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zakázka č. 2015112

zakázka č. 2015075

zakázka č. 2015116

Jáchymov

K.Vary - Dolní Drahovice

K.Vary - Stará Role

Otovice

Rodinný dům
cena: 1.200.000,-Kč

Byt 1+1
cena: 870.000,-Kč

Byt 1+1
cena: 720.000,-Kč

Rodinný dům
cena: 3.999.000,-Kč

Řadový domek s dispozicí až 5+1,
dvoupodlažní s půdou. Stav
k rekonstrukci. Částečné opravy
hotovy. Zahrádka za domem. PENB-G.

Zrekonstruovaný byt, ihned
k nastěhování, v předposledním patře
vysokopodlažního panelového domu.
Ul. Vítězná. UP: 42m² . PENB-G.

Udržovaný byt v 1. patře cihl.domu
s výhledem do dvora i dětského
hřiště. Vhodné pro maminku
s malým dítětem. UP: 38m². PENB-G.

1/2 dvojdomku, kolaudace r. 2015.
Nízkoenergetický dům, klidná lokalita
U Kovárny. Cena vč.pozemku
- 583m². UP domu: 107m². PENB-C.

Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Regina Dostálová
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zakázka č. 2015107

zakázka č. 20150762

zakázka č. 2015106

K.Vary - Tuhnice

K.Vary - Tuhnice

Byt 2+1
cena: 1.150.000,-Kč

Byt 2+1
cena: 1.100.000,-Kč

Nebytový prostor
cena: 340.000,-Kč

Byt 2+1
cena: 1.440.000,-Kč

Hezký, zrenovovaný byt v přízemí cihl.
domu. Původní dispozice 2+1, nyní
3+1. Z kuchyně vstup na malou terasu.
Ul. Sokolovská. UP: 58m². PENB-G.

Byt s balkonem ve 4.patře. Panelový
dům je po kompl. rekonstrukci, byt
je rekonstruován částečně.
UP: 52 m² + balkon. PENB-C.

Prostor k podnikání, o výměře 37 m²,
v suterénu byt. domu s oknem
a vlastní toaletou. Zavedena
elektřina, topení, internet. PENB-C.

Slunný byt na výborné adrese.
Klidná ulice. Byt je v dobrém stavu.
1. patro cihlového domu.
Ul. Charkovská. UP: 55m². PENB-G.

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková
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zakázka č. 2015080

K.Vary - Tuhnice

EV
A

zakázka č. 2015110

K.Vary - Rybáře

zakázka č. 2015070

zakázka č. 2015073

zakázka č. 2015071

K.Vary - Stará Role

Loket

K.Vary - Stará Role

Poptávka

Byt 1+1
cena: 880.000,-Kč

Byt 3+1
cena: 590.000,-Kč

Pro provoz zubařské praxe hledáme
ke koupi nebytový prostor
s možností parkování o ploše
100 - 150 m².

Byt v 1.patře udržovaného
cihl.domu, s výhledem do dvora.
Byt je ve velmi slušném stavu, ihned
k užívání. UP: 38,5 m². PENB-E.

Byt ve 3.patře zatepl.panelového
domu, s výhledem do zeleně.
Lodžie a sklep. Vlastní vytápění
- plyn.kotel. UP: 58 m². PENB-C.

Byt v původním stavu, v 1. patře
zatepl. panel.domu. Za domem
i před domem parčík. Nedaleko
obchod Penny. UP: 36 m². PENB-C.

Makléř: Petra Michlíková

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Mirka Čiháková
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zakázka č. 2015096

Horní Drahovice

Byt 1+1
cena: 730.000,-Kč
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Ing. Zdeněk Míkovec
Jsem v zastupitelstvu města a v kontrolním výboru,
od jara 2015 pracuji v radě. Jsem ženatý, mám
dvě děti, mezi mé záliby patří myslivost. Líbí se mi
historické lázeňské centrum Karlových Varů, které
architekt Le Corbusier pochválil jako „slet šlehačkových dortů“. Citový vztah mám ale i k sídlištím,
ke starostem i radostem jejich obyvatel, na jednom
z nich totiž sám už desetiletí bydlím. Na výstavbě
několika čtvrtí, třeba Růžového vrchu, jsem se
v 70. letech jako technik také podílel. Stavěly se
věžáky, školy, školky, obchodní domy a centra služeb.
Zažil jsem nadšené stěhování prvních nájemníků –
hlavně mladých rodin – do jejich nových domovů.
S mnoha z někdejších rodičů dnes už dospělých
dětí se znám a potkávám. Situace se mění… Něco
k lepšímu, jiné důležité věci na uvedení v život teprve
čekají… Z lokalit s velkým počtem obyvatel lze určitě
čerpat množství nejrůznějších názorů a podnětů. I já
chci za sebe předložit několik konkrétních námětů,
které by Karlovaráky – i ty ze sídlišť – mohly oslovit,
a které by i od zastupitelů mohly podle mě dostat bez
zbytečných odkladů zelenou. Například nabídnout
rezidenční parkování přednostně pro obyvatele
v místě bydlící. Základní údržbu veřejných prostranství (zeleně…) nabídnout v místě působícím bytovým
družstvům a sdružením. Dále nabídnout bydlícím
k odkupu přístupové pozemky (předzahrádky) k jejich
bytovým domům a vystavit stop spekulantům. Také
by se mohla snížit daň z nemovitostí, které slouží
pouze k bydlení. Rovněž zajistit pro občany města
a zvláště seniory příspěvky na ambulantní rehabilitaci
a lázeňské procedury v městských zařízeních. Otevřít
v Karlových Varech nový pečovatelský dům a rozšířit
kapacitu stávajícího. Upravit objekt pro zřízení polikliniky ve Staré Roli a zřídit pobočku vybraných agend
magistrátu ve Staré Roli, případně v jiných obvodech.
Těším se i na Vaše podněty, které zašlete na e-mail:
z.mikovec@email.cz

11

12

14

15

26

28

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY je účastnice tradičního Karlovarského folklorního festivalu. Letos se
konal již po dvacáté. Mezi účinkujícími byly soubory
z Nové Zélandu, Číny, Mexika, Německa, Slovenska,
Moravy a Čech. Hostitelem byl karlovarský folklorní
soubor Dyleň.
11 KULATÉ PADESÁTINY OSLAVÍ V ŘÍJNU
karlovarská Střední odborná škola pedagogická,
gymnázium a vyšší odborná škola. Do Drahovic se
sjedou bývalí žáci i učitelé. Součástí oslav bude také
zpívání v aule a bál v Lidovém domě.
12 O KARLOVARSKÉ ARCHITEKTUŘE
pojednává kniha, která měla minulý měsíc křest
v galerii Duhová paleta. S autorkou knihy Mgr. Evou
Hanykovou zalistujeme stránkami o historii i současnosti některých karlovarských domů, představíme
jejich architekty, majitele i hosty.

15 V SERIÁLU OKOLNÍ OBCE PŘEDSTAVÍME
hned dvě bývalé městské části Karlových Varů Všeborovice a Vysokou. Našli jsme v archivu odkazy
na jejich historii, časté změny názvů i dělení obce
na horní a horní Všeborovice. Nejcennější součástí
seriálu jsou i tentokrát dobové fotografie a staré
pohlednice.
26 EXTRÉMNÍ SJEZDY Z KV DOWNTOWN
přiblížíme na sportovní straně KRL spolu s dalšími
sporty, které se ve městě těší pozornosti hráčů
i diváků.
28 NA OTEVŘENÍ CENTRA ZDRAVÍ A BEZPEČÍ
v areálu KV Areny přišly 12. září tři tisíce návštěvníků. Těm, kteří unikátní Svět záchranářů v Tuhnicích
ještě neviděli, nabídneme malou vizitku z fotografií
prvního dne provozu.

14 PREMIÉRA HRY SLEPICE ČEKÁ DIVADLO
24. října. Její přípravy odhalíme spolu s herečkou
Šárkou Hrabalovou, která převzala roli Ally kolegyni
Simonu Postlerovou.
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• STALO SE / STANE SE
Z LETOŠNÍCH 617 KARLOVARSKÝCH PRVŇÁKŮ
jich 71 přivítali v ZŠ J. A. Komenského. K zahájení
školního roku jim spolu s rodiči a pedagogy přišel
popřát úspěch náměstek primátora Jiří Klsák.

SEDMDESÁT ČLENŮ SNĚMU BAD KISSINGENU
navštívilo v září západočeský lázeňský trojúhelník.
Zástupci německého okresu, kde jsou kromě Bad
Kissingenu další tři lázně, se zajímali o lázeňství
Karlových Varů, s nimiž usilují o zápis na seznam
Světového kulturního dědictví UNESCO.
NOVÁ LÁVKA SPOJILA MEANDR OHŘE A DVORY
Je 48 metrů dlouhá a 4,82 metru široká. Přišla
i s příjezdovou cestou a parkovištěm na 29,7 milionu korun. Stojí v místech, kde je Ohře široká 35
metrů a unikátní je tím, že se při povodni zvedne až
o 155 centimetrů.

ČLENOVÉ SPOLKU THERESIENSTEIN Z HOFU
obdivovali karlovarské parky a lesní altány. Zvláště
je zaujal vyhlídkový Jungmannův altán (na snímku).
Loni totiž podle našich plánů založili v bavorském
městě Karlovarskou zahradu s českými dřevinami.

NOVOU BAREVNOU FASÁDOU UVÍTALA DĚTI
největší karlovarská mateřská škola Mládežnická.
Od 1. září slouží malým uživatelům nová okna
a dveře. Rekonstrukce školky byla spolufinancována z Operačního programu EU Životní prostředí.

DEN VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
si připomenou účastníci vzpomínkového aktu
28. října v 10 hodin u sochy prvního prezidenta
Tomáše Garrigua Masaryka na stejnojmenné
karlovarské třídě. Akci pořádají město Karlovy Vary
a Český svaz bojovníků za svobodu.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ KOTLÍKOVÝ GULÁŠ
uspořádaly Lázeňské lesy na sv. Linhartu. Vařečky
tu zkřížilo osm týmů kuchařů amatérů, kteří museli
rozdělat oheň pod desetilitrovými kotlíky. Soutěžní
výtvory hodnotila porota a nakonec je snědli diváci.

Z RUSKÉHO KOSTELA ODSTRAŇUJÍ LEŠENÍ
a chrám sv. Petra a Pavla připravuje na 11. října
znovuotevření. Stavbu s pěti pozlacenými báněmi
zaplatila roku 1898 sbírka ruské lázeňské klientely.
4
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RITUÁL POZDRAVU TANEČNÍKŮ WHAKAARI
z Nového Zélandu, účastníků 20. Karlovarského
folklorního festivalu, si na závěrečném galavečeru
osvojil karlovarský radní Jan Klíma. Tradiční maorské tetování ani bojové tance ale nezkusil.

• UDÁLOSTI MĚSÍCE

Závěr léta ve znamení hudby a památek
Hned na třech místech probíhalo letošní loučení s létem v našem městě.
Jako první se rozloučili 5. září návštěvníci
areálu Rolava. Zábavné odpoledne bylo pro
všechny bez rozdílu věku a návštěvníků přišlo
kolem 300. Děti soutěžily na deseti stanovištích
o ceny, stály frontu na aquazorbing nebo jízdu
motorovým člunem po hladině. Maminky bavil
Kyklop z Maxim Turbulenc a vystoupení Support
Lesbiens. A mnozí tátové kroužili jako draci na
in-line dráze. Konec léta odpískali na Rolavě
v 19:15, když začalo pršet.
Druhou akcí končícího léta byl tradiční Karlovarský folklorní festival. Trval šest dní až do neděle 6. září. Přivedl do ulic našeho města skvělé
tanečníky z Mexika, Bayreuthu, Číny, slovenskou
družinu Jánošík nebo členy Alan and Becky dance group z Hongkongu. Mnozí Karlovaráci a lázeňští hosté se nechali strhnout a tančili v ulicích
s účastníky festivalu. „Mezi nejvýraznější soubory

patřila malá skupinka z Nového Zélandu, soubor
Mexika s mystickými aztéckými rituály a šavlovými tanci nebo energická Čína s luxusními
efekty a akrobatickými výstupy. Kdekoho zahřály
u srdce písně Skejušanu a Stázky. Slovenské
lidovky i německé harmoniky kdekoho roztančily.
Krásu českého folkloru ukázala českokrumlovská
Růže a náladu zvedla Lidová muzika z Chrástu,“
hodnotí vydařený folklorní festival mluvčí hostitelského souboru Dyleň Lucie Lamačová. I když
jim počasí nepřálo, mnozí tanečníci byli ochotni
vystoupit i v dešti.

Hotel Olympik Palace, který mnozí pamětníci
znali jako dětskou léčebnu Marx. Zatímco u první
tuhnické vily vyslechlo její historii 130 účastníků,
na vyhlášený bar Kakadu a sál bývalého Varieté
Orfeum v Grandhotelu Ambassador – Národní
dům stálo frontu přes 200 zájemců. Celková návštěva 600 lidí tak překonala všechna očekávání.

Třetí akcí byla 12. a 13. září prohlídka slavných
vil a také Grandhotelu Ambasador – Národní
dům. Tento způsob loučení s létem zvolilo
na 600 obdivovatelů historie. Čekaly na ně
tuhnické vily Nürburg (bývalé rodinné sídlo
Theodora Puppa), Rettraut, Latemar (se zbytky
plotu z Mattoniho vily) a Oertl. V Drahovicích vily
Skt Georg ve stylu Art Deco, Mimler, Kabeláč a na
konci výšlapu na Zámecký vrch zrekonstruovaný
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Výzva zájemcům o individuální dotace
Statutární město Karlovy Vary upozorňuje žadatele
o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města na
rok 2016, že jednotným termínem pro podání žádostí
je 31. říjen 2015. Účelové neinvestiční dotace jsou
poskytovány dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu
Statutárního města Karlovy Vary, které jsou k dispozici
na internetové adrese www.mmkv.cz v sekci „Dotace“.
Neinvestiční dotace jsou poskytovány na konkrétní účel
určený žadatelem v žádosti.
DOTACE DO OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE
A ZDRAVOTNICTVÍ
Žádosti zasílejte na odbor sociálních věcí do 31. října
2015 prostřednictvím podatelny Magistrátu města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary. Tiskopisy
žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách
www.mmkv.cz v sekci „Dotace“. Případné informace
a odpovědi na dotazy týkající se žádostí o dotace poskytne ekonomka odboru sociálních věcí, p. Anna Bartáková
(U Spořitelny 2, č. kanceláře 201) tel. 353 118 569.
U uvedené pracovnice jsou potřebné formuláře rovněž
k dispozici.
DOTACE PRO OBLAST MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
A PROPAGACE MĚSTA
Žádosti zasílejte na odbor kancelář primátora do
31. října 2015 prostřednictvím podatelny Magistrátu
města Karlovy Vary (Moskevská 21). Neinvestiční dotace
jsou poskytovány na rozvoj mezinárodní spolupráce dle

koncepce zahraniční politiky města. Tiskopisy žádostí
jsou k dispozici na internetových stránkách www.mmkv.
cz v sekci „Dotace“, případně v kanceláři č. 413 - odbor
kancelář primátora – Zdena Tovthová, tel.: 353 118 228.
DOTACE PRO OBLAST LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO
RUCHU
Žádosti zasílejte na odbor kancelář primátora do 31.
října 2015 prostřednictvím podatelny Magistrátu města
Karlovy Vary (Moskevská 21). Tiskopisy žádostí jsou
k dispozici na internetových stránkách www.mmkv.cz
v sekci „Dotace“, případně v kanceláři č. 413 - odbor
kancelář primátora – Zdena Tovthová, tel.: 353 118 228.
DOTACE NA SPORT A TĚLOVÝCHOVU A VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY
Žádosti zasílejte na odbor kultury, školství a tělovýchovy
do 31. října 2015 prostřednictvím podatelny Magistrátu
města Karlovy Vary (Moskevská 21). Tiskopisy žádostí
jsou k dispozici na internetových stránkách www.mmkv.
cz v sekci „Dotace“, případně v kanceláři č. 234 - odbor
kultury, školství a tělovýchovy – Gabriela Hazuchová,
tel.: 353 118 122.
DOTACE NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT
Žádosti zasílejte na odbor kultury, školství a tělovýchovy
do 31. října 2015 prostřednictvím podatelny Magistrátu
města Karlovy Vary (Moskevská 21). Tiskopisy žádostí
jsou k dispozici na internetových stránkách www.mmkv.
cz v sekci „Dotace“, případně v kanceláři č. 332 - odbor
kultury, školství a tělovýchovy – Jana Plevová, tel.: 353

118 277.
DOTACE NA INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY V RÁMCI OSLAV
„700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV.“
Žádosti zasílejte na odbor kultury, školství a tělovýchovy
do 31. října 2015 prostřednictvím podatelny Magistrátu
města Karlovy Vary (Moskevská 21). Tiskopisy žádostí
jsou k dispozici na internetových stránkách www.mmkv.
cz v sekci „Dotace“, případně v kanceláři č. 237 - odbor
kultury, školství a tělovýchovy – Mgr. Jana Těžká, tel.:
353 118 344.
DOTACE NA OBNOVU A ZACHOVÁNÍ PAMÁTEK
Žádosti zasílejte na odbor kultury, školství a tělovýchovy
do 31. října 2015 prostřednictvím podatelny Magistrátu
města Karlovy Vary (Moskevská 21). Tiskopisy žádostí
jsou k dispozici na internetových stránkách www.mmkv.
cz v sekci „Dotace“, případně v kanceláři č. 237 - odbor
kultury, školství a tělovýchovy – Mgr. Jana Těžká, tel.:
353 118 344
DOTACE DO OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY
A PROTIDROGOVÉ PREVENCE
Žádosti zasílejte na Městskou policii Karlovy Vary do
31. října prostřednictvím podatelny Magistrátu města
Karlovy Vary (Moskevská 21). Tiskopisy žádostí jsou
k dispozici na internetových stránkách www.mmkv.cz
v sekci „Dotace“, případně v budově Městské policie
– oddělení prevence a dohledu, Stará Role, Školní 7 tajemník komise prevence kriminality a protidrogové
prevence Pavel Torma Jalůvka, tel.: 725 531 601.(mm)

SPECIÁLNÍ TAŠKY PODPOŘÍ TŘÍDĚNÍ
Tříbarevné sady tašek na třídění plastů, skla a papíru
se staly hitem v řadě obcí ČR a přinesly lepší výsledky
tříděného sběru odpadu. Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM se proto rozhodla ve spolupráci se statutárním městem Karlovy Vary podpořit rozšíření těchto
žluto-modro-zelených sad tašek na třídění odpadu.
Jsou připraveny pro více než dva tisíce domácností.

Kde získat tašky na třídění odpadů? „Přímo na
magistrátu města. Stačí mít trvalé bydliště v Karlových
Varech,“ odpovídá 1. náměstek primátora Čestmír
Bruštík a dodává: „Rozměrově větší sada tašek na
třídění odpadů je vhodná spíše do rodinných domků,
zatímco menší tašky uvítají lidé panelových domů.“
Sada na třídění odpadů obsahuje celkem tři snadno

omyvatelné tašky, které je možné k sobě spojit suchým
zipem. Jednotlivé tašky jsou barevně odlišeny tak, aby
bylo třídění odpadů co nejjednodušší. Žluté tašky jsou
určeny na plasty, modré na papír a zelené na sklo. Díky
třídění a recyklaci se každým rokem zachrání zhruba
23 km² přírody.

(Více informací na www.jaktridit.cz.)

Blokové čištění a noční mytí komunikací
1.10. Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova,
Hynaisova, Raisova, Petřín
Parkoviště: Čankovská velké
2.10. Komunikace:Lidická, Havlíčkova, Jiráskova,
Palackého nám., Vrchlického, Italská, Americká
Parkoviště: Karlovarská, Okružní, Školní, Truhlářská,
Třešňová
5.10. Komunikace: Krokova, Lidická, Národní, Gagarinova,
Maďarská, Jungmannova, Viktora Huga, Čechova,
Chodská, Kollárova
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová, Zahradní,
nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský
most, náměstí Republiky, U Spořitelny
6.10. Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na
Vyhlídce, Bezručova
7.10. Komunikace: Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká,
Buchenwaldská, Jana Opletala, Sedlecká, Merklínská
Noční mytí: Varšavská, T.G. Masaryka, Dr. D.Bechera,
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova, hlavní
přestupní stanice MHD
Parkoviště: Konečná velké parkoviště u kruhové
křižovatky
8.10. Komunikace: B. Němcové, Švermova, Vrchlického,
5. května, Anglická, Rumunská
9.10. Komunikace: Hřbitovní, 5. Května, Máchova, Polská,
Jiráskova, Národní,Mozartova, Baarova, Mánesova,
Kolmá, Vyšehradská
6

krl° ŘÍJEN 2015

12.10. Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova,
Petra Velikého, Sadová
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová, Zahradní,
nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský
most, náměstí Republiky
Parkoviště: Svatošská, Česká
13.10. Komunikace: Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr.
Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové, Krále
Jiřího
14.10. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova,
Varšavská
Noční mytí: Varšavská, T. G. Masaryka, Dr. D.Bechera,
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova, hlavní
přestupní stanice MHD
Parkoviště: Buchenwaldská, Požární, Mládežnická,
Krušnohorská, U Koupaliště, Třeboňská, Nákladní
15.10. Komunikace: Dobrovského, Jedlová, Partyzánská,
Horní, Slezská, Korunní, Dykova, Akátová, Sukova,
V Polích, Větrná, Rolavská, Spojovací
16.10. Parkoviště: Gagarinova, Gagarinova, křižovatka
Maďarská - Gagarinova, Národní, Lidická, nám
Emy Destinové, St. Kysibelská Pod Rozvodnou,
St. Kysibelská, Úvalská
19.10. Komunikace: Úzká, Sopečná, Slovanská, Benátská,
U Ohře, Řadová, Česká, Šikmá, Hradištní, U Brodu,
Chodovská, Starorolská, Cihelní, Počerny
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová, Zahradní,

20.10.
21.10.

22.10.
23.10.
26.10.

27.10.
29.10.
30.10.

nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský
most, náměstí Republiky
Komunikace: Sokolská, Jahodová, Svatošská,
Souběžná, Šípková, U Dětské vesničky, Keřová, Horní
alej, U Ovčárny, U Kolny, Myslivecká, Spálená, Cihelny
Komunikace: Okružní, Tuhnická, Nové Domky,
Dvořákova, Truhlářská, Nejdlova
Noční mytí: Varšavská, T. G. Masaryka, Dr. D.Bechera,
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova, hlavní
přestupní stanice MHD
Komunikace: Nová, Lesní, Jánošíkova, Skalní,
Komenského, Terezínská, Modenská, Garibaldiho,
U Jezírka, J. Truhláře, U Lomu, K Linhartu
Komunikace: Smetanova, Školní, Hlávkova,
Družstevní, Třešňová, Kladenská, Kryzánkova
Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova,
Petra Velikého, Sadová
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová, Zahradní,
nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský
most, náměstí Republiky
Komunikace: Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla,
Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové, Krále Jiřího
Komunikace: Sedlecká, Krušnohorská, Chomutovská,
Ostrovská, Jáchymovská, Železná
Komunikace: Sportovní, Mattoniho nábř.,
Drahomířino nábř., Vítězná, Strmá, Pod Lesem,
U Podjezdu, Studentská

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Mateřské centrum letos slaví 20 let

O

d minulého měsíce září opět odstartovala
série „starých“, ale i nových kurzů a aktivit.
Do starých kurzů se pravidelně řadí programy pro rodiče s dětmi, např.: Hrátky s batolátky,
Klub rodičů a dětí, Poprvé bez mámy apod. Po
letech se opět otevřel intenzivní předporodní kurz,
cvičení pro těhotné, baby masáže a podpůrná
skupina kojení. Již druhým rokem navštěvují děti
od 12 měsíců Mateřinku, ve které se mohou těšit
na soubor každodenních aktivit, pro všechny rodiče
s dětmi mohou být zajímavé také mnohé víkendové

akce např.: Burza, Rej strašidel s dlabáním dýní,
Uspávání broučků, Kreativní omalovánky pro dospělé, Adventní spirála aj. Novinkou letošního roku je
poradenské centrum. Součástí Mateřského centra
v Karlových Varech je Pedagogicko-psychologická
poradna, podpora kouče v osobním i profesním
životě, poradenství v oblasti zaměstnanosti a mnoho
jiného. Mateřské centrum myslí na všechny. Těšíme
se na vás.

Žaneta Salátová,

ředitelka Mateřského centra

Autobusem na sv. Linhart
Pro velký úspěch město Karlovy Vary prodloužilo
provoz linky městské hromadné dopravy číslo 24
– víkendová a sváteční linka Tržince – Sv. Linhart
– až do konce října. A co na Sv. Linhartu o víkendu
a o svátcích dělat? Je tu oblíbené lanové centrum,
možnost občerstvení venkovního i v kavárničce,
výstava obrazů Josefa Rybáčka v místní minigalerii, krátká a bezpečná stezka korunami stromů,
vyhlídkové lávky a místa nad oborami jelenů sika,
daňků a divočáků, pozůstatky nedalekého kostela

Sv. Linharta, dendrologická „stezka stromů“ a také
poznávací stezka se siluetami lesních zvířat. Svatý
Linhart je také skvělé výchozí místo (nebo koncové)
pro výlety na Dianu a k jiným lesním vyhlídkám
a místům, třeba k novému Jungmannovu altánu
s monumentálním výhledem na březovskou přehradu. Ze sv. Linhgartu můžete rovněž vyrazit houbařit
nebo si užívat procházku v nejkrásnějším ročním
období lázeňských lesů, v lesním klidu a tichu. Jízdní řád zůstává stejný: tři odpolední páry spojů.

Tržnice – Linhart

×
×
×

×
×
×

Tržnice
Dolní nádraží
Západní
Stadion ZM
KV Arena
Plzeňská
Na Ostrůvku
U Zámečku
Svatošská
Doubí
Linhart
Linhart
Svatošská
U Zámečku
Na Ostrůvku
Plzeňská
KV Arena
Stadion ZM
Západní
Dolní nádraží
Tržnice

1
12.20
12.22
12.24
12.25
12.27
12.28
12.29
12.30
12.32
12.33
12.38
2
13.30
13.35
13.37
13.38
13.39
13.40
13.42
13.43
13.45
13.48

3
13.50
13.52
13.54
13.55
13.57
13.58
13.59
14.00
14.02
14.03
14.08
4
15.00
15.05
15.07
15.08
15.09
15.10
15.12
15.13
15.15
15.18

Linka je v provozu každou sobotu, neděli a svátek do 31.10. a je zajišťována minibusem s omezenou kapacitou.
× - zastávka na znamení
Na lince platí tarif MHD Karlovy Vary.

5
15.20
15.22
15.24
15.25
15.27
15.28
15.29
15.30
15.32
15.33
15.38
6
16.30
16.35
16.37
16.38
16.39
16.40
16.42
16.43
16.45
16.48

Krátké zprávy
◆ Statutární město Karlovy Vary upozorňuje
vlastníky kulturních památek umístěných
v Městské památkové zóně Karlovy Vary na
možnost podání žádostí o finanční příspěvek
z Ministerstva kultury ČR na obnovu kulturních
památek pro rok 2016. O finanční příspěvek
mohou vlastníci zažádat prostřednictvím
zástupců místní pracovní skupiny pro regeneraci.
Je nutné předem žádost projednat do 19. října
se všemi členy pracovní skupiny. Doporučujeme
obrátit se na kontaktní osobu (Mgr. Jana Těžká,
tel. 353 118 344, j.tezka@mmkv.cz).
◆ Diskusní fóra občanů s představiteli města
a magistrátu o problémech ve městě budou
pokračovat v listopadu. V kinosálu ZŠ Konečná
budou 4. 11. diskutovat občané městské části
Rybáře. V hostinci U Kaštanů v Rosnici se 11.11.
sejdou obyvatelé částí Sedlec, Čankov a Rosnice.
Začátku jsou stanoveny na 17:00.
◆ KV kartu lze dobíjet přes bankomaty České
spořitelny. Umístění bankomatů je na třídě TGM
16, v Horově 1, Vřídelní 35, Závodu míru 46
a v obchodních centrech Sedmička na Dolní
Kamenné a Varyáda ve Dvorech.
◆ Ke změně dopravního režimu došlo od
21. září v centru města. V ulicích Bulharská
a Jugoslávská byla zřízena zóna zákazu
stání, což znamená, že osobní automobily zde
budou moci parkovat pouze na vyznačených
parkovacích místech. Část třídy TGM bude
zjednosměrněna, a to v úseku mezi ulicemi
Zeyerova a Varšavská. Průjezd bude možný
pouze ve směru od Zeyerovy ulice.
Na části ulice Varšavská před Becherplatzem
bude příslušným dopravním značením stanovena
pěší zóna. Vjezd bude umožněn pouze vozidlům,
která zde na základě příslušného povolení
mohou parkovat, a ve vymezených časech
vozidlům zásobování.
◆ Začala rekonstrukce schodiště pod nemocnicí,
které propojuje chodníky v ulicích Ondříčkova
a Bezručova směrem ke vchodu do Krajské
nemocnice v Americké ulici. Schodiště bude
vybaveno oboustranným ocelovým zábradlím,
vybaveno odvodňovacím systémem, v pravé
schodišťové zdi bude vybudováno nové veřejné
osvětlení. Hotovo bude do konce listopadu.
◆ Ulice Okružní a Novém Domky dostanou nový
povrch. Předmětem stavby je obnova stávajících
komunikací a vjezdů na přilehlé pozemky,
včetně osazení nových silničních i záhonových
obrubníků a vytvoření nových parkovacích
stání s povrchem z vegetačních tvárnic. Dojde
k odfrézování konstrukce vozovky z asfaltu,
následně bude provedena sanace podloží,
provedení plné konstrukce vozovky a následně
k položení nových koberců ze živice. Obnovy se
dočká také zelená plocha. Hotovo bude do konce
listopadu.
◆ Nová autobusová zastávka na Mattoniho
nábřeží ve směru do centra má být hotová do
konce října. Budou provedeny úpravy zastávky,
vybuduje se záliv a nástupní hrana, která zvýší
komfort nástupu do autobusu. Současně bude
upraveno i místo pro přecházení komunikace,
bude zde vybudován ostrůvek.
◆ Oprava čeká rovněž Sportovní ulici od
křižovatky s Mattoniho nábřežím po vjezd do
areálu Dopravního podniku a části chodníku,
včetně odvodnění, opravy zídky a zařízení
v komunikaci.
7

• LIDÉ

Marie Velichová – 100 let

S

to let, úctyhodné životní jubileum, oslavila v září
paní Marie Velichová. Karlovaračkou je teprve
krátce. „Vnuk si tu založil rodinu, tak jsem se
sem společně s dcerou přestěhovala a plníme tu
roli babiček na hlídání,“ ozřejmuje své přesídlení do
Karlových Varů. Paní Velichová se narodila nedaleko
německého Dortmundu, kam byli její rodiče převeleni
za prací. Když jí bylo deset let, vrátila se rodina do
Československa, a protože tatínek se stal hajným
v Netolicích, strávila dětství v lesích. V dospělosti
spojila svůj život s Prahou a prací servírky, dlouhá léta
pracovala v Akademické dietní jídelně ve Vodičkově
ulici, 13 let obsluhovala hosty v Lucerně, pracovala
až do svých sedmdesáti let. Paní Velichová vychovala

jednu dceru, se kterou dnes sdílí byt na Růžovém
vrchu, raduje se ze dvou vnoučat a dvou pravnoučat.
Ráda hraje žolíky a kostky, luští křížovky, čímž si stále
tříbí mysl. V televizi sleduje zejména soutěžní pořady,
občas seriály. Fakt, že se dožila sta let, je i pro samotnou paní Marii velkým překvapením. „Nijak zvlášť
zdravě jsem nežila a nežiju. Nejradši si pochutnám na
dokřupava upečených kuřecích křidýlkách s tatarkou
a porcí hranolek nebo na pizze se šunkou a žampiony. I dnes si dopřeju 3 cigarety za den a desítku pivo,
ale jen skleničku v poledne,“ přiznává své neřesti
oslavenkyně. Paní Marii proto přejeme, ať si stále
se stejnou chutí dopřává své neřesti a užívá radost
z rodiny ještě dlouhá léta.

František Šmidlík – 95 let

V

e skvělé kondici a dobré náladě oslavil v září
95. narozeniny pan František Šmidlík. Narodil se
v Bratislavě českým rodičům, které na Slovensko zavály pracovní povinnosti. Po vzoru svého otce
strávil pan František celý svůj profesní život v administrativě a účetnictví. Studia a zaměstnání ho zavedly
do nejrůznějších koutů republiky. Žil v Českém Brodu,
Děčíně, Praze, Sušici, Vejprtech, Strakonicích, Aši.
Do Karlových Varů ho osud přivedl dvakrát. Poprvé
v době vojny, kterou si odsloužil na „Sachráku“, po
druhé začátkem sedmdesátých let, kdy potkal paní
Vlastu, svou druhou manželku, se kterou žije dodnes.
I přes pokročilý věk je pan František velmi aktivní.
Jako bývalý aktivní turista často vyráží na procházky.
„Šel bych i na houby, ale manželka mě samotného
nepustí,“ stěžuje si naoko. „Ale chodím, na nákupy,
jsem nákupčí maniak. A když jdu v Rybářích pro
brambory, vezmu to kolikrát přes Starou Roli. Manželka se kolikrát diví, co všechno nakoupím,“ vypráví
pan Šmidlík, který své ženě pomáhá i v domácnosti.
„Zastane všechny domácí práce, pověsí prádlo, záclo-

ny, udělá všechno, co už já nezvládnu,“ chválí paní
Vlasta svého muže, kterého si před lety získala díky
svému kuchařskému umění. A vyvařuje mu dodnes.
„Nejradši má svíčkovou, kachnu, štrúdl, koláče. Když

peču, ještě horké mi to bere z pekáče.“ Panu Františkovi přejeme k narozeninám ještě jednou pevné
zdraví a dlouhá léta alespoň takové domácí pohody,
jakou jsme při návštěvě manželů Šmidlíkových zažili.

Na snímku jubilant s manželkou Vlastou

Představujeme: Nový ředitel KSO
Rada města jmenovala na základě výsledků výběrového řízení od 1. října do
funkce ředitele Karlovarského symfonického orchestru Mgr. Petra Polívku.
Petr Polívka má s klasickou hudbou a řídícími
funkcemi bohaté zkušenosti. Patnáct let působil
v Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK,
z toho posledních pět let jako ředitel. Poté byl pět let
ředitelem Českého centra v Bruselu, kde mimo jiné
organizoval desítky kulturních akcí a většinu doprovodných kulturních akcí předsednictví ČR u Evropské
unie. Předtím, než zamířil do Karlových Varů, strávil
čtyři roky jako vedoucí mise Arcidiecézní charity
Praha v Zambii a Ugandě.
„Chtěl jsem se vrátit k práci pro orchestr, protože cítím, že tato práce je tím, co snad do jisté míry umím,
velice mě baví a mám ji rád. KSO jsem předtím viděl
8
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už před řadou let, takže jsem se ptal známých, které
samozřejmě v branži mám, a všichni o orchestru mluvili velice pěkně. To bylo velmi příjemné překvapení.
A návštěva závěrečného koncertu minulé sezony, kde
hrál s orchestrem Václav Hudeček, mi potvrdila, že
orchestr je na velmi dobré úrovni,“ říká Polívka. Jeho
prioritami jsou další zlepšování umělecké úrovně
orchestru, jeho personální stabilizace, hledání dalších
možností financování, i větších akcí, které přispějí
k dalšímu zviditelnění a image orchestru.
„Musím se všemi seznámit a promluvit si s nimi.
S některými lidmi jsem již mluvil, sešli jsme se mimo
jiné s šéfdirigentem Janem Kučerou a z našeho rozhovoru jsem měl velmi dobrý dojem. Čeká nás práce
na přípravách koncertní sezony 2016/2017. V úplně
první fázi si ale musím důkladně pročíst rozpočet
a také bude třeba řešit nějaké vnitřní administrativní
záležitosti,“ dodává nový ředitel.	
(krl°)

• BYDLENÍ / PR

Stará Role prošla omlazovací kúrou
Díky projektům, realizovaných z dotací Integrovaného operačního programu v letech 2007 až
2013 se městská čtvrť Stará Role změnila a mění
k nepoznání. Operační program, zaměřený na řešení
problémů v oblastech infrastruktury, veřejné služby
a územního rozvoje, přinesl obyvatelům Staré Role
proměnu stavu bydlení především v revitalizaci
veřejných prostranství a dále v regeneraci bytových
domů. V rámci aktivity 5.2.a) Revitalizace veřejných
prostranství přinesl úpravy sídlištního prostoru,
např. úpravu, obnovu a výsadbu veřejné zeleně,
zvýšení podílu, nezpevněných travnatých ploch, dále

41 milionů korun. Mnohé bytové domy ve Staré
Roli se dočkaly zateplení obvodového pláště, nové
fasády, výměny oken a dveří. Odstraněny byly vady
konstrukce střech, u základu domů se opravila
hydroizolace. Výměny a modernizace se dočkaly rozvody tepla, plynu, vody a také výtahy. Došlo k opravě
lodžií, balkonů a výměně zábradlí.

Práce pokračují dál
parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského
mobiliáře jako jsou lavičky apod. Vidět ve Staré Roli
je na každém kroku take výstavba, rekonstrukce
a sanace dopravní infrastruktury, např. parkovacích
ploch, pěších komunikací, chodníků a veřejných
prostranství. Modernizace se dočkaly rovněž volně
přístupné rekreační plochy. Dětem slouží nová dětská hřiště a další plochy pro odpočinek a sportovní
vyžití.
V rámci aktivity 5.2.b) Regenerace bytových
domů bylo realizováno 36 projektů, v celkové výši
přes 102,5 milionu korun. Dotace činila více než

Novou tvář dostává nyní veřejný prostor ulic
Fibichova a Janáčkova, park za Lidovým domem
a začala revitalizace území mezi ulicemi Truhlářská,
Školní, Hlávkova a bytovým objektem Dvořákova.
I tady budou upraveny komunikace, chodníky, bude
řešena doprava, součástí projektu jsou také parkové
a sadové úpravy. U vnitrobloku Třešňová je navržena
rekonstrukce vozovky a chodníku. Na opravy čeká
rovněž chodník v Okružní ulici a úseky ulic Hlávkovy,
Truhlářské, Dvořákovy, Závodu míru, Školní, Kladenské a Tuhnické. Program počítá rovněž s opravou
ulic Nad Dvorem, Rohová a Hornická kolonie. Také
tam dostanou chodníky asfaltový povrch a nové
obrubníky.

PROJEKTY IPRM IOP

Projekty IPRM IOP
1. Karlovy Vary, park v ulici Dvořákova
2. Karlovy Vary, park v ulici Karlovarská
3. Karlovy Vary, vnitroblok Truhlářská ulice
4. Karlovy Vary, vnitroblok Závodu míru
5. Karlovy Vary, revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice
6. Karlovy Vary, Stará Role, ulice Závodu míru - chodníky
7. Karlovy Vary, vnitroblok ulic Okružní - Karlovarská
8. Karlovy Vary, Stará Role - obnova chodníků a vozovek
8. Karlovy Vary - revitalizace veřejného prostoru ulic Fibichova a Janáčkova
9. Karlovy Vary, revitalizace veřejného prostoru - park za Lidovým domem ve Staré Roli
Suma

skutečná cena/předpokládaná
cena včetně DPH v Kč
9 838 783
6 559 597
1 279 859
10 433 871
5 897 308
2 368 257
3 696 786
27 660 883
11 775 640
15 170 194
94 681 178

dotace ERDF v Kč
8 362 966
5 575 657
1 087 880
8 732 060
5 012 712
1 700 241
3 136 303
23 511 750
10 009 293
12 894 664
80 023 526

fáze projektu
ukončen
ukončen
ukončen
ukončen
ukončen
ukončen
ukončen
ukončení 1/2015
ukončení 1/2015
ukončení 1/2015

inzerce

Pro bydlení hledají nejlepší místo
PR - Jednou z developerských společností, která
v našem městě připravuje lokality pro bydlení,
je a.s. Moyo holding. Působí v Karlových Varech
už více než 20 let. Mezi poslední lokality, kde
zajišťovala pozemky pro výstavbu rodinných
domů a individuální bydlení, patřilo území U Nové
vyhlídky mezi Sedlecem a Otovicemi a v Otovicích
lokalita U Kovárny. Předtím se podílela na přípravě
území pro obchodní centra na Dolní Kamenné nebo
na projektu rodinných domů v lokalitě U Vysílače.
„Naše motto zní: Dáme Vám vždy něco navíc.
Klienti mohou očekávat nejen pečlivě připravené
projekty na místech, které uspokojí i ty nejnáročnější, v dosahu služeb a zároveň v těsném sepětí
s přírodou. Snažíme se, aby námi realizovaný

projekt přinesl konkrétní přidanou hodnotu přímo
našim klientům a nepřímo také městu či obci, kde
je projekt realizován,“ říká ředitel společnosti Moyo
holding Ing. Jan Humplík. Přidanou hodnotou může
být nové veřejné prostranství, dětské hřiště, veřejná zeleň nebo vyhlídka a odpočinkové místo, jak
tomu bylo v Sedlci. Tam na okraji lokality rodinných
domů vyrostla Nová vyhlídka, nabízející jedinečný
pohled na panorama Krušných hor. „Chceme,
aby i v budoucnosti platilo, že místo, které si náš
zákazník vybere, bylo nejen dobře dopravně přístupné, s odpovídající vybaveností jako jsou školy
a obchody, ale aby také nabízelo co nejpříjemnější
bydlení s dobrými podmínkami pro volný čas,“
dodává ing. Humplík.

Lokalita Nová vyhlídka mezi Sedlecem
a Otovicemi
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hyde park

necenzurované názory politiků a občanů města

Laik se diví a odborník žasne

Zapomenutý kopec

Důvodů je mnoho, ale mají společného jmenovatele, a to obrovskou snahu po nezištné
službě zastupitelů a úředníků magistrátu nám
karlovarským voličům. Je mi velice líto, že
mnozí z obyvatel tuto skutečnost nedokáží
ocenit. Já bych rád byl tím opakem. Tak jako
mnohým ze zasloužilých příznivců města,
dostalo se i mně obrovského ocenění. Přestože
ještě žiju, mám již zde svůj pomník. Zatím
jen zasvěcení, nazývají občas skalní výchoz
nad R 6 před vjezdem do železničního tunelu
u Horního nádraží „ Lukšíkovou skálou. Moc si
to považuji, protože jsem si od roku 1958 po
přilehlé pěšině zkracoval cestu na vlak. Ptáte
se, čemu za tu poctu vděčím? Z mé strany
stačilo udělat málo: V roce jsem 1994 upozornil
na výrazný sesuv a erozi mezi Ostrovským
mostem a železničním tunelem z dolního na
horní nádraží. Zpracoval jsem na objednávku
města znalecký posudek na zmíněný problém.
Každých pět let jsem nelenil posílat opakovaně
stížnost na nebezpečný stav tohoto území.
Vcítil jsem se do vyčerpávající, 20 let trvající,
snahy zodpovědných, určit vlastníka nemovitostí mezi průtahem a Horním nádražím.
A nakonec jsem mohl popřát některým z těch,
kteří mi dlouhodobě vysvětlovali, že se mýlím
a vše je jinak a pod kontrolou odborníků, šťastný odchod do důchodu. Těm mladším jsem přál
služební postup, třeba na místo vedoucí odboru
dopravy. Tak jsem mohl nakonec uznat, že
všichni zodpovědní úředníci i politici pracovali
s péčí hospodáře a neutratili na začátku zbytečně stovky tisíc za zajištění svahu. Naopak
zhodnotili "akcie" po zavalení části jízdního
pruhu uvolněnými kameny z "mé" skály na
současné miliony korun. Jelikož myslí též
na budoucí vývoj svahu, tak vůbec neomezují přítok povrchové vody na svážné území,
aby měli zhotovitelé práci i v budoucnosti.
Správnost tohoto řešení je možno spatřit na
zřícené opěrné zdi za domy v Jasmínové ulici,
tedy v těsném blízkosti mé skály. Závěrem tedy
všem zodpovědným vyslovuji svůj obdiv. Já
takové nervy nemám.

Ing. Jaroslav Lukšík

bývalý cestář a znalec

v oboru vodního hospodářství

Nad Horním nádražím je výrazná vyvýšenina,
divným omylem či hříčkou úředníků nazývaná
Růžový vrch. Procházka po něm je výkonem
vskutku sportovním, neboť přístup na samotný kopec vyžaduje sílu, postřeh, horolezecké
jištění a u dam především rezervní lodičky.
Dostat se tam lze po historické lávce, rezavé,
s odpadajícími kousky kovu, nahnilými prkny,
odpadávajícími na koleje. A nebo proběhnout
pod viaduktem, kde se co chvíli "zasekne"
kamion, chytře objíždějící mýtné brány, či
vlastnící navigaci z roku 1939. Chodníky na
Růžovém vrchu prakticky neexistují, jen cosi
chodník připomínající, ale pamětníci vědí, že
tam kdysi byly. Pohled z Karlových Varů směrem na Růžový vrch je neštěstí samo. Chaoticky osazená stráň mezi Chomutovskou ulicí
a starou silnicí, mimochodem dnes s frekvencí
aut větší než průtah, nebyla nikdy rekultivována. Staré stromy, uvnitř uhnilé čas od času
padnou a je velké štěstí, že zatím beze ztrát
na životech. Tristní zážitek je okolí prodejny
JIP, resp. Irská a domova důchodců. Je pouze
otázka času, kdy starý most spadne. Jen tak,
sám od sebe, zkrátka stářím. A tak kolem
toho chodíme, snažíce se nešlápnout do psích
výkalů, neboť po svých psech je sbírají jen ti
slušní. Bylo by krásné asanovat starou stráň,
vysadit na ní sakury a jiné okrasné keře, což
naše parky a sady umějí. A občané, vida ten
div, rádi pomohou. Nerad bych opomněl přístup
na Růžový vrch směrem od Rybář kolem krematoria. Silnička se krásně kroutí, plná hrbolů,
děr, vypadaných kostek a hadry bezdomovců.
Rád připomínám, že tudy pojede jeden každý
z nás, bezdomovci ale i ti, kteří sedí v radě
města nebo kraje. Protože čas je jeden z mála
spravedlivých. A žádná z politických stran,
ať už se nazývá jakkoliv, ho neumí zastavit.
Věřím, že se mnou budou souhlasit Karlovaráci,
vytěsnění ze středu města do okolních sídlišť,
která se snaží jak mohou zkrášlit, upravit okolí,
leč bez potřebné techniky je to složité.

Petr Tomáš Malecký

Nezodpovězených otázek přibývá
Poslední srpnový pátek jsem s úžasem
sledoval jak se řediteli MPCAD Aloisi Ježkovi
podařilo na operní koncert vyprodat až po strop

Národní dům. Šlo o unikátní záměr jakéhosi
operního Reader’s digest, kdy si za jeden večer
a jedno vstupné vychutnali diváci dvě světové
opery – Traviatu a Carmen. Navíc v tomto
netradičním koncertně jevištním provedení
nebyli účastníci ochuzeni ani o libreta obou
oper, neboť protagonisté si tuto neobvyklou
formu tak užívali, že ke skvělým pěveckým
výkonům přidávali i výrazné herecké prvky.
To vše za vysoce profesionálního doprovodu
KSO ocenili diváci dlouhotrvajícím bouřlivým
potleskem, který zcela po zásluze patřil
i autorovi tohoto báječného večera – Aloisi
Ježkovi. Aby nebylo té radosti zase příliš,
hned v následujícím týdnu vyšel denní tisk
s titulkem „Karlovým Varům i v letošním
roce ubývá hostů“. V době, kdy naše
země zaznamenává největší hospodářský
růst z celé Evropy, kdy roste návštěvnost
celé republiky a to i v místech, o nichž se
dříve téměř nevědělo, která však cíleně
investují do své atraktivnosti pro stoupající
návštěvnost. V tisku například generální ředitel
karlovarské hotelové společnosti Axos Jan
Motlík odhaduje reálný propad návštěvnosti
o 30 až 40% oproti již alarmujícímu stavu
v loňském roce. V Karlových Varech se však
drží zatvrzele trend drahoty a nudy, jakoby
zde nikdo o příliv hostů nestál, jakoby na
příjmech z lázeňství a z turistického ruchu
nebyla závislá značná část obyvatelstva
včetně většiny místních podnikatelů. A tak
se ptám: Kde je znovuobnovený samostatný
personálně i finančně silný odbor kultury,
který nejen zmapuje, ale hlavně trvale využije
veškerý potenciál místní kulturní sféry pro
oživení a atraktivitu města? Kde je aktivní
marketink štědře finančně dotovaného
Infocentra, když zejména pro konání kongresů,
sjezdů, konferencí a valných hromad velkých
společností má naše město ty nejideálnější
předpoklady? Kde jsou připravené pozemky
v okrajových částech pro lehký ekologicky čistý
průmysl?… Za tento dlouhotrvající koncert
lhostejnosti a neschopnosti si současné
vedení našeho ještě ne tak dávno slušně
prosperujícího města vyslouží zcela jistě a po
zásluze něco, co se bude velice výrazně lišit od
onoho nadšeného potlesku za výše uváděný
zdařilý operní večer.

Ivan Šendera

Tato stránka je věnována necenzurovaným názorům zastupitelů a občanů města na aktuální témata. Příspěvky v maximální délce 2 000 úhozů včetně mezer
s uvedením jména a e-mailu autora zasílejte na: kvradnicnilisty@seznam.cz. Uzávěrka KRL č. 11 je 13. října 2015.
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• ŠKOLY

50 let naší školy

K

dyž počátkem září 1965 finišovaly závěrečné
přípravy na otevření nové Pedagogické školy
v Karlových Varech, která vznikla spojením
Pedagogické školy v Sušici a Pedagogické školy
v Chebu, málokdo asi tušil, že tato nová škola bude
poskytovat střední pedagogické vzdělávání pro Západní Čechy minimálně po dobu následujících 50 let.
Při slavnostním otevření školy v roce 1965 asistovala
tehdejší Československá televize, což byl jednoznačný signál o významnosti okamžiku. Záhy po svém
vzniku se škola personálně velmi rychle stabilizovala,
což se okamžitě začalo projevovat na vysoké kvalitě
vzdělávání a z tohoto plynoucím vysokém renomé
školy nejen v regionu. Škola v té době dokázala
vzdělávat žáky nejen v denní formě studia, ale vysoký
počet žáků navštěvoval i dálkovou a večerní formu
studia. V 70. letech 20. století byla nedílnou součástí
vzdělávání budoucích učitelek MŠ a vychovatelů, pravidelně organizovala celonárodní přehlídky pěveckých
sborů středních pedagogických škol v celé tehdejší
ČSSR, aktivně se zapojovala do organizace sportovních soutěží též celonárodního formátu. V následujících 80. létech 20. století si škola nadále udržovala
své výjimečné postavení mezi ostatními středními

Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola
školami. O atraktivitě školy vypovídá stabilní počet
tříd mezi 22 až 24 a počet žáků mezi 550 až 560.
Změna nastává na přelomu 80. a 90. let 20. století,
kdy především díky vnějším zásahům MŠMT a dalším
restriktivním opatřením škola přestává být solitérní
pedagogickou školou. Dočasně se součástí školy

Program oslav výročí školy
16. 10.
17. 10.

17:00 hod
10:00 hod
10:30 hod
11:00 hod
11:00 hod
12:00 hod
13:00 hod
14:00 hod
19:00 hod

KONCERT KDS Kostel Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli
OTEVŘENÍ ŠKOLY
ZAHÁJENÍ A KULTURNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ (aula)
SETKÁNÍ BÝVALÝCH A SOUČASNÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY (sborovna)
VYSTOUPENÍ DIVADELNÍHO STUDIA (019)
VYSTOUPENÍ DIVADELNÍHO STUDIA (019)
ZPÍVÁNÍ S KDS (aula)
UKONČENÍ AKCÍ VE ŠKOLE
BÁL (Lidový dům Stará Role)

Tradiční veletrh škol
Hotel Thermal bude ve dnech 13. až 15. října místem tradiční prezentační akce Škola 2016. Pořádá
ji Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy
Vary, Národní institut pro další vzdělávání Praha
a firma Top info. Slavnostní otevření výstavy bude
13. října ve 12 hodin a pokračovat bude oba následující dny 14. října od 9 do 17 hodin a 15. října
od 9 do 14 hodin. Veletrh má pomoci těm, na které
po dokončení základní školy čeká rozhodnutí „kam
dál“. S pomocí rodičů, učitelů i starších kamarádů
vybírají vhodnou střední školu či učiliště. Vyznat
se v nabídce středního školství není pro žáky ani
rodiče jednoduché a objíždět všechny vybrané
školy je nereálné. V lepší orientaci pomůže právě
akce ŠKOLA 2016. Na veletrhu potkáte zástupce
většiny škol z našeho regionu. Můžete si pohovořit
i s jejich studenty, kteří vám mohou hodně říct
o životě na škole, o jejích výhodách i slabinách
a nemusíte se tak omezovat na informace, které
dostanete z internetu, brožur, nebo od vyučujících a pracovníků školy. Na veletrhu také máte
vše jako na dlani, a to včetně škol, o kterých jste
dosud neslyšeli. Návštěva může mnohým otevřít

oči a navést ke studiu, které by jinak přehlédli.
Pro mnohé střední školou příprava na profesní
život nekončí. Po dokončení školy čeká absolventy
další rozhodnutí, zda pokračovat ve studiu, nebo si
hledat zaměstnání. Na veletrhu dostanou příležitost
také zástupci vyšších odborných a vysokých škol
z celé ČR a rovněž i nejvýznamnější zaměstnavatelé z regionu. Během tří dnů, po které jsou brány
hotelu Thermal otevřeny, přiláká veletrh na pět
tisíc návštěvníků z řad žáků a studentů i uchazečů
o zaměstnání. Návštěvníci se mohou těšit na 50
expozic z regionu i mimo region, včetně vyšších
odborných škol a škol vysokých. Na výstavě bude
umístěn i stánek Pedagogicko-psychologické
poradny s jejím informačním a poradenským
centrem. Prezentovat se bude Karlova univerzita
Praha, Bankovní institut - vysoká škola Praha,
Veterinární škola z Českých Budějovic, Vysoká
škola zemědělská Praha, Jihočeská zemědělská
univerzita Č. Budějovice, Západočeská univerzita
Plzeň, VŠ technická a ekonomická Č. Budějovice,
UJEP Ústí nad Labem.
Více na: http://vystava-skola-karlovyvary.iplace.cz/.

stala rodinná škola, od roku 1995 jsou součástí školy
i gymnaziální obory a po doslova úmorném úsilí se
stala součástí školy od roku 2005 i vyšší odborná
škola. Dnes má škola poněkud delší název, ale nic
neztratila ze své pedagogické orientace, ke které
přidala ještě orientaci na sportovně nadané žáky
a orientaci na oblast sociální. Jako víceoborová škola
zvládla demografický pokles počtu žáků po roce
2005 a v době, kdy jiné školy oslabovaly počty žáků,
SOŠ pedagogická, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary
naopak o 100 žáků posílila. Myslím, že nemůže být
konkrétnější důkaz kvality a dalšího rozvoje školy. Na
konci bych chtěl poděkovat a pozdravit všechny bývalé i současné pedagogy, žáky i další zaměstnance
školy, neboť to byli právě oni, kdy tvořil image školy.
A právě z něho škola čerpá dodnes a bude čerpat i do
budoucna.

Mgr. Bohuslav Peroutka, ředitel školy

Škola na Růžovém vrchu
slaví 40. narozeniny
Naše škola si v tomto roce připomene 40.
výročí svého založení. Při této příležitosti
zveme všechny současné i bývalé pedagogy
a zaměstnance na Den otevřených dveří, který
se uskuteční v úterý 27. října 2015 od 14.00
do 17.00 hodin. Bude možné si prohlédnout
všechny prostory školy, současné práce žáků,
jejich výsledky i něco z historie školy. Čeká vás
krátký kulturní program i malé občerstvení.
Budeme se těšit na vaši návštěvu.

Vedení školy i celý pedagogický sbor
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• HISTORIE

KARLOVARSKÉ DOMY
ARCHITEKTI
STAVITELÉ
V

posledních letech vychází o Karlových
Varech stále více knih. Dnes vás chceme
upozornit na jednu z nejnovějších, která
se právě objevila na knihkupeckých pultech.
K její realizaci se spojili památkář Mgr. Lubomír
Zeman, stavitel Ing. Milan Špička a novinářka
Mgr. Eva Hanyková. Jejich společné dílo pojednává o historii i současnosti některých karlovarských domů, určených lázeňství a cestovnímu
ruchu. Zabývá se architekturou, výstavbou,
majiteli, návštěvníky a často i příběhy, které se
v některých domech odehrály. Není zapomenuto
ani na kolonády, veřejné budovy, výletní místa
a sakrální stavby.
Kniha obsahuje rovněž podobizny a osudy architektů, kteří v Karlových Varech působili: Kilián
Ignác Dienzenhofer, který navrhl a postavil
perlu baroka - chrám Maří Magdalény, Friedrich
Ohmann, autor někdejší Zámecké kolonády,
Alfred Bayer ze slavné rodiny výrobců karlovarských oplatek, Karl Ernstberger, jenž byl žákem
slavného vídeňského mistra Otto Wagnera, Karl
Haybäck, kterého na Karlovarsko přivedl Heinrich Mattoni. Vypráví o vídeňských architektech
Fellnerovi a Helmerovi, o Corbusierovi, který
naše město přirovnal ke sletu dortů, o Adolfu
Loosovi, nezapomíná na tvůrce Mlýnské kolonády Josefa Zítka, na Rudolfa Welse, jehož dílem
je dnešní poliklinika nebo sanatorium Bellevue v Jarní ulici. Nelze nevzpomenout ani na
prvního poválečného karlovarského architekta
Ladislava Kozáka nebo na nezapomenutelného
hlavního architekta města Adolfa Petra, který
mj. navrhl studentské domovy v Drahovicích.
Hovoří i o stavitelích: velmi pilném Karlu
Hellerovi, který tu po sobě zanechal třeba na
12
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Architekt Karl Ernstberger navrhl stavbu dnešních hotelů Central a Sevastopol, domu
Marsoner-Wied na Tržišti, lázeňských domů Wolker, Albatros, vil Titania, Minerva, Mimosa
a několika dalších vil v Tuhnicích. Kresba Monika Tobischová

• ARCHITEKTURA

Nemálo zajímavostí se dočtete o vile Becher.

Zajímavou historii skrývá za svými stěnami také Rýnský dvůr.
Tržišti secesní dům Zawojski nebo Na Vyhlídce
vilu Adler či vilu Becher na třídě Krále Jiřího.
Vynikajícím stavitelem byl rovněž Josef Waldert.
Vybudoval známý hotel Savoy-Westend a řadu
dalších nádherných vil v části města zvané
Westend. Své místo našel po návratu z Vídně
mezi karlovarskými staviteli také Julius Srb,
který se podílel na výstavbě Imperialu i dostavbě Vojenského lázeňského ústavu a pro
svou rodinu postavil v Horních Drahovicích
ve stylu art deco vilu Sankt Georg. V nedávné
době realizoval v Karlových Varech výrazné
stavby Ing. Svatopluk Zídek - bazén Thermal,
lázeňská sanatoria Tosca a Bristol v Sadové
třídě, obchodní centrum Perla na Masarykově
třídě, rekonstrukci hlavní pošty, Městské tržnice,
Vindobony a Švýcarského dvora.
Čtenáři, kteří milují příhody vážící se k domům,
si přijdou na své při pročítání informací o Astorii,
Belle Alliance, Dvořáku, Elefantu, Grandhotelu
Pupp, Imperialu, Jesseniu, Hotelu Kolonáda,
Krásné královně, Kriváni, Lützowu, Petru,
Rýnském dvoře, Thermalu, Tosce či Zawojském.
Svá tajemství prozradí vily v Křižíkově a Westendu, stejně jako sakrální stavby a vrchy s rozhlednami nebo Dorothein gloriet, který nechal
postavit hrabě Christian Clam-Gallas, aby se
nezapomnělo na to, jak překonal zákaz vstupu

do pokoje vévodkyně Dorothey Kuronské.
Kniha formátu A4 je vybavena množstvím
fotografií i kresbami Petra Strnada a Moniky Tobischové. Graficky ji pojednal Ateliér Jana Pelce.

Eva Hanyková

Určitě vás potěší vyprávění o Dorotheině
glorietu.

Císařské lázně stále čekají na svého "prince na bílém koni", který je konečně opraví a vrátí
k užívání veřejnosti. 
Kresba Petr Strnad
13

• KULTURNÍ TIPY

24. října: Divadelní premiéra Slepice
Kohoutí zápasy bývají zběsilé a krvavé! Zvlášť když
jde o Slepici. Současný ruský autor Koljada píše
o dvou chlapících, kteří spolu bojují o mladou, pohlednou a hlavně cynickou herečku – řekněme mladou
Slepici. A o dva chlapíky zase zápasí jejich manželky,
krapet už otlučené životem, ale plné energie vyrvat
mládí jeho kořist. Řekněme – ne to vlastně říci
nemůžeme, protože jsme slušně vychovaní...prostě
dominantní, uhnízděné Slepice. Boj, který sledujeme,
probíhá na život a na smrt...všichni proti všem...ze
zápasu omluví jenom ta s kosou. Hrůzná podívaná. A přesto se nemůžeme nadechnout – smichy.
Koljada si bere na paškál sebe samého i nás všechny
dohromady, naši sebelásku, přehnané sebevědomí,
kariérismus, naši bezbřehou povýšenost, touhu zazářit, vymanit se z malého světa, kam přece naše velká
ega nepatří anebo alespoň utéci z toho malého města,
které tolik svírá....Autor všem kouhoutům a všem
slepicím sráží hřebínek a směje se s námi, čtenáři,
diváky, sám nad sebou, nad námi všemi. Je to kladný,

očistný smích, vždyť kam s důstojností...ta je nudná!
Přijďte se pobavit s Koljadou a našimi herci, kteří před
vámi vybojují v kohoutí aréně své vítězství! Přijďte se
pobavit s Lucií Domesovou, Karlem Besedou, Magdalenou Hniličkovou a našimi hosty – výtečným hercem
Západočeského divadla Cheb Pavlem Markem
a hlavně Šárkou Hrabalovou z Těšínského divadla (na
snímku vpravo).

Roli Ally ve Slepici
si zahraje Šárka
Hrabalová

Nikolaj Koljada: Slepice. Gogolovská komedie o milostném pětiúhelníku a padajících maskách. Překlad
Gabriela Palyová, režie Jiří Seydler, výprava Marta
Roszkopfová, úprava a dramaturgická úprava Petra
Kohutová, hrají Šárka Hrabalová j. h. (Alla), Lucie
Domesová (Diana), Karel Beseda (Fjodor), Pavel Marek
j. h. (Vasilij), Petr Richter, Johana Selecká a další.
Veřejná generálka Činohry Karlovarského městského
divadla v pátek 23. října 2015 v 10 hod., premiéra
v sobotu 24. října 2015 v 19.30 hod.

Jiří Seydler, umělecký šéf KMD

2.-19. října: JazzFest bude svátkem hudby

Americký saxofonista Bob Mintzer, jeden z nejlepších
hráčů na tento nástroj na světě a několikanásobný držitel prestižních hudebních cen Grammy, je
hlavní hvězdou letošního 32.ročníku mezinárodního
jazzového festivalu JazzFest 2015. Uskuteční se od
2. do 19. října a město tradičně festival podporuje
největším dílem. Dramaturgie festivalu, pořádaného již po šestnácté sdružením Jazzový kruh v čele
se saxofonistou a laureátem Ceny města Milanem

Krajícem, je zaměřená především na moderní jazz
a jeho fúzi s jinými hudebními žánry, včetně hudby
symfonické, za účasti muzikantů z celého světa. Vedle
posluchačů – jazzových specialistů a těch, kteří jsou
otevřeni všem žánrům, pamatuje i na mladé posluchače, kteří si cestu k jazzu teprve hledají. Především
na ně je zaměřený první koncert, na kterém vystoupí
formace M. K. Collective, vedená Milanem Krajícem,
dále na R&B a soul zaměřená Erika Fečová a soulová
skupina Soul Resolution. Dalšími lahůdkami budou
koncerty v Grandhotelu Ambassador Národní dům.
Na prvním se představí violoncellista KSO Martin
Ondráček s triem Henry Band, karlovarský Repre
Big Band, Karlovarský symfonický orchestr, smíšený
pěvecký sbor Karlovarský výběr a Rene Trossman
Band. Vrcholem letošním JazzFesteu bude vystoupení
saxofonisty Boba Mintzera (na snímku). Letošní
Jazzfest bude tedy hudebním svátkem pro příznivce
nejen jazzové hudby.
(Program JazzFestu na str. 22)
Lev Havlíček

do 31. října: výstava kreseb na sv. Linhartu
Až do konce měsíce října jsou každou sobotu
a neděli od 12 do 17 hodin ve výstavní síni na sv.
Linhartu k vidění kresby Josefa Rybáčka. Jde
převážně o krajinky, malované olejem ale i tužkou,
dále květiny a portréty. Vznikají tak, že autor
fotografuje zajímavá zákoutí a motivy přírody
a pak je namaluje. Josefa Rybáčka provází láska
k malování celým životem. Díky této zálibě se
vyučil malířem porcelánu. Po vyučení pracoval
v Karlovarském porcelánu ve Staré Roli. V roce
1989 nastoupil po konkurzu jako malíř krajinných
a květinových motivů v porcelánce Pirkenhammer
v Březové, kde působil deset let. Po uzavření této
porcelánky se vrátil jako ruční malíř porcelánu do
firmy Moritz Zdekauer ve Staré Roli, kde maloval
až do svého odchodu do důchodu v roce 2014.
14
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Současnou výstavu 31 obrazů na sv. Linhartu mu
uspořádaly Lázeňské lesy.

Roli Ally v Koljadově gogolovské komedii
o milostném pětiúhelníku a padajících
maskách Slepice jezdila zkoušet do Karlových
Varů Simona Postlerová. Těšila se na
premiéru a našeho karlovarského diváka.
V rozhovoru, který poskytla KRL řekla: „Hra
Slepice mě zaujala hned při prvním čtení.
Je vtipná a zároveň nostalgická – a takovou
kombinaci mám ráda. Nabízí přemýšlet
o lidských postojích, jako je malost, závist,
pomstychtivost, mindráky, ale nabízí cestu, jak
z toho ven, formou nadsázky. Pro nás i diváky
formou laskavou, pochopitelnou a hlavně
přehlednou. Takovou, kterou přijmeme. Řekla
jsem si: jo, u toho chci být...“ Bohužel paní
Postlerové vážné rodinné problémy zabránily
práci dokončit. Rychlé řešení – protože
datum premiéry pro našeho diváka je svaté
– bylo jediné možné: inscenační záskok
Šárky Hrabalové, která stejnou roli hraje
v Českém Těšíně. Šárka Hrabalová strávila
těsně po ukončení hereckého studia několik
sezón v ostravském Divadle Petra Bezruče
(spolupracovala s režiséry, kteří jsou známí
i ve Varech – pod vedením Vladimíra Morávka
hrála Ludmilu v Dobře prodané nevěstě ale
valnou část své herecké kariéry je věrná
Těšínskému divadlu, v němž je v angažmá se
svým manželem Zdeňkem Hrabalem. Šárka je
zkušenou představitelkou rolí charakterních,
komediálních i muzikálových.
Nutno se sklonit před odvahou Šárky
Hrabalové, s níž se rozhodla pomoci kolegům
a převzít postavu Ally v Karlových Varech. Jak
divadelníci vědí, naskočit do rozezkoušené
inscenace není žádná legrace – ale doufáme
(vlastně jsme si téměř jisti), že Šárka to
zvládne a naši diváci ji podpoří, a to nejen na
premiéře.

• OKOLNÍ OBCE

•VŠEBOROVICE•

Všeborovice (dříve Schobrowitz, Schuarwitz a Šobrovice). Nejstarší osídlení lokality
datují archeologové do střední doby kamenné (mezolitu). Už tehdy se na skalnatém
výběžku nad Ohří nacházelo tábořiště pravěkých lovců. Podle koncovky českého
názvu (-ice) lze usuzovat, že osada je slovanského původu a byla založena ještě
v době přemyslovské správy v Sedlci do 12. století. Do roku 1880 je obec uváděna
převážně pod názvem Schobrowitz. Teprve v roce 1923 se začal prosazovat původní český název Šobrovice. Po Mnichovu a připojení Sudet k Německé říši v letech
1938 až 1945 se užíval pouze německý název. Po roce 1946 se z podnětu historiků
změnil na Všeborovice. Většina katastrálního území o rozloze 301 hektaru je ve výšce
410 m/m. V katastru Všeborovic se Vitický potok vlévá do Ohře.

Původně zemědělské dvory

Z nejstarších dochovaných záznamů víme, že
osada Všeborovice patřila vždy pod dalovické
panství. První oficiální zmínky o Všeborovicích
jsou v daňovém výnosu z roku 1523. Proto se
tento rok bral jako datum založení obce. V té
době patřila osada majiteli dalovického panství
Albrechtu Hýzrlemu z Chodova, který sídlil od

roku 1498 na zdejší tvrzi. Osada měla osm samostatných zemědělských dvorů různé velikosti
a rozkládala se v místech dnešních horních Všeborovic. Další zmínka o obci byla roku 1525, kdy
se sepisoval majetek drobné šlechty. Všeborovice
byly tehdy uvedeny opět jako obec v majetku Albrechta Hýzrleho. V roce 1651 zde žilo 46 obyvatel, kteří obdělávali téměř 83 hektarů polí v okolí.

Byla to v celé karlovarské oblasti největší výměra
obdělávané půdy na jednoho zemědělce. Celkem
měly tehdy Všeborovice 192 hektarů zemědělské
a lesní půdy a jednotlivé usedlosti měly v průměru 21,3 hektaru polí. Po skončení třicetileté války
(1618-1648) zde žilo méně než padesát obyvatel,
zmenšila se ale výměra. Zemědělské půdy bylo
v okolí jen 80 hektarů a dalších 110 hektarů
tvořily lesy.

Německé tradice

Od vrcholného středověku přicházeli do Všeborovic, stejně jako do celého Podkrušnohoří, kolonisté z Německa. Postupně se mísili s původním
obyvatelstvem. Časem se stala němčina hlavním
jazykem. Také způsob vedení obce byl podle německých tradic. Ze starých kronik je známo, že po
třicetileté válce byl do Všeborovic dosazen obecní
představený, který určil vždy někoho, kdo byl
v obci zodpovědný za výuku čtení a psaní. Tento
„učitel“ nemusel do roboty a byl placen převážně
v naturáliích. Každá usedlost mu musela odvádět
několik kilo brambor, kukuřici, pšenici, ječmen
apod. Pro své ovce a kozy obdržel potřebné krmivo a k Vánocům dostal čtyři guldeny. Obdobný
deputát dostával i místní kovář.

Dělení na horní a dolní

Místní hostinec Egerthal

Místní rozdělovali obec na horní a dolní Všeborovice. U horní části se původně jednalo o osadu,
která vznikla v době slovanského osídlení na
kopci s výhledem na Ohři. Nové (dolní) Všeborovice byly založeny pod kopcem na břehu Ohře až
po roce 1880 na podnět barona Friedricha Riedl
von Riedenstein. Důvodem jejich založení bylo
rozšíření zemědělské produkce pro zásobování
průmyslové části Dalovic (porcelánka, doly na
uhlí). Proto majitel panství nabídl místním půdu na
pěstování zemědělských plodin. V roce 1848 bylo
15

• NÁŠ SERIÁL

Dolní Všeborovice roku 1926
ve Všeborovicích třináct domů, které stály hlavně
ve starých Všeborovicích a na vyvýšenině nad
Ohří, přibližně v místech mezi dnešní benzinovou
pumpou a bývalým Výzkumným ústavem jemné
keramiky a porcelánu.

Přírodní rarita

Nad řekou Ohří mezi novými a starými Všeborovicemi se rozprostírala tzv. Hout (pastviny).
Tato část byla ceněna zejména kvůli přírodnímu bohatství a v 19. století byla považována
za přírodní rezervaci. Nacházely se zde velké
krystalicko-zrnité bílošedé kamenné bloky mimořádné tvrdosti, které byly údajně pozůstatkem
řečiště Ohře z doby druhohor. Po roce 1904 se
kamenné bloky odstřelovaly a lámaly na menší,
aby s nimi bylo možné manipulovat. Většina byla
použita v horních Všeborovicích na vyrovnání cest
a terénu v polích, zbytek byl použit na zpevnění
bahnitých cest v okolí Dalovic. Z přírodní rezervace vznikla časem orná půda a ovocné sady.
Dodnes nacházíme v katastrálním území Všeborovic menší samostatné kamenné bloky. Druhým
přírodním bohatstvím je východně od horních
Všeborovic velké ložisko bentonitu. Jde o keramickou surovinu mimořádně pevnou a plastickou.
Podle Územního plánu města Karlovy Vary by přes
část tohoto ložiska měl v budoucnosti vést velký
silniční obchvat Karlových Varů.

školním statku, který byl připomínkou někdejší
zemědělské osady.

Školní statek

Jednou z velkých zemědělských investic byl
kravín, dokončený roku 1968 v horních Všeborovicích. Ještě než do něho přemístili krávy, vypukl ve
starém kravíně v horních Všeborovicích 31. srpna
1968 ráno požár. Naštěstí všech 76 dojnic stihli
z objektu včas vyvést. Při požáru shořelo 600
metráků sena a střecha kravína. Oprava budovy
trvala dva měsíce. Místní požárníci zasahovali
v průběhu roku 1968 ještě při povodních, řadě
požárů a stihli opravit požární zbrojnici u dalovické pošty. Po roce 1989 se zemědělská výroba
na školním statku ve Všeborovicích postupně
omezovala, až zanikla. V současnosti jsou všechny
objekty soukromým majetkem.

Výměna obyvatel

Všeborovice zažily, podobně jako okolní obce,
několik proměn obyvatelstva. Po vzniku
Československa zde roku 1918 žilo 88 procent
obyvatel německé národnosti. Mezi zbývajícími
12 procenty převládali Češi, kteří však museli
kolem roku 1938 z pohraničí odejít. Po roce
1945 došlo k odsunu německých starousedlíků,
které jen zčásti nahradili dosídlenci z českého
vnitrozemí. Do Všeborovic přišla velká skupina
nových obyvatel z moravského venkova se
zájmem pracovat v zemědělství nebo v dalovické
porcelánce. Část z nich našla také uplatnění na
16
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Požár statku roku 1968

Samostatnost

Všeborovice byly dlouhá léta samostatnou obcí.
Měly svůj „Gemeindeamt“ (obecní úřad) v domě
čp. 56 (vila nad farou v blízkosti hřbitova).
Samostatnost si udržely i během první republiky
mezi lety 1921 až 1930. Po roce 1945 se tento
obecní úřad přestěhoval do čp. 26 v ul. Dolní
(tehdy ul. Rudé armády), kde byl i v 50. letech,
až do 1. července 1960, kdy byly Všeborovice
připojeny k Dalovicím. Stalo se tak v rámci
reorganizace, kdy bylo území republiky rozděleno
do 10 krajů a 108 okresů. Mezi lety 1960 až
1974 byly Všeborovice částí obce Dalovice. Pak
se od 1. ledna 1975 do 23. listopadu 1990 staly
městskou částí Karlových Varů. K poslední změně
došlo 24. listopadu 1990, kdy se Všeborovice
staly opět součástí obce Dalovice. Dnes má část
Všeborovice 142 domů, kde žije 417 obyvatel
(sčítání 2011).

• OKOLNÍ OBCE

• VYSOKÁ •

Vysoká (dříve Hohendorf). Obec Vysoká se původně nazývala Hohdorf, pak Hochdorf a později Hohendorf. V roce 1655, kdy se mapoval majetek drobné šlechty na
Loketsku, byla obec poprvé uvedena jako součást panství, jehož majitelkou byla
Agnes Maria Kahnin von Belasy. Od roku 1869 až do roku 1890 byla pod názvem
Hohendorf osadou obce Šobrovice. V letech 1990 až 1910 dostal Hohendorf samostatnost. Samostatnou obcí byla rovněž mezi lety 1921-1930, kdy patřila do
okresu Karlovy Vary. Od roku 1923 se začal prosazovat český název Vysoká. Tehdy
už všechny obce v okolí užívaly české názvy. V letech 1938 až 1945 po zřízení župy
Sudety se znovu vrátil název Hohendorf. Od roku 1946 se obec jmenuje Vysoká.

Osada dřevorubců

První písemná zmínka o osadě Hohdorf je z roku
1437. Tehdy se v nedalekých Dalovicích stavěla
nová tvrz dvorcového typu. Na její stavbu bylo
třeba hodně dřeva, a tak se kácel les nad Vitickým
potokem. Po dokončení tvrze požádali dřevorubci
majitele dalovického panství o úrodnou půdu po
vymýceném lese. Postavili si zde domy a trvale
se usadili. V okolí osady začala vyrůstat malá
hospodářství. Zatímco Všeborovice založili Slované
a byly typickou zemědělskou obcí, Vysokou založili
němečtí kolonisté a bydleli v ní převážně němečtí
dřevorubci a nájemní dělníci. V 19. století se začala
i tady, na kopci nad řekou Ohří, rozšiřovat zemědělská produkce. Vznikl statek a šest zemědělských hospodářství různé velikosti.

Obec měla rynek

Osada na kopci se jen pomalu rozrůstala a modernizovala. Elektřina sem byla zavedena poprvé
roce 1913, celá obec byla ale elektrifikována až
po roce 1945. Většina domů byla hrázděných.
Střed obce tvořil rynek a domy byly řazeny do
úhledných ulic. Dobrovolní hasiči založili spolek ve
Vysoké roku 1908 a hasičskou zbrojnici postavili
v roce 1910. Později vybudovali z rybníčku ve
Vysoké požární nádrž s pevným betonovým dnem
o rozloze 60 x 60 metrů, která měla sloužit také
jako koupaliště. V letech 1930 – 1931 byl postaven
17

• NÁŠ SERIÁL
tzv. Obecní dům (později hospoda), kde byla obecní
kancelář a 6 bytů. V Letní ulici je hrázděný dům
čp. 10, který je nejstarším domem ve Vysoké. Byl
prohlášen nemovitou kulturní památku.

Problémy s vodou

Ze starých kronik je zřejmé, že obec na kopci
měla vždy problémy s pitnou vodou. Při dešti
všechna voda odtekla. Přírodní pramen byl pouze
jeden a ten v průběhu let musely doplnit čtyři
pumpy. Zdroje pitné vody přesto nestačily, a proto
se v roce 1895 stanovila podmínka, že kdo chce
stavět dům, musí mít nejprve vlastní studnu.
Když se náhodně podařilo při jednom vrtu objevit
vydatnější zdroj vody, byla postavena dřevěná
kašna a do té se pramen svedl. Budování vodovodu bylo zahájeno až na začátku 20. století za
významné podpory majitelky panství Mathildy Riedl
von Riedenstein.

Kaple sv. Anny

Jako řádná obec měla Vysoká svůj svatostánek,
kapli sv. Anny. Jeho připomínka stojí dodnes
v Borské ulici. Původní kaple z let 1780-1782
stála asi o sto metrů výše, poblíž domu čp. 49. Ta
byla koncem 19. století zbořena. Současná kaple
sv. Anny byla postavena v letech 1903-1904. Na
věžičce byly umístěné hodiny a malý zvon.
Uvnitř kaple stál jednoduchý oltář a na něm byla
umístěna dřevěná soška sv. Anny držící na pravé
ruce malou Pannu Marii a na levé ruce Ježíška.
Kdy se soška ztratila, není známo. Mše se v kapli
nikdy nekonaly, lidé se sem pouze chodili modlit.
Tradicí se stalo, že se z tohoto místa vypravovaly
pohřby.

Kaple sv. Anny ve Vysoké

Samostatná jen krátce

Vysoká v době, kdy byla samostatná, měla svůj
obecní úřad v čp. 49. Od roku 1950 byla Vysoká
samostatnou osadou obce Dalovice, s nimiž se
1. června 1952 spojila. Stalo se tak na základě jednomyslného odhlasování zástupců obce
Vysoká a obce Dalovice a uveřejněním v Úředním
listě Republiky československé ze dne 16. února
1952. Pak se jako samostatná městská čtvrť stala
Vysoká od 1. ledna 1975 do 23. listopadu 1990
součástí Karlových Varů. Od 24. listopadu 1990 je
trvale částí obce Dalovice. Osada ve výšce 390 až
420 m/m má dnes 85 domů a rozlohu 1,35 km2.

Jaroslav Fikar
18

krl° ŘÍJEN 2015

Rynek obce Vysoká

Varech začínají pořádat Lázeňský pohár, který

nejlepší sezonu. informace se dotkla šermířské

„Mezi nejúspěšnější šermíře patří především
několikanásobný mistr republiky a reprezentant
Václav Břicháček, dále pak K. Salinger, F. Prskavec, J. Valha, J. Kučera, J. Špatenka, O. Řezanka,
M. Rubeš, K. Valhová a další.
Počty získaných medailí karlovarských borců jsou
bezpochyby
pro jeho
vitalitu,
neskutečné.
„V jednotlivcích
jsme
získali 37dobrou
titulů,

Hron upozorňuje na deset tlustých kronik oddílu.
„Když jsem v roce 2006 končil, kroniky ještě
existovaly. Tam byly seriózní informace, tam by se
jistě našly pozitivní hodnotící materiály k řadě významných akcí, které by mohly kandidovat na titul
nejlepší šermířská sezona.“

Počty
získaných
medailí
borcůMiroslava
jsou Hrona.
nejlepší šermířská sezona.“
omo- se koná
každoročně.
Navazuje
tak nakarlovarských
mezinárodní
legendy
neskutečné.
„V jednotlivcích
jsme
37jaktitulů,
turnaje
konané v Lázních
iii a v Grandhotelu
Pupp.získali
„Vím,
je hodnoceníLuboš
činnostizahradníček
složité a náročné.“
• INZERCE

ál za Vídeň i Dynamo

mo-

nusou

náladu
Luboš zahradníček
a samostatnost. O svou domácnost v paneláku
ve Staré Roli se stará úplně sám, jen vaření teprve
nedávno přenechal jiným. A také na zahradě už
tolik nepracuje.
Aledobrou
pořádnáladu
se podle svých slov
bezpochyby
pro jeho vitalitu,
a samostatnost.
paneláku
obejde bezO svou
léků.domácnost
Zato sevale
neobejde bez svého
ve Staré Roli se stará úplně sám, jen vaření teprve
milovaného
fotbalu.
Dnes
už samozřejmě
sleduje
nedávno
přenechal jiným.
A také
na zahradě
už
ještě nedávno jezdil, jsou podle pana Neckáře
jensevpodle
televizi,
tolikoblíbený
nepracuje. sport
Ale pořád
svých ale
slov bývaly doby, kdy
obejde
bez
léků.
Zato
se
ale
neobejde
bez
svého
základem vitality, ze které těží dodnes. Přejeme
se za mičudou sám honil. Kopal za Vídeň a pak
milovaného fotbalu. Dnes už samozřejmě sleduje
panu
Neckářovi
neutuchající vitalitu a ještě hodně
takésport
za karlovarské
právě fyzická
kon-jezdil, jsou
ještě nedávno
podle
pana Neckáře
oblíbený
jen v televizi, aleDynamo.
bývaly doby,Akdy
pohody
a radosti
do dalších let. (red)
dice
nabraná
při Kopal
fotbale
a také
na kole,základem
na kterém
vitality, ze které
těží dodnes.
Přejeme
se za
mičudou
sám honil.
za Vídeň
a pak

w

ě

litn

k va

da

ě

al

itn

vo

da

kv

ě

itn



.cz
a.cz

stěHování – rYdol
+ evropa
čr +čr
evropa
Poruchy
Tel.:
722
611, Krymská 5, Karlovy Vary
Tel.: 776 722 611, Krymská
5, 776
Karlovy
Vary
a
technické
tel.:tel.:
602 444
940,
353
220
554
602 444 940, 353 220orbis@orbispreklady.cz,
554
www.orbispreklady.cz
orbis@orbispreklady.cz,
www.orbispreklady.cz
problémy:
al

let

VA
VA
ACÍ
RACÍ

stěHování – rYdol

Překládáme veškeré
Překládáme veškeré
evropské jazyky
evropské jazyky
včetně soudního ověření
včetně soudního ověření
SC-331569/02

kv

ce
blet

SC-322222/10

Ynce

SC-331569/02



Y

panu Neckářovi neutuchající vitalitu a ještě hodně
pohody a radosti do dalších let. (red)

vo

také za karlovarské Dynamo. A právě fyzická kondice nabraná při fotbale a také na kole, na kterém

e.

da

h
ny
ce.
-

vo

ny
o-

w vo
.v
od d
ak a
va kv
.c a
zSC-322222/10

uou
ch

vo vo
da da
kv
kv
a
a

ál za Vídeň i Dynamo

m

800 101 047

15

w

w

w
.v
od

ak

va
.

cz

w

Fakturace a smlouvy:
Poruchy
359a 010
406
technické
problémy:
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» Projektování a výstavba

»Vodárny
Inspekce
a rekonstrukce
a kanalizace
přípojek
Karlovy Vary, a. s.
» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba

Překládáme veškeré
evropské jazyky
včetně soudního ověření
Tel.: 776 722 611, Krymská 5, Karlovy Vary
orbis@orbispreklady.cz, www.orbispreklady.cz

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
INZERTNÍ ODDĚLENÍ
telefon: 777 193 779
karlovy.vary@mediaas.cz

Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a. s.

Bez ručitele, žádné skryté poplatky

Splaceno máte do 3 měsíců
800 153 153

Od 2 000 Kč do 15 000 Kč

www.xspujcka.cz
Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a. s.
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Kamerový systém odhaluje násilí
Městský kamerový dohlížecí systém prošel první
etapou modernizace v lázeňském území a v současné době dochází k jeho rozšíření do dolních
Drahovic. To neznamená, že by kamery, které na
modernizaci teprve čekají, ležely ladem. Důkazem
je záznam z půl čtvrté ráno, kdy operační městské
policie zachytil "laškování" a vzápětí surové
napadení 31letého Karlovaráka na terminálu MHD
ve Varšavské ulici. Na místo byla vyslána hlídka
PCO, která na místě zadržela jednoho z útočníků.
Druhá hlídka strážníků pak ve spolupráci s policií
zadržela i druhého pachatele. Mladíkovi zvuk
policejních sirén nahnal strach a snažil se z místa
zmizet. Zarážející je agresivita útoku. Jak dokládá
záznam, jeden z útočníků (19 letý) kope do ležícího
člověka hlava nehlava.

ZPR ÁV Y
Alkohol za volantem

Z

V ÝK ON U
Taxi

K ohrožení strážníků došlo o půlnoci ze soboty na neděli.
V ulici U Koupaliště prováděli pěší kontrolu parkoviště,
když se kolem nich nebezpečně prohnalo vozidlo. Jeho řidič
prudce změnil směr jízdy poté, co zahlédl strážníky. Hlídce
se následně podařilo vozidlo najít ve Staré Roli a styl jízdy
nasvědčoval, že spíše než o nočního zloděje půjde o opilce.
Rutinní postup - zastavení vozidla, kontrola a dechová
orientační zkouška přinesl výsledek. Řidič nadýchal 2,6 promile alkoholu. A tak byl předán Policii ČR.

S L U Ž B Y

Strážníci městské policie se namátkově zaměřují také na
kontroly provozovatelů taxislužby. Občas dostanou podnět
i od samotných taxikářů. Za poslední dva měsíce provedli
přes 40 kontrol a pětkrát zjistili závadu. Všechny případy
byly postoupeny věcně a místně příslušnému správnímu
orgánu. Nejčastějším prohřeškem je absence průkazu
taxikáře a zkoušky z místopisu.

Odcizené vozidlo, lup
a pachatel pod vlivem

O 24 hodin později v Tašovicích oslovila při kontrole strážníky žena, která si všimla vozidla, které bez nastartovaného
motoru narazilo do obrubníku, ale nikdo z něj nevystoupil.
Strážníci následně skutečně vozidlo našli a v něm na předních sedačkách ležel muž v černém. Měl u sebe autorádio,
autobaterie a další zřejmě odcizené věci. Bylo zjištěno, že
vozidlo bylo odcizeno v Chebu a muž byl pravděpodobně
pod vlivem návykové látky.

Pátrání bylo úspěšné

Na městkou policii se obrátil prostřednictvím infocentra
německý turista, kterému se poblíž Hlavní pošty ztratil
dospělý zdravotně postižený syn. Podle základního popisu
začaly hlídky pátrat v okolí a operační středisko využilo
kamerový systém. Za necelou půlhodinku se podařilo strážníkům ztraceného muže nalézt na Varšavské ulici. Němečtí
turisté si mohli oddychnout a vzpomínky na naše město
nebudou mít pokaženy.
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Násilnická středa
Takto by se daly shrnout další z případů městské policie.
Ráno krátce před osmou se na strážníky obrátil občan
s oznámením, že před poliklinikou napadl jeho dceru
bývalý přítel. Šetřením se nakonec ukázalo, že k potyčce
mezi rodiči došlo kvůli synovi, kterého mají ve střídavé
péči a matka ho nechtěla vydat otci, který žije v Německu.
Celou situaci pomohli nakonec uklidnit přivolaní právní
zástupci rozhádaných rodičů. Druhý případ se odehrál
před půl třetí odpoledne na Vítězné ulici nedaleko od služebny PČR. Podle oznámení zde na autobusové zastávce
napadl mladý muž ženu, pravděpodobně svoji přítelkyni.
Strážníci dorazili na místo společně s hlídkou PČR. Ohlášení případu dokládá, že lidem nebylo lhostejné, co se děje
a kontaktovali souběžně obě policie. Zatímco strážníci po
vyslechnutí svědků dohledali poškozenou, policejní hlídka
se vydala po stopě pachatele. Strážníci následně svá
zjištění včetně poškozené předali svým kolegům.

Opilci stále zaměstnávají strážníky

Strážníci díky novele zákona z roku 2008 zajišťují již
sedmým rokem převozy opilců na protialkoholní záchytnou
stanici v Sokolově. Pohledem do statistiky zjistíme, že
zatímco v roce 2009 provedli za celý rok 43 převozů, letos
se jistě dočkají nového rekordu. Do loňské bilance, kdy
bylo převezeno 64 osob, jim v tuto chvíli chybí pouze osm
převozů. Reálný odhad pro letošní rok se blíží hranici 90
převozů. Bohužel pobyt na záchytné stanici neplní svoji úlohu. Pokud na ni při opakovaném pobytu nenavazuje účinná
léčba, stává se pouze nocležištěm opilců, kteří velmi často
jen zvyšují její provozní ztrátu a za pár dní je opět strážníci,
policisté nebo zdravotníci sbírají z ulice.

Od září přibyla strážníkům pravidelná
služba na přechodech u škol

• INZERCE

Dětské centrum u

Balvánků

Začalo září a Balváncích jsme přivítali nové děti.
Mnoho z nich navštěvovalo v rámci zvykání jesličky už
o prázdninovém provozu a tak pro ně vstup do celodenního
režimu, nebyl nijak stresující. Velice hezky se začleňují
do veškerých aktivit a i když samozřejmě ráno při loučení
s maminkami slzička ukápne, odpoledne rodiče vítají usměvavé tvářičky a to je pro náš personál největší odměnou.
I v novém školním roce ,budou probíhat opět aktivity, na které
byli rodiče i děti zvyklí už v minulých letech. Každý den
probíhají tanečky, cvičení, učení jednoduchých básniček
a písniček, výtvarná výchova a hlavně učení sebeobsluhy, ať
co se týká hygieny, tak oblékání a stravování. Pro děti je každý
den připravován program, který se váže k ročním obdobím,
nebo různým svátkům. Veškerá výchova je vedena formou
prožitků, pro děti tedy přirozeně a nenásilně. Opět nás budou
navštěvovat pejsci na canisterapii z Hipocentra Pá-Ja
ve Stanovicích a to každých 14 dní a od jara do podzimu,
pokud nám nezabrání počasí, koníci. Dětské centrum
u Balvánků je vám k dispozici ve Staré Roli, Příčné ulici v klidové vilové zástavbě a přesto 30 metrů od hlavní ulice
Závodu Míru.
Bližší informace můžete získat na webových stránkách

www.balvanci.cz

FB - dětské centrum u Balvánků
nebo na telefonu 603 251 726 - Jana Hroudová.

Speciální podzimní

sleva až 20 %
Povinné ručení

s možností připojištění odcizení vozidla

Pojištění DOMOV+

komplexní ochrana vašeho domova

www.slavia-pojistovna.cz
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• KULTURNÍ SERVIS
KMD karlovarské městské divadlo
Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
1. 10. – 30. 11.
VI. ročník divadelního festivalu BEST FEST
1. 10.
16:00 a 19:30 SVĚTÁCI
(Představení pořádá Statutární město Karlovy Vary ke Dni seniorů)
Divadelní společnost Háta
Divadelní verze notoricky známé filmové hudební komedie, která
vede od své premiéry v roce 1969 žebříčky nejoblíbenějších
českých filmů. Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze,
v zářivém městě plném lákadel, zábavy a bujarého nočního života.
Všichni tři doufají, že si po práci zaslouží, jako opravdoví světáci,
společnost dam na úrovni. A tak se odevzdají do rukou emeritního
profesora tance a společenské výchovy, aby je vyučil v oblasti
společenského chování. Kohopak by napadlo, že nakonec natrefí
na trojici podobně „dobře vyškolených“ lehkých dam?
Hrají: Viktor Limr/ Lumír Olšovský/ Filip Tomsa, Dalibor Gondík/
Zbyšek Pantůček, Aleš Háma/ Martin Zounar, Vlasta Žehrová, Olga
Želenská, Monika Absolonová/ Ivana Andrlová/ Jana Zenáhlíková,
Mahulena Bočanová/ Adéla Gondíková, Miriam Kantorková/ Vlasta
Peterková, Josef Oplt/ Jan Přeučil, Petr Gelnar/ Martin Sobotka,
Lukáš Pečenka/ Pavel Vítek.
4. 10.
19:30 TEĎ NE!
		
aneb Na tohle teď není pravá chvíle
Činoherní studio Bouře
Hrají: Michal Dlouhý, Kristýna Frejová, Filip Čapka/ David Punčochář, Jana Kotrbatá/ Beata Kaňoková, Kamil Halbich.
7. 10.
19:30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ
		
A EVERGREENŮ
Festivalový orchestr Petra Macka
Nejslavnější operetní melodie a evergreeny Franze Lehára,
Johanna Strausse, Emmericha Kálmána, Oskara Nedbala a dalších.
Účinkují: Venuše Dvořáková – sólistka opery DJKT Plzeň, Roman
Krebs – tenor, sólista opery DJKT Plzeň, Petr Matuszek – bas,
sólista opery Severočeského divadla
1. festivalové představení
8. 10.
19:30 TESTOSTERON
Divadlo Komedie
Hrají: Jan Zadražil, Vojtěch Štěpánek, Jan Hofman, Jiří Racek,
Jaromír Nosek, Petr Jeništa/ Michal Slaný, Jan Novotný
9. 10.
19:30 ANTONIUS A KLEOPATRA
ČKMD
Hrají: Jan Maléř, Josefina Voverková, František Špaček, Lucie
Domesová, Lenka Langová-Ouhrabková a Karel Beseda
2. festivalové představení
11. 10. 19:30 PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM
Divadlo Kalich
Hrají: Jan Cina, Hana Vagnerová, Simona Babčáková, Marek Daniel,
Zuzana Stavná, Petr Vančura
13. 10. 19:30 TÁTA - one man show
Tia Production
Hraje: Roman Pomajbo
3. festivalové představení
15. 10. 19:30 CYRANO
Divadlo Radka Brzobohatého
Hrají: Ernesto Čekan, Petr Vágner, David Gránský/ Přemysl Pálek,
Eva Burešová/ Kateřina Velebová, Martin Sochor, Vojtěch Hájek,
Petr Semerád, Michal Roneš, Tomáš Slavíček, Pavla Procházková,
Dagmar Čárová, Pavlína Mourková, Antonín Hardt, Karel Hábl, Petr
Oliva.
16. 10. 19:30 KDYŽ ZAVÁLÍ HOT-JAZZ
		
NEBO SWING - koncert
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
23. 10. 10:00 SLEPICE - veřejná generální zkouška
Činohra Karlovarského městského divadla
24. 10. 19:30 SLEPICE - premiéra
Činohra Karlovarského městského divadla
Hrají: Simona Postlerová, Lucie Domesová, Magdaléna Hniličková,
Karel Beseda, Pavel Marek
4. festivalové představení
29. 10. 19:30 MOC ART ANEB AMADEUS V BRNĚ
Divadlo Husa na provázku
Hrají: Martin Donutil, Dalibor Buš, Tereza Marečková, Gabriela
Vermelho/ Miloš Štědroň, Monika Matoušková, František Vémola/
Vilém Všetečka, Simona Zmrzlá, Andrea Horská, Lenka Zářická,
David Janík, Milan Holenda, Ondřej Kokorský.
30. 10. 19:30 IRSKÁ TANEČNÍ SHOW – LOVE IN FLAMES
Taneční soubor MERLIN (SK)
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KSO karlovarský symfonický orchestr
Husovo nám. 2, Karlovy Vary
tel.: 353 228 707-8, www.kso.cz
9. 10.
19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
OPERETA GALA
STRAUSS, LABITZKÝ, KÁLMÁN, ZELLER
JOHANN STRAUSS: melodie, písně a dueta z operet Netopýr,
Cikánský baron a Noc v Benátkách
JOHANN STRAUSS: Lehká krev, Císařský valčík, V Krapfenském
lese, Na lovu, Kvapík banditů, Na krásném modrém Dunaji
CARL ZELLER: písně a dueta z operety Ptáčník
EMMERICH KÁLMÁN: písně a dueta z operety Čardášová princezna
JOSEF LABITZKÝ: Mariánskolázeňský kvapík
JOSEF LABITZKÝ: Lázeňská polka
Liana Sass - soprán
Milan Vlček - tenor
Dirigent Martin Peschík
16. 10. 19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
JAZZFEST KARLOVY VARY
KONCERT VE SPOLUPRÁCI S JAZZOVÝM KRUHEM
CLAUDE BOLLING: Suite for Cello and Jazz Piano Trio
JAROMÍR HNILIČKA: Missa Jazz
Martin Ondráček, KSO, koncertní mistr violoncell - violoncello
Henry Band: Jindřich Henry Volf - klavír, Jan Jirmásek, KSO –
kontrabas, Milan Krajíc jr. - bicí
Jaromír Hnilička – trubka
Karlovarský symfonický orchestr
Karlovarský Repre Big Band
smíšený pěvecký sbor Karlovarský výběr
Dirigent Jan Kučera
31. 10. 19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
SLAVNOSTNÍ KONCERT K ZALOŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY
BEDŘICH SMETANA: Má vlast
Dirigent Jan Kučera

TOURFILM
1. – 3. 10. Thermal, GH Pupp
48. ročník Mezinárodního filmového festivalu s cestovatelskou
tématikou (www.tour-film.cz)
1.10.
09:00- 10:30
Guineu
13:30 - 15:00
15:30 - 17:00
16:30 - 18:00
17:30 - 19:00

Dětská projekce: Útěk na Papuu - Novou
Jana a Karel Wolfovi: Nový Zéland s dodávkou
Václav Sůra: Pól chladu
Projekce soutěžních snímků
Jakub Vágner: Sladkovodní giganti Amazonie

2. 10.
09:00 - 10:30
Dětská projekce Velikonoční ostrov
13:00 - 14:00
Miloslav Stingl: Poprvé na Rapa Nui
14:30 - 16:00
Chile a Rapa Nui (Velvyslanec Chile Pablo
Rodrigo Gaete Vidal, Jana Bürger, Bohumil Klepl)
16:00 - 19:00
Projekce soutěžních snímků
16:30 - 18:00
Nicol Bürger, Waitiare Moiko Kaltenegger Icka:
Dva roky na
Rapa Nui
18:30 - 18:00
Pavel Pavel: Návrat na Rapa Nui
3.10.
13:00 - 14:30
Milan Václavík: Hmyz na talíři v jihovýchodní
Asii
15:00 - 16:00
Anna Polívková: Můj dědeček a La Carrera
Panamericana
16:00 - 19:00
Projekce soutěžních snímků
16:30 - 18:00
Jan Turnovec: a Ondřej Kašpar: Filmový cirkus
na rikše po Grand Trunk Road
18:30 - 20:00
Ladislav Zibura: 40 dní pěšky do Jeruzaléma

JAZZOVÝ FESTIVAL
32. ročník Mezinárodního jazzového festivalu
2.-19.10. Karlovy Vary, Sokolov
2. 10.
21:00 Slash bar, Karlovy Vary
M. K. Collective (CZ), Erika Fečová (CZ) Soul Resolution (NOR, DEN,
PL, CZ)
7. 10.
19:30 Městské divadlo Sokolov
Luboš Andršt Blues Band (CZ)
16. 10. 19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
Martin Ondráček a Henry Band v programu „Claude Bolling - Suite
for Cello and Jazz Piano Trio“. Předání ceny Barona Schoenecka.
Karlovarský symfonický orchestr + Karlovarský Repre Big Band
+ smíšený pěvecký sbor Karlovarský výběr v programu „Jaromír
Hnilička – Missa Jazz“. Rene Trossman Band (USA, CZ)

17. 10. 19:30 Film Café a Kino Drahomíra, Karlovy Vary
Večer regionálních kapel: Lucie Zemanová & Soul Sisters (CZ),
S Gustem (CZ), Blue Condition (CZ)
19. 10. 19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
Bigband Jazz Fancies (CZ) - premiéra big bandu Milana Krajíce
Bob Mintzer Quintet (USA, H, SK)

KOSTEL SV. ANNY
Spolek na záchranu kostela sv. Anny
Otovická 59, Karlovy Vary – Sedlec
www.kostelsedlec.cz
Rezervace tel. 608 072 516, neb kurka.kv@volny.cz
11.10.
18:00 Pavel Šporcl & KSO - koncert
Účinkují: Pavel Šporcl a Karlovarský symfonický orchestr
Program: Nejznámější melodie pro housle a orchestr skladatelů
W. A. Mozarta (Koncert č.5 A dur pro housle a orchestr), J. S.
Masseneta (Meditace z opery Thais), C. Saint – Saense (Introdukce
a rondo capriccioso) a A. Vivaldiho (Čtvero ročních dob – Storm)
21.10.
18:00 Koncert chlapeckého sboru
		
- Shrewsbury House School
Účinkují: Chlapecký sbor Shrewsbury House School (Velká Británie)
Program: Klasická i populární hudba soudobých i klasických autorů

DIVADLO HUSOVKA
Scéna Klubu Paderewski, Divadelního studia D3,
Karlovarského hudebního divadla a Divadla v patře
Tel.: 776 098 404, www.husovka.info
2.10.
19:30 Historky z fastfoodu
Představení Divadelního studia D3. V režii Anny Ratajské tančí
mezi hamburgery Pavlína Ratajská, Petr Johanovský, Jiří Hnilička,
Jaromír Knechtl, Lucie Miškovská, Eva Šollová, Martin Cirkl, Petr
Richter a Lucie Krajčová.
3.10.
19:30 Jak se vám líbí
Jedna z nejznámějších Shakespearových komedií, jak jste ji ještě
neviděli. Hraje DK Jirásek Česká Lípa, host DS D3.
6.10.
19:30 Radim Hladík a Blue Effect
Koncerty „Efektů“ jsou u karlovarského publika velmi populární
a na své si při nich přijdou opravdu všichni, především nároční
hudební fajnšmekři. Radim Hladík mistrně usměrňuje rockový drive
mladých spoluhráčů.
7.10.
19:30 Luděk Kašparovský - Podnebí DERNIÉRA
Komedie o tom, že není Peklo a není Nebe – je jen Podnebí.
Skandální odhalení v rámci vstupu do nové sezóny zašeptají svým
divákům do ouška členové Divadelního studia D3 Pavlína Ratajská,
Petr Johanovský, Jaromír Knechtl, Lucie Miškovská, Luboš Štěpán
a Petr Richter.
8.10.
19:30 Fleret
Slavná folkrocková skupina působí na naší hudební scéně už
třetí dekádu. Jejími řadami prošel i Vlasta Redl a často s ní zpívá
i fenomenální Jarmila Šuláková.
13.10.
19:30 Xavier Baumaxa
Naprostý originál, nenapodobitelný a neotřelý písničkář se zastaví
v karlovarské Husovce po třicetiměsíční přestávce. Svým příznivcům přiveze písničky z posledního alba Pijano.
21.10.
19:30 Ty Syčáci
Koncert osobitého brněnského souboru na pomezí žánrů. Zpěváka,
textaře, performera, experimentátora a fyzického básníka Petra
Vášu doprovázejí kytarista Petr Zavadil a basista Tomáš Fröhlich.
22.10.
19:30 Tomáš Vůjtek: Smíření
Scénické čtení v kabaretním hávu. Čtou a zpívají členové Divadelního studia D3.
27.10.
19:30 Antonín Gondolán
Antonín Gondolán není jen populárním zpěvákem pop music,
ale také skvělým jazzovým kontrabasistou. Přesvědčí vás o tom
v dalším z cyklu jazzových koncertů pořádaných panem Jindřichem
Volfem.

KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 233 933
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinodrahomira.cz
1.10.
19:30 Opři žebřík o nebe (Filmový klub)
2. 10.
19:30 Wilsonov
3.- 4.10. 17:00 a 19:30 Wilsonov
5.-7.10. 19:30 Wilsonov
3. a 4. 10. 14:30 Hotel Transylvánie 2
6. 10.
17:00 Mallory (Projekce pro seniory)
8. a 10.10. 17:00 Mládí
9. a 12.10. 19:30 Mládí
8. 10.
19:30 Kylián (Filmový klub)
9. 10.
13:00 České hory
10. 10. 14:30 Hotel Transylvánie 2
10. 10. 19:30 Wilsonov
11. 10. 17:00 a 19:30 Wilsonov

• KULTURNÍ SERVIS
11. 10. 14:30 Mimoni
13. 10. 17:00 Trabantem napříč Tichomořím - přednáška
13. a 14.10. 19:30 Marťan
15. 10. 19:30 Mládí (Filmový klub)
16. a 18.10. 19:30 Wilsonov
17. 10. 14:30 Mimoni
17. 10. 19:30 Večer regionálních kapel
		
Lucie Zemanová & Soul Sisters (CZ),
		
S Gustem (CZ), Blue Condition (CZ)
18. 10. 14:30 Hotel Transylvánie 2
18. 10. 17:00 Takovej barevnej vocas letící komety
19. a 20.10. 19:30 Muž na laně
20. 10. 17:00 Divočina (Projekce pro seniory)
21. 10. 19:30 Amy
22. 10. 18:00 Jazz and Poezie
		
Jiří Kolář - Prométheova játra
22. 10. 19:30 Dvanáct let v řetězech (Filmový klub)
23., 24. a 26.10. 19:30, 25.10. 17:00 Ztraceni v Mnichově
24. 10. 14:30 Mimoni
24. 10. 17:00 Lance Armstrong: Pád legendy
25. 10. 19:30 Lance Armstrong: Pád legendy
25. 10. 14:30 Píseň moře
27. 10. 17:00 Život je život (Projekce pro seniory)
27. a 28.10. 19:30 Wilsonov
28. 10. 17:00 Laputa
29. 10. 19:30 Evangelium podle Brabence (Filmový klub)
30. a 31.10., 1.11. Caminos
		
9. ročník cestovatelského festivalu
(Program na www.caminos.cz).

GALERIE UMĚNÍ
Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: út - ne: 10 - 17 hodin (pro školy dle dohody)
VÝSTAVY:
do 8.11. Pavel Besta - Dotýkání
Pavel Besta (1958) ve svých dílech zachycuje prolínání dvou
prostředí - živé přírody s neživým světem lidských příbytků, do
jejichž omítek se vtiskávají naděje i ztracené iluze, radost i zklamání
celých lidských generací.
STÁLÁ EXPOZICE:
České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy českého umění 20. století a představuje 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.
DALŠÍ AKCE:
6. 10.
19:30 Philippe Cornier (Francie) - klasická
kytara
Kytarový recitál virtuózního francouzského hudebníka představí
skladby španělských a jihoamerických mistrů i autorskou tvorbu.
12. 10. 19:30 hodin Salome – písně Karla Kryla
Unikátní projekt osobitým a vytříbeným způsobem navazuje na
hudební potenciál písní Karla Kryla. Sílu a působivost Krylových
písní podporují autorské úpravy skladeb pro zpěv, harfu, klarinet
a kytaru.
14. 10. 17:00 Komentovaná prohlídka výstavy Dotýkání
Výstavou křehce subtilních obrazů a kreseb provede pražský malíř
Pavel Besta.

MĚSTSKÁ GALERIE
Stará louka 26, Karlovy Vary
tel. 353 223 641, www.mgkv.cz
otevírací doba: denně 10:00 - 18:00
do 7. 10. Pavel Hlavatý
Prodejní výstava grafiky a ex-libris
od 9. 10. Prodejní výstava uměleckých děl českých výtvarníků

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz
otevírací doba: úterý - neděle 10 - 17 hodin;
dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 029
nebo na cernohousova@galeriekvary.cz
VÝSTAVY:
do 4.10. 		
Jaroslav Vančát - Metastruktury
Interaktivní výstava představuje především současnou tvorbu
autora zabývajícího se rozdílnými druhy médií, v nichž hledá
a nalézá principy mikro i makrokosmu, náhody, struktury a způsoby

komunikace s divákem. Toho často vtahuje do aktivní spolupráce
na vytvoření vizuální podoby díla, které se tak stává otevřeným
procesem bez definovaného začátku i konce.
8. 10.
17:00 Josef Fantura – Inspirace
		
(vernisáž výstavy)
Výběr poetických ženských aktů modelovaných s nebývalou
citlivostí světlem a stínem v černobílých fotografiích Josefa Fantury
představuje jen jednu z mnoha poloh autorova žánrového rozpětí.
(potrvá do 8. 11.)
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové
čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE
13. 10. 16:00 Vázy, dózy, zvonkohry
Drobné keramické předměty a ozdoby zkrášlující domov si mohou
vyrobit dospělí i děti od šesti let během výtvarné dílny zaměřené na
práci s dvoubarevnou keramickou hlínou.
21. 10. 16:00 Šperk inspirovaný 20. léty 20. století
Druhá z cyklu výtvarných dílen Zdeňky Bílkové věnovaných šperku
inspirovanému historickými epochami bude zaměřena na dobovou
zdobnost stylu Art deco a jeho charakteristické dekorativní znaky.
22. 10. 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.
úterý – pátek 14:00 – 16:00
Komentované prohlídky Becherovy vily
(nutná telefonická rezervace tel. 734 788 029)
Říjen Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze pro
2 osoby.
(nutno dojednat na tel. 354 224 112 nebo 606 928 844),

GALERIE DRAHOMÍRA
Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – pá 11 – 20, so – ne 14 – 20 hodin
do 30. 11. 		
DARINA DOBROVODSKÁ – BERKOVÁ
		
HARMONIE ZRALOSTI
Výstava představuje výběr olejomaleb a grafických děl bratislavské
výtvarnice Dariny Dobrovodské – Berkové. Od roku 1990 se věnuje
volné tvorbě, a to v několika disciplínách - olejomalbě, grafice, pastelu a knižní ilustraci. Autorka měla několik výstav na Slovensku,
dvě v Rakousku a nyní poprvé vystavuje v České republice.
22. 10. 18:00 POEZIE & JAZZ:
		
Jiří Kolář - Prométheova játra
Další z večerů představí básnickou sbírku Prométheova játra,
nejzávažnější dílo básníka, autora experimentální a vizuální poezie,
dramatika, překladatele a jednoho z nejvýznamnějších českých
výtvarníků Jiřího Koláře. Účinkují Poetická skupina Drahomíra
a skupina Jazz Apetit.

GALERIE SUPERMARKET WC
Náměstí republiky 1, Karlovy Vary
Tel.: 774 232 048, 774 232 047
www.supermarketwc.cz/www.pro.tebe.cz
otevírací doba: pondělí - pátek 13:00 - 18:00
email: pro@tebe.cz
VÝSTAVA
do
4.12. DESIGN PARK
Nemáte kde kreativně tvořit? Chcete spolupracovat, rozvíjet se
a zlepšovat místo kde žijete?
Pak přijďte do galerie SUPERMARKET wc, kde otevíráme novou
interaktivní výstavu, kde se bude každý moci zapojit do stavby Designparku. Inspirovat se můžete již realizovanými muzei, galeriemi,
vzdělávacími centry a inkubátory z různých částí světa, které zde
budou prezentovány.
8.10.
17:00 Koupelna – kurz o bytovém designu
Koupelna, toť oáza čistoty. Pojďme si společně povídat o správném
uspořádání tohoto exponovaného místa v bytě. Povíme si něco
o materiálech pro podlahy, obkladech, vhodném nábytku ale také
o tom, co by v koupelně rozhodně nemělo chybět.
29. 10. 17.00 WORKSHOP
Večery jsou čím dál delší a denního světla méně a méně. Pojďte
s námi tvořit půvabné podzimní lucerny. S trochou šikovnosti
a trpělivosti vytvoříme z papíru a krajek lucerny, jež Vám zútulní Váš
interiér a zahřejí Vaši duši i tělo zkřehlé přicházející zimou. Vše, co
budete potřebovat, najdete u nás.

ALŽBĚTINY LÁZNĚ
3.10.
13:00 Den pro zdraví s Pavlem Křížem
Zajímavý program, ve kterém nebude chybět nutriční analýza,
přednášky, ochutnávky i program pro děti. Navíc se můžete setkat
s představitelem doktora Šafránka.
Více informaci: www.diabeteskv.cz.

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA
Třeboňská ulice, Karlovy Vary, www.kvcity.cz
otvírací doba 		
6:00 – 22:00
provozní doba 		
9:00 – 17:00
vzduchová trampolína
10:00 – 16:30
V případě špatného počasí si správce areálu vymezuje právo
trampolínu uzavřít.
každé pondělí 9:30 – 10:30 SPORTOVNÍ AKTIVITY
FITMAMI cvičení pro maminky s kočárky.
Sraz u dětského hřiště.

MUZEUM KARLOVY VARY
Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary
www.kvmuz.cz
STÁLÁ EXPOZICE: UZAVŘENA
Z důvodu zásadní přestavby stálé expozice a částečně i prostor
celého muzea bude muzeum do jara 2017 zavřené.
Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví
a kraji západočeských lázní.
Adresa: Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary,
e-mail: knihovna@kvmuz.cz
Studovna pro odbornou veřejnost otevřena v pondělí 9.00 – 12:00,
13:00 – 18:00, ve středu 9.00 – 12:00, 13:00 – 16:00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
I. P.Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary
www.mestskaknihovnakv.cz, tel. 353 221 365
Půjčovna pro dospělé, čítárna
PO
9:00 - 17:00
ÚT
9:00 - 17:00
STŘ
9:00 - 14:00
ČT
9:00 - 17:00
SO
9:00 - 12:00 pouze čítárna
Dětské odd.
PO, ÚT, ČT 13:00 – 17:00
STŘ
12:00 – 15:00
PÁ
12:00 – 16:00
Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854
Drahovice, Vítězná 49
Růžový Vrch, Sedlecká 4
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup zezadu
od hřiště)
Tuhnice, Wolkerova 1
Vyhlídka, Raisova 4
Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:
PO, ÚT, ČT 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
STŘ
ZAVŘENO
PÁ
12:00 – 16:00
Každé úterý SENIOR KLUB – posezení nad knihou pro seniory
od 13:30, I. P. Pavlova 7, informace na tel. č. 353 221 365/21,
Bc. Ludmila Křivancová
Každé úterý JÓGA PRO SENIORY pod vedením Mgr. Marcely
Luňáčkové od 14:30
Každé úterý od 15:30 do 16:10 HRAJEME SI POHYBEM – pro
předškolní děti
Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační a pohybové aktivity
rodičů s dětmi ve věku 3-7 let. Kapacita je omezena, předchozí
domluva na tel. 353 221 365/27,
e-mail: k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.cz
Od 1. 10. vyhlašuje MěK KV výtvarnou soutěž,Můj Karel IV.“,
příspěvky zasílejte na
e-mail: k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.cz nebo osobně
doručte do Městské knihovny, I. P. Pavlova 7. Soutěž potrvá do
31. 1. 2016
1. 10.
17:00 PIŠTĚNKY, KOČKA A JÁ
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• KULTURNÍ SERVIS
- autorské čtení karlovarské rodačky Vandy Kunzové
5. – 11. 10.
TÝDEN KNIHOVEN
– bližší informace na plakátech a na webových stránkách
www.mestskaknihovnakv.cz
8. 10.
17:00 POMOC AKUPRESUROU PRO DĚTI
		
A NEJEN PRO NĚ
– přednáška, MUDr. Radky Dolejšové
12. 10. 17:30 KRAJINA KRUŠNÝCH HOR OŽÍVÁ
– přednáška Petra Mikšíčka
22. 10. 17:30 BIPOLÁRNÍ PORUCHA
		
Z POHLEDU PACIENTA
– povídání s Bc. L. Křivancovou

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
tel: 354 222 804, mobil: 736 514 048, www.knihovnakv.cz
5. – 9. 10. 		
Týden knihoven
Motto 19. ročníku akce Týden knihoven v Krajské knihovně Karlovy
Vary je: Zažijte knihovnu jinak. V Týdnu knihoven mohou čtenáři
vrátit všechny knihovní jednotky, které mají půjčeny, beze strachu
ze sankcí za pozdní vrácení. V praxi to znamená, že všem čtenářům, kteří v tomto týdnu vrátí půjčené knihy, časopisy atd., budou
prominuty poplatky za upomínky a zpozdné. Pro všechny nové
čtenáře, kteří se v Týdnu knihoven poprvé zaregistrují, nabídneme
roční registraci zdarma. Od 5. do 6. října bude otevřen na pobočce
Lidická (Lidická 40) bazar. Každý může přinést knihy, které chce
darovat, počet není omezen. A naopak každý si může z bazaru
vybrat a odnést ty knihy, které se mu líbí.
Výstavy
Vstupní chodba Dvory
do 27. 10. DONITZ – TUHNICE v proměnách času
Historické i současné snímky někdejší samostatné obce Tuhnice
ze sbírky Jindřicha Nového, autora úspěšného filmu Karlovy Vary
1918-1945.
Hala Dvory
5. – 29. 10.
LESY KOLEM NÁS
Výstava vítězných prací letošního ročníku výtvarné soutěže pro děti
ze základních a základních uměleckých škol. Akce je pořádána ve
spolupráci s firmou Lesy ČR.
Vernisáž 5. 10. 16:00
V rámci výstavy budou vyhlášeny výsledky letošního ročníku
soutěže.
Kavárna Dvory
do 29. 10.
BAREVNÉ OBZORY
Výstava kreseb Jany Felixové.
Přednášky
Společenský sál
1.10.
17:00 KYRGYZSTAN – Mongolsko s ruskou tváří
Cestopisná přednáška Pavla Svobody
13. 10. 16:30 Robert VANO
Setkání se světoznámým fotografem Robertem Vanem. Bude
vyprávět o své tvorbě, emigraci a fotografování.
A-klub
20. 10. 17:00 SPIRITUALITA – VNITŘNÍ KLID
		
aneb POVÍDÁNÍ O BUDDHISMU
První ze tří setkání s Danem Horynou. Rockového zpěváka
a frontmana známé metalové kapely Vitacit málem připravily o život
drogy. Dnes pracuje jako existenciální terapeut.
Literární pořady
Společenský sál
8. 10.
17:00 Sonety Williama Shakespeara
Komponovaný pořad, ve kterém účinkují prof. Martin Hilský, herečka Jessica Boone a hudební skladatel Daniel Dobiáš
15. 10. 17:00 LITERATURA VE FILMU
Bohumil Hrabal - Perličky Bohumila Hrabala
přednáška Mgr. Martina Jirouška (významný filmový kritik, publicista, novinář, znalec literárního a filmového hororu, a také antikvář).
29. 10. 17:00 LITERATURA VE FILMU
Milan Kundera a film
Další přednáška Mgr. Martina Jirouška
Hlasité čtení
Pobočka Lidická:
7. 10.
17:00 ČTEníčko mučeNÍČKO
Bratři Mrštíkové „Maryša“. Čte, vysvětluje a rozebírá Míša Čápová
7. 10.
19:00 Autorské čtení RADKY DENEMARKOVÉ
14. 10. 17:00 ČTEníčko mučeNÍČKO
Jiří Wolker „Těžká hodina“. Čte, vysvětluje, rozebírá Míša Čápová.
14. 10. 18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; básně Teda
Hughese recituje Marcela Hadravová.
21. 10. 17:00 ČTEníčko mučeNÍČKO
Zdeněk Jirotka „Saturnin“. Čte, vysvětluje, rozebírá Míša Čápová.
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21. 10. 18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; „Opravdické
překvapení“ - čtenářské překvapení připravili Kamila Nováčková
a Vladimír Kalný.
Společenský sál:
6. 10.
15:00 ABSINTOVÁ PANNA
		
aneb SMÍCH PAŘÍŽSKÝCH KABARETŮ
Povídky a písničky mistrů smíchu předvedou Petra Kohutová a Petr
Richter.
Pobočka Lidická:
8. 10.
10:00 LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů
9. 10.
16:00 - 19:00 ŠITÍČKO - WALDORFSKÉ PANENKY
10.10.
9:00 - 15:00 ŠITÍČKO - WALDORFSKÉ PANENKY
Společné šití, vyrábění a povídání. (Nutno přihlásit se předem)..
22. 10. 10:00 LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
představení Divadla Dagmar „Těším se, že mi brzy napíšeš“
Oddělení pro děti:
2., 9., 16., 23., 30. 10. 13:00 ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER
(Pro děti od 7 let.)
6. 10.
15:00 S VEČERNÍČKEM DO POHÁDKY
		
– ODPOLEDNE S KRTKEM
Čtenářský Klubík pro nejmenší - seznamujeme děti prostřednictvím
četby, dramatizace, výtvarných dílen a soutěží s českými večerníčky. (Pro děti od 5 let.)
20. 10. 15:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO STARŠÍ DĚTI
"Kniha - návod k použití" - seznamuje děti s různými literárními
žánry a jejich autory. (Pro děti od 10 let.)

HVĚZDÁNA KARLOVY VARY
K Letišti 144, Karlovy Vary, Tel.: 357 070 595,
e-mail: hvezdarna@astropatrola.cz, www.astropatrola.cz
Středa 15:00 – 19:00 180 MINUT ASTRONOMIE
Čtvrtek Bloky programů začínají v 16:00, 17:00 a 18:00
Pátek
Program vhodný pro dospělé zájemce o astronomii
a pro turisty.
Sobota Prohlídka interaktivních exponátů hvězdárny
a astronomické techniky. Od 15:00 Let vesmírem!
Každou noc po registraci NOČNÍ POZOROVÁNÍ OBLOHY
Každovečerní pozorování jasné oblohy denně od 13:00 do 16:00.
Čas lze dohodnout na tel. 777 95 34 21.

WALDORFSKÁ ZŠ WLAŠTOVKA
Modenská 15, Karlovy Vary, www.wlastovka.cz
10.10.
9:00
Ateliér Archa
Rukodělné tvoření z přírodních materiálů,
hlaste se na 603 113 983, lektorka Dagmar Kuncová.
13.10.
16:30 Malování s Leo Kleinem
Uznávaný holandský waldorfský pedagog a umělec.

FARMÁŘSKÉ TRHY
16.10.
11:00 Farmářské trhy
Říjnové trhy na tradičním místě před Městskou tržnicí budou ve
znamení končícího léta a začínajícího podzimu

K CENTRUM
Občanské sdružení Světlo, Sportovní 359/32 (konečná autobusu
č.18), Karlovy Vary, tel. 727 954 163
pondělí - pátek 7:30-12:00 a 13:00-16:00
Bezplatná, anonymní pomoc osobám na drogách závislým, drogou
ohroženým, jejich rodinným příslušníkům a známým. Naše služby
zahrnují např. výměnu použitého injekčního materiálu, hygienický,
potravinový servis, asistenční služby, poradenství, zprostředkování
detoxifikace, ústavní léčby, testování na přítomnost drogy v organismu, testování infekčních chorob a jiné. Nabízíme také Poradnu
OS Světlo, určenou osobám v nepříznivé soc. situaci v souvislosti
s užíváním NL a rodinným příslušníkům těchto osob.
Více informací: www.os-svetlo.net.

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
Karlovy Vary, tel. 607 805 455
Římskokatolická církev tel. 732 662 779
2. 10.
18:00 Jan Hus mezi církví a smrtí
Přednáška ředitele Společnosti Husova muzea v Praze PhDr. Jana
Kalivody u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.
16. 10. 18:00 Esoterika v transformaci společno

Přednáška básnířky, překladatelky a astroložky Markéty Hrbkové
Obě přednášky se konají na faře v Rybářích. Více informací na:
www.farnoststararole.cz

BOHOSLUŽBY
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, Nákladní 3
mobil: 737 215 399
e-mail: daniel_bisko@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz
Filmová kavárna (filmy 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 Pathfinder – každou neděli od 10:00
Seňority – každou 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
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
telefon: 724 152 480, 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, 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
web: www.farnoststararole.cz
telefon: 353 549 017,
e-mail: vladmu@tiscali.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:00
Farnost u kostela Povýšení sv.Kříže - Rybáře,
Náměstí 17.listopadu 350/4,
telefon 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybáře,
Bohoslužba - každé úterý od 18:00
Bohoslužba - každou neděli od 8:30
Farnost u kostela sv. Máří Magdalény
náměstí Svobody 217/2
telefon: 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz
Bohoslužba - každý čtvrtek od 17:30 adorace; 18:00 mše svatá
Bohoslužba - každý pátek od 18:00
Bohoslužba - každou sobotu od 18:00
Bohoslužba - každou neděli od 10:00 a 18:00

Jiřímu Štádlerovi
Jiřímu Štádlerovi
Jiřímu Štádlerovi
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Extrémní KV DOWNTOWN nadchl diváky

TURISTIKA
Klub českých turistů, odbor Slovan Karlovy Vary
www.turiste.webpark.cz, e-mail: fjw@volny.cz;
tel.: 603 209 270
3. 10.
Hradiště Tašovice po nové lávce přes Ohři
10. 10. Veřejný turistický pochod O jáchymovský tolar
17. 10. Ústí nad Labem: Blansko a Erbenova vyhlídka
25. 10. Nejdecko: Přehradní nádrž Tatrovice
28. 10. Podzimní toulky v širším okolí Sušice (4 dny)
31. 10. Nová Role – Vlčinec - Nejdek
Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny Klubu
českých turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou k dispozici
na www.fjw.rajce.net.

JUNÁK - ČESKÝ SKAUT
přístav ORION Karlovy Vary, z. s.
www.pristavorion.cz, kapitán přístavu Jiří Kučera,
tel.: 728 109 793, hvezdar@pristavorion.cz

Stovky diváků lemovaly trasu závodu extrémních
sjezdů KV DOWTOWN, které se jely druhou zářijovou sobotu. Mezi Sokolským vrchem, Svahovou
ulicí a třídami Krále Jiřího a TGM se jelo ostré
1. finále Czech downtown tour 2015. Organizátorům vyšel tah přesunout trasu z Bohatic, kde se

jela loňská premiéra tohoto závodu, na strmější
profil ulic a svahů s 20 umělými překážkami.
Jezdci létali v ulicích města vzduchem, až se
divákům tajil dech. Zájem mezi závodníky byl
velký a tak museli startovní listinu omezit na
80 mužů a 20 žen.

Do skautských oddílů přijímáme děvčata a chlapce, kteří
mají zájem o všestranný rozvoj svých schopností při pestrých
aktivitách skautské činnosti.
Klubovna Tašovice - U Brodu 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 Petr
Zeman, tel.: 775 304 822, huntka@pristavorion.cz
Mikan - dívčí pěší oddíl skautek, vůdkyně oddílu Alena Skuhrovcová, tel.: 602 171 823, brepta@pristavorion.cz
Klubovna Rybáře - nám. 17. listopadu 4:
Rigel - chlapecký křesťanský oddíl vodních skautů, kapitán oddílu Michael Vaněček, tel.: 734 642 248, vendy@pristavorion.cz
Podrobné informace na www.pristavorion.cz.

NORDICWALKING
4. 10.
10:00 Říjnová nedělní vycházka
Účastníci se sejdou na parkovišti KOME a společně se projdou
přes Hvězdárnu, Chatu básníků zpět na KOME (trasa D3). Délka
procházky je 6,7 km, převýšení trasy 353 m – více informací
na www.walkingvary.cz.

SKATEBOARDING
3.10
12:00 Skate celebrations happening
Oslava 10. narozenin skateparku v Bohaticích, U trati 9A.
Závodníci budou rozděleni do dvou kategorií -15 a 15+. Akce
startuje ve 12:00 hod (registrace závodníků a trénink), samotné
závody začnou úderem 14:00 hod. Konec je plánován na cca
19:00 hod. V areálu skateparku bude pro vás dále připraven
Snowbitch outlet store, mobilní čajovna a Slackline pod vedením
zkušeného instruktora.
Další informace na: www.skateparkvary.cz

ŠACHY
Od 1.9. Karlovarský šachklub Tietz je na nové adrese: Bohatice,
U Trati 9, budova bývalé školy.
Fokus 1+1 Podzim 2015 Obojetný inz Radniční listy Karlovy Vary 188 x 63 + 5 mm.pdf 1 10. 8. 2015 13:56:29

1+1
akce
KOMPLETNÍ DIOPTRICKÉ BRÝLE
NEBO SLUNEČNÍ BRÝLE

BRÝLE
zdarma
PRO vaši
rODINU
a přátele

Zdarma jsou vždy kompletní dioptrické či sluneční brýle v nižší nebo stejné hodnotě, jako kompletní dioptrické či sluneční brýle zakoupené. Nevyčerpanou hodnotu dražší kompletní zakázky či slunečních brýlí nelze směnit za peníze ani další zboží. Akci nelze uplatnit na
kombinaci slunečních a kompletních dioptrických brýlí. Kompletní dioptrické brýle = obruba + skla. Akce platí ve všech pobočkách FOKUS
optik včetně outletu FAOC Štěrboholy, Praha. Slevy se nesčítají. Akce platí od 24. 8. 2015 do odvolání.

26

krl° ŘÍJEN 2015

OC Fontána
Chebská 370/81a
360 05 Karlovy Vary
Tel: 353 590 669
T. G. Masaryka 5
360 01 Karlovy Vary
Tel: 353 227 153
OC Dragoun
Dragounská 2529/6
350 02 Cheb
Tel: 354 693 056

www.fokusoptik.cz

• SPORT / INZERCE

O karlovarské
volejbalisty je zájem
Volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko Pavel Bartoš
a Daniel Pfeffer byli nominováni do konečného výběru národního mužstva pro mistrovství
Evropy, které v říjnu hostí Itálie a Bulharsko.
PROGRAM VK ČEZ KARLOVARSKO:
3.-4. října: 		
mezinárodní turnaj v Německu
15.-16. října: 		
turnaj v Odoleně Vodě

Oba karlovarské hráče tak čeká premiéra na
vrcholné mezinárodní akci.
„Jako vedení klubu jsme určitě rádi, máme
v reprezentaci stejný počet hráčů jako francouzské Tours, jen naši trenéři se s tím teď musí
poprat, sám budu muset dál trénovat, aby nás
bylo dost,“ řekl předseda VK ČEZ Karlovarsko
Jakub Novotný. Podle něho patří Pavel Bartoš

technicky ještě Zlínu. Zlínský volejbal tak může
být spokojený, že vychoval dalšího kvalitního
volejbalistu. „Rozhodně jsem nečekal, že budu
v nominaci, jsem překvapený a doufám, že budu
přínosem. V sestavě pro evropský šampionát je
i můj bratr, smečař Adam. Je to pro mě výhoda,
víme o sobě a známe se, takže si dokážeme
pomoct,“ kvitoval jednadvacetiletý nahrávač
Bartoš. Další karlovarský volejbalista Daniel
Pfeffer měl v průběhu reprezentační přípravy
silnější pozici. Dalo se totiž očekávat, že vedení
týmu nominuje čtrnáctičlenný kádr, ve kterém
bude místo pro dvě libera. „Nároďák beru jako
tu nejlepší možnost, jak se posunout dál a být
lepší. A proto jsem za tuhle šanci moc vděčný,“
uvedl Pfeffer.
Tomáš Klement

PRONÁJEM
Dům ASTRA

Kadeřnictví a další
v hotelu AURA PALACE

Nová Louka 27/300

Moravská 2A

kontakt:
Lucie Plná, tel.: 602 127 642
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Provoz oční ambulance + oční optiky
Operace šedého zákalu
Implantace standardních i multifokálních čoček
Laserové operace očí – odstranění dioptrií metodou Femto-LASIK, LASIK
nebo PRK
Diagnostika, léčba a operace zeleného zákalu
Transplantace rohovek
Léčba a operativa sítnice a sklivce
Operace očních víček a další drobné estetické zákroky v okolí očí
Přijímáme do péče pacienty pojišťoven:
VZP, VOZP, ZPMV, OZP, ČPZP, ZPŠ
Špičkové přístrojové vybavení ambulancí i operačních sálů.
Zkušený tým lékařů a sester pod vedením prim. MUDr. Pavla Studeného, Ph.D.
Osobní přístup a jednání na úrovni.

PF a kalendáře

pro rok 2016 s Vašim logem

Buďte originální!
mediaas.cz
info@mediaas.cz

Závodní 391 / 96 C (areál krajských institucí, budova Nostress- 3. p.), 360 06 K. Vary – Dvory
E-mail: ocniklinika@somich.cz | www. somich.cz
informace a objednávky: 775 556 563
klientská linka: 775 555 350
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• SPORT / HC ENERGIE

Svět záchranářů otevřel brány

P

remiéra Centra zdraví
a bezpečí v tuhnickém
areálu KV Areny se vydařila. Hned na otevření 12. září
přišlo na 3000 návštěvníků.
Půldruhého tisíce si nenechalo
ujít prohlídku v rámci Dne otevřených dveří. Podívali se do domečků záchranářů,
prohlédli si simulátor nárazu nebo program nadace
Kolečko. Velký zájem byl o dopravní hřiště, kde si
každý z malých návštěvníků mohl vypůjčit kolo
nebo odrážedlo. Děti byly nadšené i z miniaturních
záchranářských autíček, ve kterých se mohly vyfotit. Hosté otevření centra se shodli, že karlovarský
Svět záchranářů je unikátní projekt, ve kterém se
evropské peníze účelně využily.

Hala míčových sportů už slouží
V nové hale míčových sportů začali trénovat,
hrát své zápasy a pořádat soutěže volejbalisté,
basketbalisté, florbalisté, členové futsalových
klubů i moderní gymnastky. Bude zde místo pro
extraligu volejbalu mužů a jejich evropské i domácí
pohárové zápasy, také pro ženskou basketbalovou
ligu, národní ligu florbalistů, druhou basketbalovou
ligu, soutěže gymnastek i futsal. Hala je variabilní,
což umožní ji uzpůsobit zápasovým i tréninkovým
potřebám. Dá se v ní vytvořit jeden centrální kurt
nebo čtyři volejbalové kurty, dvě basketbalová
hřiště, tři tréninkové plochy pro florbal. Díky rozdělovacím sítím mohou současně na dvou plochách
trénovat volejbalisté i basketbalisté. Hala nabízí
799 míst k sezení. Celkové náklady na stavbu
a dovybavení, jako byla teleskopická tribuna pro
250 diváků, basketbalové konstrukce, datové
propojení, rozdělovací sítě i orientační systém,

28

krl° ŘÍJEN 2015

činily 130 mil. Kč. Hala bude v provozu denně od
8 do 22 hodin. V současné době je její kapacita
naplněna od 8:00 do 15:00 z 30 procent, od
15:00 do 22:00 z 80 procent. Volná kapacita bude
nabídnuta k využití všem karlovarských školám (od
mateřských až po střední).

Marek Klement, vedoucí haly

PROGRAM KV ARENY NA ŘÍJEN
Multifunkční hala
24.10. 18:00
Vzpomínkový večer na Michala Tučného
Koncert k letošnímu
20. výročí úmrtí
české country legendy
Michala Tučného.
Zahrají tři kapely
české country, kterými
zpěvák Michal Tučný
za svou kariéru prošel.
Greenhorns s Janem Vyčítalem ( Michal Tučný byl
členem kapely v letech 1969 – 1973).
Fešáci s Michaelou Tučnou, dcerou Michala (Repertoár Michala Tučného 1974 – 1980)
Tučňáci s Rosťou Fišerem (Kapela, kterou Michal
Tučný založil spolu se Zdeňkem Rytířem v roce
1981 a vydržel s nimi až do roku 1991.

• INZERCE

POSLEDNÍ

POZEMKY PRO VÝSTAVBU
RODINNÝCH DOMŮ
A DESÍTKY SPOKOJENÝCH
KLIENTŮ
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- KARLOVY VARY

„U VYSÍLAČE”

- OTOVICE / SEDLEC
„ U NOVÉ VYHLÍDKY”
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Moyo holding a.s., Botanická 276, 362 63 Dalovice
2015-08-kovohh-188x130-01.pdf 1 7.8.2015 15:36:55
e-mail:
moyo@moyo.cz
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY

Je jednou z nejnavštěvovanějších památek Karlovarského kraje. Jeho předlouhá historie se začala psát na počátku 12. století, když jeho dějiny jsou mj. spojeny s mocným rodem Štaufů,
z něhož vzešla řada římsko-německých králů a císařů. Byl to jeden z nich, slavný Friedrich Barbarossa, který nechal původní objekt v závěru 12. století přestavět na císařskou falc, jediného
reprezentanta tohoto typu hradní architektury na území ČR. V jeho komnatách opakovaně pobýval již zmíněný císař Friedrich Barbarossa, který ve městě pořádal říšské sněmy. Jeho
komnaty hostily i další velké panovníky – např. otce vlasti Karla IV. a krále Jiřího z Poděbrad. Dne 25. 2. 1634, v době třicetileté války, se stal místem poslední večeře souputníků Albrechta
z Valdštejna, kteří zde byli zavražděni. Zároveň byl častým terčem dobyvačných armád. Dobývali ho husité, schovaní za vozovou hradbou, mohutné prakové koule na něj pálili Švédové
a v první polovině 18. století ho ve válce s nezdolnou českou panovnicí Marií Terezií plenily legie francouzského krále Ludvíka XV.
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• INZERCE

PRONÁJEM VÝROBNÍHO AREÁLU
9 200 m² S HALOU 4 200 m²

Hledáme
věřitele
společnosti

Karlovarské uzeniny s.r.o.
Karlovy Vary - Dalovice
Nabízíme dlouhodobý pronájem skladovací haly
o celkové výměře 4 200 m², z toho 2 000 m²
zateplená hala s portálovým jeřábem 4t a 1 500 m²
nezateplená hala. K dispozici dále 700 m² kanceláří se sociálním zázemím a venkovní zpevněné
plochy kolem haly 5 000 m².
Možnost pronájmu i po částech - minimálně však
1 000 m²

IČ: 290 73 146
se sídlem:

Buchenwaldská 937/11, Rybáře
360 05 Karlovy Vary

za účelem odkoupení pohledávek,
příp. dohody o společném postupu
při jejich vymáhání.
E-mail: info@aaarealitnifond.cz
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Neřešte cenu, volte kvalitu
laserové depilace

Garantujeme vám, že pokud jinde najdete stejné
ošetření za nižší cenu, rozdíl vám dorovnáme!

Chci
kvalitní
zákrok!

Vyberu kliniku
a porovnám
ceny na trhu...
JAK NA TO? KONTAKTUJTE NÁS:

234 716 000
NEJVĚTŠÍ KLINIKA LASEROVÉ ESTETICKÉ MEDICÍNY
Londýnská 39, 120 00 Praha 2, +420 234 716 000
info@asklepion.cz, www.asklepion.cz

Nejvyšší kvalitu
i nejlepší cenu
má Asklepion!

