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zakázka č. 2015106

K.Vary - Tuhnice

Byt 2+1
cena: 1.440.000,-Kč

zakázka č. 2015123

K.Vary - Rybáře

Byt 2+1
cena: 920.000,-Kč

zakázka č. 2015102

Nové Kounice

Rodinný dům
cena: 880.000,-Kč

zakázka č. 2015114

K.Vary - Petřín

Byt 2+1
cena: 1.190.000,-Kč 

zakázka č. 2015068

Otovice

Rodinný dům
cena: 3.990.000,-Kč

zakázka č. 2015050

Rudné

Rodinný dům
cena: 1.600.000,-Kč

zakázka č. 2015033

Oldřichov

Rekreační objekt
cena: 1.700.000,-Kč

zakázka č. 2015082

K.Vary - Horní Drahovice

Byt 3+1
cena: 1.695.000,-Kč

zakázka č. 2015122

Pila

TI
P

TI
P

Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Regina Dostálová Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Olga VrtáčkováMakléř: Mirka Čiháková Makléř: Olga VrtáčkováMakléř: Mirka Čiháková

Byt 2+1 v cihl.domě, 1.patro, ložnice 
do klidného dvora. Původní, avšak 
pěkný, udržovaný stav. Orientace 
bytu - východ a západ. UP: 55 m².

Byt 2+1 ve 2.patře panel.domu, bez 
rekonstrukce (pouze SDK obložení 

koupelny a plast.okna). Blízko obchod 
i sport.areál, parkování. UP: 61 m².

2-podl.rodinný dům, možno využít
i jako dvougenerační. Za domem 

rozlehlá zahrada s kůlnami a skleníkem. 
UP domu: 200 m², pozemek 1482 m². 

10 pozemků na výběr-JV orientace, 
15 km od K.Varů. Krásné místo

v tiché lokalitě. Vodovod, kanaliza-
ce, elektřina. Výměra od 850 m².

2-podl.chalupa se stodolou
v dobrém stavu, vybavená stylovým 

nábytkem. Rozlehlý pozemek,
UP domu: 280 m², pozemky 5.548 m².

od roku 1993

Prodáme 8 z 10
nemovitostí.

Video prohlídky ke 
každé nemovitosti.

Průměrná doba 
prodeje bytu 6 týdnů 

do rezervace.

Spolupráce s dalšími 
realitními kancelářemi
– větší šance prodeje.

Specializace 
na Karlovarsko.

Jsme členem Asociace 
realitních kanceláří 

ČR (ARK ČR).

Byt v podílovém spoluvl., 2.patro zděné 
vily, s velkým balkonem do zahrady. 

Velmi příjemná dispozice.
UP: 84 m² + balkon 6m².

Jednopodlažní zděná chata
v přírodě, 15 km od K.Varů. Starší 

vybavení v ceně. Vytápění, krb
a kamna. Romantické místo v lese.

Byt v 1.patře zděné vily, s krásným 
výhledem na lázně. Udržovaný stav, 

plast.okna, přímotopy, 2 velké sklepy. 
Za domem zahrádka. UP: 48m².

Bungalov- novostavba z r.2015. 
Nízkoenergetický dům, lokalita 

U kovárny. Interiér k dokončení dle 
Vašeho výběru v ceně. UP: 107 m².

2+podl.rodinný dům s obytným 
podkrovím  v horském městečku. 

Nedaleko Ski areál Nové Hamry. UP 
domu 270 m², pozemek: 1461 m².

www.loyd.cz
Olga Vrtáčková

+420 739 527 609
Regina Dostálová

+420 774 930 139
Mirka Čiháková

+420 774 025 415
Petra Michlíková

+420 777 093 232

Rekreační objekt
cena: 450.000,-Kč

zakázka č. 2015032

Oldřichov

Nyní nás najdete i na Facebooku a
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Stavební pozemek
cena: 1.050,-Kč/m2
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 11/2015 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY je první cyklista na 
nové lávce, která spojuje Dvory a Meandr Ohře. 
Prvním, kdo po hydraulicky zvedaném tělese projel, 
byl student třídy I1 ostrovské průmyslovky Jarda. 

07 LETNÍ KINO ČEKÁ NA DRUHÉ OŽIVENÍ 
Jeho historii připomínáme historickým snímkem, 
kdy 3,5 tisíce diváků sedělo na dřevěných lavicích. 
O osudu letního kina vede rada města diskusi. 

12 Z RUSKÉHO KOSTELA ZMIZELO LEŠENÍ 
a chrám sv.Petra a Pavla, dokončený roku 1897, 
se po dvouleté rekonstrukci dočkal 11. října svého 
otevření. Historii i opravě věnujeme celou stranu. 

14 MEZINÁRODNÍ PĚVECKOU SOUTĚŽÍ 
Antonína Dvořáka otevíráme naše kulturní tipy. Před-
sedou poroty jubilejního 50. ročníku bude opět pěvec 
Peter Dvorský (na snímku). 

15 JAK OBEC PODHOŘÍ ZMIZELA Z MAPY 
popíše závěrečný díl seriálu Okolní obce. Bývalou 
městskou čtvrť Karlových Varů zasypala Velká loket-
ská výsypka. Našli jsme bývalé obyvatele a získali 
fotografie obce před stržením Podhoří. 

20 STRÁŽNÍCI MĚSTA NEDÁVAJÍ JEN POKUTY 
ale pomáhají také roztržitým řidičům, kteří nemají 
papírové hodiny, nebo pomohou s nabitím baterie. 

29 SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ V AREÁLU KV ARENY 
má po spuštění objednávkového systému většinu 
výukových programů pro mateřské, základní i střední 
školy obsazeno do konce školního roku. 

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
REDAKČNÍ RADA: Ing. Petr Kulhánek, Čestmír Bruštík, Michal Riško, Mgr. Jiří Klsák, 
Ing. Jan Klíma, Bc. Jan Kopál, Helena Kyselá. 
REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků • VÝROBA: MEDIA, a.s.
ŠÉFREDAKTOR: PhDr. Jaroslav Fikar, tel.: 602 717 721 (kvradnicnilisty@seznam.cz)
DISTRIBUCE: Veronika Kalábová, tel. 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
INZERCE: tel.: 777 193 779 (karlovy.vary@mediaas.cz), 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)

Vážení čtenáři, dámy a pánové,
dovolte, abych ve svém sloupku v tento dušičkový čas 
připomněl už v předstihu jednu veledůležitou událost 
příštího roku. Totiž sedmisté výročí narození význam-
ného českého krále a císaře římského Karla IV.  Jeho 
kultivovaná politika ve své době oslovila podstatnou 
část evropského prostoru, České království stabilizova-
la a založením univerzity i povýšila mezi nejvzdělanější 
země světa. Karlovo jméno se dostalo také do názvu 
našeho lázeňského města, založeného panovníkem 
někdy kolem roku 1350 a také z jeho popudu po něm 
pojmenovaného. Důvody vzniku tohoto královského 
města byly v té době v Čechách neobvyklé, a to léčivé 
účinky zdejších termálních pramenů. Souběžně s měs-
tem založil i královský lovecký hrádek, jehož hranolové 
jádro se dochovalo v tzv. Zámecké věži. Podle rene-
sanční pověsti prameny objevil při lovu sám panovník, 
když pronásledoval do údolí říčky Teplé jelena. Karel do 
nově založeného města často zajížděl, jeho návštěvy 
jsou doloženy v letech 1370 - 1376, kdy se tu i léčil. 
Roku 1370 pak Karlovarským udělil práva a svobody 
města Lokte. Shodou okolností právě na hradě Loket 
jako tříletý kralevic ještě pod jménem Václav strávil 
dlouhý čas z příkazu svého otce Jana Lucemburského 
v odloučení od své matky Elišky. Jako dospělý v Lokti 
Karel později často pobýval, ať už při cestách do říše či 
při loveckých výpravách do zdejší královské obory.
Město Karlovy Vary si je plně vědomo významu tohoto 
výročí. Při jeho oslavách chce stavět zejména na 
tradičních městských akcích, které budou vedeny vždy 
v dobovém, tedy středověkém duchu. Nejvýznamnější 
akcí bude zahájení lázeňské sezony začátkem května, 
kdy město oslavuje přírodní léčivé zdroje a děkuje 
Karlovi IV. za své založení. Každoroční aktivity budou 
rozšířeny o řemeslný trh a půjčovnu kostýmů pro 
průvod panovníkovy družiny. Pro červnový karneval 
bude rovněž připravena půjčovna dobových kostýmů, 
bude vyhlášen král a královna karnevalu, uskuteční se 
ples pod širým nebem. Večer města při Mezinárodním 
filmovém festivalu bude věnován zakladateli města. 
Předlouhý je výčet aktivit, které budou v průběhu celé-
ho roku město Karlovy Vary naplňovat. Budou to pře-
devším kulturní aktivity, hudba, divadlo, film, světelné 
produkce, aktivity pro dospělé i děti. Samozřejmostí je 
slavnostní výzdoba, jež nás bude v ulicích provázet. Již 
teď jste jistě zaznamenali její první vlaštovky v podobě 
vlajek se sdělením k nastávajícímu výročí 2016.
Bude mi velkým potěšením, jestli k oslavám přijmete 
mé osobní pozvání již nyní.

S úctou
Jiří Klsák
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• STALO SE / STANE SE

ZÍTKŮV PAVILON MLÝNSKÉ KOLONÁDY 
byl do října místem působivé výstavy Stín na duši. 
Na panelech s fotografiemi a dokumenty připomí-
nala osudy a hrůzné zážitky židovských spoluob-
čanů také z Karlových Varů v době holocaustu. Vý-
stavu spolu s Nadačním fondem obětem holocautu 
uspořádala karlovarská Židovská obec.  

ZASEDACÍ MÍSTNOST MAGISTRÁTU ZDOBÍ
výstava kreseb žáků Střední uměleckoprůmyslové
školy v Karlových Varech. Práce vytvořené během
předmětů Výtvarná příprava a Figurální kresba jsou
dekorací místnosti, kde se přijímají návštěvy města.

SVATÉHO MARTINA NA BÍLÉM KONI 
uvítají tradičně 11. listopadu ve Staré Roli. Pořada-
telem akce je Žákovský parlament ZŠ Truhlářská. 
Čeká se svatomartinský průvod, soutěže a vystou-
pení žáků.Chybět stejně jako loni nebude ani bílý 
kůň. 

SENIOŘI DOSTALI V DIVADLE DÁREK 
od města v podobě dvou představení hudební ko-
medie Světáci. Na oslavu Dne seniorů přišlo celkem 
na obě akce 545 diváků, kteří se dobře bavili.    

VÝROČÍ 700 LET OD NAROZENÍ KARLA IV. 
připomínají vlajky, instalované v říjnu podél řeky 
Teplé. Výrobu symbolů oslav, které nás čekají 
v roce 2016, financovalo společně město Karlovy 
Vary s Karlovarským krajem.  

ČTVRT STOLETÍ SVAZU DŮCHODCŮ ČR
oslavila krajská organizace seniorů Karlovarského 
kraje v Lidovém domě ve Staré Roli. Na závěr byli 
nejaktivnější členové orgamizace z celého kraje 
odměněni. Tečkou za akcí Krajské rady Svazu 
důchodců bylo společné foto.

ČTVEŘICI VELVYSLANKYŃ POZVALA NA NÁVŠTĚVU 
Karlových Varů místopředsedkyně Poslanecké 
sněmovny Jaroslava Jermanová. Velvyslankyně 
Finska, Bosny a Hercegoviny, Malajsie a Maroka 
spolu s chargé d´affaires Rumunska provedli 14. říj-
na městem náměstci primátora Čestmír Bruštík 
a Michal Riško.  

ZÁSTUPCI  LITEVSKÉHO MĚSTA KLAIPEDA 
navštívili karlovarský magistrát a živě se zajímali 
o organizaci kulturních akcí ve městě. Tři desítky 
pracovníků v kultuře třetího nejlidnatějšího města 
Litvy nejvíce zajímaly formy podpory a financování 
kulturních akcí ze strany našeho města.  

HOUSLOVÝ VIRTUOS PAVEL ŠPORCL ZÁŘIL 
na charitativním koncertu v Kostele sv. Anny 
v Sedlci. Akce vynesla 70 tisíc korun na opravy 
kostela. Město Karlovy Vary kromě roční pomoci 
200 tisíc korun na obnovu památky přispívá rovněž 
na kulturní akce, pořádané Spolkem na záchranu 
kostela sv. Anny.  
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• UDÁLOSTI MĚSÍCE

Od začátku astronomického podzimu 
(23. září v 10:20) hýří příroda v našem 
městě barvami. Na jeden den (14.října) 
je sice přikryla sněhová čepice, ale 
podzim si hned další den vzal nadvládu 
zpátky. Z kolonád již odstěhovali palmy 
a po městě zazimovali předzahrádky. 
Sv. Martin, zdá se, přijede i letos na blátě. 
Přesto nás ve městě čeká premiéra 
nové tradice. Vánoční trhy se přestěhují 
od hlavní pošty na korzo k Thermalu 
a nabídnou atrakce, které tu dosud ne-
byly: umělé kluziště, kolotoče i speciální 
hrníčky na svařák se symboly vánoc.

„Chceme vytvořit novou tradici vánočních trhů 
a soustředit je na jednom místě, kam se vejde 25 
stánků i atrakce. Plánujeme také více zábavných 
akcí. Bude to návrat ke skutečným tradicím Vá-
noc,“ říká 1. náměstek primátora Čestmír Bruštík. 
Podle něho je u Thermalu více místa a lepší do-
stupnost. Dětem přidají výtvarné soutěže a tvořivé 
dílny uvnitř hotelu Thermal. Stánkařům nabídnou 
pronájem stánku za rozumnou cenu na celé 
období. A návštěvníkům kromě bruslení a lepšího 
zázemí včetně toalet také více podívané například 
na exhibiční zápasy osobností města i kraje.
11. listopadu:  Vyjde ze Zeyerovy ulice  tradiční 
světelný průvod sv. Martina. Světlonoši i majitelé 
lampionů se sejdou v 16:30 u předprodeje MHD 
a projdou se sv. Martinem a jeho družinou městem. 
Přednost dostanou účastníci průvodu v kostýmech 
princů a princezen. Na konci průvodu čeká diváky 
vystoupení historického šermu a ohňová show.

28. listopadu: Začínají na korzu před hotelem 
Thermal Nové vánoční trhy. Jejich součástí bude 

o prvním adventním víkendu rozsvícení vánočního 
stromu, adventní věnce, koncerty známých umělců 
a také zábavné soutěže pro děti.

29.listopadu: Ve 14:45 zahájení kulturního progra-

mu 1. adventní neděle. V 15:00 Pohádka o kapří-
kovi Vénovi, v 16:00 Pískomil se vrací - kapela pro 
kluky a holky, v 17:00 ANNA K - koncert hvězdy 
1. adventní neděle. 18:00 Rozsvícení vánočního 
stromu a 1. adventní svíce primátorem města, 
Požehnání Novým vánočním trhům, 18:10 KSO 
vánoční překvapení, 18:30 Pěvecký sbor PALETA, 
19:30 Zakončení programu 1. adventní neděle .
  (krl°)

Podzim vystřídají nové vánoční trhy

Podrobný program nových vánočních trhů do 23.12. nabídneme v KRL č.12.

České zálohované hrnečky Náš Ježíšek pro adventní a vánoční trhy v ČR

Pilotní projekt vratných zálohovaných hrnečků aplikovaný na některé pražské a mimopražské  
vánoční trhy a soukromé akce partnerů.

Náš Ježíšek jako hlavní motiv hrnečku společně s mottem “Dárky od pradávna nosí Ježíšek”  
a lokálním motivem.
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Od 9. října začala platit nová vyhláška statutárního měs-
ta Karlovy Vary č. 7/2015 k zajištění udržování čistoty 
ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního 
prostředí, zeleně v zástavbě, ostatní veřejné zeleně 
a k ochraně zdraví osob na dětských hřištích a sportovi-
štích. Zastupitelstvo ji schválilo začátkem září.

Co vyhláška obsahuje?
Předmětem vyhlášky je stanovení povinností k zajištění 
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, 
k ochraně zeleně v zástavbě, ostatní veřejné zeleně 
a k ochraně zdraví osob na dětských hřištích a sporto-
vištích. Cílem  je zajistit čistotu, zabránit znečišťování 
veřejných prostranství a chránit zdraví dětí a sportovců. 
Vyhláška uvádí, že každý občan je povinen počínat si 
tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných 
prostranství. Znečištěním se rozumí zejména odhazování 
odpadků včetně nedopalků cigaret, žvýkaček a zbytků 
potravin, únik olejů a kapalin při opravách, technických 
závadách nebo dopravě. Za znečištění se považují 
rovněž materiály, které unikly při přepravě, vykládce 
nebo při výjezdu ze stavenišť. Ať už zemina, bláto, prach, 
stavební hmoty, odpadní vody nebo odpad z údržby 
zeleně včetně spadaného listí. Za znečištění veřejného 
prostranství se ale také považují plakáty a reklama, 
umístěné mimo plochy k tomu určené. Vyhláška rovněž 

zakazuje zakládání nepovolených skládek a krmení 
holubů. Správě lázeňských parků jako správci veřejné 
zeleně vyhláška ukládá ročně minimálně tři seče 
zelených ploch. Na dětských hřištích a sportovištích 
vyhláška trvale zakazuje kouřit a vstupovat se psy.
Dozor nad dodržováním nové vyhlášky provádějí 
pověření zaměstnanci magistrátu, strážníci Městské 
policie a odpovědní pracovníci firem, které zajišťují letní 
čištění a zimní údržbu veřejných prostranství, která jsou 
v majetku města Karlovy Vary.

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Chceme čisté město

Nezisková organizace Náhradním rodinám zve širokou 
veřejnost na 4. ročník konference Setkání nejen 
o náhradním rodičovství. Smyslem celé akce je šíření 
povědomí o problematice náhradní rodinné péče a dů-
ležitosti rodiny jako takové. Kdo by se chtěl dozvědět 
více informací nejen o náhradním rodičovství, je srdeč-
ně zván 4. listopadu od 9:00 do 17:00 do sálu Krajské 
knihovny ve Dvorech. Budete mít možnost setkat se 
s pracovníky organizace, pěstouny a dalšími odborníky. 
Těšit se můžete na poutavou přednášku významné 
osobnosti psychologie, psychoterapie a publicistiky 
a autora knihy Partneři a rozchody, PhDr. Jeronýma 
Klimeše.  (mm)

Zájemcům 
o náhradní 
rodičovství

Magistrát rozšiřuje úřední hodiny
Už jen necelé dva měsíce mají držitelé parkovacích 
průkazů označující vozidlo přepravující osobu těžce 
zdravotně postiženou na výměnu tohoto průkazu. 
Úřady práce během letošního roku vydávali nové 
průkazy ZTP a ZTP/P, na které je parkovací průkaz 
vázán. V případě, že občané po vydání nového prů-
kazu nepožádají, nebudou moci po 1. lednu 2016  
využívat benefity a nároky, které jim z vlastnictví 
průkazu vyplývají.

Magistrát města Karlovy Vary rozšiřuje úřední 
hodiny odboru sociálních věcí pro vyřízení 
parkovacích průkazů označujících vozidlo 
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. 
Obvyklé úřední hodiny pondělí a středa, 8:00  – 

12:00 a 13:00 – 17:00, jsou od 12. října do 18. 
prosince 2015 rozšířeny o úterý a čtvrtek 8:00 
– 12:00.

O parkovací průkaz označující vozidlo přepravující 
osobu těžce zdravotně postiženou mohou občané 
s trvalým pobytem na území obce s rozšířenou 
působností Karlovy Vary žádat na Magistrátu 
města Karlovy Vary, odbor sociálních věcí, oddělení 
sociální pomoci – kancelář č. 3 v přízemí budovy 
U Spořitelny 2, pracovnice Dagmar Pazdercová 
a Jarmila Pejšková. Nezbytné doklady pro vyřízení 
průkazu: Platný občanský průkaz, průkaz mimo-
řádných výhod II. stupně (ZTP) nebo III. stupně 
(ZTP/P), původní označení do vozidla, fotografie 

o rozměrech 35 x 45 mm odpovídající současné 
podobě. Případné Rozhodnutí o omezení nebo zba-
vení právní způsobilosti a listina opatrovníka. U dětí 
rodný list a občanský průkaz zákonného zástupce.
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Jedním z problémů města, který čeká na své 
řešení, je letní kino. Po letech slávy zažilo 
útlum. Po posledním promítání v červenci 

1999 následovalo 11 let chátrání. 

V roce 2004 se sice našly v rozpočtu města 4 mili-
ony korun, nepřežily ale škrty v tehdejším zastupi-
telstvu. Z ruin povznesli letní kino nadšenci na jaře 
roku 2011. Než bylo kino znovuotevřeno, vyvezli 
z něho 17 kontejnerů suti, odpadků a křovin. Osud 
letního kina zůstává dnes nedořešený. Mnozí 
Karlovaráci ho vnímají s nostalgií, jiní kino ode-
psali. Poslední petici za jeho záchranu podepsaly 
čtyři  tisícovky stoupenců. „Za posledních pět let 
investovalo město do letního kina 15,5 milionu 
korun. Výnos z akcí byl 600 tisíc korun. Je otázka, 
zda chce město pokračovat nebo co s tím dělat. 
Chci předložit radě analýzu efetivnosti investic,“ 
říká náměstek primátora, odpovědný za správu 
majetku, Michal Riško. Podle něho se v době DVD 
a domácích kin nedá propad obliby biografů za-
stavit. Ve městě skončilo kino Praha, poklesla ná-
vštěvnost Času i Drahomíry. „Jednou z možností je 
pronajmout letní kino neziskové organizaci, která 
by se provozu ujala. Druhou šancí je areál prodat 

nebo spojit jeho řešení se sousedním Poštovním 
dvorem. To ale brzdí směna pozemků. A třetí 
cestou jsou další investice města. Kino potřebuje 
opravit propadající se jeviště, střechu kryté tribuny 
a veškeré zázemí,“ dodává Riško. 
  (krl°) 

Krátké zprávy

◆ Jednání zastupitelstva města se koná 
10. listopadu od 8:30 v Lidovém domě ve 
Staré Roli
◆ Diskusní fóra pro další karlovarské čtvrti 
se konají 4.11. pro Rybáře (ZŠ Konečná 
- kinosál) a 11.11. pro Sedlec, Rosnice 
a Čankov (Hostinec U Kaštanů, Rosnice). 
Začátky jsou v 17 hod.
◆ Od 2. listopadu budou postupně 
stahovány ze stanovišť nádoby na bioodpad. 
K odkládání biologicky rozložitelného 
odpadu mohou obyvatelé dál využívat 
městskou kompostárnu v Žižkově ulici ve 
Staré Roli. Nádoby určené pro odkládání 
bioodpadu budou na území města 
rozmisťovány opět v jarních měsících roku 
2016.
◆ Do konce roku musí majitelé vozidel 
dočasně vyřazených z registru informovat 
o místě a účelu vyřazení. Měli by navštívit 
registr vozidel a splnit zákonnou povinnost. 
Pokud tak neučiní, vozidlo k 1. 1. 2016 
úředně zanikne a nebude možné jej využívat 
k provozu na pozemních komunikacích.
 (mm)

Čeká letní kino druhé oživení?

Po dokončení v roce 1946 zde 3,5 tisíce diváků sedělo na dřevěných lavicích.  

Léta chátrání

Obnova před pěti lety
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• LIDÉ

Narodil se 9. listopadu 1925 v Albě na seve-
ru Itálie. Rozhodl se pro kněžské poslání. 
Studoval filosofii a teologii na vyšším 

semináři v Albě. 2. ledna 1949 byl vysvěcen
knězem. Následovala další studia v Miláně 
a v Římě, získání doktorátu. Službu v římské kurii 
nastoupil 1. května 1952. Od roku 1958 začal 
působit ve Státním sekretariátu papeže. V lednu 
1980 byl papežem Janem Pavlem II. vysvěcen 
biskupem, s označením titulárního arcibiskupa 
ze Serty. V červnu 1990 byl Msgre. Giovanni 
Coppa jmenován nunciem v České a Slovenské 
republice. 
Od března 1994 do května 2001 se stal výhrad-
ním zástupcem jen pro Českou republiku. Mohli 
jsme ho poznat jako brilantního diplomata, ovlá-
dajícího sedm řečí, ale také jako člověka, který si 
oblíbil Karlovy Vary. Poprvé je navštívil v červnu 
1990 a pak až do roku 2001 sedmkrát zde žehnal 
pramenům při zahájení lázeňské sezony. Jeho 
projevy i mše byly v češtině! V listopadu 2007 ho 
papež Benedikt XVI. jmenoval kardinálem.
Jeho Eminence Giovanni kardinál Coppa, čestný 
občan Karlových Varů, se dožívá 90 let. Do 
Vatikánu bude při této vskutku výjimečné události 
zasláno blahopřání.

Zemřel PhDr. Zdeněk Pachovský  
V pátek 25. září se rodina, přátelé i veřej-

nost v karlovarském krematoriu rozloučili 
s doktorem Zdeňkem Pachovským. Tento 

hudebník, pedagog, dramaturg, publicista 
i historik skonal po dlouhé, těžké nemoci ve 
věku nedožitých 90 let. Následujícími řádky 
vzdávám úctu člověku, kterého jsem vždy obdi-
voval a velmi si ho vážil. Zdeňka Pachovského 
jsem poznal v roce 1967, kdy jsem jako mladý 
kantor začal učit na jedné karlovarské základní 
škole. Dovedl žákům velmi poutavě vyprávět 
o jednotlivých hudebních nástrojích, o známých 
skladbách a jejich autorech v rámci výchovných 
koncertů pro školy. Postupně jsem se s ním ví-
dal častěji, hlavně na různých kulturních akcích.
Narodil se v Plzni, vystudoval estetiku a hudeb-
ní vědu na Univerzitě Karlově, kde byl žákem 
prof. Josefa Páleníčka. Jeho prvním působištěm 
byla Lidová škola umění (dnešní ZUŠ) v Kadani.
Jako učitel a v letech 1954-56 i ředitel tam 
zanechal významnou stopu. V třiceti letech 
přišel do Karlových Varů. Stovky a stovky žáků 
různých oborů si ho připomínají jako ředitele 
LŠU. Dr. Pachovský se nevěnoval pouze práci 
s mládeží.  Působil jako dramaturg Karlovar-

ského symfonického orchestru, psal komentáře 
k programům, průvodní slova ke koncertům 
pro mládež i lázeňské hosty, sborníky Dvořá-
kova karlovarského podzimu, u jehož vzniku 
stál. Podílel se také napřípravách Mozartových 
a Beethovenových dnů. Určitě to byla i jeho 
zásluha, že koncerty KSO měly vždy veliký ohlas 
a sály bývaly vyprodány. Je pozoruhodné, že 
zažil mnoho šéfridigentů i ředitelů KSO, kteří ho 
uznávali nejen jako odborníka, ale i jako kolegu. 
Nelze opominout jeho bohatou publicistickou 
činnost v místním, krajském i celostátním tisku 
(zde především pro Hudební rozhledy), stejně 
jako moderování řady koncertů na různých 
místech naší vlasti. Karlovy Vary ocenily jeho 
záslužnou práci udělením „Ceny města“ v květ-
nu 2000.
Bylo symbolické, že závěrečný koncert 57. roč-
níku Dvořákova karlovarského podzimu se 
v Národním domě uskutečnil právě v den jeho 
pohřbu. Byl věnován PhDr. Zdeňku Pachovské-
mu, osobnosti, která významně ovlivnila hudeb-
ní život našeho města. Čest jeho památce!
 Stránku připravil: Zdeněk Musil, 
 zastupitel města

Giovanni Coppa 90 let Nositelé 
Ceny města
Tradice udělování Ceny města vznikla v 60. letech 
20. století. Obnovena byla v roce 1995, kdy Cenu 
města dostali jako první kronikář Vladislav Jáchymov-
ský a prezident MFF Jiří Bartoška. O rok později byla 
udělena pouze jedna Cena města – dirigentovi KSO 
Josefu Herzlovi. Další rok 1997 byly předány hned tři 
tyto pocty MUDr. Otakaru Boříkovi, historikovi PhDr. 
Stanislavu Burachovičovi a novinářce Anně Fidlerové. 
V roce 1998 získaly Cenu města vydavatelka Mgr. Jitka 
Kulhánková a spisovatelka Masumi Schmidt-Muraki. 
Následovala tři ocenění Zdeňku Šmídovi, PhDr. Zdeňku 
Pachovskému a ZŠ a ZUŠ Šmeralova ulice. V roce 
2000 přijal Cenu města akademický malíř Oldřich Lípa, 
dirigent Karlovarského dívčího sboru Jiří Štrunc a za 
pořádání Nejdlových seminářů rovněž Klub přátel Karlo-
vých Varů. Rok 2001 přinesl ocenění za zásluhy o kar-
lovarský sport Otakaru Vaňkovi a rok poté archeologovi 
Mgr. Jiřímu Klsákovi, výtvarníkovi Ladislavu Švarcovi 
a Mgr. Květoslavu Kročovi za zpracování historie MFF. 
Dalšími nositeli Ceny města se stal roku 2003 Carl 
Weidl-Raymon, v roce 2004 Alois Ježek, v dalším roce 
Mgr. Eva Hanyková a Vlastimil Ondráček a za rok 2007 
lékařka MUDr. Milada Sárová. Z dalších nositelů novinář 
Luboš Zahradníček (2010), v dalším roce 2011 herečka 
Libuše Balounová, ing. Stanislav Wieser a František An-
dres. Loni to byl organizátor záchrany kostela v Sedlci 
Alois Kůrka a vydavatel Jiří Böhm. Zatím posledními 
nositeli Ceny města byli letos 1. května vyhlášeni Vladi-
mír Král, Jitka Hradílková a Mgr. Jindřich Volf.  (krl°) 

Kandidáty na udělení Ceny města Karlovy Vary může veřejnost navrhnout 

prostřednictvím zastupitelů města, a to do 15. ledna 2016.
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• ŠKOLY / INZERCE

Výměna se osvědčila
Už řadu let trvá spolupráce karlovarského Prvního 
českého gymnázia s nizozemskou školou S. G. Ma-
rianum Groenlo. Zejména výměna studentů obou 
škol se těší velké oblibě. Letos v říjnu se jí zúčast-
nilo 28 českých studentů. Hlavním cílem výměny 
byla komunikace v angličtině a němčině, a tak byli 
studenti ubytováni v rodinách nizozemských part-
nerů. Stali se na týden jejich členy. Patřilo k tomu 
každodenní dojíždění do školy na kole a Family day, 
kdy si s novou rodinou vyzkoušeli různé sportovní 

úkoly v přírodě jako lanovou dráhu ve stromech, 
stavění voru nebo orientační běh. Nakoukli do tajů 
výroby pravého holandského sýra na místní farmě, 
prohlédli si  Amsterdam a jeho  národní galerii 
Rijksmuseum. Na závěr pobytu studenti pořádali 
společnou večeři, na kterou každý přinesl nějaké 
typické holandské jídlo, které vlastnoručně připra-
vil.  Už teď se karlovarští studenti těší, až v dubnu 
příštího roku přivítají své nizozemské kamarády 
u nás v našem městě.

Škola vytáhla
proti obezitě 

Dnešní děti mají velmi málo pohybu a trpí tak 
nadváhou. Stávají se pak terčem posměchu svých 
vrstevníků a necitlivých poznámek ze svého okolí. 
Pedagogové ze ZŠ Dukelských hrdinů se proto roz-
hodli vytáhnout do boje a s obezitou a nedostateč-
ným pohybem dětí pořádně zatočit. Škola se zapojila 
do pilotního ověřování projektu Hodina pohybu navíc, 
jehož garantem je MŠMT ČR a Národní ústav pro 
vzdělávání.  Vybrané děti se začaly pod vedením 
kvalifikovaných trenérů věnovat jedenkrát týdně 
speciálním pohybovým aktivitám dle nových meto-
dik. Věřme, že karlovarské děti tak budou naplňovat 
heslo „V zdravém těle zdravý duch“.

Agentura Anthonea Musica pořádá 
v pátek 11. 12. 2015 adventní galakoncert 

Václava Neckáře a skupiny Bacily. 
Galakoncert se koná od 19.30 hodin 

ve Slavnostním sále Orfeum 
Grandhotelu AMBASSADOR Národní dům. 

Vstupenky si můžete zakoupit  na www.vstupenky.karlovyvary.cz, 
na recepci Grandhotelu Ambassador Národní dům a v běžných předprodejních místech.
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Zapomenutý kopec 
Dobrý den, píšu odpověď na článek Zapome-
nutý kopec v minulém Hyde parku. Ten kopec 
se nejmenuje omylem Růžový vrch. Onen 
pán asi neví, proč se tak jmenuje. Kdysi se tu 
pěstovaly růže, odtud název Růžový vrch. Také 
tu donedávma byly všechny paneláky růžové 
a pokud si onen pán zapomene horolezecké 
vybavení, dostane se sem pohodlně autobu-
sem. Sice to tu není žádný luxus, ale chodníky 
se budují, most pravda přesluhuje, ale bydlení 
tu je. Klidně bych prodejnu potravin předělala, 
ale pohled na Krušné hory bych nevyměnila ani 
za nic. Bydlí se tu dobře.
 Lucie Křemenáková

Jsem pro Čerta 
Ráda se zúčastním ankety a následné diskuse, 
která vnáší do karlovarského veřejného života 
jiné téma, než ruské nápisy nebo neoprave-
né chodníky. Pokud jde o Čerta na Mlýnské 
kolonádě, podobně jako mnoho dalších lidí, jej 
vítám a velmi se přimlouvám za to, aby tuto 
moderní plastiku město od známého výtvarníka 
Jaroslava Róny koupilo a nechalo ji tam, kam 
ji sám umístí, při čemž doporučuji eventuální 
spolupráci s architekty. Naše krásné historické 
město si zaslouží, aby jeho veřejný prostor byl 
nadále doplňován současným výtvarným umě-
ním, které je v řadě našich měst samozřejmostí 
a které zde postrádám. Je tu ale jedno velké 
ALE. Dříve, než se město bude zabývat zakou-
pením této plastiky, mělo by si uvědomit, že 
zde má přednost jiné dílo jiného, rovněž proslu-
lého výtvarníka Pavla Opočenského. Je to i ve 
zmíněné výzvě k diskusi uvedený známý žulový 
obelisk, který jeho autor nazval Pocta Stani-
slavu Libenskému. Jeho umístěním u vchodu 
do Vřídelní kolonády výrazně pomohl městu 
tím, že bylo rychle zaplněno místo po pomníku 
Jurije Gagarina, zmizelém za ranního kuropění. 
Jak už to bývá, z provizoria charakterizovaného 
slovy "nějak se domluvíme" a nepotvrzeného 
žádnou smlouvou, vznikl problém, který už 
třináct let přetrvává a bobtná. Handrkování, 
při kterém autor chce své zasloužené peníze, 
jejichž částku neustále snižuje, a město se tvá-
řící jako by se ho to netýkalo, není důstojné ani 
jedné ze stran. O částce, kterou dnes požaduje 
za svého čerta Róna, se může Opočenskému 

jen zdát. A tak si jen přejme, aby v současném 
zastupitelstvu zvítězily nakonec hlasy kultur-
ních a vzdělaných lidí, kteří se zachovají tak, 
jak si toto město zasluhuje. A názory, že autor 
si své "dílo" může klidně zase odvézt, které 
v minulosti i zde zaznívaly, ať ponechají čtvrté 
cenové skupině na internetu. Podle mého by 
město rozhodně mělo čertíka koupit, ale až 
poté, co se stejně důstojným způsobem vyrov-
ná se svým dluhem vůči karlovarskému rodáku 
Pavlu Opočenskému. 
 Anna Fidlerová

Stojí Tourfilm o diváky? 
Patřím k pravidelným návštěvníkům festivalu 
cestopisných filmů Tourfilm. Jako dlouho-
letá průvodkyně turistů sleduji Tourfilm od 
roku 1974, kdy se k nám do Karlových Varů 
přestěhoval ze Špindlerova mlýna. Od roku 
1980 jsem každoroční pravidelnou účastni-
cí zejména besed s osobnostmi cestovního 
ruchu. Bylo zážitkem naslouchat vyprávění 
horolezce Reinholda Messnera, spisovatele 
„posla mimozemšťanů“ Ericha von Dänikena 
nebo autorky pořadů BBC o zvířatech Charloty 
Uhlenbrockové. Těšila jsem se také na akce 
Toulavé kamery ČT s první Češkou na Mount 
Everestu apod. Bohužel letošní ročník byl pro 
nás, pravidelné diváky, velkým zklamáním. 
Mezi návštěvníky jsem několikrát vyslechla 
jako termín hodnocení „propadák“. Osobně 
bych pořadatelům nevyčítala absenci zahra-
ničních hvězd. Už loni přijel jen potápěč David 
Hannan a pokles úrovně programu byl patrný. 
Letos Tourfilm neměl ani řádnou propagaci. 
Nebýt programu v Radničních listech, ani bych 
nevěděla, co se letos pořádá. Stejně jako loni 
byl místo řady zajímavých besed s cestovateli 
a autory filmů jen workshop. Není divu, že jsem 
na Tourfilmu vyslechla připomínku učitelky 
střední školy (myslím že z Ondřejské ulice), 
která přivedla studenty na besedu o cestovním 
ruchu a místo toho viděli jen workshop, určený 
pro cestovní kanceláře. Bylo by to škoda, kdyby 
taková akce jako Tourfilm měla (po tradici 48, 
většinou zdařilých ročníků) pouze živořit. Pro 
pořádající agenturu CzechTourism je zřejmě 
třídenní festival jen okrajovou záležitostí. 
Pro nás, milovníky cestování a karlovarské 
patrioty, byl však Tourfilm vždy kulturní událostí 

podzimu. Přimlouvala bych se za jeho oživení 
a nikoliv odcizení.
 Marie Černá

Na periférii zájmu 
Naše ulice (Sladovnická) je sice podle mapy 
v centru města. Přesto si připadáme, že žijeme 
na periférii. Na periférii zájmu úředníků a měs-
ta. Alespoň podle pořadí, kdy přicházíme na 
řadu s řešením a nápravou problémů bydlení. 
Chodníky a ulice se tu začaly opravovat až jako 
poslední v celé čtvrti Rybáře. A to tak mizerně, 
že voda zatéká do opěrných zdí u rodinných 
domů a majitelé to nestačí opravovat. Rozvody  
elektřiny se také obměnily až po 50 letech, 
jako poslední v Rybářích. Vodovodní řad je 
stoletý a přípojky do mnohých domů ještě 
z olova. Kanalizace praská a zatápí nám sklepy. 
Stačilo by přitom jen vyměnit popraskané pří-
kopové žlaby. Čtu pravidelně odpovědi na naše 
stížnosti, uveřejněné na webu města, a vidím, 
jak si úředníci technického odboru dělají z nás 
jen legraci. Například nám zrušili bez náhrady 
a bez vysvětlení stanoviště velkoobjemového 
kontejneru v ulici Kosmonautů. Nebo termín 
mytí komunikace vyšel zrovna na týden, kdy 
zdejší ulice byly rozkopané kvůli výměně 
kabelů. Na naše upozornění přišla odpověď, 
že prý mechanizované čištění nahradilo ruční. 
Kde že? Léta jsme v naší ulici neviděli někoho 
ručně zametat! Po mytí tu nečistí ani kanály, 
ucpané nánosy smetí a listí, jak to kdysi dělali. 
Život „na periférii“ nám ještě „zpříjemňují“ 
Vietnamci, pořádající na bývalém zimním 
stadionu /Plechárně/ hlasité noční koncerty. 
Naposledy tu vyhrávali 26.9. ještě ve 22,45 
hod. Rušení nočního klidu jim nic neříká. 
Můžeme jen tiše sledovat, jak se na parkovišti 
u Plechárky sjíždějí v noci dealaři drog, a zase 
se nic neděje. To, že je z Plechárny „prádelna 
peněz“ všichni vědí a mlčí. Nakonec, aby naše 
malé ulice (Karoliny Světlé, Majakovského 
a další) vypadaly jako ve městě, jsou z nich 
nyní jednosměrky s fůrou dopravních značek. 
Popeláři ale jezdí dál v prostisměru, a na připo-
mínky reagují, ať jsme rádi, že do našich ulic 
vůbec zajíždějí. Beznaděj řešení mi vedla ruku, 
abych ten nezájem o naši ulici (a také o ty 
sousední) popsala alespoň v Hydeparku.
    Občanka z Rybář

hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Tato stránka je věnována necenzurovaným názorům občanů a zastupitelů města na aktuální témata. Příspěvky v maximální délce 2 000 úhozů s uvedením 
jména a e-mailu autora zasílejte na: kvradnicnilisty@seznam.cz nebo na Magistrát města, tiskové odd. Moskevská 21, Karlovy Vary.
Uzávěrka pro KRL č. 12 je 10. listopadu 2015.
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Již 25 let podporujeme město, sport i kulturu

V kalendáři historie a událostí města Karlovy 
Vary i celého Karlovarského kraje by mohlo 
být vyznačeno datum 31. října 1995. Tehdy 

ziskem prvního živnostenského listu začala historie 
KONCERNU HOLOUBEK, který letos slaví 25 let 
svého podnikání. Během této doby si společnosti 
KONCERNU HOLOUBEK vybudovaly pevné posta-
vení na trhu a získaly řadu úspěchů a ocenění. 
Mezi ty nejprestižnější patří pravidelné umístění 
v soutěži ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH - CZECH 100 
BEST.
V oblasti osobních ochranných pracovních 
prostředků drží KONCERN HOLOUBEK pozici 3. 
největšího importéra. Záběr KONCERNU HOLOUBEK 
je opravdu široký. K oborům podnikání patří 
energetika, likvidace ekologických zátěží, 
velkoobchod, export a import, osobní ochranné 
pracovní prostředky, internetový obchod, sprá-
va a pronájem nemovitostí, logistika a sklado-
vání, organizační a ekonomické poradenství 

a rovněž letecká přeprava. KONCERN HOLOUBEK 
dnes zaměstnává mnohé Karlovaráky, a to i díky 
účelným investicím, kterými jsou: vybudování 
společensko-obchodního komplexu BECHERPLATZ, 
záchrana Zámečku v Doubí nebo golfového a do-
stihového areálu HIPODROM HOLOUBEK. KONCERN 
HOLOUBEK sponzoruje mnohé kulturní a sportovní 
projekty. Mezi ty nejvýznamnější patří hokejový 
klub HC Energie Karlovy Vary, jehož “A” tým v roce 
2008 vybojoval titul Vicemistra a v roce 2009 
získal titul Mistra ČR, golfový a dostihový areál 
HIPODROM HOLOUBEK, podpora týmu BUGGYRA 
Racing, držitele několikanásobného titulu Mistra 
Evropy v závodech tahačů a Poháru konstruktérů 
nebo dlouholetá, významná podpora Karlovarského 
divadla. Obrat KONCERNU HOLOUBEK se blíží ke 
3 miliardám a zaměstnává cca 400 osob, z nichž 
zhruba polovina je obyvateli Karlovarského kraje. 

Společensko-obchodní komplex BECHER-
PLATZ se v soutěži o Nejlepší stavbu Karlo-
varského kraje umístil na 3. místě.

Nejvýznamnějšími členy KONCERNU HOLOUBEK jsou:
KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s.
Řídící obchodní korporace koncernu, která obchoduje s energetickými produkty a realitami. Dále se 
zabývá pronájmem a správou nemovitostí, ekonomickým a organizačním poradentsvím. 
POWER HOLOUBEK a.s.
Společnost zabývající se velkoobchodem s energetickými produkty. V oblasti dodávek paliv pro 
průmyslové velkoodběratele spočívá těžiště činnosti zejména v dodávkách uhlí. 
HOLOUBEK ENERGO a.s.
Společnost se zabývá výrobou a prodejem tepla a dalších energetických produktů. 
HOLOUBEK PROTECT a.s.
Společnost působí na trhu jako obchodní organizace s prioritním zaměřením na velkoobchodní činnost 
v několika produktových segmentech: osobních ochranných pracovních prostředků, plastických 
polotovarů, stavení chemie, nátěrových hmot, plochého skla, technické pryže, potřeb pro čalouníky 
a drogerie. 
ARDON SAFETY s.r.o.
Velkoobchodní společnost, která podniká na trhu osobních ochranných pracovních prostředků a patří 
k nejvýznamnějším dovozcům tohoto zboží. Společnost je zároveň i významných vývozcem OOPP pro 
celou oblast střední a východní Evropy. 
HOLOUBEK PARTNER s.r.o.
Jedná se o chráněnou dílnu, která zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním. Zároveň 
poskytuje zboží a služby v režimu tzv. náhradního plnění podle zákona o zaměstnanosti. 
NEW WAVE CZ, a.s.
Společnost exkluzivně dováží a distribuuje zboží na základě desítky zahraničních licencí z oblasti 
několika zbožových kategorií. Provozuje unikátní odbavovací centrum a využívá moderní technologie. 
Apollo store a.s.
Společnost provozující moderní stejnojmenný internetový obchod. Apollo store znamená maximální 
pohodlí při nákupu z domova a tisíce položek v nabídce, které se neustále rozšiřují. 
HIPODROM HOLOUBEK s.r.o.
Společnost provozuje dostihový areál HIPODROM HOLOUBEK a 9ti jamkové golfové hřiště, dále pořádá 
a organizuje dostihové dny a jiné společenské i kulturní akce. 
HC ENERGIE Karlovy Vary s.r.o.
Společnost zajišťující výchovu mladých hokejistů, má statut Akademie ČSLH, vlastní extraligovou 
licenci na nejvyšší soutěž juniorů a mužů v ČR. 
AEROTAXI s.r.o.
Společnost provozuje leteckou přepravu osob a nákladů.

KONCERN HOLOUBEK již 23. sezónu podpo-
ruje hokejový klub HC Energie Karlovy Vary. 

KONCERN HOLOUBEK již 20 let podporuje 
tým Buggyra Racing v mistrovství Evropy 
tahačů.

Oslavte společně s námi 25 úspěšné existence společnosti KONCERN HOLOUBEK

HIPODROM

HIPODROM

HIPODROM

Dostihový areál HIPODROM HOLOUBEK.
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BÍLÝ CHRÁM OPĚT ZÁŘÍ
Po  dvouleté nákladné rekonstrukci se dočkal 

znovuotevření karlovarský pravoslavný 
chrám sv. Petra a Pavla. V neděli 11. října 

se rozezněly ze zlatých bání zvony a arcibiskup 
Marek, patriarcha Kiril a otec Nikolaj pozvali hosty 
a věřící ke znovuvysvěcení chrámu. Účastníci 
události se shodli, že nejvýznamnější pravoslav-
ný chrám v ČR má právě za sebou důstojnou 
a jedinečnou obnovu. Nejen proto, že opravené 
kupole rozzářilo šedesát tisíc plátků 24karáto-
vého zlata a oslňují víc než po minulém zlacení 
v roce 1972. Uvnitř bání se musela vyměnit 
shnilá výdřeva a další prvky. Podle odhadu bylo 
80 procent dřevěných konstrukcí poškozeno. 
Chrám je nyní  zateplen, dostal dvojitá okna, 
novou elektroinstaci, byla obnovena  střecha 
i bílá fasáda. Zlato na kupolích vydrží prý 30 let.
Všechny firmy, které se na restaurování podílely, 
byly české. Jen vnější malby opravil  malíř ikon 
z Ruska Fedor Strelcov. Generálním dodavatelem 
byla firma Eurabas a plzeňští bratři Brabcové, kteří 
vytvořili i novou fasádu. Klempířské a tesařské 
práce, včetně zlacení bání, provedli řemeslníci 
Víta Kudrličky. Projekt vypracovala karlovarská 
MEDIKA. Pod vedením Zdeňka Havliny museli 
nejprve laserovými skenery detailně zaměřit celý 

chrám. Ještě než v roce 2013 začaly vlastní práce, 
sháněla pravoslavná církev od roku 2007 peníze 
a dary na rekonstrukci. Rozpočet totiž dosáhl tří 
milionů eur (81,3 milionu korun). „Třetinu poskytla 
vláda Ruské federace v rámci programu zachování 
ruského kulturního dědictví v zahraničí. Zbytek 
peněz shromáždila Opatrovnická rada chrámu, ze-
jména díky Georgii a Leonidu Krasňanským,“ řekl 
při znovuotevření administrátor chrámu Alexandr 
Vagin. Podle něho trvala oprava stejně dlouho jako 
původní stavba chrámu.
Vysvěcení zrekonstruovaného chrámu sv. Petra 
a Pavla se za město zúčastnili náměstci primátora 
Čestmír Bruštík a Michal Riško, kteří se netajili 
pýchou: „Jedna z nejnavštěvovanějších památek 
města si tak úchvatnou rekonstrukci zaslouží. 
Město chce přispět k důstojnému okolí. V době 
prací jsme opravili chodník na protilehlé straně 
komunikace,“ uvedli náměstci Bruštík a Riško.  
 (krl°)

Chrám sv. Petra a Pavla

Data z historie chrámu
Základní kámen chrámu byl položen 11. června 1893. Architekt Gustav Wiedermann z Františkových 
Lázní navrhl styl podle moskevského chrámu v Ostankinu s klenbami, krytými zápražími a kruhovou 
galerií, ústící do zvonice. Stavba, placená ze sbírek bohaté ruské klientely lázní, trvala necelé čtyři 
roky. Chrám dostal jméno podle svatých apoštolů Petra a Pavla a byl vysvěcen 28. května 1897. Je 41 
metrů dlouhý, 14 metrů široký s výškou pod kopulí 21 metrů. Zvonice je ve výšce 40 metrů. Původně 
v ní bylo šest zvonů, odlitých z děl, která věnoval Nikolaj II. Po 2. světové válce měl chrám pouze 
čtyři zvony. V červnu 2007 dostal ke 110. výročí šest nových zvonů (na snímku 3). Ve spodní části 
východní stěny chrámu je bronzový reliéf Petr a kameníci, vyrobený v roce 1912 u příležitosti 200 let 
od pobytu Petra I. v našem městě. Uvnitř chrámu  jsou na cypřišových deskách vzácné ikony například 
Pačajevská Matka Boží, darovaná roku 1897, nebo ikona světce Nikolaje Čudotvorce, kterou dostal 
chrám roku 1899 (na snímku vpravo).
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Novou, moderní halu vybavenou špičkovou tech-
nologií za 140 milionů korun začala v říjnu stavět 
v Habartově společnost ept connector s. r. o. 
Firma produkující konektory pro elektronická za-
řízení i pro automobilový průmysl chce v nových 
prostorách rozšířit tým o dalších 50 pracovníků. 
„Stavební práce chceme ukončit do dvanácti 
měsíců, v říjnu roku 2016 plánujeme kolauda-
ci,“ informoval ředitel závodu Ing. Tomáš Musil. 
Generálním dodavatelem stavby je společnost 
Algon. Novou výrobní halu vyprojektovala firma 
M projekt, která bude po dobu stavby prová-
dět technický a autorský dozor. „V Habartově 
budeme provozovat především velmi přesnou 
strojírenskou výrobu, automatické linky pro 
výrobu konektorů pro automobilové, průmys-
lové a telekomunikační aplikace“ uvedl ředitel. 
„Uplatněné v novém závodě najdou především 

kvalifikovaní techničtí pracovníci, jimž firma 
nabídne nadprůměrné mzdové ohodnocení“ do-
plnila Ing. Martina Pádrová finanční a personální 
manažerka společnosti.  
Zahájení stavby je dobrou zprávou pro Sokolov-
sko, v regionu je dlouhodobě nejvyšší míra neza-
městnanosti v Karlovarském kraji. Společnost ept 
connector s. r. o. už zahájila nábor nových posil, 
hledá průmyslové inženýry, seřizovače vstřiko-
vacích lisů, obsluhu CNC obráběcích strojů, ale 
i programátory či strojírenské techniky – juniory. 
Společnost ept connector s.r.o. je dceřinou 
firmou německého koncernu ept GmbH sídlícího 
v bavorském Peitingu. Vyrábí konektory pro 
automobilový průmysl, průmyslové aplikace, 
sdělovací techniku nebo lékařské přístroje. 
  
 Kontakt: Martina.Padrova@ept.cz 

HIPOCENTRUM
PÁ-JA

Akreditované pracoviště pro 
hipoterapii a canisterapii

Hipoterapie je forma fyzioterapie 
pomocí koně. Nejedná se o jezdectví, 

ale cílenou terapii.
Canisterapeutičtí psi jsou držiteli 

osvědčení "Pomocné tlapky".
Koně jsou připraveni pouze 

pro účely hipoterapie.

více na: 
www.hipocentrum-paja.netstranky.cz 

tel.: 777 674 017

15 let TyfloCentra
Patnáct let činnosti oslavilo 10. října karlovarské 
TyfloCentrum. Tato nezisková organizace poskytuje 
sociální služby zrakově handicapovaným občanům 
našeho města i Karlovarského kraje.  Slavnostní 
akce se uskutečnila v Grandhotelu Ambassador 
Národní dům, kde byl připraven kulturní program.
Vystoupili zde Bohuš Matuš, František Nedvěd 

mladší a zrakově handicapovaní zpěváci, kteří jsou 
s organizací spjati. Během akce byly představite-
lům institucí veřejné správy, jednotlivcům a dalším 
organizacím předány pamětní listy jako poděkování 
za výraznou a dlouholetou podporu. Mezi oceně-
nými bylo Statutární město Karlovy Vary a Městská 
policie Karlovy Vary.

INFOCENTRUM 
sklízelo vavříny
Hlavní cenu v kategorii Promo filmy do 15 minut 
získalo na festivalu TOURREGION FILM karlovarské 
INFOCENTRUM. Bylo to za film Karlovy Vary - letec-
ky. Spot natočil tým ostrovského Vertical Images pod 
vedením Petra Lneničky. Objednavatelem filmu bylo 
INFOCENTRUM. Spot je možné shlédnout na youtube 
kanálu KarlovyVaryTV (https://www.youtube.com/
watch?v=-byLX31epXU). Dalším úspěchem karlo-
varského INFOCENTRA bylo vítězství v 7. ročníku 
soutěže turistických center. Stejně jako v loňském 
roce byly do této soutěže zahrnuty utajené kont-
roly (mystery shopping) hodnotící kvalitu obsluhy 
návštěvníků a poskytované služby. INFOCENTRUM 
obhájilo tuto cenu již posedmé.

Start akce Hledá se 16 tisíc
Karlovy Vary byly prvním městem ČR, kde se 
konala putovní expedice Nadačního fondu IMPULS, 
nazvaná Hledá se 16 tisíc. Jde o akci, zaměřenou 
na pacienty s roztroušenou sklerózou, která omezu-
je jejich pohybové aktivity. Cílem snažení dobro-
volníků, terapeutů a pacientů je udělat šestnáct 
tisíc kroků. Skutečných kroků během první akce 
bylo nakonec přes 55 tisíc a společnými silami je 
zvládly od hotelu Thermal k Mlýnské kolonádě tři 
desítky příznivců a lidí nemocných roztroušenou 
sklerózou. Expedice Hledá se 16 tisíc pak vyrazila 
po republice. Navštívila Plzeň, Brno, Ostravu, Hra-
dec Králové, Liberec a další města. Turné skončilo 
13. října v Praze.  

Firma ept connector s.r.o. začala stavět novou halu v Habartově
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12. - 20. listopadu: Mezinárodní pěvecká soutěž 
Letošní již 50. ročník pěvecké soutěže Antonína 
Dvořáka znamená pro organizátory  náročný úkol. 
Od roku 1990, kdy se soutěž stala otevřenou pro 
pěvce do 35 let, se pěvci hlásí do tří kategori-
ích JUNIOR, OPERA a PÍSEŇ. Loni byla soutěž 
obohacena o novou kategorii pro pěvce ve věku 
16-20 let s názvem OPERNÍ NADĚJE. Výjimeč-
nost karlovarské soutěže  tkví ve více než třiceti 
zvláštních interpretačních cenách, které udělují 
operní scény ČR a další kulturní instituce. Zvláštní 
pozornost věnuje soutěži vedení Opery Národního 
divadla v Praze. Odborné porotě bude letos po 
dvanácté předsedat Peter Dvorský. Při Zahajo-
vacím koncertu letošní soutěže 12. listopadu 
v Grandhotelu Ambassador Národní dům zazní 
árie z oper Bedřicha Smetany Hubička, Antonína 
Dvořáka Rusalka, Georgese Bizeta Carmen, Léo 
Delibese Lakmé, Wolfganga Amadea Mozarta Fi-
garova svatba, Kouzelná flétna, Giacoma Puccini-
ho Tosca, Giuseppe Verdiho Don Carlos a dalších. 
Jako sólisté koncertu se představí Olga Jelínková 
- soprán, Michaela Kapustová - mezzosoprán, 
Luciano Mastro (Itálie) - tenor a Nicholas Davis 
(USA) - baryton. Zahajovací koncert, finále oborů 
JUNIOR a OPERA (19.11.) a Závěrečný koncert 
vítězů a laureátů ( 20.11.) si nelze představit bez 

Karlovarského symfonického orchestru, který 
bude řídit František Drs.   

(Podrobný program 50. PSAD na str 22 v Kultur-
ním servisu KRL)

20. listopadu: Finále soutěže Karlovarský hlas 
Tradičně soutěž probíhá i letos dvoukolově. 
Letošní neveřejné výběrové kolo proběhlo v aule  
ZŠ a ZUŠ ve Šmeralově ulici 26.října. Zde se 
přihlášení soutěžící setkali s porotou, která určila 
osm finalistů. Termín finálového kola 34. ročníku 
soutěže Karlovarský hlas 2015 je 20. listopadu od 
19 hodin v Malém sále hotelu Thermal. Tam každý 
z finalistů přednese dvě písně (jednu s českým 
textem) a doprovodem orchestru. Pěvecká soutěž 
neklasického zpěvu má v Karlových Varech dlou-
hou historii poznamenanou řadou proměn a názvů 
(Hledáme nové talenty, Karlovarská číše,…). 
Počátky jsou v roce 1962 na čajích pro mládež 
a pokračování zaznamenalo i léta odmlčení, takže 

nadcházející ročník 2015 se po více než padesáti 
létech existence soutěže dopracoval k řadové 
číslovce 39. Rovněž pořadatelé se proměňovali. 
Současným pořadatelem je již čtrnáctým rokem 
nezisková organizace Hlas s kterou spolupracuje 
Forte o.p.s. a několik nadšených dobrovolných 
aktivistů. Přelom z léta zaběhlé regionální soutěže 
znamenal před třemi roky nápad řídícího výboru 
soutěže a jeho okamžitá realizace, pozvat mezi 
soutěžící studenty z konzervatoří, ve kterých se 
vyučuje neklasickému zpěvu. Jejich pedagogové 
okamžitě uvítali možnost prezentovat své studenty 
s živým projevem profesionální kapely (Karlovar-
ský Repre Band), speciálními aranžmá (většinou 

Milan Krajíc) a tím jednak zkvalitnit výkony sou-
těžících a současně svěřit posuzování poroty sou-
těžních výkonů do rukou odborně zdatné poroty. 
Poslední léta je jejím výkonným předsedou známý 
hudebník, skladatel, kapelník a producent Karel 
Vágner. Mezi porotci se vystřídaly známé zpěvačky 
např. Jitka Zelenková nebo Hanka Křížková a letos 
ve finálové porotě za předsednictví Karla Vágnera 
zasednou Lída Nopová z Pražské konzervatoře, 
Jarmila Chaloupková z Pardubické konzervatoře, 
Zbyněk Drda, vítěz soutěže Superstar a Josef 
Vágner, muzikálový zpěvák, na jehož minirecitál se 
můžete těšit v závěru finálového večera. 
(Přihlášky a info www.agenturahlas.cz)

30. října - 1. listopadu: Festival Caminos 
Již 9. ročník cestovatelského festivalu Caminos 
proběhne o víkendu od 30. října do 1. listopadu 
opět v karlovarském kinu Drahomíra. Zve na 
zajímavá vyprávění známých i méně známých 
cestovatelů, kteří se podělí o své zážitky z výprav 
po různých koutech naši planety. Vyprávění jsou 
doprovázena fotografiemi i krátkými videozáběry. 
Téměř rodinná atmosféra festivalu napomá-
há bližšímu setkání návštěvníků s cestovateli. 
Dochází k osobní výměně zkušeností, předání rad 
a získávání cestovatelských informací. Průvod-
cem festivalem bude i letos moderátor Jenda 
Herec. Z letošního programu láká určitě návštěva 
Samuela Eliase z Guatemaly. Přímý potomek Mayů 
seznámí návštěvníky festivalu s mayskou historií 
a přítomností. Samuelova babička byla mayskou 

šamankou na jednom z největších mayských sídel 
– guatemalském Tikalu. Pravidelnými hosty festi-
valu jsou Dan Přibáň, který svého žlutého Trabanta 
letos protáhl vzdáleným Tichomořím a také Mni-
slav Zelený Atapana, který se po 26 letech vrátil 
mezi „své“ amazonské indiány Yawalapiti. Festival 
Caminos provede návštěvníky také krásou jižní 
Afriky, zavítá mezi Horské gorily do Rwandy, přiblíží 
japonský ostrov Okinawa, dovede nás z Prahy až 
na Filipíny, odhalí zákoutí srdečné Srí Lanky nebo 
tajemného jihoamerického Peru. Nezapomene ani 
na Evropu. Navštíví rumunské Karpaty, estonský 
ostrov Saaremaa, alpské vrcholy a projdeme se 
do Santiaga de Compostela. (Podrobný program 
festivalu  Caminos na str 23 v Kulturním servisu 
KRL nebo na www.caminos.cz).



15

• OKOLNÍ OBCE

Původně hornická kolonie
První písemná zmínka o osadě Podhoří byla až 
z roku 1785. Tehdy zde byla založena dělnicko-
-hornická kolonie. Obce kolem byly mnohem 
starší. Např. Hory (Hornisberg, později Hornaberg) 

uvádí Říšský archiv již roku 1350. Tehdy bylo 
území, kde později vzniklo Podhoří, v majetku 
kláštera Waldsassen (od roku 1185). Dá se odvo-
dit, že až do nálezu hnědého uhlí to byla krajina 
samot a zemědělských usedlostí. Poloha 475 m/m 

umožňovala jen pěstování brambor a žita nebo 
pastevectví. Po 1. světové válce se zde na čas roz-
šířilo sadařství, sklízeli tu švestky, jablka a třešně. 
V nejstarší části Podhoří, na tzv. Kaltenhofu, byla 
zemědělská školka. Obec měla tři rybníky Podhoř-
ský, Kočičí a Vřetenový.

Oživení přinesla těžba
Osada se zpočátku jen pomalu rozrůstala. 
Přibývalo však dětí i školáků, ale v obci chyběla 
škola. Proto si roku 1829 místní v Podhoří spolu se 
sousedy v Horách prosadili alespoň putovní školu, 
kam docházel vyučující z Nového Sedla. Protože 
neměli vhodný dům, vyučovalo se po staveních. 
Stálou budovu školy měli až od roku 1840. Ta ale 
v roce 1864 vyhořela. Na budovu nové školy se 
společně složili v Podhoří a Horách roku 1893. Za 
11 tisíc zlatých postavili dvoutřídku pro 117 žáků. 
V roce 1907 si občané Podhoří prosadili vlastní 
jednotřídku. Prvním učitelem byl Anton Klier 
z Lokte. Roku 1915 byla rozšířena o další třídu, 
takže místní školu navštěvovalo 74 žáků. V době 
1. republiky byl štědrým mecenášem školy majitel 
porcelánky v Horách Heinrich Wehinger. V roce 
1922 nechal školu zrenovovat a na Vánoce 1924 jí 

Podhoří (dříve Hunschgrün). Název doznal řadu změn. Poprvé byla osada uvedena 
roku 1785 jako Hanschgrün. Později změnili název na Honiggrün, který se roku 1869 
stal součástí loketského Hornu (dnešní Hory). Tam patřil až do roku 1899, než ho 
v letech 1900 až 1910 znovu přejmenovali na Hunschgrün. V letech první republiky 
(1921-1930) se užíval český název Podhoří, po Mnichovu jen německý Hunschgrün. 
Po druhé světové válce navrhli místní název Podhůří, ale rada místního národního 
výboru ho zamítla. Od roku 1948 se  tedy užíval název Podhoří. V roce 1950 bylo 
součástí obce Hory v okrese Loket. Mezi lety 1961 až 1975 patřilo Podhoří k Jeni-
šovu, než se od 1.7.1975 do 31.12.1993 stalo městskou částí Karlových Varů. Obec 
zanikla k 1.1.1994 a byla zasypána Velkou loketskou výsypkou.

Lidé z Podhoří. V domě čp. 38 žila rodina Hermanna Hillera

• •• •Podhoří Podhoří 

Kaplička v Hunschgrünu

Zde stávala obec  
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věnoval knihovnu a vagon uhlí. Mezitím v Podhoří 
nastalo po zahájení těžby hnědého uhlí oživení 
života. Roku 1869 zde žilo ve 27 domech typické 
lidové architektury Chebska (tzv. hrázděnkách) 
pouze 184 obyvatel. Do roku 1890 zde přibylo 
90 obyvatel a 11 domů. Po otevření dolů v okolí 
předstihlo Podhoří sousední Hory. Roku 1900 mělo 
Podhoří 430 obyvatel a 45 domů, zatímco Hory 
jen 417 obyvatel. Během dalších deseti let přibylo 
v Podhoří 40 stálých obyvatel a přibyl jeden dům. 
Nejvyššího stavu dosáhla obec roku 1910, kdy zde 
žilo 471 obyvatel.

Dostatek práce v okolí 
Hlavní obživou byla práce v uhelných šachtách 
a také v městských lesích kolem Lokte. Většina 
místních mužů dělala na šachtě Richard, která 
patřila firmě Montan und Industriewerke hraběte 
Starcka. Ten se rozhodl zavést do Podhoří vodovod 
s kapacitou 30 litrů vody za minutu. Jediná obecní 
studna u domu čp. 5 totiž nestačila. V roce 1921 
žilo v Podhoří v 45 domech trvale 458 osob. V obci 
byly tři hostince a náves zdobila jednoduchá 
zvonička. Na jaře 1922 se obec dočkala elektřiny. 

Veškeré rozvody byly provedeny z mědi firmou 
Ernst Müller z Rybář. V roce 1930 žilo v Podhoří 
411 osob. Plných 96,5 procenta Podhoráků bylo 
německé národnosti.

V Podhoří prý žili pašeráci
Místní kronika uvádí pozoruhodné spojení s neda-
lekou hranicí do Saska.
„Způsob obživy rodin na samotách v Podhoří byl 
velmi pestrý. Někteří místní volili dobrodružnější 
cestu. Pašovali cukr, kávu, sůl, tabák ze Saska do 
blízkých karlovarských lázní. Jiní zase pašovali 
modrou barvu do porcelánky Wehinger v Horách 
a její filiálku v Kaltenhofu“. Případy pašeráctví 
dokládají policejní hlášení po vzniku ČSR až do 30. 
let 20. století.

Kulturní spolky
Obyvatelé Podhoří udržovali až do zániku obce 
staré tradice a obyčeje. Třeba to, že polovina dom-
ků měla své místní názvy v dialektu.O život v osa-
dě se starala desítka lidových spolků. Nejstarší 
byl Vzdělávací spolek dělníků a dělnic, založený 
14. prosince 1890, jehož součástí byl pěvecký 

sbor Liederkranz. Od roku 1910 měla obec sbor 
dobrovolných hasičů, od roku 1921 spolek malo-
zemědělců, 1922 založili svůj spolek volnomyš-
lenkáři a od roku 1922 pracoval v Podhoří místní 
ochotnický divadelní soubor. Podle kroniky v něm 
hrálo osm mužů a tři ženy. Z udržovaných tradic 

• NÁŠ SERIÁL

První dvoutřídní škola roku 1893

Život v osadě Podhoří

Podhoračky při draní peří

Zpívání Tří králů
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šlo o Zpívání Tří králů, kdy zpěváci a koledníci 
obcházeli 6. ledna dům od domu a zpívali koledu 
o pěti slokách v chebském nářečí. Dalšími obyčeji 
byl masopust, na jaře vynášení smrtky a osm dní 
po vynesení smrtky Zimy přinesli jedli jako májku 
Jaro. Světil se Zelený čtvrtek, na Velký pátek 
místní kolem Podhoří hledali poklady. Společenský 
život se odehrával na návsi i ve třech místních 
hostincích (v čp.1 byl Starý hostinec, v čp. 25 Hor-
ní a v čp. 33 Dolní). V Podhoří se v zimě tradičně 
dralo peří a při tom zpívalo, jedly koláče a povídalo 
se. K veselé atmosféře přispívalo veselé oblečení 
místních. Na hlavách měly ženy kloboučky s brky 
nebo květinami.

Krajinu zničila výsypka
Po 2. světové válce a odsunu 264 místních Němců 
se počet obyvatel Podhoří ztenčil.V roce 1950 žilo 
ve 44 domech jen 147 obyvatel, do roku 1970 se 
počet domů snížil na 31 a počet obyvatel na 106. 
Od poloviny 70. let 20. století se začala k Podhoří 
blížit „měsíční krajina“ okolních výsypek. Nad obcí 
visela hrozba zániku a lidé se začali odtud stěho-
vat. Zejména poté, co byl zasypán prostor u Chra-
nišova a koleje pro odvoz skrývky těžaři protáhli 
až k obci Loučky. Pak přišlo rozhodnutí vybudovat 

v místech Podhoří Velkou loketskou výsypku. Měla 
zabrat prostor od Louček k Jenišovu a Horám. 
Proti zničení krajiny protestovali lidé ze státního 
statku v Jenišově a nechtěli pozemky pro výsypku 
uvolnit. Proti byli také zastupitelé města Karlovy 
Vary. Odpor byl ale marný, ačkoliv koleje místo na 
Podhoří mohli těžaři odklonit na jih a zasypat rokle 
nad Loktem. Hlušinu z lomů začali do katastru 
Podhoří sypat roku 1974. Ještě v roce 1980, kdy 
byla většina obce zasypána, v ní stál poslední dům 
se třemi stálými obyvateli. Poslední Podhoračkou, 
kterou odtud násilím z čp. 24 vystěhovali, byla 
Laura Zulegerová.

Obec změnila osudy lidí
Tak jako Praha měla své zaniklé Podskalí a Pod-
skaláky, měly Karlovy Vary Podhoří a Podhoráky. 
Jejich osudy poznamenal zánik obce a její 
vymazání z mapy. Někteří místní zažili násilné Jeden z hostinců byl v čp. 25

V obci byl také řezník

Lidé netušili, že Podhoří zmizí z mapyPamětník Jindřich Neudert
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vystěhování dokonce několikrát. Jindřich Neudert 
se narodil 13. května 1945 v Lipnici. Když mu byly 
tři roky, zbořili obec kvůli uhlí. Přestěhovali se do 
Podhoří. „Bydleli jsme v čp. 23. Myslel jsem, že 
zde dožiju, ale v roce 1975 nás opět vystěhovali 
a Podhoří zahrnuli hlínou. Mnozí sousedé šli raději 
do Německa,“ říká starousedlík, který nyní žije ve 
Vintířově. A doufá, že do třetice ho kvůli uhlí stěho-
vat nebudou. Na Podhoří vzpomíná jako na tichou, 
hezkou ves. Její podobu namaloval ještě jako 
školák. Je to dnes jediná vzpomínka na místo, kde 
prožil dětství.

Zaniklých obcí bylo víc
Podhoří nebylo zdaleka ojedinělým případem 
v našem regionu, kdy celé obce ustoupily těžbě 
hnědého uhlí. Podobný osud postihl Smolnici 
(Pechgrün), východně od Vřesové, nebo Lipnici 
(Littmitz) severně od Sokolova, která měla před 

druhou světovou válkou tisíc obyvatel. Až do 
demolice v roce 1952 zde žilo 550 obyvatel. Spolu 
se 133 domy strhli také kostel Nejsvětější Trojice, 
který obnovili ze sbírky místních roku 1937. 
Zasypána byla rovněž polovina Staré Chodovské, 
kde s obcí zahrnuli hlínou řadu rybníků. Na místě 
bývalého Podhoří se dnes tyčí Velká loketská 
výsypka. Zeminu sem poprvé na dohled z domů 
vysypali roku 1961. Intenzivně pak obec bořili 
a zaváželi hlínou od roku 1974. Umělá homole 
zabrala 425 hektarů. Na původní terén krajiny 
navezli 96 milionů m3 zeminy. Nad nejnižší částí 
obce leží dnes až 40 metrů výsypky. Měla být ještě 
vyšší, ale její pohyb v roce 1988 vyvolal takové 
zděšení, že Báňský úřad zakázal vršit výsypku nad 
kótu 510 m/m. Pouze 382 hektarů nové krajiny 
naplánovali k rekultivaci. Skutečně bylo upraveno 
však jen 60 hektarů! Nad bývalou obcí Podhoří, 
která zmizela z krajiny, roste dnes řídký borový 
háj. 
 Jaroslav Fikar

Kresba Podhoří očima školáka

Domy v Podhoří před stržením. Čp. 5 patřilo Josefu Fischerovi

Zaniklá obec Lipnice



19

• OKOLNÍ OBCE/ INZERCE

Seriál OKOLNÍ OBCE skončil
Od března letošního roku  vycházel v Karlo-

varských radničních listech seriál o obcích, 
které byly po roce 1975 městskými částmi 

Karlových Varů. Na přání čtenářů jsme tím rozšířili 
předchozí sérii článků, přibližujících od dubna 2011 
do května 2012 všech 16 současných městských 
částí Karlových Varů. V letošním seriálu jsme vám 
nabídli krátký souhrn historie a zajímavostí obce 
Dalovice, Andělská Hora, Březová, Hory, Jenišov, Mí-
rová, Otovice, Všeborovice, Vysoká a Podhoří. Až na 
poslední tři jmenované obce všechny ostatní získaly 
po roce 1990 opět samostatnost. Jejich starostům 
děkujeme, že nám nabídli při zpracování historie 
pomoc, otevřeli kroniky a přispěli řadou fotodoku-
mentů i tipy na žijící pamětníky. Poděkování patří 
rovněž náměstkovi primátora města Karlovy Vary 
Mgr. Jiřímu Klsákovi, který se ujal práce superviso-
ra. Smyslem seriálu bylo posílit zájem o regionální 
historii a připomenout sounáležitost i společné 
osudy okolních obcí a našeho města. Nešlo nám 
o sestavení historického sborníku, ale o pokus 
přiblížit a převyprávět historii našeho příměstského 
regionu. Stejně jako u prvního seriálu městských 
částí bude po doplnění textů o příběhy starousedlíků 
a rozšíření kapitol o další fotografie vydána souhrná 
knížka KARLOVARSKÁ PŘEDMĚSTÍ 2. Měla by být 
hotova v dubnu 2016. (Náměty na její doplnění 
i objednávky zasílejte na: seriál.kv@seznam.cz. 

„
Měníme to, co lidé nakupují a jedí. 
Přinášíme jim opravdovou 
kvalitu za férovou cenu.

www.lidl.cz

Chcete se dozvědět více?
Zastavte se u nás nebo nás navštivte 

na webu kariera.lidl.cz

• Rozhodně nebudete celý den jen sedět za pokladnou. 

 Budete rozpékat pečivo, kontrolovat čerstvost ovoce a zeleniny, 

 doplňovat zboží a starat se o spokojenost našich zákazníků. 

• Bez stresu vás všechno naučíme.

• Přijmeme vás do naší Lidl rodiny.
• Dáme vám smlouvu na dobu neurčitou.

Hledáme nové kolegy a kolegyně 

35hodinový úvazek

nástupní mzda 

14 000 Kč

po prvním roce 

14 963 Kč

 po druhém roce 

15 925 Kč

Prodavač/ka – pokladní  
Karlovy Vary
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Putovní pohár do rukou vítězů
Již 14. ročník sportovně vědomostní soutěže 
pro žáky základních škol s názvem Putovní 
pohár Městské policie Karlovy Vary se usku-
tečnil v říjnu.  Strážníkům i preventistům, nešlo 
jen o to, aby si děti zasportovaly na čerstvém 
vzduchu. Smyslem akce bylo, aby si také zopa-
kovaly důležité informace a pobavily se. Putovní 
pohár preventistům přináší také zpětnou vazbu 
o kvalitě přednášek a besed, které pořádají na 
školách. Vědomostní úkoly, které žáci plní na 
stanovištích běžecké trati se týkaly právního 
vědomí, osobního bezpečí a pravidel silničního 
provozu. Po letošním ročníku žáci vědí, co je 
šikana, kyberšikana, o škodlivosti návykových 
látek, znají tísňové linky na policii, hasiče 
a zdravotní záchranáře. Ne všichni soutěžící žáci 
ale věděli, jak funguje Integrovaný záchranný 
systém a Bílý kruh bezpečí. Mezery měli také 
v pravidlech silničního provozu. A tak preventisté 
vědí, kam mají zaměřit další snažení při práci 
s dětmi. Většina soutěžních družstev odpově-
děla na dvě třetiny otázek správně, a dosáhla 

pěkného bodového hodnocení. Těm strážníci 
rádi předali poháry, medaile a ceny.  Poděkování 
patří také studentům a pedagogům Střední 
pedagogické školy a ZŠ Poštovní, kteří poskytli 
zázemí soutěže.

Mezi žáky I. stupně se nejlépe umístila ZŠ Truh-
lářská, dále ZŠ Dukelských hrdinů a na třetím 
místě ZŠ Poštovní. Na 2. stupni bylo pořadí ZŠ 
Dukelských hrdinů, ZŠ Truhlářská a ZŠ Poštovní.                                                
 Mgr. Kamila Hofmanová

Kuriozní případ
Velmi zajímavý případ řešili strážníci v sobotu v podvečer. Na 
operační středisko oznámil muž z Jenišova, že jeho manželce 
byla odcizena kabelka včetně mobilního telefonu. Jeho 
polohu sledoval pozorný manžel na vlastním mobilu a podle 
GPS souřadnic byl schopen lokalizovat místo výskytu. Na 
místo byla vyslána okamžitě hlídka, která ve spolupráci 
s oznamovatelem velmi brzo vypátrala na lavičce sedícího 
muže, který se přehraboval v odcizené kabelce. Sedmačty-
řicetiletý pachatel z Klášterce byl na místě zadržen a předán 
Policii ČR. Inu technika při správném využití má své kouzlo.

Strážníci nedávají jen pokuty
Strážníci městské policie neřeší jen přestupky. Rádi také 
pomohou a poradí. Řidička ve Staré Roli nechala nepojízdné, 

avšak neoznačené vozidlo stát na místě, kde ji hrozil odtah.  
Přestupek skončil domluvou a hlídka pomohla i s odtlačením 
vozidla na vhodné místo. Strážníkům se hodilo, že pravi-
delně trénují a skládají fyzické testy. Už proto, že s blížící 
se zimou přibývá tzv. startovacích výjezdů, kdy řidiči  selže 

baterie a hlídka mu díky startovacímu agregátu pomůže 
z nesnází (na snímku). Doslova osobní servis má starší 
paní z Tašovic, která žádá o pomoc strážníky vždy, když ji 
spadne nemohoucí manžel z postele. Za poslední dva měsíce 
zavítali strážníci na známou adresu již sedmkrát a zdaleka se 
nejedná o jediný případ podobné pomoci.

Parkovací hodiny
Už před časem provedli strážníci kontrolu vozidel na 
místech, kde je povolené stání jen s použitím parkovacích 
hodin. Domlouvali, ukládali mírné pokuty a zapomnět-
livým řidičům rozdali papírové parkovací hodiny. Minulý 
měsíc se na   tento nešvar řidičů zaměřili znovu. Tentokrát 
získali zapomnětlivci parkovací hodiny už jen jako bonus 
k případné pokutě.

Z P R Á V Y  Z   V Ý K O N U  S L U Ž B Y

Dny pro mateřské školy
V rámci Evropského týdne mobility připravila 
Městská policie Dny pro mateřské školy. Konaly se 
v nově vybudovaném Centru zdraví a bezpečí a byly 
určené pro děti předškolního věku jako součást 
preventivního programu. Předškoláčci  tak byli jedni 
z prvních návštěvníků tohoto unikátního zařízení, 
kde vzdělávací programy nabízí jednotlivé složky 
Integrovaného záchranného systému. Strážníci zde 
děti seznámili s areálem centra, kterému vévodí 
moderní dopravní hřiště a domečky hasičů, zdra-
votních záchranářů a městské i státní policie. V prů-
běhu čtyř dnů se v centru vystřídalo 10 mateřských 
škol a 5 přípravných tříd o celkovém počtu 350 dětí. 
Na připravených stanovištích děti pod dohledem 
strážníků a studentů Střední pedagogické a Střední 
zdravotnické školy a procvičovaly jízdu na odrážed-

lech, správné přecházení vozovky, pravidla chování 
v různých dopravních prostředcích, seznamovaly 
se s riziky dopravy i běžného života a dokonce si 
vyzkoušely telefonování na tísňovou linku. Děti 
i paní učitelky si odnášely nejen odměny ve formě 
omalovánek, reflexních samolepek a sladkostí, ale 
především spoustu zajímavých informací a zážitků.  

NA KOLE JEN S PŘILBOU byl název akce, kterou letos již 
podruhé uspořádali společně strážníci z Karlových Varů, 
Sokolova, Chodova a Ostrova. Cílem bylo  motivovat 
cyklisty k nošení bezpečnostních přileb. V Karlových 
Varech oslovili  stovku cyklistů. Téměř dvě třetiny z nich 
přilby mělo. Pro ostatní byla varováním statistika, podle 
níž zemřelo loni při dopravních nehodách 57 cyklistů, 
z nichž 46 nemělo přilbu.
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www.nuts2severozapad.cz www.europa.eu

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

„Vize přestane být snem”

VÝROČNÍ KONFERENCE ROP SEVEROZÁPAD
PROBĚHNE 5. LISTOPADU 2015

Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na 

Výroční konferenci Regionálního operačního programu Severozápad 2015
„EU dotace nejen s ROPem“.

 
Konference se uskuteční dne

5. listopadu 2015 od 10.00  do 15.00 hodin

v prostorách hotelu Spa Resort Sanssouci v Karlových Varech. 

Jedním z hlavních témat konference, jak již název napovídá, jsou evropské dotace a aktuální programové období 2014 – 2020. Zároveň se také 
zaměříme na dokončování ROP a udržitelnost projektů. Mezi vystupujícími budou kromě vedení Úřadu Regionální rady také zástupci Ústeckého 
a Karlovarského kraje, Centra pro regionální rozvoj České republiky nebo Ministerstva životního prostředí ČR.

Součástí Výroční konference bude také prezentace jednoho z  úspěšných projektů – Chrámu Chmele a Piva v Žatci, který zde bude prezentovat 
své výrobky ve formě ochutnávky.

Pevně věříme, že se sejdeme v co největším počtu a budeme se těšit na Vaši účast.

NOVÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ ROP SEVEROZÁPAD

SILNICE MEZI MERKLÍNEM A PSTRUŽÍM 
Modernější, širší a pro řidiče hlavně bezpečnější je po dokončené celkové 
rekonstrukci silnice II/221 Merklín – Pstruží. Modernizace trvala od dubna 
loňského roku a její součástí byla i přeložka části silnice do nové trasy, která
si vyžádala výstavbu nového mostu přes říčku Bystřici. Stavbaři upravili směr
i šířkové uspořádání komunikace. Aby silnice byla stabilní, vybudovali opěrné zdi 
na břehu Bystřice a gabionové zdi na zářezové straně vozovky. Přeložili inženýr-
ské sítě, upravili odvodňovací systém, zřídili dva nové autobusové zálivy
a instalovali dopravní značení.  Rekonstrukce úseku dlouhého 800 metrů stála 
77,9 milionu korun a Karlovarský kraj na ni získal dotaci 66,2 milionu z Regionál-
ního operačního programu ROP Severozápad. Zbývající náklady ve výši
11,7 milionu korun uhradí kraj ze svého rozpočtu.

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ V HROZNĚTÍNĚ 
Počátkem měsíce září bylo slavnostně otevřeno nové multifunkční veřejné 
sportoviště v Hroznětíně. Projekt „Multifunkční veřejné sportoviště v Hroznětíně: 
Aktivním Pohybem ke zdraví!“ byl spolufinancován z Regionálního operačního 
programu Severozápad. Původní hřiště, jehož technický stav ani parametry 
nevyhovovaly současným potřebám na kvalitní a bezpečné sportování, proměni-
la rekonstrukce k nepoznání! Nové moderní hřiště nabízí především atletické 
vyžití, a to jak svou 300 metrovou drahou, tak i klasickou stovkou. Nechybí ani 
skok do dálky nebo prostor pro vrh koulí. Sportoviště je otevřeno nejen základní 
škole či klubu TJ Olympie Hroznětín, ale i široké veřejnosti, a to zcela zdarma!
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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. 11.  15:00 PRINCEZNY JSOU NA DRAKA
Docela velké divadlo
Hrají: Lenka Lavičková, Petr Erlitz, Zuzana Bartošová, Lukáš Masár, 
Jana Galinová/ Robert Stodůlka

5. festivalové představení
2. 11.  19:30 SLEPICE   
Činohra Karlovarského městského divadla
Hrají: Šárka Hrabalová, Lucie Domesová, Magdaléna Hniličková, 
Karel Beseda, Pavel Marek

6. festivalové představení
3. 11.  19:30 TEREMIN
Dejvické divadlo
Hrají: Ivan Trojan, David Novotný, Martin Myšička, Jiří Bábek, Tatia-
na Vilhelmová, Lenka Krobotová/ Klára Melíšková, Jaroslav Plesl, 
Eliška Boušková, Pavel Šimčík, Václav Jiráček, Petr Koutecký
4. 11.   11:00  JINOZNĚNÍ – představení pro školy
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a Karlovarské městské divadlo
4.11.  19:30 JINOZNĚNÍ
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a Karlovarské městské divadlo
Účinkují: Naďa Pajanková, Gleb Androsov nebo Vojtěch Přiklopil, 
zpěv: Karolína Žišková nebo Klára Markofová, flétna: Magdaléna 
Horychová, sbor Zvonek a Chlapecký sbor – sbormistryně Mirosla-
va Lendělová a Karolína Kučerová

7. festivalové představení
6. 11.   19:30 DROBEČKY Z PERNÍKU
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Hrají: Simona Stašová, Ernesto Čekan, Čestmír Gebouský, Andrea 
Daňková, Helena Karochová, Vojtěch Záveský

8. festivalové představení
9. 11.  19:30  PLAY
Cirk La Putyka
Hrají: Jiří Kohout, Vojtěch Fülep, Jiří Weissmann, Michal Boltnar, 
Daniel Komarov, Alexandr Volný, Zuzana Havrlantová a Jan Balcar
10. 11.   19:30  GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ 
  A EVERGREENŮ
Komorní orchestr Nálady se sólisty
Nejslavnější melodie a evergreeny z operet F. Lehára, J. Strausse, 
E. Kalmána, O. Nedbala a dalších. Účinkují: Venuše Dvořáková – 
sólistka opery DJKT Plzeň, Roman Krebs – tenor, sólista opery 
DJKT Plzeň, Petr Matuszek – bas, sólista opery Severočeského 
divadla

9. festivalové představení
11. 11.   19:30 KOULE
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Hrají: Pavla Tomicová, Zora Valchařová - Poulová, Isabela Bencová 
- Smečková, Kamila Sedlárová, Jiří Zapletal, Tomáš Lněnička, 
Zdeněk Petrák

10. festivalové představení
13. 11.   19:30 BYT NA INZERÁT
Divadelní společnost Háta
Hrají: Martin Zounar, Adéla Gondíková/ Jana Zenáhlíková, Ivana 
Andrlová/ Veronika Jeníková, Marcela Nohýnková/ Vlasta Žehrová, 
Lucie Svobodová/ Olga Želenská, Marcel Vašinka, Zbyšek Pantů-
ček, Filip Tomsa/ Martin Sobotka.

17. 11.   19:30 RECITÁL LUCIE BÍLÉ
Klavírní doprovod: Petr Malásek
Host: Zbigniew Czendlik
19. 11.   15:00  MEZINÁRODNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ 
  A. DVOŘÁKA    
Finále kategorií JUNIOR a OPERA
Spoluúčinkuje Karlovarský symfonický orchestr, diriguje František Drs.
20. 11.  19.30  OPERNÍ GALAKONCERT  
 Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka
Slavnostní ceremoniál a závěrečný koncert vítězů a laureátů 2015 
s orchestrem
Na programu zazní árie ze světových oper: Bizet – Carmen, Dvořák 
– Rusalka, Jakobín, Mozart – Don Giovanni, Die Zauberflöte, 
Dvořák: Rusalka, Puccini – Bohéma, Tosca, Verdi – Rigoletto, La 
traviata, Il trovatore, Don Carlos, La forza del destino, Smetana – 
Prodaná nevěsta a další. Karlovarský symfonický orchestr diriguje 
František Drs.
21. 11. NOC DIVADEL                                                                                        
17.00 - 19.00, program pro rodiče s dětmi
19.30 - 22.30, program pro dospělé    
Programem provází Viktor Braunreiter.
24. 11.    9:00 a 10:30  KOCOUR MODROOČKO 

– představení pro školy
Divadlo Krapet
Hrají: Jiří Kohout/ Ondřej Švec, Libor Jeník, Zdeněk Tomeš, 
Michaela Sajlerová
25. 11.  19:30 GLENN MILLER STORY - koncert
Big Band Karlovy Vary
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová nebo Marcela Vaculová
26. 11.  10:00 MARYŠA - představení pro školy                           
Divadlo různých jmen
Hrají: Romana Goščíková, Milan Enčev, Valérie Zawadská/ Alena 
Štréblová, Anna Kulovaná/ Týna Průchová, Petra Špindlerová/ 
Kateřina Pindejová, Marcel Rošetzký/ Petr Franěk, Otto Rošetzký/ 
Jan Szymik, Vojtěch Havelka/ Ondřej Černý a Lukáš Burian
27. 11.  19:30   ANI ZA MILON!
Divadlo v Rytířské
Hrají: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková
28. 11.  19:30   SLEPICE                   
Činohra Karlovarského městského divadla
Hrají: Šárka Hrabalová, Lucie Domesová, Magdaléna Hniličková, 
Karel Beseda, Pavel Marek
30. 11.   10:00   CEJCH – představení pro školy
Západočeské divadlo Cheb
Hrají: Jindřich Skopec, Eva Navrátilová, Jan Jedlinský, Jarmila 
Šimčíková, Pavel Marek, Radmila Urbanová, David Beneš, Pavla 
Janiššová, David Depta, Vuk Čelebić j. h., Petr Batěk, Libor Stach, 
Michal Švarc, Petra Štíbrová, Radek Bár j. h., Daniela Šišková

KSO karlovarský symfonický orchestr

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

5. 11.   19:30   Grandhotel Ambassador Národní dům
POCTA ČAJKOVSKÉMU
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Fatum, symfonická fantazie
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Koncert pro klavír č. 3 Es dur
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Symfonie č. 6 h moll
Sofja Gülbadamova (Rusko) – klavír
Dirigent Florian Merz (Německo)

12. 11.  19:30  Grandhotel Ambassador Národní dům
KONCERT K 50. VÝROČÍ MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE 
ANTONÍNA DVOŘÁKA
KONCERT VE SPOLUPRÁCI S MEZINÁRODNÍM PĚVECKÝM CENT-
REM A. DVOŘÁKA
BEDŘICH SMETANA: Hubička - předehra
  Hubička - árie Barče (Olga Jelínková)
ANTONÍN DVOŘÁK: Rusalka - árie Prince (Luciano Mastro)
RICHARD WAGNER Tannhäuser - árie Wolframa „Večernice“ 
(Nicholas Davis)
GEORGES BIZET:  Carmen - Habanera (Michaela Kapustová)
  Carmen - část suity
  Carmen - árie Dona José (Luciano Mastro)
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Evžen Oněgin - árie Olgy (Michaela 
Kapustová)
LÉO DELIBES: Lakmé - Zvonková árie (Olga Jelínková)
WOLFGANG AMADEUS MOZART: Figarova svatba - árie Hraběte 
(Nicholas Davis)
Kouzelná flétna - árie Královny noci (Olga Jelínková)
GIACOMO PUCCINi: Tosca - árie Cavaradossiho (Luciano Mastro)
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Panna Orleánská - árie Johanky (Micha-
ela Kapustová)
GIUSEPPE VERDI: Don Carlos - árie Rodriga (Nicholas Davis)
GAETANO DONIZETTI: Lucia di Lamermoor - árie Lucie „Regna-
va...“ (Olga Jelínková)
PIETRO MASCAGNI: Sedlák kavalír - intermezzo
GIUSEPPE VERDI: Don Carlos - árie Eboli (Michaela Kapustová)
GIACOMO PUCCINI: Turandot - árie Calafa (Luciano Mastro)
Olga Jelínková - soprán
Michaela Kapustová - mezzosoprán
Luciano Mastro - tenor (Itálie)
Nicholas Davis - baryton (USA)
Dirigent  František Drs

19. 11.  15:00  Karlovarské městské divadlo
FINÁLOVÉ KOLO MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE ANTONÍNA 
DVOŘÁKA
KONCERT VE SPOLUPRÁCI S MEZINÁRODNÍM PĚVECKÝM CENT-
REM A. DVOŘÁKA

20. 11.  19:30  Karlovarské městské divadlo
ZÁVĚREČNÝ KONCERT MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE 
ANTONÍNA DVOŘÁKA   
KONCERT VE SPOLUPRÁCI S MEZINÁRODNÍM PĚVECKÝM CENT-
REM A. DVOŘÁKA

PĚVECKÁ SOUTĚŽ

Jubilejní 50. ročník pěvecké soutěže Antonína Dvořáka
Karlovy Vary 12.-20. listopadu.

12. 11.  19:30 Grandhotel Ambassador - Národní dům
Slavnostní zahajovací koncert 50. ročníku MPSAD  
13. 11.  9:00-16:00  ALŽBĚTINY LÁZNĚ  
Prolog soutěže – 2. ročník soutěže OPERNÍ NADĚJE
13. 11.  19:30 Hotel KRIVÁŇ
Zahájení 50. MPSAD a rozlosování kategorií JUNIOR a OPERA
Vyhlášení výsledků soutěže OPERNÍ NADĚJE
14. 11.  9:30-18:30 ALŽBĚTINY LÁZNĚ
I. kolo kategorie JUNIOR
15. 11.  9:30-18:30 ALŽBĚTINY LÁZNĚ
I. kolo kategorie OPERA
16. 11.  13:00-18:30  ALŽBĚTINY LÁZNĚ
II. kolo kategorie JUNIOR
17. 11.  13:00-18:30 ALŽBĚTINY LÁZNĚ
II. kolo kategorie OPERA
18. 11.  9:30-18:30  ALŽBĚTINY LÁZNĚ
I. kolo kategorie PÍSEŇ / 09:30 – 13:30
II. kolo kategorie PÍSEŇ / 15:30 – 18:30
19. 11.  15:00-18:00  Karlovarské městské divadlo
Finálová kola kategorií JUNIOR a OPERA
Karlovarský symfonický orchestr řídí František Drs
19. 11.  21:00 Hotel KRIVÁŇ
Slavnostní vyhlášení výsledků
20. 11.  19:30  KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO
Slavnostní galakoncert vítězů a laureátů soutěže s udílením cen.
Karlovarský symfonický orchestr řídí František Drs

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

6.11.   18:00   KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Slavné árie (Ave Maria aj.) zpívá Karolina Žmolíková (soprán) za 
doprovodu Přemysla Kšicy (varhany) a Jana Rezka (violoncello). Jak 
host vystoupí Ladislav Gerendáš (trumpeta) za doprovodu Okres-
ního národního jazzového výboru. Program: skladby A.Vivaldiho, 
J.S.Bacha, G.B. Pergolesiho, G.F. Händla, F.Schuberte aj.
29.11. 16:00 ADVENTNÍ KONCERT
Program: adventní a vánoční hudba všech žánrů od středověku po 
současnost
Účinkují: Sbor Orbis Pictus Ostrov (sbormistryně L. Kozohorská), 
Dětský pěvecký sbor Rolnička ZŠ a ZUŠ K. Vary (Sbormistryně M. 
Lendělová a K. Kučerová), Smyčcový kvartet sourozenců Rezko-
vých. Výtěžek z koncertu bude použit na opravu kostela. Vstupné 
dobrovolné.

DIVADLO HUSOVKA

Scéna Klubu Paderewski, Divadelního studia D3,
Karlovarského hudebního divadla a Divadla v patře
Tel.: 776 098 404, www.husovka.info

3.11.  19:30 Kaleidoskop Jana Rejžka
Další pokračování poslechového pořadu S autogramiádou nové 
Rejžkovy knihy s výmluvným názvem „Jak tohle vůbec můžete 
otisknout!”
11.11.  19:30 Dunajská vlna (Dunaj)
Kapela Dunaj, kterou prošli umělci jako Iva Bittová či Pavel Fajt, 
ukončila činnost v roce 1998. Nyní zakládající členové Dunaje 
Josef Ostřanský a Vladimír Václavek znovu spojili své síly a spo-
lečně s bubenicí Michaelou Antalovou začínají válcovat kluby jako 
Dunajská vlna.
12.11.  19:30 Vocal Band Quartet koncert
První samostatný koncert Vocal Band Quartetu s doprovodem 
Henry Bandu v rámci III. ročníku cyklu instrumentálně vokálních 
jazz koncertů.  Doprovázející Henry Band dostane během večera 
možnost se několikrát ukázat jako samostatné instrumentální 
těleso se standardním jazzovým repertoárem. Vocal Band Q zpívá 
v obsazení : Karolína Kučerová soprán, Vlasta Vodičková alt, Jan 
Zapf tenor, Jan Jirmásek bas. Henry Band: Jindřich Henry Volf 
piano, Roman Hasnedl bassguitar, Ali Siládi drums.
13.11.  19:30 Viliam Klimáček - Historky z fastfoodu  
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. Představení 
Divadelního studia D3.
19.11.  19:30 Neřež
Skupina Neřež, mladší sestra slavných Nerez, s frontmany Zdeň-
kem Vřešťálem a Vítkem Sázavským Karlovarákům zahraje staré 
hitovky i poslední novinky.
20.11.  19:30 Ben Dover & Megaphone
Ben Dover je pop funková formace z Karlových Varů založená v létě 
2013. Má za sebou spoustu koncertů po ČR, v listopadu 2014 
pokřtila své debutové EP. Jejich host, pražští  Megaphone jsou 
svěžím větrem české klubové i festivalové scény.

KMD karlovarské městské divadlo
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22.11.  19:30 Vocal Band Quartet + Jan Jirmásek st. = 
Mikuláš má 70!!!
Kytarista a nestor karlovarských, jazzových zpěváků Jan Jirmásek 
se na Mikuláše dožívá sedmdesátky. Vocal Band Quartet v úvodu 
koncertu navodí adventní atmosféru a o doprovod koncertu se 
postará Henry Band, jehož hudebníci jsou základem rytmiky 
Karlovarského Repre Bandu.
24.11.  19:30 Tomáš Vůjtek: Smíření   
Scénické čtení v kabaretním hávu. Letem světem odsunem. Ztráta 
majetku - ztráta domova - ztráta důstojnosti - ztráta života. "Je 
to jenom vzpomínka, velká ne, spíš malinká, na ty časy revoluční. 
Nebojte se, budeme struční." Smích, slzy a účtování. Ach Čechy 
krásné, Čechy mé... Čtou a zpívají členové Divadelního studia D3.
27. 11.  19:30 Longital (Slovensko)
Až z Bratislavy přijíždí Dano Salontay a jeho žena Shina, kteří spo-
lečně tvoří populární skupinu Longital, špičku slovenské alternativní 
scény. V poslední době se příchodem bubeníka Mariána Slávky 
rozrostli do tria a natočili nové album „A to je všetko?“
29. 11. 15:00 Vlastimil Peška - Komedie o narození 
Ježíška aneb Betlém
Narodil se Kristus Pán – veselme se. Hrají, zpívají a koledují 
členové Divadelního studia D3.
30. 11. 19:30 Tibet, přechod Transhimáláje
S karavanou yaků přes Transhimáláj, územím Nomádů k bráně 
Changtangu, odlehlé oblasti Tibetu, jejich spiritualita a mystika, se-
tkání s Nomády a výstupy na nedotčené „rozhledny“. To jsou hlavní 
témata, která nám v poutavé cestovatelské přednášce přiblíží 
známý horolezec, fotograf, světoběžník a romantik Čestmír Lukeš.

SBOROVÝ ZPĚV

18. a 25.11.    Pěvecké zkoušky v ZŠ a ZUŠ Šmeralova
Po loňské úspěšné akci Zazpívejte si s námi Rybovu Vánoční mši 
se bude akce letos opakovat. Koncert se uskuteční 18.12. v 19:30 
v Grandhotelu Ambassador-Národní dům. Podmínkou účasti na 
koncertu jsou zkoušky, které se konají 18. a 25.11. a dále 2. 
a 9.12. od 18:00 v aule ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15. Zájemci o sboro-
vý zpěv se mohou přihlásit také na tel. 776 749 311.

KINO DRAHOMÍRA

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

30.10.-1.11. Caminos
9. ročník cestovatelského festivalu
30. 10.
16:30  Zahájení festivalu / Jenda Herec
17.00 Expedice MAHALI / Tomáš Černohous
18.30 CESTOU - NECESTOU / Jana Henychová
20.00 MAYSKÝ SVĚT - TIKAL / SAMUEL ELIAS "CHICO" 
 (GUATEMALA )
31. 10.
09.30 Ze srdce Evropy do SANTIAGA de COMPOSTELA / 
 Patrik Kotrba
11.00  Gorily Horské - RWANDA / Martin Procházka
12.30  Cesta kolem ostrova SAAREMAA / Jiří Kalát
14.00  JEMEN - zřítelnice oka Mohamedova / Saša Ryvolová
15.30  Posedlost jménem VRCHOL / Petr Jan Juračka
17.00  RUMUNSKEM za přírodními skvosty Karpat / 
 Martin Mykiska
18.30 TRABANTEM napříč Tichomořím / Dan Přibáň
20.30  TAM TAM BATUCADA / BUBENICKÁ SHOW
 1. 11.
10:00  OKINAWA - jiné Japonsko / Jiří Matouš
11.30  Zemětřesení v NEPÁLU / Denisa Bultasová 
 (Člověk v tísni)
13.00  SRÍ LANKA - kýčovitě krásná / Ivana Matějíčková 
 a Lukáš Vejřík
14.30  PERU - sever proti jihu / Pavel Svoboda
16.00  Z Prahy až na FILIPÍNY přes 26 zemí / Lubomír Kováč
17.30  Zakončení festivalu a vyhlášení divácké ceny / 
 Jenda Herec
18.00  Návrat na XINGU / Mnislav Zelený Atapana

Další program kina Drahomíra:
2. 11.   19:30 Roger Waters The Wall
3.,4. a 6.11.  19:30, 7.11.  17:00  Celebrity s.r.o.
5. 11.   19:30 Filmový klub
7. a 8.11. 14:30   Snoopy a Charlie Brown.
7. a 8.11. 19:30   Spectre
8. 11.    17:00   Ztraceni v Mnichově
9.-10.11. 19:30 Gangster Ka
10. 11.   17:00  Nikdy není pozdě (Projekce pro seniory)
11. 11.   19:30   Ztraceni v Mnichově
12. 11.   19:30   Filmový klub
13.-14.11. 19:30 Steve Jobs
14.-15.11. 14:30 Hotel Transylvánie 2
14.-15.11. 17:00 Jo Nesbo: Doktor Proktor a prdící prášek

15. 11.   19:30 Berani
16. 11.   19:30 Everest
17. 11.   17:00   Celebrity s.r.o.
17.-18.11. 19:30 Spectre
19. 11.   18:00   Poezie and Jazz
Tomas Transtromer – Přijde smrt a vezme Ti míry
19. 11.   19:30   Filmový klub
20.-21.11. 17:00   Hunger Games: Síla vzdoru 2. část
20.,21. a 23.11.  19:30, 22.11.17:00  Black Mass: Špinavá hra
21.-22.11. 14:30 Snoopy a Charlie Brown.
22. 11.   19:30   Ejzenštejn v Guanajuatu
24. 11.   17:00   Marguerite (Projekce pro seniory)
24. 11.   19:30   Steve Jobs
25.-27.11. 19:30  Rodinka Belierových
26. 11.   19:30 Filmový klub
28.-29.11. 14:30  a 17:00  Hodný dinosaurus
28., 29. a 30.11.  19:30  Gangster Ka: Afričan

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.
19. 11.- 17.1.2016  Karel Bečvář – výběr z tvorby
Karel Bečvář, žijící od roku 1990 ve Švédsku, navrhuje řadu zají-
mavých plastik-objektů vytvářených ze skla a kovu pro firmu Moser 
a v galerii představí svůj originální sochařský projev ve výběru 
drobných plastik z posledních let.
19.11.- 17.1.2016 Jiří Kožíšek – Na růžích ustláno
Známý karlovarský designér porcelánu Jiří Kožíšek (1955) 
představí jednak svou práci pro Vývojový závod Karlovarského 
porcelánu v ateliéru Lesov (1987 – 1995)a dále současnou tvorbu, 
porcelánové objekty a rozměrné kresby inspirované bohatstvím 
barev a forem kvetoucí zahrady.
(Vernisáž obou výstav 19.11. 17:00)

STÁLÁ EXPOZICE:  
České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy čes-
kého umění 20. století a představuje díla klasiků českého moder-
ního 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:
 8. 11.  15:00 Zrcadlo života – výtvarná dílna
Dílna inspirovaná příběhy obrazů Pavla Besty určená dětem od 6 
let i jejich rodičům (prarodičům) přiblíží hravou formou a několika 
jednoduchými tvůrčími činnostmi nevšední autorovy malby.

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 15. 11. Josef Fantura – Inspirace
Výběr poetických ženských aktů modelovaných s nebývalou citli-
vostí světlem a stínem v černobílých fotografiích Josefa Fantury .
26. 11.- 17.1.2016  Hraniční syndrom / Borderline-syndrom
Osobní vazbou k problematice sudetského pohraničí motivovaná 
výstava Hraniční syndrom prezentuje tvorbu malířů Davida Saudka, 
Jaroslava Valečky, sochaře Martina Káni a německých výtvarníků 
Hansjürgena a Lothara Joachima Gartnera.
(Vernisáž výstavy 26.11. 17:00)

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

DALŠÍ AKCE:
3. 11. 16:00 – 18:00   Keramické svícny
Svícny z keramické hlíny si mohou vytvořit dospělí i děti od šesti 
let při výtvarné dílně, která se tentokrát ponese v duchu světla 
rozjasňujícího podzimní večery.
17. 11. 19:30 Fascinující svět hudby
Americká hudba II v podání PiKap Quartetu, průvodní slovo Petr 

Čamek.
25. 11. 16:00 – 18:00  Elegantní šperky ve stylu 20. let
V průběhu dílny vznikne sada elegantních šperků inspirovaných 20. 
léty, kdy hlavní módní ikonou byla Gabriel „Coco“ Chanel. Materiá-
lem bude ocelové lanko a barevné skleněné korálky.
út – pá 14:00-16:00  Komentované prohlídky Becherovy vily
Prohlídka Becherovy vily přinese zajímavosti o Gustavu Becherovi, 
přiblíží architekturu a historii budovy.
Listopad: Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze pro 
2 osoby.

ALŽBĚTINY LÁZNĚ

29.11.  9:00-17:00  XXV. Historický seminář Karla Nejdla
Společenský sál Alžbětiných lázní
Pořádá Klub přátel Karlových Varů ve spolupráci s Muzeem Karlovy 
Vary a Alžbětinými lázněmi.

MĚSTSKÁ GALERIE

Stará louka 26, Karlovy Vary
tel. 353 223 641, www.mgkv.cz  
otevírací doba: denně 10:00 - 18:00

Prodejní výstava uměleckých děl českých výtvarníků

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. Autorka měla několik 
výstav na Slovensku, dvě v Rakousku a nyní poprvé vystavuje 
v České republice.

19. 11.  18:00  POEZIE & JAZZ: Tomas Tranströmer 
  - Přijde smrt a vezme ti míry
Další z dílů poeticko-jazzového cyklu představí švédského básníka 
a nositele Nobelovy ceny za literaturu Tomase Tranströmera 
(1931-2015). Autor je jako básník známý po celém světě, jeho 
básně vyšly přeložené do šedesáti jazyků. Silná a vznešená poezie 
z něho dokonce udělala kultovního autora: ve Slovinsku a na 
Dálném východě existuje několik kaváren, které nesou jeho jméno. 
Ve Švédsku a na severu vůbec je tento básník miláčkem početného 
čtenářského publika.
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? Přijďte do galerie SUPERMARKET 
wc, kde pořádáme novou interaktivní výstavu, kde se může každý 
zapojit do stavby Designparku.

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. 
Adresa: Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 226 253, 
email: novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz

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
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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

10. 11.   17:00  VE STÍNU KRUŠNÝCH HOR
Beseda s autorem stejnojmenné knihy PhDr. Vladimírem Bru-
žeňákem o historii poboček koncentračního tábora Flossenbürg 
na Karlovarsku (Svatava, Kraslice, Nová Role, Ostrov a Korunní) 
a pochodů smrti
26. 11.   17:00  ČAJOVÁ PŘEKVAPENÍ  
Degustace čajů, bylin i nečajů s ing. Zdeňkem Nepustilem
Každé úterý JÓGA PRO SENIORY pod vedením Mgr. Marcely 
Luňáčkové od 14:30
Každé úterý 15:30-16:10  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
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
Každý čtvrtek od 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB – určeno pro děti 
2. - 5. tříd
Informace na tel. č. 353 221 365/21, Bc. Ludmila Křivancová
MŮJ KAREL IV. – výtvarná soutěž potrvá do 31. 1. 2016
Příspěvky zasílejte na e-mail: 
k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.cz
nebo osobně doručte do MěK KV, I. P. Pavlova 7
DOPIS PRO JEŽÍŠKA – 10. ročník oblíbené výtvarné soutěže pro 
malé i velké
Své výtvarné práce zasílejte na adresu: k.krieglsteinova@mest-
skaknihovnakv.cz
nebo osobně doručte na kteroukoli pobočku MěK KV od 11. 11. do 
18. 12. 2015

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
tel: 354 222 804, mobil: 736 514 048, www.knihovnakv.cz

VÝSTAVY
Vstupní chodba Dvory
2. - 14. 11.  OČIMA VĚDCE
Výstava nabízí návštěvníkovi netradiční pohled a umožňuje mu 
spatřit objekty zdánlivě zcela nejasných funkcí a rozměrů. Jejím 
cílem je vyvolat zájem a pozornost. Pečlivě zpracované popisy 
jednotlivých obrazů pak zprostředkují zájemci poznání.

Doprovodná akce v sále Dvory:
3. 11. od 10:00 EXISTUJÍ PRÁVA ZVÍŘAT? Filozofie reflexe
pro studenty SŠ a veřejnost. Přednášející: Dr. David Černý 
16. 11. – 18. 12. 2015    NA DOŽIVOTÍ
Výstava přibližující život lidí s Parkinsonovou nemocí. 

Hala Dvory
3. – 26. 11.
30 let od vypátrání relikviáře sv. Maura aneb Minulost 
a budoucnost významné románské památky  
(Vernisáž  3. 11. 17:00)
Doprovodná akce:
18. 11.  16:30 RELIKVIÁŘ PRO KAŽDÉHO
Seznámení s historií a napínavým osudem naší druhé nejcennější 
zlatnické památky relikviářem sv. Maura, který je vystaven na 
zámku Bečov.

Kavárna Dvory
3. 11. – 30. 12. KRUŠNOHORSKÁ KRAJKA
Výstava paličkované krajky.

Půjčovna Dvory
3. 11. – 30. 12.  MATURA  

Výstava plakátů se sociální tématikou a návrhů grafického zpraco-
vání knih studentů Střední umělecko-průmyslové školy Karlovy Vary 
(dříve Střední průmyslová škola keramická a sklářská KV).
Pobočka Lidická
2. – 27. 11. FOTOGRAFIE
Výstava Olgy Střelcové. (Vernisáž 2. 11. 18:00)

A-klub
12. 11.   17:00 AUTORSKÉ ČTENÍ, AUTOGRAMIÁDA
Scaar Egoni – Ostrov polámaných panenek
28. 11.   9:00 – 14:30    7. FESTIVAL HER

PŘEDNÁŠKY
A-klub
3. 11.    17:00 ŽIVÁ KNIHA
Milan Novák – profesionální pokerový hráč a krupiér
10. 11.   17:00  SPIRITUALITA – VNITŘNÍ KLID 
  aneb POVÍDÁNÍ O BUDDHISMU
První ze tří setkání s Danem Horynou
24. 11.   17:00  SPIRITUALITA – VNITŘNÍ KLID 
  aneb POVÍDÁNÍ O BUDDHISMU
Druhé setkání s Danem Horynou

Pobočka Lidická
14. 11.  17:00  VERBÁRIA POD PROUDEM
V rámci Mezinárodního den poezie se seznámíme s poezií H. C. 
Artmanna. 
O hudební doprovod se postará karlovarské uskupení Jazz Apetit.
11.   14:00 ČTENÍ DO UCHA
Hlasité čtení NEJEN pro ty, kterým zdravotní handicap znemožňuje 
číst tištěný text.
Z knihy Tove Janssonové „Kniha léta“ čte Táňa Pačísková
11. 11.  17:00 ČTEníčko mučeNÍČKO
Čteme na doporučení; čte, vysvětluje, rozebírá Míša Čápová.
Moliére „Lakomec“
11.    18:18  A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; z knihy Colma 
Toibína „Mistr“, čte Petra Kohutová
25. 11. 17:00 ČTEníčko mučeNÍČKO
Čteme na doporučení; čte, vysvětluje, rozebírá Míša Čápová.
Bedřich Bridel „Co Bůh? Člověk?“
25. 11.  18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; Z knihy Mitche 
Alboma „Neztrácejte víru“, čte Michaela Němcová

Oddělení pro děti:
6., 13., 20., 27. 11.  13:00    ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER
Pro děti od 7 let.
10. 11.   15:00   S VEČERNÍČKEM DO POHÁDKY
Pro děti od 5 let.
11. 11.   15:00   ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO STARŠÍ DĚTI
 Pro děti od 10 let.
A-klub Dvory:
5., 12., 19., 26. 11.  15:00   HERNÍ KLUB
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských 
deskových her.
Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková hranice není 
stanovena.

Pobočka Lidická:
5. 11.  10:00 LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů. 
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WALDORFSKÁ ZŠ WLAŠTOVKA 

Modenská 15, Karlovy Vary, www.wlastovka.cz 

25.11.  16:00  Den otevřených dveří

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE

Karlovy Vary, tel. 607 805 455
Římskokatolická církev tel. 732 662 779

20.11.    19:00   Co nám říká...a neříká kniha Apokalypsy
přednáška na faře v Rybářích
21.11.    9:00  Duchovní impulzy z knihy Apokalypsy
v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli
Obě přednášky vede Angelo Scarano Th.D., S.S.L.
Filosof, teolog, biblista, publicista a katolický kněz

BOHOSLUŽBY

Apoštolská církev
Karlovy Vary, Západní 63
mobil: 777 801 350
e-mail: ostrov@cirkevbezhranic.eu
web: www.cirkevbezhranic.eu
Bohoslužba - každá sudá neděle 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:
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Dorost každý pátek od 16:00
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Mládež – každý pátek od 17:00
Bohoslužba – každou sobotu od 9:30
AKCE ve sborovém domě
Plzeňská 49, Karlovy Vary:
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e-mail: karlovy.vary@cb.cz,
web: www.cb.cz/karlovy.vary/
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Bohoslužba (současně i pro děti) každou neděli od 9:30.
Centrum buddhismu Diamantové cesty
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Přednáší Roman Virt
Církev českobratrská evangelická
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Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

zajímavostí bylo, že tehdy v lázeňském 
městě vznikl další šermířský oddíl, a sice 
pod Svazarmem. Roztříštěnost se však 

nekonala, v roce 1959 došlo ke spojení a k další-
mu velkému přestupu, tentokrát do karlovarské 
Lokomotivy. Sloučení však mělo významný vliv 
na růst výkonnosti. Hron vzpomíná, jak se tehdy 
stal hlavním trenérem ing. Václav Podlaha. „Dříve 
jsme dosahovali jen ojedinělých úspěchů, ale 
ing. Podlaha se zasloužil o rychlý růst sportovců. 
Karlovarští šermíři se stále častěji zúčastňovali 
celostátních soutěží a také se sami začali podílet 

na organizování vlastních sportovních akcí. Stále 
častěji se objevovali už i mezi československou 
elitou.“ Nebylo to lehké, Hron připomněl, že vý-
hodou byla možnost v rámci Lokomotivy cestovat 
za zvýhodněné jízdné.

z místa na místo
Také střídání tělocvičen narušovalo činnost 
oddílu. Materiál, který šermíři nutně potřebovali 
pro své aktivity, museli stále převážet z místa 
na místo dvoukolovou károu. „Na dlouhých 15 let 
nám vycházeli vstříc ve Střední keramické škole 
v Rybářích, kde jsme měli velice slušné tréninkové 
možnosti, ale přeci jen, to byla stále jen školní 
tělocvična, která musela být vždy připravena 
na denní vyučování.“
Za nejpodstatnější mezník vývoje karlovarského 
šermu lze označit rok 1976, kdy 27. listopadu byla 
na Růžovém vrchu slavnostně otevřena specializo-
vaná šermírna, jediná v české republice. Úspěchy 
na sebe nenechaly čekat, karlovarští šermíři 
získávají tituly mistrů československa, prosazují 
se i v Poháru mistrů evropských zemí. V Karlových 
Varech začínají pořádat Lázeňský pohár, který 
se koná každoročně. Navazuje tak na mezinárodní 
turnaje konané v Lázních iii a v Grandhotelu Pupp. 
„Mezi nejúspěšnější šermíře patří především 
několikanásobný mistr republiky a reprezentant 
Václav Břicháček, dále pak K. Salinger, F. Prska-
vec, J. Valha, J. Kučera, J. Špatenka, O. Řezanka, 
M. Rubeš, K. Valhová a další. 
Počty získaných medailí karlovarských borců jsou 
neskutečné. „V jednotlivcích jsme získali 37 titulů, 

23 druhých a 36 třetích míst, v družstvech pak 
24 titulů, 17 druhých a 13 třetích míst,“ tolik jen 
z hodnotící zprávy z roku 1997.
Hron dodává, že to byla záležitost všech kategorií 
v závodech jak v čechách, tak na Moravě. „Počet 
titulů se dál zvyšoval. Bylo to krásné období, byla 
za námi vidět poctivá práce,“ vzpomíná dnes už 
pětasedmdesátiletá legenda karlovarského šermu.

zůstává čestným předsedou
Po čtyřiapadesáti letech v pozici předsedy oddílu 
se Miroslav Hron v roce 2006 s Lokomotivou roz-
loučil, je však stále čestným předsedou českého 
šermířského svazu.
Vedení šermířského oddílu v Karlových Varech 
převzal bývalý zkušený závodník Martin Ru-
beš. činnost klubu je dnes zaměřena převážně 
na výchovu mladých sportovců. časy, kdy byli 
mezi členy úspěšní seniorští reprezentanti, jsou 
ale pryč. Přesto práce, kterou současní trenéři 
odvádějí s mladou generací, je k nezaplacení.
V minulém roce se objevila v médiích zpráva, 
že v roce 2012 měli karlovarští šermíři vůbec svou 
nejlepší sezonu. informace se dotkla šermířské 
legendy Miroslava Hrona. 
„Vím, jak je hodnocení činnosti složité a náročné.“ 
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 vý-
znamných akcí, které by mohly kandidovat na titul 
nejlepší šermířská sezona.“
Luboš zahradníček

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

Karel Neckář hrál za Vídeň i Dynamo
Úctyhodné devadesáté narozeniny oslavil v minu-
lých dnech pan Karel Neckář. Jeho rodištěm jsou 
sice Holice na Pardubicku, ale již přes šedesát 
let žije v Karlových Varech. Přistěhoval se sem 
se svou manželkou, původem Francouzkou, 
kterou kdysi potkal ve Vídni. V Karlových Varech 
pak společně založili rodinu a vychovali dva syny 
a jednu dceru. A protože rodina vzešla z kosmo-
politního základu, má pan Neckář dvě ze čtyř 
vnoučat v Německu a pravnoučata až v Americe. 
Devadesát let panu Karlovi asi málokdo věří, 

bezpochyby pro jeho vitalitu, dobrou náladu 
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. Ale pořád se podle svých slov 
obejde bez léků. Zato se ale neobejde bez svého 
milovaného fotbalu. Dnes už samozřejmě sleduje 
oblíbený sport jen v televizi, ale bývaly doby, kdy 
se za mičudou sám honil. Kopal za Vídeň a pak 
také za karlovarské Dynamo. A právě fyzická kon-
dice nabraná při fotbale a také na kole, na kterém 

ještě nedávno jezdil, jsou podle pana Neckáře 
základem vitality, ze které těží dodnes. Přejeme 
panu Neckářovi neutuchající vitalitu a ještě hodně 
pohody a radosti do dalších let. (red)

inzerce
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KARLOVARSKÉ 

RADNIČNÍ LISTY

INZERTNÍ ODDĚLENÍ

telefon: 777 193 779

karlovy.vary@mediaas.cz

Úklidová fi rma ACTAPOL, spol. s r.o. přijme brigádně  
muže a ženy na pomocné úklidové práce.

Požadujeme: pracovitost, spolehlivost, fl exibilitu, 
samostatnost.  

Informace na tel. 777 822 723, 
životopis na vary@actapol.cz

• KULTURA / INZERCE

Karlovarský nález zdobí Prahu
Na Masarykově nábřeží v Praze byl nedávno 

odhalen netradiční pomník  německého 
básníka Johanna Wolfganga Goetha. Skládá 

se z historického podstavce, který výtvarník Jiří 
David doplnil stavebním kolečkem naloženým 
sutí. V ní jsou zabořené Goethovy knihy, ohořelé 
fragmenty malířského plátna, nedopalky cigaret, 
platební karta a součástky počítače. Odhalení 
dočasného ne/pomníku bylo součástí oslav 25. 
výročí působení Goethova institutu v Praze. Město 
Karlovy Vary při akci sehrálo důležitou roli. Na 
požádání Goethe-Institutu totiž zapůjčilo historický 
podstavec, který byl dlouho ztracen. Původně 
patřil k bustě Johanna Wolfganga von Goetha 

z roku 1883, která stávala v bývalé Puppově 
aleji před Grandhotelem Pupp. Vznikla na počest 
třinácti Goethových návštěv Karlových Varů. Po 
2. světové válce byl pomník v rámci tzv. národní 
očisty  odstraněn. Busta skončila v Karlovarském 
muzeu a podstavec zmizel. V roce 1952 byla busta 
znovu umístěna na Goethově stezce ke karlovarské 
Galerie umění. A podstavec se našel při výkopech 

na parkovišti v Krymské ulici. Na žádost Goetho-
va institutu se do akce za Karlovy Vary zapojil 
náměstek primátora Jiří Klsák: „Při pohledu na 
(ne)pomník vidím symboliku mé archeologické 
profese. Byla přítomna nálezu soklu. A to jak 
v podobě stavebního kolečka, tak v korbě naložené 
materiálem, který může být předmětem dalšího 
archeologického zkoumání“.Pražský (Ne) pomník J.W. Goetha

Autor díla Jiří David (vpravo) a archeolog Jiří Klsák

Servis oken a dveří,
montáž žaluzií
pro Karlovarský kraj

• pozáruční servis 
 plastových oken a 
 dveří všech výrobců
• seřízení, promazání
• výměna poškozených 
 skel a kování

www.servisnaokna.cz  p. Tramba tel.: 603 383 737
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• VOLEJBAL / INZERCE

Permanentky vyprodány, halu čeká nával

VOLEJBAL V HALE MÍČOVÝCH SPORTŮ
Divácká kapacita: 799 míst
Permanentky: 200 ks (vyprodáno)
Klub bude prodávat i vstupenky k stání nad rámec 
uvedené divácké kapacity.

Třetí tým loňského ročníku extraligy VK ČEZ 
Karlovarsko vstupuje letos do pohárové Evropy 
v nové Hale míčových sportů u KV areny. Vzhle-
dem k účasti v druhé nejprestižnější klubové 
soutěži Poháru CEV je to zásadní změna. „Hala 
má pro družstvo kompletní zázemí, které splňuje 
veškeré parametry pro evropské poháry,“ ujistil 
manažer klubu Jan Meruna. Volejbalisté se nyní 
připravují v aréně, v níž mají konečně své pevné 
místo. Disponují vlastní stálou šatnou, jasně da-
nými termíny tréninků a mají zde korektní vztahy 
s představiteli dalších sportů. „Velice kladný je 
i přístup vedení haly, které sportu rozumí a má 

o něj zájem,“ těší manažera Merunu. Příznivci 
karlovarského volejbalu si v nadcházející sezoně 
užijí extraligy, domácího poháru a poprvé i startu 
v pohárové Evropě. Budou svědky zápasu pres-
tižního Poháru CEV, jemuž v nedávné minulosti 
kralovaly velkokluby Cuneo, Treviso či Dynamo 
Moskva. VK ČEZ Karlovarsko se v úvodním kole 
utká s favoritem soutěže italskou Perugií. Vítěz 
duelu postoupí do další fáze, poražený pokračuje 
v Challenge Cupu. Přípravy na domácí odvetu 
s Perugií 18. listopadu jsou už v plném proudu. 
„Nejnáročnější je administrativní komunikace 
s CEVem (Evropská volejbalová konfederace) 
a splnění administrativních úkonů,“ uznal Jan 
Meruna. „Důležité je také to, abychom udr-
želi co nejnižší náklady spojené s evropským 
pohárem. Největší položkou jsou letenky. První 
kolo nepředstavuje takový problém, když známe 
soupeře několik měsíců dopředu, ale dalších 
fázích se dozvíme, kam budeme cestovat, jen 
s předstihem dvou týdnů.“
VK ČEZ Karlovarsko vydal na sezonu 200 
permanentních vstupenek, všechny jsou už 
prodány. Permanentky zajišťují svým držitelům 
na tribuně konkrétní místo. Divácká kapacita pro 
volejbalová utkání v hale míčových sportů je 799 
míst, na pohárová utkání klub počítá s rozšířením 
kapacity o místa k stání.

PROGRAM VK ČEZ KARLOVARSKO

4. 11.  POHÁR CEV 
 Sir Safety Sicoma Perugia (It.) - Karlovarsko
7. 11. EXTRALIGA 
 Ostrava – Karlovarsko
18. 11.  POHÁR CEV 
 Karlovarsko - Sir Safety-Sicoma Perugia (It.)
21. 11. EXTRALIGA 
 Příbram – Karlovarsko
23. 11.  EXTRALIGA 
 Karlovarsko – Liberec (ČT sport)
28. 11. EXTRALIGA 
 Karlovarsko – Ústí n. L.

Navštivte lanovku Diana s vyhlídkovou
věží s nezapomenutelným výhledem

na Karlovy Vary

Každý den od 9 do 18 hodin

KDO NEBYL NA DIANĚ, 
NEBYL V KARLOVÝCH VARECH!
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• SPORT / INZERCE

KARLOVARSKÝ 1/2MARATON A TRIATHLON
Klub českých turistů, odbor Slovan Karlovy Vary
www.turiste.webpark.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270

7. 11. Děčínsko: Rabštejn Janská – podzemní továrna 
14. 11. Plzeň: Nové divadlo – prohlídka budovy 
17. 11. Nejdecko: okolím přehrady Tatrovice 
21. 11. Krušné hory: Abertamy – rukavičkářská tradice 
28. 11. Střední Poohří: Z Kotviny přes Klenštejn 
 a Lestkov do Klášterce n. Oh.
5. 12. Praha: Předvánoční zájezd do hlavního města

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.

NORDICWALKING

Listopadová nordic walking vycházka v rámci projektu WALKING 
VARY se uskuteční v neděli 1. listopadu od 10:00. Účastníci se 
sejdou v INFOCENTRU v Lázeňské 14 a společně se projdou 
přes Goethovu rozhlednu a Tři kříže zpět na Lázeňskou. (trasa 
C2). Připraveno bude občerstvení u AXXOS refresh pointu. Délka 
procházky je 8,4 km, převýšení trasy 430 m – více informací na 
www.walkingvary.cz.

TURISTIKA
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• KV ARENA / HC ENERGIE

PROGRAM KV ARENY
MULTIFUNKČNÍ HALA
Představení:
3.11.  19:00
LORD OF THE DANCE - Dangerous Games

Hokej zápasy:
1.11.  15:30
HC Energie KV – HC Kometa Brno
13.11.  18:00
HC Energie KV – HC ČSOB Poj. Pardubice
17.11.  18:00
HC Energie KV – Piráti Chomutov
22.11.  15:30
HC Energie KV – HC Olomouc
27.11.  18:00
HC Energie KV – HC Vítkovice Steel

HALA MÍČOVÝCH SPORTŮ

Volejbal zápasy:
14.11.  18:00
VK ČEZ Karlovarsko – Liberec
28.11.  18:00
VK ČEZ Karlovarsko – Ústí nad Labem

Basketbal zápasy:
1.11.  14:30
BA Karlovy Vary – ZVVZ USK Praha
8.11.  14:30
BA Karlovy Vary – VŠ Praha
15.11.  14:30
BA Karlovy Vary – KARA Trutnov 

Florbal zápasy:
15.11.  13:00
FB Hurrican Karlovy Vary – TJ Sokol Mukařov 
29.11.  13:00
FB Hurrican Karlovy Vary – fbC Strakonice P.A. 
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• SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ / INZERCE

Naše centrum bylo v televizi
Tuhnický Svět záchranářů byl 5. října od brz-

kého rána obsazen kamerami. TV Nova zde 
natáčela rubriku „Na vlastní kůži“ do pořadu 

Snídaně s Novou. Jednalo se o šest živých vstupů, 
kdy si moderátor Pavel Svoboda vyzkoušel na 
vlastní kůži lektorskou práci karlovarského Centra 
zdraví a bezpečí. Během šesti vstupů se stal po-
stupně policistou, hasičem, záchranářem a nahra-
zoval také lektory profesionály. Ukazoval dětem 
v přímém přenosu, jak se vypořádat s riziky, která 
na ně mohou číhat v běžném životě. Moderátor 
se toho zhostil opravdu výborně a personál centra 
nemusel do jeho lektorské činnosti zasahovat. 
Děti také spolupracovaly a všichni byli rádi, že vše 
proběhlo hladce jak mělo.

Svět záchranářů má plno
Po necelém měsíci, kdy byl na webových 

stránkách karlovarského Světa záchraná-
řů  spuštěn objednávkový systém, zbývá 

do úplného obsazení výukových programů 
už jen pár posledních pár termínů. Mateřské, 
základní a střední školy tak naplno využily 
možnosti zažít rizika na vlastní kůži a přede-
vším se naučit jim předcházet a náležitě se 
s nimi poprat. „Zájem o vzdělávání a praktickou 
přípravu jsme ze strany škol předvídali. Mysleli 
jsme, že bude pozvolný. Nečekali jsme ale, že 
budeme mít během 14 dnů z 95% obsazeno až 
do konce školního roku.  Nyní je již skoro 5000 
dětí a žáků přihlášeno na 200 vyhlášených 
programů. 
Je vidět, že pedagogové pochopili zájmy i potře-
by dětí  a podporu záchranářů vidí jako důležitou 
přípravu pro  praktický život“, řekla Ing. Veronika 
Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh, 
která Svět záchranářů provozuje. Svět záchraná-
řů tak plní svůj účel. Vzdělávat děti zážitkem je 
lákavé a podle prvních ohlasů i velmi užitečné. 
Do budoucna chce centrum rozšířit své kapacity 
tak, aby mohlo vyhovět i ostatním školám, které 
mají o výukové programy zájem. „Podali jsme 

několik žádostí o dotaci na ministerstva školství, 
vnitra i Karlovarský kraj. Pokud finance získáme, 
budeme schopni navýšit personální zajištění 

programů a tím celkovou kapacitu vzdělávání 
v našem centru“, dodává Lukáš Hutta, výkonný 
manažer Asociace Záchranný kruh.

Moderní dopravní hřiště si na malou návštěvnost nemůže stěžovat.

PŮJČKA
             KTERÁ ROZZÁŘÍ 
 VAŠE VÁNOCE

AŽ 
25 000 Kč 
ZPĚT

ZA ŘÁDNÉ 

SPLÁCENÍ

Výše úvěru 10 000 Kč, splatnost 24 měsíců, úrok 27,4 % p. a., měsíční splátka 575 Kč, RPSN 31,22 %, bonus za řádné splácení 690 Kč, celkem zaplatíte částku 13 110 Kč.

www.pujcka-karlovyvary.cz

Volejte zdarma
800 600 660

xxxxx_inz_188x58_R06_02.indd   1 10/20/15   1:09 PM
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY

Je opředena legendou, která sahá až do bájných dob Artušovských. Příběhem krále Tristana, potomkem krále Artuše, jeho dcery Alviny a chlapce, kterého Tristan vyrval ze spárů medvěda 
– Ursina. Když Ursinus vyrostl v muže, zatoužil po královské hodnosti. Aby jí dosáhl, obloudil srdce princezny Alviny, která zatím vyrostla v krásnou pannu. Protože však Tristan nedal svolení 
k nerovnému sňatku, rozhodl se Ursinus, že jeho dceru unese. 
Její srdce pak svádělo těžký boj. Láska k otci ji držela pevným poutem k domovu, avšak Ursinova hrozba, že se před ní probodne dýkou, nebude-li mu po vůli, ji donutila, že se s ním vydala 
v dálnou cizinu. Přeplavili se přes moře, překonali hory, doly, dál a dál k východu, aby je královi poslové nedostihli. Až se dostali do údolí Ohře… Vystoupili na neznámou horu, z jejíhož 
temene se naskýtal široširý rozhled do kraje. A rozhodli se, že tady už zůstanou. Na této hoře Ursinus vystavěl hrad...
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• INZERCE

Hledáme 
věřitele

společností 

VEGA SECURITY a.s. 
IČ: 27853551 

a/nebo 
VEGA maintenance services s.r.o. 

IČ: 2479663 

za účelem odkoupení pohledávek, 
příp. dohody o společném postupu 

při jejich vymáhání.

E-mail: info@aaarealitnifond.cz

AAByty_Vega-pohledavky_92x130_01.indd   1 4.11.2014   15:37:46
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SNADNÁ CESTA 

DO LÁZNÍ

» Darujte zdraví, darujte  
vánoční poukaz

www.spa5.cz
Alžbětiny lázně • Smetanovy sady 1 • 360 01  Karlovy Vary
telefon: 353 304 211 • e-mail: info@spa5.cz

na dárkové  

poukazy

zimní slevy

-40%

nabídka platí od 7. 11. 2015 - 31. 3. 2016

Chebská 370/81A, 360 06 Karlovy Vary


