 a každou
neděli od 8:30, 10:00 a 18:00

• KULTURNÍ SERVIS/INZERCE

INFOCENTRUM

FARMÁŘSKÉ TRHY  

KARLOVARSKÝ TÝDENÍK

BOHOSLUŽBY

vydavatelství a reklamní agentura MEDIA a.s., 

hledá do svého týmu kandidáta/ku na pozici 

GRAFIK JUNIOR
Nabízíme: zajímavou práci, příjemné pracovní prostředí 

a mladý kolektiv, fi remní kulturu založenou na otevře-

nosti a přátelských vztazích, fl exibilní pracovní dobu, 

nástup možný ihned, vhodné i jako dlouhodobá  brigá-

da pro studenty

Požadujeme: středoškolské vzdělání, uživatelské zna-

losti PC, MS Offi ce, internet, Photoshop, znalost progra-

mu Adobe InDesing výhodou

Své profesní životopisy zasílejte na e-mail: 

fi kar@mediaas.cz 

fi kar@mediaas.cz
739 544 444
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• SPORT

Představujeme sportovní kluby: badminton 
I když badminton patří v České republice mezi  tzv. 
malé sporty, v posledních letech zaznamenává ne-
bývalý boom, zejména po zařazení mezi olympijské 
sporty. První oddíly u nás vznikají již koncem 50. let 
minulého století a již v roce 1964 zakládají Eduard 
Holinka, Václav Lhoták a Pavel Stejskal v Karlových 
Varech oddíl v tehdejší tělovýchovné jednotě Slavoj. 
V roce 1968 přestupují nejlepší hráči do TJ Slavia 

Karlovy Vary a v následující sezoně karlovarské 
družstvo postupuje do 2. nejvyšší soutěže. Druhá 
liga se v Karlových Varech hrála až do poloviny 
70. let 20. století. Mezi hráči byli M. Gregor, M. 
Franěk, P. Vápeník, P. Luňák, Z. Babka, K. Stejskal, 
M. Baum, J. Jeřábek, L. Zima, B. Drozdová, M. 
Doušová a další. Největších individuálních úspěchů 
v té době dosahoval Jan Brejcha, jenž byl členem 

juniorské i seniorské reprezentace.Oddíl v 70. a 80. 
letech vychoval zásluhou několika trenérů v čele 
s Petrem Šantorou další generaci hráčů, kteří ale na 
počátku 90. let odešli do družstev hrajících národní 
ligu a oddíl přerušil svoji činnost až do roku 2005. 
Mezi špičkovými hráči přelomu století lze jmenovat 
M. Kamaryta, Z. Gondu, J. Šťastného, F. Týce, Z. 
Kovářovou a další. Po obnovení činnosti oddílu pod 
hlavičkou Slovanu Karlovy Vary se snažili bývalí 
hráči Jiří Jeřábek, Kurt Stejskal a Karel Kabourek 
vytvořit dostatečnou členskou základnu z řad 
dětí, které by v budoucnu navázaly na přerušenou 
tradici hry s opeřeným míčkem v Karlových Varech. 
Dlouhodobá práce  s mládeží již v současné době 
přináší výrazné úspěchy v žákovských i juniorských 
kategoriích. Po odchodu vynikající hráčky Jany 
Panochové do tréninkového centra v Mostě získávají 
pro oddíl cenné kovy i z republikových soutěží 
sestry Vatashchukovy, které jsou i několikanásobný-
mi přebornicemi Plzeňského a Karlovarského kraje.
Díky práci bývalé hráčky Petry Josefíkové a vstříc-
nosti  Střední pedagogické školy v Drahovicích 
vyrůstá v K. Varech i badmintonový potěr, který je 
zárukou dalších úspěchů karlovarského badmintonu 
v následujících letech.
 Ivo Černý, trenér oddílu

Kolo jako běžný dopravní prostředek
Možná, že jste se už někdy setkali na silnicích 
v Karlových Varech se skupinou cyklistů, kteří měli 
na svých kolech různé transparenty a při jejich hro-
madné jízdě městem zvonili na zvonky a volali na lidi 
různá hesla. Od května jsem s nimi sám také mnohé 
jízdy absolvoval. Jedné jsem se nemohl z pracov-
ních důvodů zúčastnit a tak jsem je přišel pouze 
pozdravit před jízdou a pospíchal zpět na magistrát. 
Alespoň jsem si jejich rozjezd na jejich spanilou jízdu 
vyfotografoval a umístil jako tématickou fotografi i do 
srpnového čísla. Redakce KRL přidala pod fotku (nic 
zlého netuše) popisek "S přibývajícími cyklostezkami 
se odpočinková cykloturistika stala ve městě velmi 
rozšířenou" a byl "oheň na střeše". A tak já dávám 
dnes prostor jednomu z iniciátorů těchto jízd. Prosím, 
paní Hadravová...
Děkuji, pane Šembero, za příležitost vysvětlit, proč 
nás, organizátory karlovarských cyklojízd, označení 
„cykloturisti“ pobouřilo. Troufám si tvrdit, že se 
nejedná o prázdné slovíčkaření, jak by se mohlo na 
první pohled zdát. Naše iniciativa „Chceme cyklopru-
hy ve Varech“ dlouhodobě kritizuje výrazně špatné 
podmínky pro cyklisty, kteří chtějí používat kolo jako 
běžný dopravní prostředek při denních cestách do 
práce, školy, na úřady apod. Proti cykloturistice, 
tedy svátečním využití kola za účelem rekreace, nic 
nemáme, ale naší snahou je upozornit na to, že kolo 
má také funkci dopravního prostředku, který lze 
v kontextu městské mobility považovat za vhodnější 
než individuální autodopravu, která v současné 
době v Karlových Varech převládá. Máme za to, 
že faktická podpora cyklodopravy zde v podstatě 
neexistuje, a to navzdory ofi ciálnímu diskursu, který 

jsme v posledních letech na úřadě zaznamenali. 
Město má v rukách kvalitní cyklogenerel, přihlásilo 
se k iniciativě českých cykloměst a jmenovalo 
vlastního cyklokoordinátora – to vše je jistě záslužné, 
avšak jsou to kroky pouze formální, které podmínky 
pro místní cyklodopravu samy o sobě nezlepší. A co 
hůř, tyto podmínky se v posledních měsících nejen 
nezlepšily, ale zhoršily, a to proto, že město zbytečně 
ustupuje silné automobilové lobby. Jmenujme za 
všechny případ nejhorší: zřízení parkovacích míst 
v ulici Zahradní. 
Znám protiargument pana Šembery: skutečné 
změny v cyklodopravě budou vidět až po letech 
(alespoň dvou) usilovné práce. Existují však desítky 
„malých“ kroků, které lze realizovat bez milionových 
investic již dnes. Osamělý několikametrový cyklopruh 

v Krymské ulici naráží záhy na jednosměrku. Ty 
jsou již v cyklodopravně pokročilejších městech 
obvykle zprůjezdněny v obou směrech, ve Varech 
však příslušné cedulky chybí. Častý argument je, že 
se na ulici protijedoucí kolo prostě nevejde: vždyť 
ulice lemují obvykle z obou stran parkovací místa. 
Ano, přesně tak. Pokud se město přihlásí k podpoře 
cyklodopravy – a pokud to myslí vážně – nesmí se 
bát parkovací místa rušit (což se pan Šembera nebál 
jako jeden z mála zastupitelů říci nahlas). Ulice se 
tím provzdušní, bude bezpečnější nejen pro cyklisty, 
ale i chodce. A dokonce i ti, kteří na kolo usedají 
jen svátečně, budou moci svůj koníček praktikovat 
rovněž ve městě. Pak bude možná titulek, který re-
dakce KRL umístila pod fotografi i z naší manifestační 
cyklojízdy, platit. Libor Šembera
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• SPORTOVNÍ SERVIS/INZERCE

VK ČEZ Karlovarsko

Volejbalový tým extraligy mužů

Hala BK Lokomotiva Karlovy Vary, 

Jízdárenská 1

www.vk-karlovarsko.cz

https://www.facebook.com/vkkarlovarsko

e-mail: klement@vk-karlovarsko.cz

tel.: 724 951 152

PROGRAM ZÁPASŮ:

8. 11.  18:00

VK ČEZ Karlovarsko - VK Jihostroj České Budějovice

24. 11. 20:00

VK ČEZ Karlovarsko - VK Dukla Liberec

2.11.  10:00   Společná vycházka

Sraz účastníků v INFOCENTRU Lázeňská ulice, odkud se společně 

projdou přes ulici Na Vyhlídce, Tři kříže až ke Goethově rozhledně 

(trasa C2). Na trase bude opět připraveno občerstvení u AXXOS 

refresh pointu . Délka procházky je 8,4 km a převýšení trasy 430m. 

Více na www.karlovyvary.cz/cs/nordic-walking-karlovy-vary.

Bělehradská 965/1, Karlovy Vary

Tel.: 731 100 170, 

www.klasicka-joga.cz

 

Každé PONDĚLÍ od 18:30   MINDFULNESS

Každé ÚTERÝ od 18:30   JÓGA

vždy v tělocvičně ZŠ Svahová 24-26, Karlovy Vary

VK ČEZ Karlovarsko

Volejbalový tým extraligy mužů

Karlovarský šachklub Tietz

Dr. Davida Bechera 18, Karlovy 

Vary.

Tel.: 776 578 335, 

e-mail chess@tietz.cz

www.tietz.cz

2.11., 2. liga, skupina A, 1.kolo

Karlovarský šachklub Tietz B – Sokol Praha-Kobylisy

23.11., 1. liga, skupina západ, 3. kolo

Karlovarský šachklub Tietz A – Unichess Praha A

30.11., 2. liga, skupina A, 3. kolo

Karlovarský šachklub Tietz B – TJ Dukla Praha

Hraje se vždy v neděli od 10:00 v zasedací místnosti

Vodárny a kanalizace Studentská 328/64, Doubí.

Lidická 64, Horní Drahovice, 

1. Patro,

Tel.: 732 606 474

www.joga.cz/karlovyvary

Pondělí 18:00   Jóga pro zdraví

Úterý 10:00   Jóga pro maminky (s dětmi)

Úterý 17:30   Jóga pro začátečníky a mírně pokročilé

Čtvrtek 18:00  Jóga pro mírně pokročilé a pokročilé

Junák, přístav ORION Karlovy Vary

kapitán přístavu Jiří Kučera, tel.: 728 109 793,

www.pristavorion.cz

Do skautských oddílů přijímáme děvčata a chlapce, kteří mají 

zájem o všestranný rozvoj svých schopností při pestrých aktivitách 

skautské činnosti.

Klubovna Tašovice - U Brodu č.134:

Alnitak - oddíl vodních skautů a skautek, kapitánka oddílu Ivana 

Hluchá, tel.: 775 167 435, watuka@pristavorion.cz

Mintaka - oddíl vodních skautů a skautek, kapitán oddílu Jiří Klátík, 

tel.: 776 423 136, hotanka@pristavorion.cz

Mikan - dívčí pěší oddíl skautek, vůdkyně oddílu Alena Skuhrovco-

vá, tel.: 602 171 823, brepta@pristavorion.cz

Klubovna Rybáře - nám. 17. listopadu č.4:

Rigel - chlapecký křesťanský oddíl vodních skautů, kapitán oddílu 

Michael Vaněček, tel.: 734 642 248, vendy@pristavorion.cz

ŠACHY

VOLEJBAL

NORDIC WALKING  

KLASICKÁ JÓGA JÓGACENTRUM

SKAUTING

PF a kalendáře 
pro rok 2015 s vaším logem

mediaas.cz
info@mediaas.cz

Buďte originální!



28   krl° LISTOPAD 2014

• KV ARENA/HC ENERGIE

Bazénové centrum pro malé i velké 
V říjnu oslavilo Bazénové centrum u KV Areny 
již druhý rok od svého otevření. Za tu dobu tudy 
prošlo přes 200 tisíc návštěvníků.Centrum doznalo 
řadu příjemných změn. Kromě nabízených služeb 
a různých atrakcí  stojí za zmínku prodejní stánek 
s plaveckými potřebami, ve kterém je možné 
zakoupit i vstupenky na sportovní a kulturní akce 
všeho druhu a nabídka různých pohybových aktivit 
a kurzů vedených v bazénu.Očekávanou novinkou 
bude cvičení ve vodě, zaměřené na zvýšení fyzické 
kondice, tvarování těla, redukci váhy a má jedno-
značně pozitivní vliv na lidské zdraví. Není nijak 
věkově omezené, hodí se pro všechny, od malých 
dětí až po seniory. Cvičení nezatěžuje klouby, kosti 
ani páteř, patří mezi nejšetrnější způsoby, jak udr-
žet své tělo v dobrém funkčním stavu. V lázeňství 
se běžně praktikuje jako rehabilitační procedura 
v bazénu. Při pohybu ve vodě totiž dochází ke 
zrychlení hojivých procesů svalů, šlach, kostí 
a kloubů. Kurz bude probíhat v Bazénovém centru 
jednou týdně pod vedením zkušené lektorky. Další 
informace a termíny cvičení se dozvíte na webu 
www.kvarena.cz . Další novinkou je kurz plavání 
pro děti od 4 let. Výuka plavání probíhá v bazénu 
pravidelně čtyřikrát ročně v období od září do červ-
na a je určena dětem i dospělým. Od ledna 2015 
se nově budou moci poprvé kurzu zúčastnit i děti 

od 4 let. Kurz bude probíhat pod vedením zkuše-
ných plavčíků, kteří se budou snažit Vás naučit 
zvládnout základní plavecké dovednosti, jako je 
rytmické dýchání, potápění, orientace pod vodou, 
splývání s pomůckami i bez pomůcek, skoky do 
vody v hloubce i na mělčině a jednoduché plavec-

ké pohyby. Pokud máte zájem o kurz, můžete už 
dnes podat vyplněnou přihlášku, kterou naleznete 
na stránkách plavecké školy. Základní poplatek za 
výuku činní 1.500 Kč/ 10 lekcí (včetně vstupného). 
Více informací u vedoucí plavecké školy, e-mail:  
vazanova@kvarena.cz, tel. 725 519 220.

sobota 1.11.  17:00 - 18:30

neděle  2.11.  13:30 - 14:00  bruslení pro rodiče s dětmi

neděle  2.11.  14:00 - 15:30

čtvrtek  6.11.  17:00 - 18:30

sobota  8.11.  17:00 - 18:30

neděle  9.11.  13:30 - 14:00  bruslení pro rodiče s dětmi

neděle  9.11.  14:00 - 15:30

čtvrtek  13.11. 17:00 - 18:30

sobota  15.11.  17:00 - 18:30

neděle  16.11. 13:30 - 14:00  bruslení pro rodiče s dětmi

neděle  16.11. 14:00 - 15:30

čtvrtek  20.11. 17:00 - 18:30

sobota  22.11.  17:00 - 18:30

neděle  23.11.  13:30 - 14:00  bruslení pro rodiče s dětmi

neděle  23.11. 14:00 - 15:30

čtvrtek  27.11.  17:00 - 18:30

sobota  29.11.  17:00 - 18:30

neděle  30.11.  13:30 - 14:00  bruslení pro rodiče s dětmi

neděle  30.11.  14:00 - 15:30

Veřejné bruslení probíhá na tréninkové hale - 
vstupné je rozdělené a činí dospělý 40 Kč, děti 
(do 15-ti let) 30 Kč.

Termíny veřejného bruslení v listopadu
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Dopis do listárny
Muži nechodí tak často k holiči jako ženy do 
kadeřnictví. Byl jsem v Holičství-Kadeřnictví na 
Sokolovské ul. krátce před MFF. Jsou tam tři 
provozovny vedle sebe. Při příchodu jsem viděl 
dvě ženy, které si povídaly o vaření a jiných 
ženských starostech. Měl jsem za to, že jsou 
to zákaznice, které čekají, až přijdou na řadu. 
Po 15 minutách čekání přišla jedna z nich ke 
mně s otázkou: Co chcete? Chtěl bych ostříhat, 
odvětil jsem nejistě. Během pěti minut jsem byl 
hotov. Cena 120 korun. Tam už víckrát nepřijdu! 
Za dva měsíce jsem potřeboval opět ostříhat. 
Navštívil jsem pro změnu kadeřnický salon 
Střední odborné školy na Nábřeží Jana Palacha. 
Na dotaz, zda stříhají i pány, mně mladá učnice 
zavedla dovnitř, usadila do sedačky, dala na 
záda ručník a bez otálení mi začala mýt hlavu. 
Jen se zeptala, zda voda není moc horká. Po 
umytí vlasů si mně přesadila na jinou sedačku, 
usušila vlasy a zeptala se, jak to chci zkrátit 
a zda mi stříhání vyhovuje. Občas přišla od 
vedlejšího zrcadla paní mistrová na kontrolu, jak 
si její svěřenkyně vede. Poradila, něco malého 
poopravila. Vše trvalo sotva půl hodiny. Fakt se 
o mně staraly, jako by šlo o nějakého herce. 
Při placení jsem dostal účtenku za kompletní 
pánský sestřih 70 Kč. Tuzéra rázně odmítly. Řekl 
jsem si, že za tak perfektní obsluhu a chování si 

zasluhují pochvalu a proto vám píšu. Děkuji paní 
mistrové Petrášové i její učnici Daniele Brattové.                  
 František Grygar, Gorkého 11, Karlovy Vary

Zrakově postižení děkují
Rádi bychom vyjádřili poděkování karlovarskému 
Magistrátu za jeho vstřícné jednání při řešení 
potřeb zrakově postižených občanů. Výsledkem 
spolupráce Magistrátu, krajského pracoviště 
NRZP a karlovarského Tyfl oCentra  jsou nově 
nainstalované orientační majáčky pro nevidomé. 
Usnadňují zrakově postiženým orientaci k vy-
hledání vstupních dveří do úřadu i pohyb uvnitř 
budov. V nedávné době totiž došlo k mnohým 
stavebním úpravám vstupních prostor a tak 
stávající majáčky byly technicky zastaralé a po-
dávaly klamné a zavádějící informace. Hlasové 
informace nových majáčků nasměrují nevidomé 
jak ke vstupním dveřím, tak i k výtahu, toaletám 
a k informačnímu pultu, kde jim může být 
poskytnuta další pomoc. Děkujeme.           

Emil Miklóš, pracovník Tyfl oCentra

Slušní lidé stále žijí! 
Chci se podělit se čtenáři KRL o jednu zkuše-
nost. Byl pátek, a já jsem si cestou domů sedl na 
nástupiště u tržnice na lavičku a čekal na svůj 
autobus. V obou rukou jsem měl tašky s náku-
pem. Pak jsem nastoupil do autobusu, ale jedna 

látková taška se mi asi z ruky vysmekla a zůsta-
la na lavičce. Vrátil jsem se znovu k tržnici, taška 
tam na lavičce nebyla. Byly v ní speciální brýle, 
mobil a pár věcí. V mobilu jsem měl údaje, které 
bych pracně znovu zjišťoval. Na oznámení ztráty 
bylo příliš brzy. K mému překvapení mi hned 
následující čtvrtek telefonovali z JIPu, že jsem 
tam zapomněl tašku. Byl jsem tam sice předešlý 
den, ale tašku jsem nepostrádal. Na JIPu mi 
o poctivém nálezci nic neřekli, neboť tam byla 
už jiná směna. Rád bych mu poděkovat, ale jak? 
Vím, že v KRL soukromé inzeráty neberete, tak 
alespoň poděkování do listárny. Budu rád, když 
si ten neznámý-neznámá přečte můj vzkaz: 
Děkuji za brýle, mobil a katalog zn. JIP. Je dobrý 
pocit vědět, že kolem nás jsou stále i slušní lidé!                                                                  
 Váš čtenář

Díky za čtivé radničky
Dobrý den, chtěla bych poděkovat touto cestou 
vaší redakci, že vrátila do KRL zajímavé čtení 
a hlavně děkuji za seriály o historii karlovar-
ských předměstí a historii karlovarských rodů. 
My, co máme rádi historii a cítíme se patrioty, 
jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o našem 
městě. Doufám, že nadále budete v tomto duchu 
pokračovat. 
 Anna Horváthová, Rybáře

www.ondalek.cz

DÁREK

tel.: 774 997 898

zdarma
luxusní deku 

 Lodger!

Již třetím rokem nabízí rodičům své služby 

dětské centrum u Balvánků. Poskytuje celodenní 

péči o děti od jednoho do tří let. Děti jsou zde 

vedeny lásce k přírodě, soběstačnosti, zodpo-

vědnosti v láskyplném rodinném prostředí. Každý 

den jsou s dětmi prováděny činnosti, které je 

nenásilně připravují na vstup do MŠ – cvičení, 

tanečky, výtvarná výchova, jsou vedeny lásce 

(kladnému vztahu) ke knížkám. Každých 14 dní 

dojíždí do centra Pejsci z Hipocentra Pája na 

mazlící chvilky s dětmi tzv. Canisterapie, v jarních 

a letních měsících jednou měsíčně koníci na 

Hipoterapii. Prostory centra se nacházejí v rodin-

ném domku ve Staré Roli. V celých prostorách 

je bezbariérový přístup. Dětem je k dispozici 

zahrada s herními prvky přizpůsobenými této 

věkové kategorii. O děti pečuje zdravotnický 

a pedagogický personál. 

Bližší informace jsou vám k dispozici na 

www.balvanci.cz, na FB – Dětské centrum u Bal-

vánků nebo na tel. čísle: 603 251 726. 

Dětské centrum u Balvánků
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• KŘÍŽOVKA/KONTAKTY

Má několik hektarů a od roku 2014 je ofi ciálně novou přírodní památkou Karlovarského kraje. Jedná se totiž o významné místo s mokřadními biotopy, které v okolní krajině chybí. Roste 
zde několik vzácných druhů rostlin, hnízdí vodní ptáci a také se zde rozmnožuje vzácný hnědásek chrastavcový. Společně s přilehlými loukami, kdy se střídají vlhké se suchými, tvoří na 
Toužimsku poměrně vzácnou krajinu, která byla už dříve začleněna do soustavy Natura 2000.
Na jeho břehu navíc stojí zřícenina barokního poutního kostela. Kostel nechal vystavět v letech 1732-1733 tepelský opat Raimund III. – na místě zaniklého středověkého gotického kostela. 
Po roce 1945 ale postupně chátral, až v roce 1957 vyhořel po ráně bleskem (tedy podobný osud jako kostel ve Svatoboru). Od roku 2007 provádí občanské sdružení Cesta z města na 
zřícenině kostela záchranné práce…
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MOSER VYHLÁŠEN ZA NEJLUXUSNĚJŠÍ ZNAČKU ČR
Za jedinečný úspěch považují ekonomové, obchod-
níci i designéři letošní výsledky studie respektované 
agentury Ogilvy&Mather. Vyplynulo z ní, že nejluxus-
nější českou značkou je křišťál Moser. Z 300 dotáza-
ných marketingových odborníků se pro křišťál Moser 
vyslovilo plných 73 procent. Další české značky se 
umístily s velkým odstupem. Na druhém místě je vní-
mán s 30% Český granát, třetí šperky Halada a dále 
Prim, Lasvit... Zatímco před čtyřmi lety vedly automo-
bily, nyní téměř čtvrtina dotázaných určila jako luxus 
módu, 11 procent bydlení a 8 procent kosmetiku. Ve 
světě je za nejluxusnější světovou značku pokládán 
anglický Bentley a francouzská značka Cartier, pro 
něž se vyslovilo 49% dotázaných.
„Pomalu, ale jistě, se učíme si luxus užívat. Je sice 
stále symbolem postavení a bohatství, ale roste počet 
těch, kteří si luxusní věci pořizují pro sebe, pro své 
potěšení, nikoliv aby ohromili ostatní. Luxus začíná 
být doménou fajnšmekrů více než snobů a pozérů. 
I v tom se Češi posouvají na Západ,“ popisuje změnu 
Ondřej Obluk, Executive Managing Director Ogilvy & 
Mather.
Pro město Karlovy Vary je suverénní postavení 
skla Moser lichotivé. Ve dvorské sklárně pracovaly 
a pracují celé generace Karlovaráků, pyšných na 
to, že mohou dělat v Moseru. Sklárnu velice těší, že 
publikovanou studii provedla světově respektovaná 
agentura Ogilvy&Mather. Výsledky studie utvrzují 
management sklárny o dobře zvolené cestě – dále 
rozvíjet jedinečnou ruční uměleckořemeslnou výrobu 
luxusního křišťálu.Tradici dobrého jména značky 
Moser budovalo od roku 1857 několik generací. 
Současná generace zaměstnanců sklárny rozvíjí 
dovednosti svých předchůdců, ale rovněž pečuje 
o samotnou sklárnu, ve  které skláři již celá desetiletí 
svá díla vyrábějí. V zájmu současného vedení sklárny 

je rovněž péče o prostředí v okolí sklárny. Sklárna 
Moser prochází náročným procesem postupné 
rekonstrukce.
Další z dokončených etap je modernizace prodejní 
galerie Moser: „Chtěli jsme vytvořit moderní prostor, 
ve kterém by instalace jednotlivých výrobků Moser 
odpovídala jejich jedinečnosti a kráse“, říká o záměru 
rekonstrukce Antonín Vlk, předseda představenstva 
a generální ředitel sklárny Moser. „Moserovský křišťál 
vyniká průzračností a jiskřivostí, typické jsou různé 
druhy brusů, rytin a dalších uměleckých zušlechtění, 
proslulý je náš barevný křišťál“, vysvětluje dále. 
V sortimentu sklárny najdeme díla klasická, ale také 
odvážný současný design. To vše chce fi rma co 
nejlépe prezentovat svým klientům a návštěvníkům 
sklárny. Nový způsob instalace s vhodným nasvětle-
ním výrobků umožňuje dobře prezentovat mistrovské 
výsledky práce jednotlivých řemeslných profesí: 
sklářů, brusičů, rytců, malířů a dalších.
Sklárna Moser patří k nejstarším manufakturám 
v Evropě, jejichž věhlas je založen na vysoké umělec-
kořemeslné úrovni, originálním designu a mimořádné 
kvalitě výrobků. Elegantní nápojové soupravy, interié-
rové doplňky v mnoha nápaditých provedeních a cha-
rakteristických barvách, slavné moserovské rytiny, 
za tím vším se skrývá genialita myšlenek, odvaha 
k originální tvorbě i řemeslné schopnosti sklářských 
mistrů Moseru. Sklárna je členem prestižního sdru-

žení Comité Colbert, nejvýznamnějšího společenství 
na světě, které si klade za cíl udržet a rozvíjet tradiční 
rukodělnou výrobu luxusních výrobků. Moser je jedi-
nou luxusní značkou s více než stopětapadesátiletou 
tradicí na území České republiky.

Sklárna Moser ve Dvorech je cílem bezpočtu 
zájezdů a návštěv turistů.Do sklárny a muzea 
Moser zavítá ročně až 50 000 hostů z celého světa. 
Sklárnu navštěvují autority sklářských a uměleckých 
oborů, sklářští výtvarníci a další umělci i odborníci. 
V prostoru před vchodem do sklárny vyrostlo nové 
Návštěvnické centrum, kde najdou turisté prodejnu 
s upomínkovými předměty a prostornou vstupní 
místnost do prohlídkového okruhu s přehlednou časo-
vou osou historie a současnosti sklárny Moser. Firma 
ale pamatuje na místní Karlovaráky, kterým k relaxaci 
a občerstvení slouží letos otevřená kavárna Café 
Moser. Pro organizované skupiny i soukromé hosty 
bylo nově zrekonstruováno pohodlné parkoviště, kde 
jsou navíc umístěny praktické orientační a informační 
prvky - panely se základními informacemi o sklárně 
Moser. Zažijte pravou atmosféru výroby skla, ponořte 
se do více než 157-leté historie sklárny Moser. Ná-
vštěvnické centrum je pro Vás otevřeno 7 dní v týdnu. 
Areál sklárny Moser v Karlových Varech Dvorech, Kpt. 
Jaroše 46/19.

Zdařilou modernizací prošla promenáda před vstupem do sklárny a prostor mezi 

muzeem Moser, prodejní galerií a hutí, který nese název náměstí Ludwiga Mosera.  

Autorem architektonického řešení nové 

prodejní galerie Moser je studio  Closer 

Architects, Ing. architekt Martin Čer-

mák se svým týmem. „Myšlenka návrhu 

interiéru vychází z prezentace čirého 

broušeného skla zásadně na bílém 

nebo černém pozadí se specifi ckým 

nasvícením. V návrhu pro Moser byla 

využita prezentace na tmavě šedém až 

antracitovém pozadí s nasvícením shora 

a zespodu moderním variabilním polico-

vým systémem. Hluboký mat laku vitrín 

zabraňuje refl exi a zajišťuje co největší 

kontrast povrchu vitríny a prezentova-

ného skla vysokého lesku“, říká autor 

návrhu.




