
Začíná  
zimní 

údržba
strana 7

Tourfilm 
zářil 

rekordy
strany 10–11

LISTOPAD 2011 | ročník XVI. | 25.000 výtisků | www.mmkv.cz | distribuce zdarma do schránek

KarlovarsKé

radniční listy
Č

ÍS
LO

 1
1

 |
 2

01
1



 

WWW.POSTOVNISPORITELNA.CZ | 800 210 210

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE 
SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ 

OBCHODNÍ BANKY, A. S.

Sjednejte si Era půjčku od 17. 10. 
do 30. 11. 2011 a vyhrajte jeden ze 
150 rodinných víkendů na českých horách! 
Navíc každý získá dárek. Více informací o soutěži 
na www.postovnisporitelna.cz.

Era půjčku získáte ve Finančním centru 
Karlovy Vary, Varšavská 15, tel.: 353 114 011–013 
nebo na vaší nejbližší poště.

Půjčte si a vyhrajte 
bezstarostný víkend.
Era půjčka

Reprezentativní příklad Era půjčky ve výši 70 000 Kč na 7 let: RPSN 18,3 %, úroková sazba 16,9 % p. a., počet splátek 
84, poplatky za podání žádosti, poskytnutí a správu 0 Kč, měsíční splátka 1 427 Kč, celková částka k úhradě 119 783 Kč. 
Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 15. den měsíce následujícího. Splá-
cení úvěru probíhá vždy k 15. dni v měsíci. V případě bezproblémového splácení může být poslední anuitní splátka nižší.
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Již šest výměn absolvovali v cizích rodinách 
studenti karlovarského Prvního českého gymnázia 
a Gymnázia Mikuláše Kusánského v partnerském 
městě Bernkastel-Kues. Pobyt u sousedů brali jako 
adrenalin, stejně jako společné potápění a lezení 
po výškách.

1

Tváří z titulní strany je jevištní mistr Karlovarské-
ho městského divadla Robert Chmela. Od premi-
éry Figarovy svatby v roce 1999 zvládá techniku.  
Umělecké geny zdědil po tetě, která byla baletkou, 
a po strýci, který hrál na saxofon.

Stará se o techniku
divadelního jeviště

Nejsledovanější stavbě města zbývá do konce už jen 
devět měsíců. Pětadvacetimetrový bazén se šesti 
drahami a 56metrovým toboganem v areálu KV 
Areny roste jako  z vody. Do konce roku má objekt 
dostat střechu. Bazén sledujeme jako prioritu 
města. 

Stavba bazénu jde 
zatím podle plánu

Německým hostům 
se u nás moc líbilo

Bohatice proslavily  
živé květy a lampy
V seriálu městských částí vzpomeneme na roman-
tiku, za níž do Bohatic jezdili hosté, aby ochutnali 
ve výletních restauracích speciality. Připomeneme 
také tradice výroby karlovarské kosmetiky a důl-
ních lamp.24–27

Vážení karlovarští 
spoluobčané.
Blíží se pomalu ko-
nec proběhnuvšího 
kalendářního roku. 
Uběhl i první rok 
od komunálních vo-
leb, kdy jsme jako 

voliči vystavili účet bývalému vedení rad-
nice a využili po poměrně dlouhé době 
svého práva rozhodovat a vyměnit svou 
politickou reprezentaci. Nazrál v nás to-
tiž dojem, že ne vždy jednali představi-
telé podle našich představ, v zájmu a ku 
prospěchu nás obyvatel města. Zda se 
očekávání vyplnila, musíme vyhodnotit 
zase my sami. Je to daň za demokracii.  
Zodpovědnost totiž mají nejen ti, kdo 
„vládnou“, ale i ti, kdo volí. Rezignovat 
na ni znamená vzdát se možnosti ovlivňo-
vat společenství, ve kterém žijeme, a tím 
omezit své svobody.
Koalice stran a sdružení, jež se ujala 
po volbách vlády, potřebovala samozřej-
mě nějaký čas na vyjasnění a ujasnění 
svého fungování. Ne vždy se v koalici 
dají beze zbytku naplnit představy je-
jích jednotlivých článků. Koalice je vždy 
o kompromisu. Pouze stanovené priority, 
odpovědnost za sliby dané voličům a míra 
ochoty spolupracovat určuje, kam až je 
každý člen ochoten ustoupit a podřídit 
své cíle dohodnutým cílům společným.  
Přes některá klopýtnutí uvnitř doká-
zalo společenství stran a hnutí ve vlád-
noucí koalici vytvořit dělné prostředí, 
oproštěné od prosazování osobních či 
stranických zájmů, což jsme v minulém 
období nejen pociťovali, ale stále hlasitě-
ji i kritizovali. To, že s tím nepočítali ani 
naši političtí odpůrci, nakonec vedlo až 
k poněkud hysterickému, byť úsměvné-
mu až směšnému vyhlášení jakési nulové 
tolerance a nezodpovědnému opuštění 
jednání zastupitelstva města. Tam se také 
projevila pospolitost dříve sice popíra-
né, přesto ale existující spolupráce ODS, 
ČSSD a KSČM, ze které tyto subjekty 
v minulosti profitovaly. Současná koalice 
je na rozdíl od té předešlé ke své opozici, 
kterou chápe jako důležitý prvek demo-
kracie, podstatně vstřícnější. Nemá pro-
blém například s její účastí ve výborech 
a komisích a podobně.
Přeji nám občanům, aby správa našeho 
města byla osvícená, vůči nám přátelská 
a přející. Abychom společně měli co nejví-
ce důvodů k hrdosti na trvalý pobyt v Kar-
lových Varech.

Viktor David, člen rady města
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Fotoaktuality

O problémy našeho města se zajímala při své návštěvě místopředsed-
kyně Vlády ČR Karolína Peake. Shodla se s primátorem, že stav silnice 
R6 volá po dostavbě, a podpořila snahy města o přijetí novely zákona 
upřednostňující češtinu na reklamách v lázních.

Dobrodruh Bertrand Piccard přijel jako hlavní hvězda 44. Tourfilmu 
k Puppu s manželkou Michele. Doma nechal tři dcery i letadlo na solární 
pohon za 70 milionů eur, s nímž chce roku 2014 obletět svět. Zavtipko-
val, že příště s ním možná přiletí do Karlových Varů.

Noví hasiči skládali slib před Thermalem. Do jejich řad přibyla desítka 
nových posil. Trojice nejdéle sloužících z Hasičského záchranného sboru 
kraje převzala medaile za věrnost a dobrovolní hasiči z Tašovic dostali 
cisternu CAS 15 značky Renault i s kompletním vybavením.

Jako dar SOS vesničce předal Art-hotel Royal Golf v Cihelnách výtěžek 
z dobročinné akce Kouzelný zámek, která byla rozlučkou s letošními 
prázdninami. Symbolické vstupné, které bylo určeno pouze pro dospělé, 
přineslo 4800 korun na pomoc dětem z vesničky v Doubí.

Památku T.G.Masaryka si připomněli zástupci města, armády, Klubu 
TGM, Čs. obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu a dal-
ších organizací a občanů. V den 74. výročí úmrtí prvního českosloven-
ského prezidenta položili věnce a květiny k jeho soše na třídě TGM.

Čestný šéfdirigent KSO Jiří Stárek zemřel. Přední český dirigent a hu-
dební pedagog, nositel ocenění Artis Bohemiae Amicis, nečekaně skonal 
uprostřed příprav na koncert Dvořákova karlovarského podzimu. Čest-
ným šéfdirigentem karlovarských symfoniků byl od loňska.
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Lidé

 OSOBNOST MĚSTA

Jindřich Konečný – krušnohorský bard

t

Do Drahomíry dorazí 
Big River Man
Po cestovatelské 
legendě Bertran-
du Piccardovi, 
který byl hvěz-
dou Tourfilmu, 
přijede do naše-
ho města další 
dobrodruh. Se-
dmapadesátiletý 
slovinský plavec 
Mar t in Strel, 
přezdívaný Big 
River Man. Jako 
první přeplaval 
v  roce 1997 z  Afriky do Evropy, o tři roky poz-
ději zdolal Dunaj od pramene až k ústí, za další 
dva roky pokořil i Mississippi a v roce 2004 také 
Chang Jiang. Svůj nejodvážnější podnik, překo-
nání 5 268 kilometrů toku Amazonky, uskutečnil 
v roce 2007. Čtyřikrát byl zapsán do Guinnessovy 
knihy rekordů. Bude hostem 5. ročníku festivalu 
Caminos, který proběhne od  4. do 6. listopadu 
2011 v  kině Drahomíra. Martin Strel je jedním 
z  těch, kteří posouvají hranice lidských mož-
ností. V  rámci jeho karlovarské návštěvy bude 
promítán film BIG RIVER MAN, který na filmovém 
festivalu Sundance získal v roce 2009 hlavní 
cenu v sekci dokumentárních filmů. Film bude 
promítnut s  českým dabingem. Více informací  
na www.caminos.cz.

Šimona Kaňku, nového ředitele KSO
 PŘEDSTAVUJEMEt

Novým ředitelem karlovarských symfo-
niků je od letošního 1. října dlouholetý 

koncertní mistr, violoncellista Šimon Kaň-
ka. Výběrové řízení vyhrál jasnou vizí, jak 
vyvést KSO ze stagnace minulých let. Kaň-
ka už tento směr nastoupil jako pověřený ře-
ditel orchestru před deseti měsíci. Za necelý 
rok se mu podařilo těleso stabilizovat, umě-
lecky pozdvihnout a připravit moderní pro-
gram na 177. koncertní sezonu. Šimon Kaň-
ka je v KSO od února 2006. K violoncellu se 
dostal v pěti letech. Nebyly to jeho první za-
čátky s hudebním nástrojem. Rodiče ho nej-
prve ve čtyřech letech směrovali ke klavíru. 
Ten ale Šimona nebavil. Až v pěti letech se v 
přípravce ZUŠ dostal k violoncellu a to byl 
pro něho správný nástroj. Violoncello už ne-
opustil. Absolvoval hudební třídu Gymná-
zia Jana Nerudy, pak pražskou konzervatoř 
a studia zakončil na Institutu pro umělecká 
studia v Ostravě ve třídě profesora Jana 
Hališky. Dále navštěvoval soukromé lekce 
u Jana Páleníčka, Miroslava Petráše a Jiřího 
Hoška, v poslední době se umělecky rozvíjí 
u Daniela Veise a Petera Brunse. Zúčastnil 
se mistrovských kurzů po celém světě, a to 

jak v sólové, tak ko-
morní i orchestrální 
hře. Jeho koncertní 
repertoár sahá od só-
lových suit přes so-
náty s klavírem až ke 

koncertantnímu repertoáru s doprovodem 
orchestru. S triem Fenix Ensemble, jehož je 
členem, natočil v roce 2000 pro Český roz-
hlas Klavírní trio g-moll Bedřicha Smetany, 
které se dostalo do světové distribuce jako 
samostatná nahrávka i jako součást růz-
ných CD. Trio koncertovalo kromě ČR také 
ve Francii, v Polsku, Holandsku a v Kanadě. 
V současné době bere Kaňka violoncello 
z pouzdra méně často. Jako ředitel KSO 
se vzdal hráčského postu. „Obojí dělat na-
plno prostě nejde. Prvotním zájmem je  or-
chestr, aby se mu dařilo a abychom udělali 
co nejvíc kvalitní práce. Máme teď náročné 
období, ale až se všechno zklidní, budu mít 
i víc času se hře zase věnovat,“ těší se ředitel. 
Když bude třeba orchestru hráčsky vypo-
moct, je okamžitě připravený. 

(Lev Havlíček)

(Rozhovor s ředitelem KSO na str. 17)

Básník a filozof PhDr. Jindřich Konečný 
sice bydlel v Horní Blatné, ale denně 

jsme ho potkávali v karlovarských ulicích, 
rozevlátého a poletujícího jako motýl sem 
a tam, většinou diskutujícího s někým, kdo 
se k němu obracel o radu nebo pomoc. A Jin-
dra radil a pomáhal. V politických, společen-
ských záležitostech i třeba intimních soukro-
mých věcech. Dovedl nečekaně překvapit, 
když kamarádovi pomohl zorganizovat lite-
rární večer v Galerii Duhová paleta a pak mu 
jeho básně a povídky zpestřil zpěvem šanso-
nů, které sám zpíval francouzsky. Psal bás-
ně – nejraději když v neděli doma vařil, když 
se toulal ulicemi nebo když stopoval auta 
do Krušných hor. Nedojížděl autobusem, do-
pravoval se s nádechem dobrodružství a měl 
už své zaběhnuté spoje. Jeho život byl plný 
změn. Narodil se kdesi u holandských hranic, 
odkud se jeho otec po válce vrátil s rodinou 
do Čech a repatriační úřad ho poslal do Horní 
Blatné. Odtud jezdil Jindra do karlovarského 
gymnázia a pak do práce. Byl zaměstnán jako 
nástrojař a dálkově vystudoval filozofii na 
Karlově univerzitě. Ale to už zaplavila repub-

liku totalita a Jindra s ní nemohl souhlasit. 
Zařadil se do disentu, básně tiskl v samizda-
tovém časopise Vokno a čas od času si pose-
děl za mřížemi: „Chovali se ke mně slušně, 
občas jsem zaslechl i bachařovo upozornění 
Bacha, máš na sobě nasazenýho chlapa...“. 
Pustili ho a on pokračoval dál. Patřil k nej-
aktivnějším účastníkům sametové revoluce. 

Kdo jiný mohl být zvolen, aby zastupoval 
Karlovy Vary v parlamentu jako federální po-
slanec? Stal se členem Rady Evropy, působil 
v diplomatických službách a měl před sebou 
skvělou kariéru. Bez váhání ji opustil, když 
ho potřeboval nemocný syn. Vrátil se do Hor-
ní Blatné, staral se o něj a psal povídky, bás-
ně, aforismy. Vedle prvotiny Nápadník vydal 
Nové nápadíky, Antiskepse, Příběhy, Zpověď 
Dona Quichota, Jen tak si píšu a na památ-
ku tragicky zesnulého syna Tomáše knížku 
Autohumbuk pana Kondi. Jindra Konečný 
byl také mluvčím magistrátu. Po sametové 
revoluci byl prvním, komu bylo 29. listopadu 
1994 uděleno čestné občanství města. Nikdy 
si na nic nestěžoval a o nemocech nemluvil. 
O to horší byla zpráva o náhlém skonu kruš-
nohorského barda v létě 2009. Jeho přátelské 
chování, moudré rady a věčný úsměv nám 
připomíná pamětní deska na budově první 
karlovarské soukromé vysoké školy vedle 
hlavní pošty. A ulice PhDr. Jindřicha Koneč-
ného, která Na Vyhlídce vede z Tyršovy ulice 
až skoro k lesu. Málokomu z osobností města 
se dostalo takových poct. (Eva Hanyková)



Bilance vedení města za deset měsíců
Rada města rekapituluje to nejpodstatnější ze všech oblastí života města, co se podařilo za prvních deset měsíců udělat, změnit, 
případně nastartovat. Vztaženo k necelému roku našeho fungování nemyslím, že by odvedené práce bylo málo a se špatným výsled-
kem. Je zřejmé, že – opět kvůli krátkému časovému období – je řada problémů k řešení ve frontě, ne všechno se daří z měsíce na měsíc, 
některé oblasti vyžadují strategická rozhodnutí a koncepční řešení, která potřebují delší časový úsek. (Primátor města Petr Kulhánek)

Podařilo se
Otevřená radnice a transparentní samospráva

Přinášíme přímé přenosy i videozáznamy z jednání za-
stupitelstva. Vytvořili jsme demokratičtější jednací řád, 
umožňuje i větší zapojení veřejnosti. Zveřejňujeme zápisy 
a usnesení z komisí rady a výborů zastupitelstva. Zpřísnili 
jsme a učinili otevřenějším zadávání i podlimitních veřej-
ných zakázek, zveřejňujeme jejich zadání, vyhodnocení, 
následně uzavřené smlouvy a protokoly na webu města. 
Přehledně zveřejňujeme nabídky městského majetku. Še-
tříme při zadávání zakázek 30–50 % oproti plánovaným 
cenám. Karlovarské Radniční listy dávají v Hydeparku pro-
stor občanům i opozici. Primátorské dny posílily o bezplat-
né právní poradenství PRO BON. Vedení města požádalo 
Oživení.cz o protikorupční audit.

Majetek města, finance a investice
Podařilo se odvrátit více než čtvrt miliardy korun odvodů 
do státního rozpočtu za porušení pravidel pro čerpání 
dotací za projekty loděnice Ohře a bytová výstavba Stará 
Role. Snížili jsme schodek letošního rozpočtu pod 200 mil. 
Kč, do tří let směřujeme k rozpočtu vyrovnanému, za cenu 
nepopulárních úspor postupně oddlužujeme město. Měs-
to ušetří během dvou let 10 mil. Kč na silové elektřině. Let-
ní kino se dočkalo rekonstrukce. Vznikl projekt využití are-
álu Linhart Lázeňskými lesy. Vznikl záměr řešení provozu 
Goethovy vyhlídky karlovarskou hvězdárnou. Řešíme stav 
areálu Rolava. Město si ponechá Alžbětiny lázně a bude je 
provozovat jako městské veřejné lázně. Revidujeme před-
cházející nevýhodné prodeje a pronájmy majetku. Učinili 

jsme právní kroky ve věci KV Areny a Lázní III. Podporuje-
me nové lokality pro zahrádkářské kolonie. Opravili jsme 
povrch dlouho odkládané Pražské silnice.

Architektura a památky
Systematicky pracujeme na nominaci Karlových Varů a ce-
lého západočeského lázeňského trojúhelníku, ale i dalších 
evropských lázeňských měst na seznam Světového kul-
turního dědictví UNESCO. Zahájili jsme práce na přípravě 
nového územního plánu města. Důrazně postupujeme 
proti problematickým stavebním záměrům poškozujícím 
ráz a podstatu Karlových Varů. Usilujeme o vyšší stupeň 
ochrany města, vznik památkové rezervace. Přesvědčili 
jsme Karlovarský kraj o zachování pavilonu přípravy rašeli-
ny u Lázní I. Iniciujeme změnu zákonů o reklamě a ochraně 
spotřebitele. 

Lázeňství a cestovní ruch
Masivně zapojujeme zástupce profesních sdružení na roz-
hodování města. Vypracovali jsme návrh nového statutu 
lázeňského místa. Vytvořili jsme nové zadání pro činnost 
infocentra . Jednáme o těsnější spolupráci s Karlovarským 
krajem ve věci karlovarského letiště a o možném zapoje-
ní města do karlovarské nemocnice. Daří se nám získávat 
sponzory pro významné akce jako lázeňské sezony a vede-
me jednání o novém partnerství s izraelským městem Ejlat.

Kultura, sport a volný čas
Stabilizovali jsme KSO, Udrželi jsme maximální možnou 
podporu pro významné kulturní akce a festivaly. Rozšiřu-
jeme nabídku divadla o místní tvorbu, s minimálními mož-
nými náklady. Naplnili jsme sezonní program letního kina, 

stabilizovali kino Čas a podporujeme nekomerční filmovou 
produkci v kině Drahomíra. Naplnili jsme letní sezonu ko-
lonádními koncerty. Posílili jsme dotace na zájmovou 
sportovní činnost dětí a mládeže. Úspěšně pokračujeme 
v evropských projektech budování sportovní a volnoča-
sové infrastruktury. Pracujeme na špičkových sportovních 
akcích, jako bylo ME ve volejbale mužů, a jednáme o dal-
ších velkých sportovních akcích.

Životní prostředí a čistota města
Zajistili jsme letní provoz velkoobjemových kontejne-
rů na 64 stanovištích. Rozvíjíme projekt Zdravé město 
a Místní agenda 21, zaměřujeme se na jednotlivé části 
města. Připravujeme generel cyklodopravy ve městě. 
Maximálně podporujeme Správu lázeňských parků. Naší 
prioritou je čistota města. Založili jsme tradici Farmář-
ských trhů. Aktivně podporujeme petici za dostavbu R6. 
Obnovili jsme nedělní burzy na AC Start a zpřísnili kont-
rolu pravidel a pořádku.

NePodařilo se
Oprava ulice Závodu míru ve Staré Roli není majetkoprávně 
vypořádána ani finančně zajištěna, komplexní oprava není 
v současnosti možná. Povrch komunikace bude opraven 
z rozpočtu Ředitelství silnic a dálnic a město v příštím roce 
zahájí opravy vnitrobloků v okolí ulice. Opravy komunikací 
ve městě dostávají maximum možného v rámci rozpočtu, 
ale zdaleka to není optimum potřebného. Do budoucna 
musí být prostředky na opravy a rekonstrukce komunikací 
nezbytně navýšeny. (Rada města)

Vyhodnocení Evropského týdne mobility 
Naše město se od 16. do 22. září zapoji-

lo do Evropského týdne mobility. Měl 
za cíl upozornit občany na problémy se 
stále narůstající automobilovou dopravou. 
Vyvrcholením byl 22. září Evropský den 
bez aut, kdy mohli lidé po celý den využít 
městskou hromadnou dopravu zdarma. 
Celý týden pořádalo město akce související 
s tématem alternativní doprava s úkolem 
zapojit nejrůznější cílové skupiny a podpo-
řit myšlenku Cestujte chytřeji, žijte lépe. 
Zahajovací akci Setkání v parku uspořá-
dalo občanské sdružení Malý park Rybáře. 

Při další akci 
Zelenou stez-
kou na ekolo-

gickou farmu Kozodoj se mohli po naučné 
stezce vydat malí i velcí. Evropský týden 
mobility podpořila i městská policie spolu 
s Besipem dopravně výchovnou akcí pro 
žáky základních škol, zaměřenou na po-
hyb chodců a cyklistů v silničním provozu. 
Akcí Čistý vzduch pro všechny se zapo-
jily Lázeňské lesy a zajímavý program si 
připravil také Sbor dobrovolných hasičů 
Tašovice. Během Evropského dne bez aut 
byla pro děti z mateřských škol připrave-
na akce Ulice pro děti, kdy děti malovaly 
v Jaltské ulici křídami na téma alternativ-
ní doprava.
(Petra Hnát-

ková)

Součástí aktivit během Evropského týdne mo-
bility byl také monitoring kvality ovzduší v na-
šem městě. Jak dopadl v porovnání s předcho-
zími ročníky kampaně?

Monitoring kvality ovzduší
16.–22. září 2011

Evropský týden mobility Karlovy vary
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Zimní údržba bude stát 30 milionů

Zimní údržbu v našem městě bude i bě-
hem letošní zimy zajišťovat společnost 

AVE CZ a organizace města Správa lázeň-
ských parků. Magistrát počítá na zimní 
úklid se stejným rozpočtem jako loni, tedy 
30 milionů korun. Režim zimní údržby za-
číná 1. listopadu a skončí 31. března příš-
tího roku. Smlouva města se společností 
AVE CZ z roku 2004 byla uzavřena na deset 
let. Náklady na údržbu jsou rámcově dané, 
v případě, že není sníh, se město přesto 
uklízí od nečistot nebo se uklízí dříve použi-

tý inertní posypový materiál. V části města 
provádí zimní údržbu chodníků Správa lá-
zeňských parků, uklízí např. sídliště ve Sta-
ré Roli a také Růžový vrch a sídliště Čankov-
ská v Rybářích. Na úklid nestandardních 
ulic Kolmé a Vyšehradské, které mají velký 
sklon a dlážděný povrch, vybralo město ješ-
tě další firmu. Společnost AVE CZ doložila 
magistrátu připravenost na zimu zásobami 
posypových materiálů, jak soli, tak inertní-
ho materiálu. Loni stála město zimní údržba 
29,73 milionu Kč. (mm)

Infocentrum mění strategii i pobočky
Infocentrum restrukturalizovalo během letošního roku síť svých poboček. Uzavřena byla málo vyu-

žívaná pobočka v Alžbětiných lázních a v KV Areně. Nové pracoviště bylo otevřeno v hotelu Thermal 
a na Vřídelní kolonádě. V příštím roce by se měla otevřít i nová hlavní kancelář Infocentra v objektu 
prodejny UVA na Lázeňské 14. Náklady na rekonstrukci by neměly přesáhnout milion korun. Infocent-
rum by se podle nové strategie mělo stát hlavním propagátorem Karlových Varů jako světové turistické 
a lázeňské destinace, koordinátorem marketingových aktivit a poskytovatelem nezbytných služeb kli-
entům uvažujícím o návštěvě i těm, kteří již v našem městě jsou. Vize dalšího rozvoje služeb pro cestov-
ní ruch a lázeňství, počítá s větší spoluprací s médii, oslovení opinion-makerů, výraznější komunikací 
se zahraničními cestovními kancelářemi a zapomínat nechce Infocentrum ani na občany města.

Úřední sdělení
• Statutární město Karlovy Vary upozorňuje 

žadatele o poskytnutí dotace pro oblast me-
zinárodních vztahů a propagace města na rok 
2012, aby žádosti zasílali prostřednictvím po-
datelny magistrátu na odbor kanceláře primá-
tora do 31. prosince 2011. Formuláře žádosti 
jsou k dispozici na informacích v budově ma-
gistrátu, Moskevská 21,v kanceláři 413 nebo 
na internetu. Dotace jsou poskytovány na roz-
voj mezinárodní spolupráce dle koncepce za-
hraniční politiky města a poskytují se dle Zá-
sad pro poskytování dotací z rozpočtu města, 
které jsou k dispozici na www.mmkv.cz.

• Řídící skupina komunitního plánování sociál-
ních služeb města Karlovy Vary pořádá 10. 11. 
v Lidovém domě (Stará Role, Školní 7) konfe-
renci k sociálním službám. Téma Jak dál v so-
ciálních službách. Program: 8,30 hod. diskus-
ní fórum Snídaně s politiky, od 9,30 do 14,00 
hod. oficiální program konference.
Konference je nejen pro odbornou veřejnost 
a  umožní setkání poskytovatelů sociálních 
služeb s uživateli, odborníky a politickou re-
prezentací města. Představí se také posky-
tovatelé ostatních služeb souvisejících se 
sociální oblastí.

• Magistrát města připomíná, že podle obec-
ně závazné vyhlášky města Karlovy Vary 
č.  13/2007 o čestném občanství, poctách 
a Ceně města Karlovy Vary, mají občané měs-
ta možnost podat prostřednictvím zastupitelů 
města písemný návrh na udělení CENY MĚSTA 
ZA ROK 2011, a to nejpozději do 31. prosince 
2011. Cena města je udělována na základě pí-
semného návrhu s  podrobným zdůvodněním 
a  s přihlédnutím k  míře zásluh navrhované 
osobnosti nebo kolektivu.

• Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 
začala poskytovat novou sociální službu Raná 
péče v rámci Karlovarské kraje také pro obča-
ny našeho města. Jde o terénní službu se za-
měřením na pomoc a podporu dítěti a  rodi-
čům dítěte ve věku od narození do 7 let, které 
má  mentální nebo kombinované postižení 
nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku soci-
ální situace. Raná péče je poskytována zdar-
ma, v domácím prostředí rodiny a v rozsahu, 
o který má rodina zájem. Pravidelné konzul-
tace jsou zajišťovány sociálním pracovníkem 
v  rozmezí tří až čtyř týdnů. V  období mezi 
konzultacemi se mohou rodiče obrátit o radu 
sociálního pracovníka na  tel.: 354  694 560  
nebo e-mail: ranapece@szss-cheb.cz.

Naše pozvánka: Vánoce se blíží
Na třídě TGM budou 

od 26. listopadu do 21. prosince 

andělské vánoce a vánoční trhy
Zahájení o první adventní neděli 26. 11. 

16,00 – Zahájení adventního času a posvěcení 
trhů farářem vladimírem Müllerem
rozsvícení vánočního stromu primátorem města
16,30 – vánoční zpívání s pěveckou třídou Ště-
pánky steinové
Pozvání na primátorskou polévku

Program bude stejně jako loni probíhat na prostranství u hlavní pošty a na třídě TGM.  Návštěvníci se mohou těšit 
na adventní spirálu života, andělský průvod světlonošů, ohňovou show, dětské dílny a vánoční koledy. Chybět 
nebudou stánky nabízející zboží s vánoční tematikou. Cílem trhů je, aby se lidé přišli nejen podívat, ale také 
pobavit a aby si něco hezkého odnesli domů. Celkové náklady na letošní vánoční trhy jsou 300 tisíc Kč. (mm) 
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HYDEPARK KRL

Nad rozPočtem města

Rozpočet města na rok 2012 se tvoří veli-
ce těžce. Dopad ekonomické krize s ne-

zmenšenou silou trvá a její konec není v příš-
tích několika letech v dohlednu. Když schází 
finanční prostředky, je nutné stanovit priori-
ty. Které ale jsou ty správné, které široká ob-
čanská veřejnost následně kladně ocení? Je 
to KV aréna, aquaparky, široké sportovní zá-
zemí, nebo spíše kulturní sféra, KSO, razant-
ní podpora místních divadelních souborů a 
tak dále? Nebo občané spíše potřebují kvalit-
ní dopravní infrastrukturu včetně možností 
parkování, levnou dopravu ve městě, či hle-
dají spíše kvalitní úřednický aparát magist-
rátu, který dokáže efektivně řešit jejich pro-
blémy, s nimiž se na úřad obrátí? Řada lidí 
žádá zvýšení bezpečnosti ve městě a kvalitní 
služby městské policie. Řekne se: co člověk 
to názor. Nad těmito problémy se finanční 
výbor zastupitelstva trápí již řadu měsíců. 
Je zřejmé, že nelze zásadně upřednostnit ani 
jednu oblast společenského života. Proto se 
složitě hledají vhodné kompromisy. Rozpo-
čet na rok 2012 bude zcela jistě souhrnem 
kompromisů. Nakonec rozpočty města vždy 
kompromisní byly. Půjde o vyváženost těch-
to kompromisních řešení. To by měli všichni 
chápat. Je zřejmé, že příjmy ve výši cca 1070 
mil. Kč a z nich až neúměrně omezené běžné 
výdaje s výší 930 mil. Kč, nedávají ve zbylých 
140 mil. Kč velký prostor pro investice. Něco 
je již předfinancováno, ale je zřejmé, že mu-
síme být velmi střídmí. Jde samozřejmě ještě 
o dotace, ale to je samotná velká kapitola na 
diskusi o účelnosti jejich směřování, dané 
programy poskytovatelů a následném růstu 
běžných výdajů při spravování nově poříze-
ných investic. Byl bych rád, kdyby si problé-
my sestavování rozpočtu uvědomili všichni, 
kteří budou kriticky rozpočet následně hod-
notit. 

Josef Murčo, zastupitel města

Jesle Nám stále chybí

Už víc než tři roky se snažím prosadit 
u vedení Karlových Varů obyčejnou 

věc – jesle. Ony totiž těm méně majetným 
chybí. Pokud si vzala rodina úvěr na bydlení, 
tak pak ten jeden příjem matky na mateřské 
schází. No a chůvu či soukromé jesle si mo-
hou dovolit opravdu jen ti majetnější. Minu-

lé vedení zajistilo anketu, kde jste se mohli 
všichni vyjádřit, a podpora pro jesle byla. Při 
troše dobré vůle by byl i prostor včetně záze-
mí, odborných zaměstnanců… Ano, mám na 
mysli „krajské zařízení – dětský domov pro 
děti do 3 let“. Tam ovšem asi dobrá vůle skon-
čila. Nynější vedení raději prosazuje vznik 
vysoké školy. O vyučujících, náplni, zaměře-
ní, uplatnění absolventů se zatím neví, ale… 
Další problém, který jsem měla snahu řešit, 
je přestěhování K-centra do jiných vhodných 
prostor. A zase: ač si myslím, že by se mohlo 
přestěhovat do bývalé budovy číslo 7 v areálu 
nemocnice (samostatný vchod, prázdná celá 
budova), tak jsem narazila, protože i tato bu-
dova je „krajská“. Ještě mě pálí nedostatek 

míst v domově důchodců, 20 lůžek na celé 
Karlovy Vary, to je opravdu směšné číslo. 
A vzniknuvší jsou jen soukromé. 

Věra Bartůňková, zastupitelka města

KarlovarsKá divadelNí tvorba

Po necelém roce příprav jsme se dočkali 
naplnění a výsledku projektu obnovení 

samostatné karlovarské divadelní tvorby. 
Naši místní umělci v čele s paní Domesovou 
a panem Žemličkou realizovali nákladem 
převyšujícím milion korun jednu divadelní 
inscenaci. Bohužel se naplnily obavy zkuše-
nějších a představení je propadákem s prů-
měrnou návštěvou nedosahující ani čtvrti-
ny kapacity divadla. Ve městě zvyklém na 
špičkovou kvalitu divadelních představení 
pečlivě vybíraných z nejlepších divadel Čech, 
Moravy i Slovenska není možné zkušeného 
diváka obalamutit tím, že se soubor, složený 
z příbuzných a známých našich zastupitelů, 
snaží schovat za jednoho populárního herce 
– pana Bareše. Jak projekt bránil nedávno 
pan primátor? „To, že se nechceme smířit se 
zánikem karlovarské divadelní tvorby, je dů-
sledkem tisíců podpisů na peticích ... Dohro-
mady jejich zachování podpořilo přes 15 tisíc 
podpisů ... Nejednáme pro nějaké své příz-
nivce, ale zcela zřejmě pro velkou skupinu 
občanů města...“ V duchu tohoto prohlášení 
se zdá, že těch patnáct tisíc lidí mělo úplně 
jinou představu o tom, jaké divadlo chtějí, 
nebo možná moc nevěděli, co podepisují. 
Ono by nevadilo, kdyby karlovarské divadlo 
produkovalo svoji tvorbu i s tak obrovskými 
náklady na jednu inscenaci. Ale muselo by to 
být pro lidi, museli by na taková představení 
chtít lidé chodit a to se nestalo. Takže se ne-
hraje pro podle pana primátora „zcela zřejmě 
velkou skupinu občanů města“, ale příbuzní 
a známí hrají pro příbuzné a známé… Za 
naše peníze. 

Martin Zeman, zastupitel města
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Sledované stavby

Ušetřené peníze zvelebí ulice

oPravíme více ulic, Než se PláNovalo

V centru města dostane nový povrch celá ulice Dr. Engla a namá-
haná část ulice Horovy směrem od světelné křižovatky u Tržnice 

k Varšavské. V Tuhnicích město opraví další úsek Moskevské ulice 
mezi křižovatkami s Jízdárenskou a Chelčického. V Drahovicích se 
dočkají opravy ulice Máchova a vrchní část Jiráskovy. Ve Staré Roli se 
opravy zaměří na blok ulic Krátká, Luční a Příčná, v Rybářích se bu-
dou týkat průjezdné části Třeboňské ulice mezi křižovatkami s Dlou-
hou a Mlýnskou. Pokud dostanou posvěcení zastupitelstva, vyžádají 
si opravy celkem 7,7 milionu korun a budou provedeny v listopadu a 
prosinci letošního roku. V Tašovicích se dále opraví Sopečná ulice a 
materiál z ní se použije na provizorní zakrytí zbývající části Slovanské 
– nový povrch přijde na řadu až po zimě, kdy bude možné nově položit 
vedení plynu. 
Zároveň s tím provádí Ředitelství silnic a dálnic od poloviny října 
opravu povrchu hlavní starorolské ulice Závodu míru. Město se k této 
opravě připojí ještě letos už zmíněnými opravami ulic Krátké, Příčné 
a Luční a v příštím roce naváže revitalizacemi vnitrobloku u zastávky 
MHD Krátká za 17,2 milionu a obnovou parků Karlovarská a Truhlář-
ská za 4,5 milionu korun. Kromě úprav zeleně, komunikací, nového 
drobného mobiliáře a parkové architektury přinese revitalizace vnit-
robloku nové parkovací plochy a bezpečnější pohyb chodců i vozidel. 
Tyto úpravy spolufinancuje Evropská unie, jsou součástí integrova-
ného plánu rozvoje města podporovaného Integrovaným operačním 
programem (IPRM-IOP), ve kterém se revitalizují veřejná prostran-
ství a modernizují panelové domy v sídlištní zástavbě Staré Role. Vět-
šina vynaložených prostředků se tak městu zase vrátí. 

Díky novému systému zadávání veřejných zakázek se městu 
podařilo ušetřit oproti předpokládaným nákladům desítky 
procent. Město tak může opravit další ulice nad původní plán 
letošního roku. 

Opravy ulic jsou prioritou města

Aktuální stav na stavbě bazénu

Na stavbě bazéNu zbývá devět měsíců

Do srpna příštího roku také potrvá momentálně nejsledovanější 
stavba města – výstavba krytého bazénu, lávky a parkoviště 

u KV Areny. Pětadvacetimetrový plavecký bazén s šesti drahami 
a zónou pro neplavce představí také 56 metrů dlouhý tobogan, láv-
ka pak zajistí bezpečný nadchod pro chodce z nábřežní zastávky 
MHD do sportovně-volnočasového areálu okolo KV Areny. Staveb-
ní práce na bazénu začaly v březnu letošního roku, do konce června 
probíhaly především zemní práce, hloubení stavební jámy a zaklá-
dání stavby, od září roste stavba rychle do výšky a střechu dostane 
na přelomu roku. Náklady na stavbu mají dosáhnout přes 270 mili-
onů korun, podstatnou část z nich pokryje evropská dotace. Stav-
ba bazénu je součástí pěti projektů Integrovaného plánu rozvoje 
města, na který věnuje Regionální operační program Regionu sou-
držnosti NUTS II Severozápad celkově 420 milionů korun (IPRM-
-ROP). V tuto chvíli jsou již dokončené dva projekty integrovaného 
plánu, přírodní park v meandru Ohře a modernizace areálu Rolava, 
po bazénu budou ještě následovat hala pro míčové sporty a centrum 
zdraví a bezpečí. (Náměstek primátora Jaroslav Růžička)
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Zaznamenali jsme

Po slavnostním zahájení si všichni v Puppu nasadili festivalové tropické helmy

Bezpočtem přívlastků NEJ hýřil letošní 44. ročník Tourfilmu. 
Autoři přivezli NEJvyšší počet filmů v historii, přesně 500 snímků 
a k tomu 352 multimédií. Rovněž účast 135 zemí světa byla 
v jeho historii NEJvětší. POPRVÉ byl vydán katalog festivalu 
a počet 150 turistických filmů a 66 multimédií, přihlášených 
z ČR, byl dosud na tomto NEJstarším festivalu filmů cestovního 
ruchu rovněž NEJvětší. Pořadatelé na úvodní tiskové konferenci 
vyhlásili, že v tom vidí symboliku 44. ročníku. Jeho číslice čtyři 
plus čtyři dávají osm a ležící osmička znamená nekonečno. Proto 
měl prý letos Tourfilm nekonečně novinek i superlativů. Jeho 
NEJvětší hvězdou byl bezesporu švýcarský vzduchoplavec, 
chirurg a dobrodruh v jedné osobě Bertrand Piccard. Doplnil 
výčet známých osobností, které již Tourfilm hostil, jako byl Erich 
von Däniken (roku 2003), Reinhold Messner (2005), Michel Palin 
(2007). „Bylo to dlouhé namlouvání a nervy. Trvalo nám několik 
let, než jsme Piccarda k účasti získali,” prohlásil při uvítání letoš-
ní hlavní hvězdy ředitel Tourfilmu Josef Schütz.

Ohlédnutí za 44. Tourfilmem

Bertranda Piccarda doprovázel na Tourfilmu režisér Michal Havas

Hotel Thermal přestavěli za jedinou noc na Himálaje

hvězda se u Nás NeNudila
Ještě v úterý 4. října testoval Piccard svůj nejnovější vzdušný koráb 
poháněný sluneční energií, aby den poté přiletěl do Prahy a po pár 
hodinách stál tento charizmatický muž před vchodem do Grand-
hotelu Pupp. Přicestoval s manželkou Michelle. Doma nechali 
tři dcery, kterých se dotěrní novináři stále vyptávají, zda budou 
pokračovat v rodinné tradici hazardních pokusů. Bertrand Piccard 
má dobrodružství v krvi. Jeho děda Auguste vynalezl batyskaf, otec 
Jacques se v něm pak ponořil na dno Mariánského příkopu. Bert-
rand má na svém kontě přelet země v balonu. Trval 19 dní, 21 ho-
din a 47 minut. S trasou 45 755 kilometrů to byl zároveň nejdelší let 
v historii letectví. Teď je ale plně ponořený do projektu Solar Impul-
se, v jehož rámci vznikl letoun poháněný solární energií. „První let 
připomínal spíše začátky letectví. Stroj uletěl 400 metrů. Teď vydrží 
ve vzduchu řadu hodin,“ řekl o projektu za 70 milionů eur Bertrand 
Piccard a nevyloučil, že by se strojem mohl přiletět do Karlových 
Varů. Jeho vystoupení v Puppu bylo jediné v ČR. Z festivalu odjel 
hned na letiště Ruzyně a spěchal domů k vysněnému projektu.

místo Kulis Postavili velehory
Na diváky Tourfilmu čekal při vstupu  do haly Thermalu šok v po-
době velehor. Najednou se totiž ocitli v Himálaji. Nejen podle fo-
tografií, vlajek a rekvizit. Interiér byl zařízen dove-
z e n ý m nábytkem, soškami a dekoračními 

předměty přímo z Himálaje. Ná-
vštěvníci prošli tibetskou čajov-
nou i buddhistickým chrámem, 
viděli mnichy, nepálské taneč-
nice i hráče na sitar. Hlavně se 
ale mohli na besedách a při 
promítání filmů setkat s ho-
rolezci a umělci, kteří si Hi-
málaj zamilovali. Byl mezi 
nimi český horolezec Josef 
Rakoncaj, Klára Poláčko-
vá, která jako první žena 

stanula na vrcholu Mount Everestu, 
i nejznámější dnešní karlovarský cestovatel Milo-

slav Stingl, který navštívil přes 150 zemí světa.
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Tourfilm

Barvou úvodního rautu v salonku La Belle 
Epoque Restaurant byla oranžová

Nechyběly ani ztepilé nepálské tanečnice Křest knihy Mizející Ladak - útržky z Malého Tibetu

Autorka knihy (vlevo) v himálajském průsmyku Kardung La (6200 m/m).

velehory zláKaly KarlovaračKu
Mezi doprovodnými akcemi byl také křest knihy Mizející Ladak. 
Představila ji autorka Jitka Kulhánková. Jedna ze čtveřice žen, 
které se v roce 2006 vydaly s batohy do podhůří Himálaje, přesně-
ji do Ladaku-Malého Tibetu. Cestovaly k bájné řece Indus i jezeru 
Pangong, do velehor s ledovcovými vrcholky osmitisícovek i za drs-
nou přírodou podhůří Malého Tibetu, za buddhistickými mnichy 
a jejich kláštery Spituk, Phjang, Tikse a Lamujuru. Co viděly, zažily 
a zaznamenaly, líčí na 229 stranách knihy. „Byly jsme čtyři baby, do-
hromady nám bylo čtvrt tisíciletí, čímž jsme bavily mnichy, pastevce 
i babky sbírající na topení jačí trus, a nejvíc samy sebe. Šplhaly jsme 
po kozích stezkách, přespávaly na zemi u zemědělců nebo v klášte-
řích a vnímaly krásu Himálaje. Považuji si za čest, že knížku vydalo 
pražské nakladatelství, což se často regionálním autorům nestává. 
A dále, že se mé dílko křtilo na Tourfilmu a kmotrou byla slavná 
alpinistka, jediná Češka, která pokořila Mount Everest. K mému 
překvapení se dalším kmotrem stal i můj ladacký guru, cestovatel 
a spisovatel Martin Mykiska, kterého jsem citovala po celé putová-
ní Ladakem a častým výrokem ‚Mykiska píše, že...’ jsem rozčilovala 
další účastnice putování,“ řekla pro KRL Jitka Kulhánková. 

vavříNy zísKalo mexiKo
Hlavní cena 44. ročníku Tourfilmu putovala 
do Mexika za film Mexico en tus Sentidos. 
Emotivním způsobem přibližuje krásy Me-
xika a jeho obyvatel, což je, jak uznala poro-
ta Tourfilmu, nejúčinnější způsob, jak přilá-
kat turisty. V kategorii videa a filmy do 30 
minut vyhrál dánský snímek We love bikes. 
Druhé místo obsadil český animovaný sní-
mek Krátký film o dlouhé historii Litomyšle. 
Ten vyhrál i národní přehlídku Tour Region 
Film. Z multimediálních prezentací získala 
hlavní cenu Německá turistická centrála 
s webem www.germany.travel. Kategorii 
televizních cestovatelských dokumentů vy-
hráli čeští filmaři Libor Špaček a Petra Do-
ležalová se snímkem Útěk na Tahiti a jeho 
ostrovy. 

NeJlePšími lázNěmi Je třeboň
44. Tourfilm byl i letos spolu s 8. Lázeňským 
festivalem součástí Karlovarského týdne. 
V něm vedle workshopu touroperátorů ces-
tovních kanceláří, rokování zástupců lázní 
i asociace krajů a měst šlo rovněž o vyhlá-
šení nejlepšího lázeňského místa a lázeňské 
společnosti v ČR. Přihlášeno bylo 11 lá-
zeňských organizací a 13 míst. O výsledku 
rozhodovalo hlasování veřejnosti. Nejvíce 
hlasů obdržela Třeboň, nejlepší lázeňskou 
společností roku 2011 zvolili lidé třeboň-
skou Auroru. Cenu ředitele festivalu získal 
Balneopark v Priessnitzových lázních Jese-
ník. Bez vavřínů neskončilo ani hostitelské 
město. Cenu poroty převzal karlovarský 
primátor za znovuobjevení Karlových Varů 
jako lázní. (fik)
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Inzerce

VÝROBA  |  OPRAVY  |  ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ 
PRODEJ KOŽEŠINOVÉHO A KOŽENÉHO ZBOŽÍ

NEJVĚTŠÍ NABÍDKA

KOŽENÉ MÓDY
v Karlových Varech

www.svet-kozesin.cz

Zahradní 45

T.G.M. 35

NOVĚ 
DÁMSKÉ 

ODĚVY

NOVÁ KOLEKCE
PODZIM-ZIMA

SC-310139/6

PRODEJ ŠROUBŮ, HŘEBÍKŮ, VRUTŮ,   aj.
Každý DRUHÝ ks  ZDARMA (platí pro 100ks a více)

Karlovy Vary – Doubí, tel.: 353 362 035

SC-310691/10

NOVĚ  OTEVŘENO

Baby shop Ondálek
průmyslová zóna Cheb, Podnikatelská 2, 350 02 Cheb
tel.: 774 997 898

Otevírací doba:
 Po – Pá 9–18 hodin 
So 9–12 hodin

www.ondalek.cz
•  nabízíme kvalitní značkové produkty firem Maclaren, Teutonia,  

Lodger, Quinny, Jané, Mutsy, Römer, Concord, I´COO, Maxi-Cosi…
•  vzorové pokojíčky Schardt a Herlag + široký výběr postýlek
•  předváděcí centrum golfových holí Maclaren – doživotní záruka na konstrukci pro 1. majitele 
• skladem golfové hole Maclaren od americké módní značky Juicy Couture
• holandské kočárky pro dvojčata Easywalker
• nadstandardní záruka 3 roky u kočárků Teutonia a autosedaček Römer
• prodejní plocha 300 m2 + sklad
• 20 parkovacích míst
•  hrací koutek pro děti, přebalovací místnost + WC

188x63_Ondalek.indd   1 12.4.2011   12:12:19

SC-310396/7

Chcete levně a úsporně topit?
Nabízíme Vám automatický peletový litinový kotel Ferroli GFN Pellet 14 až 30 kW
Výhody:
• automatický a bezpečný provoz, minimální obsluha
• automatické zapalování i přikládání
• kotel – litina dlouhá životnost, účinnost 88%
• palivo – dřevěné pelety, bezprašný provoz
• zásobník pelet na 140 kg na 4 až 7 dní provozu
• z 1 tuny pelet jen 8 l popela, kotel nekouří
• ovládání pokojovým termostatem
• poloviční náklady za palivo než za plyn
• výkony kotlů 14 – 20 – 24 – 27 – 30 kW 
• malé rozměry kotle: š = 40, v = 95, h = 55 cm
• hořák lze namontovat i do starších kotlů dle typu

Cena:
• nejnižší cena 
v poměru kvalita, 
výkon, životnost 
• již od 59 990,– Kč 
bez DPH
• do konce roku 
2011 DPH jen 10%

Palivo:
• kvalitní dřevní pelety 
z našeho skladu

EKOTOP Karlovy Vary
Josef Musil a Antonín Šefc
dodávka, montáž záruční 

a pozáruční servis

Informace na tel.: 
724 263 256, 775 677 305

nám. V. Řezáče 5/3  
Karlovy Vary

Web: www.ekotopkv.cz

e-mail: info@ekotopkv.cz

SC-311476/1

Co je PiaaC?
Mezinárodní výzkum

dospělých zjišťuje dovednosti,

s nimiž se setkáváme 

v každodenním životě (čtení, 

vyhledávání informací,

využívání počítačů).

www.piaac.cz
www.facebook.com/piaac.cz
Zelená tel. linka: 800 800 878

možná i Vás osloVí
taZatel tohoto
VýZkumu
září 2011 – březen 2012

Zúčastněte se

s námi!

mediální partner

Podporuji tento výzkum
Václav Hampl

rektor Univerzity Karlovy 

PIAAC inzerat 188x63_V.Hampl_Sestava 1  18.10.11  18:57  Stránka 1

SC-311055/3



 

KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO  
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary  

Tel.: 353 225 621; www.karlovarske-divadlo.cz

1. 11.  19:30  Rob Becker: CAVEMAN – 
POINT s. r. o.
Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá 
muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lás-
ce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. 
Hraje: Jakub Slach. Režie: Patrik Hartl

2. 11. 19:30  Karel Šimandl: VÍLA OHŘE – 
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Celý projekt společně vytvořily všechny čtyři obory ZŠ a 
ZUŠ Karlovy Vary - hudební, taneční, výtvarný i dramatic-
ký. Tvůrci projektu vás zavedou do doby dávno minulé, kdy 
Karlovy Vary ještě neexistovaly, ale lidé už zde žili a proží-
vali své každodenní radosti i obavy. Hudba: Karel Šimandl. 
Zpívá: Sbor Zvonek a Zvoneček

5. 11.  19:30  Giuseppe Verdi: NABUCCO – 
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Biblický příběh o králi Nabuchodonosorovi a utiskovaném 
židovském národu se dodnes těší pozornosti operního pu-
blika. Sbor Židů „Va, pensiero, sull´ali dorate” patří k nej-
krásnějším sborům celé operní literatury. Dirigent: Jiří 
Štrunc. Sbormistr: Zdeněk Vimr. Režie: Darius Etemadieh

6. 11.  15:00  Marie Petrovská: PRINCEZNY 
NA VDÁVÁNÍ – Divadlo M Duchcov
Výpravná hudební pohádka o tom, jak je důležité vybrat 
si tu správnou nevěstu, přesto, že je z královského rodu. 
Hrají a zpívají: Milan Petrovský, Marie Petrovská, Vendula 
Šťastná ad. Hudba: Jiří Kopa. Režie: Marie a Milan Petrovští

9. 11.  19:30 koncert: THE BACKWARDS 
(Beatles revival) 
Kapela absolvuje ročně mnoho koncertů, vystoupení na 
veřejných i soukromých akcích různého charakteru. Účin-
kovali také v hudebně-zábavných pořadech všech našich 
i slovenských televizí. 

11. 11.  19:30  Bengt Ahlfors: DIVADELNÍ 
KOMEDIE – ČKMD 
Komedie o smyslu a problémech samotné existence diva-
dla. Každé z postav neodolatelně vtipné a zároveň jímavé 
hry finského autora se tento smysl jeví trochu jinak. Hrají: 
Igor Bareš, Lucie Domesová, Dana Píchová ad. Režie: Mi-
chal Przebinda

13. 11.  19:30  Georges Feydeau: BLBOUN – 
Divadlo Na Fidlovačce
Velký francouzský komediograf (narozený roku 1862 v Pa-
říži) si bere na mušku počestnost svých krajanů. Zábavný 
kolotoč je plný pikantních nedorozumění a ztřeštěných 
záměn. Hrají: Tomáš Töpfer, Eliška Balzerová, Petr Rychlý 
ad. Režie: Juraj Deák

15. 11.  19:30  Bengt Ahlfors: DIVADELNÍ 
KOMEDIE – ČKMD 
Komedie o smyslu a problémech samotné existence diva-
dla. Každé z postav neodolatelně vtipné a zároveň jímavé 
hry finského autora se tento smysl jeví trochu jinak. Hrají: 
Igor Bareš, Lucie Domesová, Dana Píchová ad. Režie: Mi-
chal Przebinda

20. 11.  19:30  Jan Kraus: NAHNILIČKO – 
Divadlo Kalich
Jan Kraus nám nabízí velmi neotřelý a nesmlouvavý po-
hled na naši porevoluční realitu. Provokuje, výstižně po-
jmenovává a zejména královsky baví, jak je ostatně jeho 
zvykem. Hrají: Jan Kraus, Ivana Chýlková, Eva Holubová, 
Martha Issová, Bohumil Klepl, Ladislav Synek. Režie: Jiří 
Ornest

21. 11.  19:30  Koncert: HANA A PETR ULRY-
CHOVI se skupinou Javory
Interpretační talent Hany a autorská invence Petra spojené 
s vyzrálostí a zkušenostmi jsou základními nosnými pilíři 
jejich svébytného a publikem oceňovaného uměleckého 
projevu. Kapela hraje ve složení: cimbál, housle, akustická 
kytara, baskytara. 

28. 11.  19:30  Johann Strauss ml.: NETOPÝR 
– Severočeské divadlo opery a baletu
Předlohou k operetě Netopýr se Straussovi, který měl za 
sebou již dva úspěšné tituly - Indigo a 40 loupežníků a Kar-
neval v Římě, stal francouzský vaudeville La reveillon (tra-
diční štědrovečerní veselice) Henriho Meilhaca a Ludevika 
Halévyho z roku 1872. Dirigent a sbormistr: Milan Kaňák. 
Režie: Gustav Skála.

29. 11.  19:30  Jeff Baron: NÁVŠTĚVY U PANA 
GREENA – Agentura FDA
Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku dva muže, 
kteří by se jinak nikdy nesetkali a navždy změní jejich ži-
vot. Rozdělují je dvě generace, a co začíná jako komedie 
kontrastu kultur, se vyvíjí ve vyhrocený příběh o riziku 
osamělosti, předsudků a netolerance. Hrají: Matěj Hádek, 
Stanislav Zindulka. Režie: Vladimír Michálek

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary

Tel.: 353 228 707-8; www.kso.cz

4. 11. 19:30 Lázně III
Symfonický koncert KSO - B 2
Richard Strauss: Metamorfózy, Felix Mendelssohn-
-Bartholdy: Dvojkoncert pro flétnu a klavír, Wolfgang 
Amadeus Mozart: Symfonie č. 36 C dur „Linecká“. Teresa 
Kaban - klavír (Polsko), Henryk Blazej - flétna (Polsko). Di-
rigent Martin Lebel (Francie) 

8. 11. 19:30 Lázně III
Cyklus komorních koncertů
Joaquin Turina: Sonáta d moll pro housle a klavír, Maurice 
Ravel: Sonáta pro housle a klavír, Edward Grieg: Sonáta 
pro housle a klavír. Monika Cimprich - housle, Alice Michel 
- klavír (Švýcarsko)

11. 11. 19: 30 Grandhotel Pupp
Symfonický koncert KSO - A 2
Gustav Mahler: Symfonie č. 5 cis moll. Dirigent Martin 
Lebel

18. 11. 19:30 Lázně III
Symfonický koncert KSO - C 2
Pavel Haas: Studie pro smyčce, Jiří Pauer: Koncert pro 
fagot a orchestr, Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 5 
c moll, op. 67 „Osudová“. Marek Rothbauer - fagot. Diri-
gent Jan Mikoláš

22. 11. 19:30 Lázně III
Cyklus komorních koncertů – hlas romantismu, 
vrcholná komorní díla romantických skladatelů 
Franz Schubert: Kvartetní věta c moll, Bedřich Smetana: 
Smyčcový kvartet č. 2, Robert Schumann: Klavírní kvintet 
Es dur, op. 44. Graffe quartet: Štěpán Graffe – I. housle, 
Lukáš Bednařík – II. housle, Lukáš Cybulski – viola, Michal 
Hreňo - violoncello, Igor Ardašev – klavír 

24. - 25. 11. Karlovarské městské divadlo 
Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Pokladna KSO - Vestibul Lázně III 
Po–Pá: 15:00-18:00; v den koncertu 15:00-19:30, 
tel: 353 232 026
Infocentrum K. Vary - Hotel Thermal
Po–Pá 9:00-17:00, So-Ne 10:00-17:00, tel: 355 321 171
Infocentrum K. Vary - Dolní nádraží 
Po–Pá 8:00-18:00; So-Ne 10:00-17:00, tel: 353 232 838
Další předprodejní místa Městského rezervačního 
systému – více na vstupenky.karlovy-vary.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary 
I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary

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

Hlavní budova knihovny - otvírací doba:
Půjčovna a čítárna: po, út, čt, pá: 10-18 hod.
Dětské oddělení: po, út, čt: 13-18; st: 12-15; pá: 12-16

3. 11. 18,30  Agresivita a domácí násilí.  
Jak pomoci?
Přednášky PhDr. Anny Stodolové, psycholožky. Projekt 
podpořilo Ministerstvo vnitra ČR
Problém domácího násilí není bohužel neobvyklý. Oběti se 
často bojí o svém problému mluvit. Přijďte si poslechnout 
přednášku, ať jste pedagog, policista nebo třeba soused. 

9. 11.  17,00 Indonésie
Cestopisná přednáška Dany Smržové a Stanislava Ho-
řínka. Známá dvojice cestovatelů se s námi rozdělí o své 
cestovatelské zážitky a promítne fotografie této nádherné 
země.

16. 11. 17,00 Příběh příběhů II.
Mgr. Božena Vachudová, karlovarská historička umění 
představí sochy 70. a 80. let z centra Karlových Varů. 

23. 11. 17,00 Korea a Japonsko
Cestopisná přednáška Doc. Dr. Petra Chrdleho, 
Csc.- o  jeho cestách po těchto pro nás exotických 

asijských zemích 

Městská knihovna se účastní projektu Celé Česko 
čte dětem – www.celeceskoctedetem.cz 
„Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, 
kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je 
kromě projevů lásky a objímání také každodenní hlasité 
předčítání a radikální omezení televize.“ Jim Trelease, The 
Read-Aloud Handbook (Učebnice předčítání)

Najdete nás na Facebooku!

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Půjčovní doba: po. – čt. 10.00–12.00 h., 12.30–18.00 h.;  
pá. 12.00–16.00 h., st. zavřeno

KONTAKTY NA POBOČKY:
Čankovská – U Koupaliště 854 tel.: 353 565 085
Drahovice – Vítězná 49  tel.: 353 226 346
Růžový vrch – Sedlecká 4 tel.: 353 564 844
Tuhnice – Wolkerova 1  tel.: 353 227 747
Vyhlídka – Raisova 4   tel.: 353 224 203
Stará Role – Truhlářská 19, areál ZŠ tel.: 353 562 715

SCÉNA HUSOVKA
Divadlo Husovka, Klub Paderewski, Divadelní stu-

dio D3, Karlovarské hudební divadlo, Divadlo V patře
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, www.husovka.info

1. 11.  19.30 Pavel Žalman Lohonka 
Písničkář Žalman Lohonka se svými spoluhráči se pohy-
buje po koncertních štacích už více než 30 let. Jeho písně 
mají zvláštní tesknou náladu. 

5. 11.  19.30 Armáda spásy 
Přednáška Pavla Kábrta Darwinovy tragické omyly 
na  téma evoluční teorie. Akce pomůže jako vždy dobro-
činným účelům. 

9. 11.  18.00 František Volf - Posters
Vernisáž výstavy fotografií, jejichž prostřednictvím nám 
autor ukáže nejen svět koncertních pódií, ale i místa a zá-
koutí blízká jeho srdci.

9. 11.  19.30 Phil Shoenfelt & Southern 
Cross 
Anglický hudebník Phil Shoenfelt působil na hudební scé-
ně v New Yorku a Londýně. V roce 1994 přijel do Prahy, ta 
ho uchvátila natolik, že se sem v roce 1995 přestěhoval. 
Vystoupí se svou kapelou Southern Cross. 

 11. 11.  19.30 Jazz Q & Oskar Petr
Legenda domácí jazzrockové scény, jejímiž řadami prošly 
největší české instrumentální špičky. Soubor pod vedením 
Martina Kratochvíla má nyní za mikrofonem Oskara Petra. 

18. 11. 19.30 Zajíc Company 
Karlovarská kapela hrající elektronický rock svojí kvalitou 
a věhlasem už dávno překročila hranice regionu. Spolu s ní 
v rámci Tour 2011 vystoupí soubory Akline a ZIMA. 

22. 11.  19.30 Míša Leicht 
Kytarista, zpěvák, motorkář, příležitostný rybář, skladatel, 
textař, frontman skupiny Cop se po několikaleté pauze 
vrací na scénu Klubu Paderewski.

25. 11.  19.30 Jaroslav Seifert, Božena 
Němcová – Píseň o Viktorce
Premiéra Divadelního studia D3. Klasický příběh o lásce 
a vášni. Jedna žena dvakrát jinak. Co asi bolelo to ubohé 
srdce, co mu udělali? - Inscenace v pátek 25. 11. je spoje-
na s oslavami padesátého výročí založení souboru. 

Vstupné 100,- Kč, důchodci a studenti 60,- Kč.

26. 11. 18.00 Blízké setkání s Igorem Chau-
nem 
Český filmový scenárista, režisér a prozaik. Přijďte se nechat 
inspirovat promítáním a povídáním o jeho nevšedních ces-
tách do vzdálených zemí, ale také o cestách k vlastní duši. 

27. 11.  15.00 Vlastimil Peška - Komedie 
o narození Ježíška aneb Betlém 
Narodil se Kristus Pán – veselme se. Hrají, zpívají a koledu-
jí členové Divadelního studia D3. 

Vstupné 80,- Kč, důchodci a studenti 50,- Kč. 

28. 11.  19.30 Cava 
Pražská akustická skupina Cava hraje hudbu na pomezí fol-
ku, wordlmusic a jazzu. Zpěvačka Andrea Kalců a Veronika 
Chladová prezentují většinu textů také ve znakové řeči. 

30. 11. 19.30 Drana
Představení Divadla V patře. Strhující vyprávění staré rom-
ské ženy. Monodrama o hledání domova a tepla provází 
od začátku až do konce živá romská hudba. Hraje Lucie 
Domesová, režie Matěj Samec.
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MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, Karlovy Vary

Tel.: 353 226 252-3; www.kvmuz.cz

Stálá expozice:
Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska 
– charakteristická flóra a fauna, ukázky mineralogického 
bohatství. Archeologické nálezy, osídlení regionu, počátky 
měst a hornické činnosti v kraji. Historie a rozvoj lázeňské-
ho města od 15. století po dnešek. 

Vstupné stálá expozice + výstava 60 Kč, děti 30 Kč.

30. 11.–28. 2. 2012  Od kašpara k čertu
Kouzlo historických loutek a loutkových divadel ožije 
na půvabné výstavě ze soukromé sbírky manželů Jirás-
kových. 

Vernisáž výstavy 30. 11. v 17,00 hod. 

23. 11. 17,00 Francouzská armáda v Poohří 
roku 1742
Přednáší Jiří Šlajsna, historik Oblastního muzea 
Chomutov. 

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, Karlovy Vary-Dvory

Tel.: 353 502 888; www.knihovna.kvary.cz 

Pro veřejnost
Sál Dvory
3. 11. 16:30 OHŘE – ŘEKA POZORUHODNÁ
Lektor: Ing. Petr Uhlík

9. 11.   16:30 ŽIDOVSKÁ KULTU-
RA (hudba, literatura…)
Lektor: Chaim Kočí. Vstup zdarma

24. 11. 16:30 Univerzita volného času - ČÍNA 
A TIBET
Téma TIBET. Lektor: Ivana Bakešová. Cena kurzu: 80 Kč 
(dvě odpolední přednášky). Na kurz je třeba se předem 
přihlásit

A-klub Dvory
8. 11. 16:30 MUZIKOLOGIE PO NAŠEM aneb 
odpolední hudební škola v Aklubu
Nový vzdělávací pořad pro ty, kteří se chtějí seznámit s 
různými hudebními žánry. Tentokrát „Klub 27“ (Jimi Hen-
drix, Kurt Cobain, Jim Morrison, Amy Winehouse…)

19. 11.  16:00 DEN POEZIE
Lyrická tvorba Sergeje Jesenina v podání Petry Petrové, za 
doprovodu klasické tahací harmoniky.

Studijní odd. Lidická
8. 11  18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových au-
torů 
Rudolf Svoboda „RUBATO“, čte Táňa Pačísková.

11. 11.  17:00 KARLOVARSKÉ ZAJÍMAVOSTI
Promítání fotografií s výkladem Libora Humla.

22. 11.  18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
J. D. Salinger „Devět povídek“, čte Míša Čápová

Výstavy
Kavárna Dvory:
1. - 28. 11. 50. let fotoklubu FOS SOKOLOV, o. s.
Výstava fotografií. Vernisáž 1. 11. v 16:30 hod.

Hala Dvory:
3. – 28. 11.  OHŘE – ŘEKA POZORUHODNÁ

Výstava fotografií.
A-klub Dvory:
4. 11. – 31. 12. Štěpán Malast - AFGHÁNISTÁN 
OČIMA ČESKÉHO REPORTÉRA
Výstava fotografií. Vernisáž 4. 11. v 17:00 hod.

Půjčovna Dvory
1. – 30. 11. SOUČASNÁ LITERATURA 
ŽIDOVSKÝCH AUTORŮ
Výstavka publikací z fondu KKKV.

Studijní odd. Lidická
9. 11. – 30. 12. MOTÝLKOVÁNÍ Jaroslavy 
Kovářové 
Paličkované obrázky. Vernisáž 9. 11. v 17:00 hod.

Pro děti
Dětské odd. Dvory:
2., 9., 23., 30. 11. 15:00 STŘEDA S POHÁD-
KOU
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního věku a 1. tříd.

4., 11., 18. 11. 15:00 PÁTEČNÍ HRÁTKY
Hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let.

25. 11. 15:00  EKODÍLNA – výtvarná práce s re-
cyklovatelnými materiály. Pro děti od 7 let.

Pro seniory
3. 11.  10:00 LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
DOMÁCÍ MAZLÍČCI – knížky o zvířatech

24. 11.  10:00 LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Divadlo DAGMAR – návštěva divadelního představení

Herní klub
A-klub Dvory:
5. 11.  10:30 4. FESTIVAL HER
Celodenní setkání zájemců o hraní deskových společen-
ských her.

3., 10., 24. 11.  15:00 HERNÍ KLUB
Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková hranice 
není stanovena.

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY
K Letišti 144, Karlovy Vary 

Tel.: 777 953 421–3; www.astropatrola.cz

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, sobota, neděle po telefo-
nické objednávce nabízíme
KAŽDOVEČERNÍ POZOROVÁNÍ JASNÉ OBLOHY – OBJED-
NEJTE SE NA 777 953 422
Zájemci se musí předem telefonicky objednat od 12:00 
do 16:00 hodin. Pokud se nedovoláte, ozveme se vám zpět.

Každý pátek v 18:30 hodin pozorování večerní oblohy bez 
předchozí objednávky

O MALÉ KOMETCE
Večerní pozorování pro děti ve věku 5–9 let s úvodní po-
hádkou o světě komet. Program doplní pohádka Kráva na 
Měsíci.

Každý pátek ve 20:00 hodin pozorování večerní oblohy bez 
předchozí objednávky

POD KŘÍDLY PEGASA, S PERSEEM A ANDROMEDOU
Odborné večerní pozorování oblohy s úvodním pořadem 
o mytologii souhvězdí podzimní oblohy. Doporučený mini-
mální věk je 10 let.

NONSTOP internetová pozorování 
WWW.ASTRO-WEBCAST.EU
On-line pozorování oblohy v závislosti na pozorovacích 
podmínkách nabízíme nonstop dle možností jednotlivých 
operátorů dalekohledů a on-line astronomických kamer 
na našem ojedinělém webu.

Každou sobotu od 15:00 do 18:00 hodin
SOBOTNÍ ASTRONOMICKÁ ODPOLEDNE
Zveme vás na pravidelnou odpolední prohlídku hvězdárny. 

Každý čtvrtek na hvězdárně
Astronomický kroužek pro děti od 8 do 15 let
Nový ročník astronomického kroužku nyní probíhá na 
hvězdárně každý čtvrtek od 17:00 hod. Přihlásit se můžete 
na čísle 777 95 34 21 nebo na e-mailu hvezdarna@astro-
patrola.cz. Účastnický příspěvek na celý rok činí 800 Kč.

Od pátku 4. do neděle 6. listopadu
Listopadový astronomický víkend I
PROCHÁZKA PO MĚSÍČNÍM TERMINÁTORU – MOŘE 
A KRÁTERY
Procestuj s námi povrch Měsíce a prožij východ Země nad 
obzor v místě, kde naše měsíční výprava Apollo 17 posta-
vila svou základnu. Ubytování i strava jsou zajištěny. Při-
hlásit lze účastníky nejpozději do 2. 11., kapacita 13 míst, 
cena 450 Kč, členové Astronomického kroužku 300 Kč.

Od pátku 25. do neděle 27. listopadu
Listopadový astronomický víkend II
Hvězdárna Karlovy Vary od nového školního roku věnuje 
svou pozornost dětem, které zajímá astronomie trochu 
víc. Ubytování i strava jsou zajištěny. Přihlásit lze účast-
níky nejpozději do 10. 11., kapacita 13 míst, cena 400 Kč.

 KINO ČAS
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary

Tel.: 353 223 272; www.kinocaskv.cz

1.–2. 11.   17:00
Bastardi 2 – ČR, 92 min. 2D, drama.

Vstupné: 100 Kč.

1.–2. 11.   20:00
Rodina je základ státu – ČR, 105 min. 2D, road movie.

Vstupné: 100 Kč.

3D film - premiéra
3.–6. 11.  16:00 3D

5.–6. 11.   14:00 2D
Spy kids 4: stroj času 3D – USA, 90 min., komedie, akční, 
dabing.

Vstupné: 3D 130 Kč. 2D 100 Kč.

Premiéra
3.–6. 11.   18:00 a 20:00
4.–6. 11.   22:00
7.–9. 11.   20:00
Perfect days: i ženy mají své dny – ČR, 108 min. 2D, ko-
medie.

Vstupné: 100 Kč.

Premiéra
7.–9. 11.  17:00
Vyměřený čas – USA, 108 min. 2D, sci-fi, české titulky. 

Vstupné: 100 Kč.

Premiéra
10.–13. 11.  16:00
12.–13. 11.  14:00
Arthur a souboj dvou světů – Francie 101 min. 2D, dobro-
družný, rodinný, dabing.

Vstupné: 100 Kč.

Premiéra
10.–13. 11.  18:00
Ocelová pěst – USA, 127 min. 2D, akční sci-fi, dabing.

Vstupné: 110 Kč.

Premiéra
10.–13. 11.  20:30
Anonym – USA, 130 min. 2D, drama, české titulky.

Vstupné: 100 Kč. 

Představení nejen pro seniory
15. 11.  10:00
Alois Nebel – ČR, 87 min., drama, animovaný.

Vstupné: 50 Kč.

3D film
14.–16. 11.  17:00
Tři mušketýři 3D – USA, 110 min., dobrodružný, české tit.

Vstupné: 130 Kč.

14.–16. 11.  20:00
Mistrovský plán – USA, 105 min. 2D, akční komedie, české 
titulky. 

Vstupné: 100 Kč.

Premiéra
17.–20. 11.  16:00
Žraloci na s(o)uši – Malajsie, 93 min. 2D, animovaná ko-
medie, dabing.

Vstupné: 100 Kč.

Premiéra
17.–20. 11.  18:00 a 20:30
21.–23. 11.  17:00
Twilight Saga: rozbřesk část 1 – USA, 118 min. 2D, fantasy, 
dabing. 

Vstupné: 100 Kč.

21.–23. 11.  20:00
Nechápu, jak to dokáže – USA, 90 min. 2D, komedie, české 
titulky.

Vstupné: 100 Kč. 

24.–27. 11.  16:00 3D
26.–27. 11.  14:00 2D
Tintinova dobrodružství 3D – USA, 104 min., animovaný, 
dobrodružný, dabing. 

Vstupné: 3D 130 Kč. 2D 100 Kč.

3D film - premiéra
24.–27. 11.  18:00
25.–26. 11.  22:00
Válka bohů 3D – USA, 118 min., fantasy, české titulky. 

Vstupné: 130 Kč.

Premiéra
24.–27. 11.  20:30
Vendeta – ČR, 90 min. 2D, thriller. 

Vstupné: 100 Kč. 

Představení nejen pro seniory
29. 11.  10:00
Muži v naději – ČR, 115 min. 2D, komedie.

Vstupné: 50 Kč.

28.–30. 11.  17:00
Co ty jsi za číslo? – USA, 105 min. 2D, komedie, české 
titulky.

Vstupné: 100 Kč. 

28.–30. 11.  20:00
Perfect days: i ženy mají své dny – ČR, 108 min. 2D, ko-
medie.

Vstupné: 100 Kč.

14

Kulturní servis



KINO DRAHOMÍRA 
Vítězná 50, Karlovy Vary, Tel.: 353 233 933 

www.kinodrahomia.cz, www.fkkv.cz

Filmový klub Karlovy Vary
Začátky promítání v 19.30 hod. 

Vstupné: 50 Kč člen, 70 Kč host (není-li uvedeno jinak) 

3. 11. Post Mortem 
10. 11.  Zvuk hluku 
17. 11.  „3“
24. 11.  Ladič pian zemětřesení 

4 .–6. 11. CAMINOS 
5. ročník cestovatelského festivalu

4. 11.
16.50 – Zahájení festivalu / Jenda Herec
17.00 – Nový Zéland - země tisíce a jedné ovce / Lukáš 
Synek
18.30 – Brazílie - česká princezna, rituál candomblé 
a kuarup / Mnislav Zelený Atapana
20.30 – Život v jednom dni (Life in a Day) / režie Kevin 
Macdonald 
unikátní dokument vytvořený z videí natočených na Youtu-
be lidmi z celého světa

5. 11.
9.00 – Rumunsko - krajané z Gerníku / Jura, Šára, Aška, 
Filip
10.30 – Írán - do hloubi duše / Dušan Porada
12.30 – Borneo, Sumatra 2011 / Jaroslav Machek
14.00 – Karibikem na kole / Lucie Kovaříková, Michal Jon
15.30 – Azory pod hladinou 2007 / Gustav Salinger, Saša 
Dlouhý
17.00 – Zimní putování Norskem - Arktidou Evropy / Mar-
tin Mykiska 
18.30 – Historickou Tatrou deštným pralesem / Dan Pri-
báň
20.00 – BIG RIVER MAN / Martin Strel (Slovinsko)
hlavní zahraniční host představí svůj film s následnou be-
sedou po projekci

6. 11.
9.00 – Chile - drsný klenot Jižní Ameriky / Dana Smržová, 
Stanislav Hořínek
10.30 – Ekvádorská Amazonie / Iva Jelínková
12.00 – Laponsko - návrat severských šamanů / Alena 
Žákovská, Milan Daněk
13.30 – Velké migrace / film z produkce National Geographic
15.00 – Yellowstone - American Way 5 / Roman Němec
16.30 – Trabantem napříč Afrikou / dokumentární film 
Dana Pribáně
18.15 – Zakončení festivalu a vyhlášení divácké ceny / 
Jenda Herec
18.30 – RYBÍ BOJOVNÍK / Jakub Vágner
vyprávění o sladkovodních obrech doplněné filmem ze se-
riálu od National Geographic

www.caminos.cz

KOSTEL SV. ANNY KARLOVY VARY - SEDLEC
Otovická 59, Karlovy Vary

Tel.: 353 563 621; www.kostel-sv-anny.unas.cz

27. 11.  17.00 Adventní koncert
Účinkují: Dětský sbor Zvonek ZŠ a ZUŠ K. Vary, sbormistryně 
M. Lendělová, Smyčcový kvartet sourozenců Rezkových, 
Pěvecký sbor Orbis Pictus, sbormistryně L. Kozohorská.  
Program: adventní skladby a písně, spirituály, koledy aj. 

Vstupné dobrovolné.  
Výtěžek z koncertu bude použit na opravu kostela.

KV ARENA
Západní 1812/73; Karlovy Vary

www.kvarena.cz

9. 11. 19,30 Michal David – Megatour
Koncert legendárního skladatele a hitmakera. Michal 
David prodal za svou kariéru více než 3.500.000 nosičů, 
napsal přes 600 písní. Tak ruku mi dej, sesbírej céčka, na-
pij se Coly, protože ať jsi Ruská Máša nebo Dítě ráje, teď 
budeme žít Nonstop! Vstupné od 390 Kč.

30. 11. 19,00 Marie Rottrová – Vše nejlepší tour 2011
Ke svému letošnímu významnému jubileu – 70. narozeni-
nám – pořádá stálice české popmusic turné po Čechách 
a Slovensku. Na pódiu bude slavit s přáteli - hosty kon-
certů budou Petr Spálený, Jaroslav Wykrent, Petr Němec, 
Zdeněk Vřešťál, Vít Sázavský a další. Vstupné od 390 Kč.

VLNY MUSIC AGENCY
Plzeňská 334, Toužim

Tel.: 602 479 498; www.vlny-musicag.cz

Akce v Lidovém domě v Karlových Varech:

12. 11.  20,00 Rytmus + DJ + Streetdance + 
BMX
Kontroverzní slovenský raper Rytmus v KV v rámci Feno-
mén Tour!

16. 11. 20,00 Johnny Winter (USA) + Luboš 
Andršt Blues Band
Americká bluesová ikona Johnny Winter... Speciálním 
hostem je bluesman Luboš Andršt se svou doprovodnou 
koncertní skupinou.

Vstupné 550 Kč (předprodej), 650 Kč (na místě) 

19. 11. 20,00 David Kraus + Shoe Cut
Zpěvák David Kraus... Speciálním hostem jsou karlovarští 
Shoe Cut. 

Vstupné 190 Kč (předprodej), 240 Kč (na místě). 

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, Karlovy Vary

Tel.: 353 224 387; www.galeriekvary.cz

VÝSTAVY:
Do 27. 11. Jiří Šuhájek – sklo, plastiky a obrazy 
Retrospektivní výstava sklářského designéra mezinárod-
ního věhlasu bude prezentovat jeho unikátní užitou i vol-
nou tvorbu a také méně známé dílo malířské.

STÁLÁ EXPOZICE:
České umění 20. století 
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové 
fondy českého umění 20. století. Expozice představí díla 
klasiků českého moderního umění 20. století – např. 
A.Slavíček, J.Schikaneder, J.Preisler, J.Trampota, J.Zrza-
vý, J.Čapek, E.Filla, J.Šíma, K.Lhoták, O.Slavík, K.Nepraš, 
V.Janoušková, K.Malich, aj. 

DALŠÍ AKCE:
3. 11.  19.30  Václav Koubek
Originální písničkář a harmonikář, autor povídek, neza-
měnitelný herec, organizátor divadelních dílen, hudebních 
festivalů a vesnického klubu v Chotěmicích představí pís-
ně z nového alba Avé i starší osvědčený repertoár.

GALERIE SUPERMARKET WC
nám. Republiky 1, Karlovy Vary

Tel.: 774 232 046; www.pro.tebe.cz

Do 9. 12.  Nenuď se, ukaž se!
Internetová soutěž pro všechny, kteří se neradi nudí, něco 
tvoří a mají co říct. Cílem soutěže je objevovat a prezento-
vat skryté talenty a zároveň dávat prostor všem ostatním, 
kteří chtějí utvářet prostředí kolem sebe. Zdokumentova-
ná umělecká díla mohou zájemci zasílat na pro@tebe.cz.

Stálá sbírka WC – WC jede!
I vy se můžete podílet na nekonečné sbírce WC z celého 
světa. Přijďte se inspirovat k nám do galerie. A zašlete svůj 
úlovek na pro@tebe.cz.

Služby:
U nás dostanete dobrou Fair trade kávu nebo čaj, skočíte si 
na WC, prohlédnete si výstavu, zkouknete internet a ještě 
přitom vyberete designový dárek pro vás či vaše blízké.

GALERIE Na ochozu Vřídelní kolonády
Vřídelní 588/1 (Vřídelní kolonáda, 1. patro)
Tel.: 602 576 963; www.charliegallery.cz

1. 11. – 31. 12. Figurální kreslení
Práce studentů střední průmyslové školy keramické 
a sklářské Karlovy Vary pod vedením Jiřího Kožíška
  Vernisáž 1. 11. od 17.00 hod.

GALERIE & SNOOKER KAFÉ KOULE
Sedlecká 4, Karlovy Vary

Tel.: 777 687 694; snooker-galerie-koule.snadno.eu

Stálá prodejní expozice obrazů Evy Janákové a Josefa 
Psohlavce. 

Otevřeno zpravidla na objednávku.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA 
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary 

Tel.: 606 928 844

VÝSTAVY: 
Do 31. 12. La Strada
Volné pokračování mezinárodního projektu tentokrát 
představí různorodou tvorbu 9 současných zahraničních 
i českých autorů, spojených podobným přístupem k umě-
lecké tvorbě a pracujících se zcela rozličnými médii.

Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je 
prezentována historie rodu Becherů, stavba budovy i okol-
nosti vzniku vilové čtvrti Westend.

DALŠÍ AKCE
10. 11. 16.30–19.30 Workshop Bořivoje Hořínka - 
Perspektiva jinak
Fotografický workshop pro veřejnost. Fotoaparáty s se-
bou. 

Vstupné 80 Kč, nutno rezervovat.

23. 11.  16.30–19.30  Výroba keramic-
kých hudebních nástrojů
Výtvarná dílna Pavly Vargové zaměřená na tvorbu píšťalek 
a drobných ozdobných předmětů z keramiky. 

Vstupné 60 Kč. 

27. 11.  13–19,00 Workshop Jana Pohribného – 
Kresba světlem
Fotografický workshop pro veřejnost s přednáškou 
a ukázkami. Fotoaparáty s sebou. 

Vstupné 120 Kč, nutno rezervovat.

MĚSTSKÁ GALERIE KARLOVY VARY, S.R.O.
Moskevská 2035/21, Karlovy Vary
Tel.: 353 223 641; www.mgkv.cz

Do 13. 11. Lidé v mimořádných situacích
Výstava 22 umělců z partnerského města Baden-Baden. 

Vernisáž 26. 10. v 17,00 hod.

GALERIE DUHOVÁ PALETA
Sokolovská 35, Karlovy Vary

Tel.:723 481 513; www.zsazus.cz

Do 3. 11. Prožitkem ke kráse ducha
Výstava studentů SPgŠ a gymnázia Karlovy Vary.

9. 11.–1. 12. Obrazy malované očima duše - Magda 
Preising 

Vernisáž 9. 11. od 17,00 hod.

GALERIE ATELIER MIRKA
Moskevská 42, Karlovy Vary, 

Tel.: 353 234 636; www.ateliermirka.cz

8. 11. 17,00 MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ – OBRÁ-
ZEK – naučíte se základní techniky a odnesete si obrázek 
v dřevěném rámečku.

22. 11. 17,00 PRSTOVÉ LOUTKY – OSLÍK 
Technikou háčkování se naučíte další zvířátko. 

29. 11. 17,00 VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁ-
NÍČKA – tvorba koláží, embosing a kolorování.

RADIOKLUB OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary

www.ok1kvk.cz

Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mlá-
dež se zaměřením na radiotechniku, základy elekt-
rotechniky a na radioamatérský zeměpis, provoz a 
sport. 

Z vysílacího střediska na Blatenském vrchu se pravidel-
ně účastní národních i mezinárodních radioamatérských 
závodů a soutěží. 

Každý týden:
Pondělí  16,00  Kroužek elektrotechniky 
   – pro pokročilé
Úterý  16,00  Klub pro dospělé
Středa 16,00 Kroužek elektrotechniky
Čtvrtek  16,00  Kroužek elektrotechniky
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CLUB IMPERIAL
Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary

Začátky předst. ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak

4. 11.  VERONIKA VÍTOVÁ QUARTET 
Talentovaná jazzová zpěvačka, jež pravidelně vystupuje 
v předních pražských klubech /Reduta, Agharta, Malý 
Glen/, výrazná svým osobitým stylem zpěvu i spontánním 
projevem. Zpěvačku doprovodí trio v klasickém obsazení – 
piano, kontrabas a bicí. 

Vstupné: 100 Kč.

11. 11.  JAZZ KVÉ
Karlovarská jazzová formace Jazz Kvé se řadí dlouhodobě 
k nejlepším hudebním sestavám nejen v rámci regionu. 
Kapelník a zároveň hráč na bicí Ivan Pelc doplnil formaci o 
vynikajícího saxofonistu Milana Krajíce, jež patří právem k 
muzikantské špičce.

18. 11. JAKUB ZOMER BLUES BAND
Top jazzový pianista a zpěvák založil projekt bluesového 
charakteru, v němž se zaměřuje zejména na interpretaci 
písní Ray Charlese, Eddieho Vinsona či Joe Jonese. Zemité 
funky groovy vás doslova rozhoupají do skvělé nálady…

25. 11. JAZZ SPIRIT QUINTET
Skupina Jazz Spirit vznikla v roce 2001 spojením výbor-
ných profesionálních hudebníků. Kapela klade důraz na 
kvalitu interpretace i výběr repertoáru. Zazní evergreeny 
všech jazzových etap v nových, originálních aranžmá.

Vstupné: 100 Kč.

Živá hudba
• Maracas band – pondělí
• Gipsy Hery Band – středa 
• Diskotékový pořad - sobota
Úterní vystoupení
• Magic show, indické nebo orientální tance

DVEŘE DOKOŘÁN
U Ohře 19, Karlovy Vary, Tel.: 608 645 345, 

603 107 099, 353 235 267; www.dveredokoran.cz

Pondělí 10.00–12.30 Práce na PC apod. (krajská knihovna, 
příp. pracovně-výtvarná terapie DDM Čankovská)
Úterý 10.00–12.30 Pracovně-výtvarná terapie v DDM
15.00–16.30 Pohybová terapie, Sportstudio Prima
Středa 10.00–12.30 Pracovně-výtvarná terapie, DDM 
(práce s keramikou)
14.00–16.00 Pracovně-výtvarná terapie, DDM (práce s ke-
ramikou)
Čtvrtek 10.00–12.30 Pracovně-výtvarná terapie, DDM, 
turistika, sportovní hry ap.
Pátek 10.00–12.30 Společenské akce, pracovně-výtvarná 
terapie, DDM

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13, Karlovy Vary 

www.regeneracnicentrum.cz

KLUB ENERGY
Pondělí – čtvrtek 8,30–17,00 hod.
Pátek  8,30–16,30 hod.
Bylinné preparáty, vitaminy, čaje, feng-shui, polodraho-
kamy. 

Poradenské služby na objednání.

15. 11.   18,30
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ DO NITRA
Meditace - Lýdie Potužáková

22. 11.   17,30 
Eva Joachimová - DRAK ZVEDÁ HLAVU 
Začátek astrologického čínského roku a MEZI NEBEM 
A ZEMÍ – body zdraví, odkaz z akupresury, harmonizační 
hry pro děti 

28.–29. 11. 
ZMĚŘTE SI SVÉ ZDRAVÍ supertronikem 
Vlasta HUSÁROVÁ – léčitelka s mnohaletou praxí. 

Čas nutno objednat.

3. – 4. 12.  
KRESBA PRAVOU MOZKO-
VOU HEMISFÉROU
Anna Hronová. 

Nutno objednat. 

Nabídka masérských a re-
kvalifikačních kurzů.

KLUB PŘÁTEL FOTOGRAFIE KARLOVY VARY
Členové klubu se scházejí vždy druhé úterý v měsíci 
po 18. hodině v zasedací místnosti Vodáren a kanalizací 
v Karlových Varech, konečná stanice autobusu č. 6 v Dou-
bí. Na programu je výměna zkušeností a vzájemná kritika 
fotografií, příprava výstav a soutěží.

SPOLEČNOST SLEPÝCH A SLABOZRAKÝCH OBČANŮ 
A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

Jana Pohanová, Okružní 13/648, Karlovy Vary
Tel.: 353 565 065, 728 617 629

9. 11. 14,00 Obojživelníci a ptáci v mokřa-
dech Karlovarska
Přednáší Mgr. Vladimír Melichar. Místo konání: kavárna 
Vojenské lázeňské léčebny Sadový pramen.

MATEŘSKÉ CENTRUM 
Kollárova 17, 360 09 K. Vary, 

Tel.: 353 230 847; www.materske-centrum.cz

12. 11. 15:00 Martin přijíždí!
Svatý Martin na bílém koni zavítá do Karlových Varů. Mís-
tem konání Jízdárna ve Staré Roli.

19. 11. 16:30 Uspávání broučků
Uspávání nejen broučků aneb babí léto na zahradě. Po-
hádka, soutěže, lampionový průvod, překvapení nakonec.

27. 11. 13:30  Vázání adventních věnců
Již tradičně pro vás pořádáme Voňavé chystání aneb vázání 
adventních věnců. Přijďte se příjemně vánočně naladit, po-
povídat si a při poslechu koled se něčemu novému naučit.

GRANDHOTEL PUPP
Mírové nám. 2, Karlovy Vary

Tel.: 353 109 111, www.pupp.cz
 

27. 11. 15–18 hod. Adventní nedělní odpoledne
Pod vánočním stromem na terase před Grandhotelem 
Pupp. Sváteční program, tradiční zimní speciality a nápoje 
z regionu.

Vstup volný

Občanské sdružení Wlaštovka 
Mlýnská 24, Karlovy Vary

Tel.: 777 724 869; www.wlastovka.cz

7. 11. 16:30  
Waldorfská škola – výchova ke svobodě
Specifika výuky v 1. třídě představí Kateřina Kozlová, za-
kládající učitelka českobudějovické waldorfské školy s 
třináctiletou pedagogickou praxí ve waldorfských školách 
v ČR a Německu. 
Místo konání: Becherova vila, Krále Jiřího 9. 

ALŽBĚTINY LÁZNĚ
Společenský sál, 1. patro

Tel.: 353 304 211, www.spa5.cz

26. 11. 9,30 SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM T. PFEIFFEREM 
Zamyšlení nad otázkami a záhadami života. Přednášející 
odpovídá na písemné i ústní dotazy posluchačů. Vstupné 
je dobrovolné. Na závěr přednášek proběhne biotronické 
působení formou rozloučení.

ŘECKOKATOLICKÁ FARNOST V KARLOVÝCH VARECH
ONDŘEJSKÁ KAPLE, Ondřejská 2, Karlovy Vary

Bohoslužby každou sobotu, neděli a svátek od 10,00 h.
www.greekcatholickarlovyvary.eu

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY
Kostelní 1, Karlovy Vary, Barbora Volfová

kr.akademie@volny.cz; akavar.atlasweb.cz

4. 11.  19,00  Dobrodružství moderny: od 2. 
ke 3. světové válce aneb o filozofii moderních dějin
Na faře v Rybářích přednáší PhDr. Václav Umlauf. Knihov-
na je přemístěna na faru do Staré Role, ulice Kostelní 1, 
a je otevřena pro veřejnost od 1. září vždy v úterý od 16,00 
do 18,00 hodin anebo po dohodě.

PŘEHLED NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB  
V KARLOVÝCH VARECH

www. cirkvekarlovyvary.cz

ARMÁDA SPÁSY
AS, Karlovy Vary, Jugoslávská 16, 
www.armadaspasy.cz 

– bohoslužba každou neděli od 9:30 hod.

BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ
BJB, Karlovy Vary, Závodu míru 42/112,
 www.karlovyvary.bjb.cz 

– bohoslužba každou neděli od 9:30 do 11:00 hod.

CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE
CASD, Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49, www.karlo-
vyvary.casd.cz 

– bohoslužba každou sobotu od 9:30 hod.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
CČSH, Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4, 
www.nabozenskaobecccshkarlovyvary.info 

– bohoslužba každou neděli od 9:00 hod.

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ EVANGELICKÁ
ČCE, Karlovy Vary, Zahradní 898/33,  
www.karlovy-vary.evangnet.cz 

– bohoslužba každou neděli od 9:15 hod.

CÍRKEV BRATRSKÁ
CB, Karlovy Vary, Bulharská 29 A, 
www.cb.cz/karlovy.vary 

– bohoslužba - každou neděli od 9:30 hod.

KŘESŤANSKÉ SBORY
KSb, Karlovy Vary, Zahradní 898/33, 
www.krestsbor-kv.cz 

– bohoslužba každou neděli od 14:00 hod.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV
ŘKC, farnost Karlovy Vary - Stará Role, Kostelní 341/1, 
www.farnoststararole.cz 

– bohoslužba každou neděli od 8:30 hod.

FARNOST POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE, Rybáře 
– bohoslužba každou neděli od 10:00 hod.

náměstí Svobody 217/2 U SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY 
– bohoslužby každou neděli od 8:30, 10:00 a 18:00 hod.

inzerce

Jana Veselá - MASÁŽE (i mobilní)
tel.: 732 385 700

Západní 63, KARLOVY VARY
www.janavesela29.webnode.cz

SC-310610/7
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42. SEZÓNA ŠKOLY LYŽOVÁNÍ 
A SNOWBOARDINGU PRO DĚTI 6–15 LET 

NA BOŽÍM DARU – NEKLIDU

Termíny: 
Soboty – 7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2., 11. 2. 2012
Neděle – 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2. 2012

Odjezdy: Karlovy vary – Ostrov – Jáchymov

Cena za 6 lekcí: 
lyže 3 000,- Kč, snowboard 3 400,- Kč

Přihlášky on-line  
www.skolicka.com 
e-mail: info@skolicka.com

42. SEZÓNA ŠKOLY LYŽOVÁNÍ 
A SNOWBOARDINGU PRO DĚTI 6–15 LET 

NA BOŽÍM DARU – NEKLIDU

Termíny: 
Soboty – 7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2., 11. 2. 2012
Neděle – 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2. 2012

Odjezdy: Karlovy vary – Ostrov – Jáchymov

Cena za 6 lekcí: 
lyže 3 000,- Kč, snowboard 3 400,- Kč

Přihlášky on-line  
www.skolicka.com 
e-mail: info@skolicka.com

SC-311450/1



S ředitelem KSO Šimonem Kaňkou
Ve výběrovém řízení na ředitele jste zvítězil 
s koncepcí, co dál se symfonickým orches-
trem...
Moje představa je jasná. Orchestr po roce 
1989 začal postupně upadat. Poslední ob-
dobí, kdy měl glanc a šmrnc, co se týče umě-
lecké stránky, bylo za šéfdirigenta Douglase 
Bostocka. Postupně ale vlivem politických 
tlaků přestávaly být pro orchestr podmín-
ky, všechno se začalo rozpadat. Chtěl bych 
orchestr znovu pozvednout a dát mu místo, 
které mu náleží. Když teď orchestr poslou-
chám, můžu říct, že za uplynulých deset 
měsíců se nám podařila hromada práce 
a orchestr zase znovu hraje.

Letitým problémem, od něhož se potácení se 
orchestru v minulosti odvíjelo, je zřizovací 
listina s jednoznačným zadáním, co město 
po orchestru chce.
Zadání orchestru, to je naprostý základ vše-
ho. Doba je teď orchestru nakloněná, proto 
se snažíme řadu věcí realizovat až překotně, 
protože doposud to nešlo. Víme ale, že v bu-
doucnu to zase jít nemusí. Zřizovací listina 
by měla obsahovat fakta, která jsou obha-
jitelná jak pro město, tak pro nás. Je třeba 
jasně říct, že orchestr, aby mohl fungovat 
a sám si produkovat posluchače a peníze, 
potřebuje nějaký prostor. Až dosud bylo 
nemyslitelné o tom mluvit. Předpokládám, 
že s vedením města do konce roku dohodu 
uzavřeme.

Orchestr si má na sebe vydělat víc než dosud. 
Jak?
Naprosto zásadní je v tomhle směru naslou-
chat posluchačům. Naše samofinancova-
telnost se neobejde bez nabídky multižán-
rových projektů, což znamená přiblížit se 
generacím hlavně středním a mladším. Už 

na takových 
pr ojek t e ch 
pracujeme. 
Druhá věc 
je ještě lépe pracovat s posluchači, kterými 
jsou lázeňští hosté. A za třetí - musíme se 
snažit získat co nejvíce zdejší střední třídu. 
Je potřeba zjistit, co chtějí poslouchat. Je to 
početně nejsilnější ekonomická skupina.

Orchestr kromě moderního programu nové 
sezony čeká také koncert ve velmi netradič-
ním prostředí, v KV Areně...
Ano, je to adventní koncert 18. prosince, 
který připravuje město. Hosty Karlovarské-
ho symfonického orchestru budou zpěvačka 
Tonya Graves, tenorista a sólista Národní-
ho divadla v Praze Richard Samek, zpěvák 
Martin Chodúr a Karlovarský pěvecký sbor. 
Podle mého názoru se jedná o přelomový 
koncert, který má ukázat, že i v takové stav-
bě, jako je KV Arena, je možné uskutečnit 
nádherné koncerty, z nichž si posluchači 
odnesou krásné a sváteční zážitky. 

(Lev Havlíček)
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Pozvání na galavečer Karlovarského hlasu
Karlovarský hlas, dříve Hledáme nové talenty, Karlovarská číše apod., je pě-

vecká soutěž populárních písní, která dospěla do svého 35. ročníku. K jejímu 
znovuobnovení došlo v roce 2001, a nyní se tedy chystá oslavit 10. ročník své no-
vodobé historie. Pořadatelé se rozhodli tentokrát místo tradiční soutěže připravit 
nesoutěžní přehlídku nejlepších a nejpozoruhodnějších účastníků minulých roč-
níků. Velký společný koncert bude 4. listopadu 2011 od 19,30 hod. v Thermalu. Vy-
stoupí někdejší vítězka mezinárodního pěveckého festivalu v polských Sopotech, 
Karlovaračka Marcela Králová, československá superstar Zbyněk Drda, finalistka 

soutěže Superstar Bára Zemanová, jazzová zpěvačka Petra Brabencová, někdejší 
vítězka soutěže Karlovarský hlas Veronika Savincová a další nadějní interpreti 
Kristýna Riljáková, Líza Denysyuková a Luboš Hájek, kteří úspěšně rozvíjí svo-
ji pěveckou kariéru ve skupinách a orchestrech na základě předních umístnění 
v soutěži Karlovarský hlas. Všechny zpěváky doprovodí Karlovarský Repre Band 
za řízení Milana Krajíce, jehož aranžéři připravili speciální aranžmá vybraných 
písní. Koncert moderuje Štěpánka Steinová a Míra Dědek Zábranský. Půjde tedy 
o prezentaci toho nejlepšího z domácí sklizně. (Jindřich Volf)

Karlovarské Déčko již padesátileté
Letos v listopadu si připomene nejdéle 

pracující divadelní soubor v našem měs-
tě padesát let své existence. Živnou půdu 
českého ochotnického divadla lze najít již 
v roce 1881, kdy se 1. srpna v Poštovním dvo-
ře uskutečnila myšlenka českých lázeňských 
hostů založit tzv. Slovanskou besedu, kterou 
schválilo c. k. pražské místodržitelství. Její 
středisko sídlilo v domě SLAVIA Na Vyhlíd-
ce čp. 484/22, který dnes již neexistuje. Po-
čátky českého ochotnického divadla v Karlo-
vých Varech můžeme ale datovat do období 
kolem roku 1920. Česká menšina byla hlav-
ním organizátorem a zřizovatelem dramatic-
kého odboru při tělocvičné jednotě, o kterou 
se opíralo první karlovarské ochotnické diva-
dlo. Centrem byla Slovanská beseda se síd-

lem v Jaltské ulici čp. 1107/14. Ani nacistic-
ká okupace nedokázala umlčet český jazyk 
na jevišti. Hrstka nadšenců, většinou totálně 
nasazených, stmelila amatérské nadšence 
a ti studovali za těžkých podmínek české hry. 
V polovině června 1945 tito lidé založili Jed-
notný výbor divadelních ochotníků, do jehož 
čela zvolili Josefa Mareta a jednatelem po-
kladníka ČSD Františka Břicháčka. Jeho čle-
nové se scházeli a zkoušeli v hotelu POŠTA 
(v prostoru dnešního Thermalu). Není divu, 
že z této dlouholeté ochotnické činnosti byl 
založen v listopadu 1961 Divadelní soubor 
D 3, u jehož kolébky stál zakládající trojlístek 
Miloš Honsa, Marie Honsová a Arnošt Kasal. 
V čele souboru se vystřídaly amatérské osob-
nosti Marie Honsová, Vlastimil Ondráček, 

Jiří Hlávka, Anna Ratajská a Petra Kohutová, 
v současné době ho vede Ing. Martin Cirkl. 
Soubor v průběhu let změnil svůj název Di-
vadelní studio D 3 Karlovy Vary a v roce 1992 
se stal občanským sdružením. Divadelní ko-
lektiv uvedl za těch padesát let 135 premiér. 
V současné době má 27 členů, včetně vedou-
cího souboru, umělecké vedoucí, dramatur-
gyně, tří režisérů, výtvarníka a hospodáře. 
Při příležitosti oslav 50 let uvede soubor Pí-
seň o Viktorce, jak ji přebásnil Jaroslav Sei-
fert a sehrálo Déčko roku 1962 jako svoji prv-
ní premiéru, a Píseň o Viktorce, jak ji složila 
Bára žernovská a zapsala Božena Němcová. 
Slavnostní premiéra a oslava se uskuteční 
v pátek 25. listopadu 2011 v Divadle Husov-
ka. (Vlastimil Ondráček)



SC-311222/2

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

Naproti hotelu Thermal. Otevřeno denně: 11.00 - 23.00 hod
Tel: 353 229 721, www.venezia-pizzeria.cz

Pochutnejte si na křupavé husí pečínce, 
špekových knedlících,  glazovaném 
bílém zelí a dopřejte si k této lahůdce 
svěžest letošních svatomartinských 
vín z Moravy!

Těšit se také můžete na 
příjemnou obsluhu v 

zábavných kostýmech!

REZERVACE NUTNÁ do 8. 11. 2011! 

Tel: 353 229 721, nebo 773 380 058

SC-301886/10

Rozbalte to s námi! Zavolejte si o svou cenovou nabídku 
na 844 202 203 nebo nám napište na duo@eon.cz.

S balíčkem od E.ON 
ušetříte balík
Pořiďte si i vy balíček od energetické společnosti E.ON. 
Zemní plyn a elektřinu jsme pro vás zabalili do výhodné 
produktové nabídky Duo, díky níž můžete ročně ušetřit 
až 4 020 Kč*. Navíc vám přibalíme unikátní E.ON Servis, 
asistenční služby pro každodenní provoz vaší domácnosti 
do 1 000 Kč zdarma.

* Výpočet pro zákazníka  kat. domácnost, roční spotřeba plynu 25 MWh a elektřiny 3 MWh 
(distr. sazba D02d, jistič 3x20A), odběrné místo na distribučním území RWE GasNet, s. r. o., 
pro plyn a ČEZ Distribuce, a. s., pro elektřinu. Byly použity ceny z Ceníku dodávky zemního plynu 
a elektřiny E.ON Energie, a. s., pro domácnosti platného od 1. 9. 2011 oproti ceníku dodavatele 
RWE Energie, a. s. platného od 1. 6. 2011 a Ceníku produktů silové elektřiny skupiny ČEZ 
na rok 2011 pro produktovou řadu Comfort platného od 1. 9. 2011. Celková platba zahrnuje 
cenu za odebraný plyn a dodávku elektřiny, za služby obchodu, za distribuci, daň z elektřiny 
a související služby. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Dobrý partner dává více než energii…

www.eon.cz

EON_BALICEK_ostatni_92X130.indd   1 8.9.11   9:29
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Lloyds_50_000_Inzerce_92x130.indd   1 19.9.2011   15:22:26
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č.zakázky: 2011061

č.zakázky: 2011064 

č.zakázky: 2011066

č.zakázky: 2010030

č.zakázky: 2009064 č.zakázky: 2011070 č.zakázky: 2011035

č.zakázky: 2011082

č.zakázky: 2011081

č.zakázky: 2011063

č.zakázky: 2011062
stará cena: 480.000,-Kč stará cena: 1.190.000,-Kč
nová cena: 399.000,-Kč

cena: 5.590.000,-Kč

cena: 1.480.000,-Kč

nová cena: 1.090.000,-Kč

nová cena: 6.500.000,-Kč cena: 960.000,-Kč cena: od 1.250,- Kč/m2

cena: 720.000,-Kč

cena: 3.300.000,-Kč

cena: 1.650.000,-Kč

cena: 6.300.000,-Kč

Garsonka v cihlovém,  zatepl.domě 
s fasádou a novou střechou, v přízemí. 
Vytápění el.přímotopy. Příslušenství – 
komora+sklep. Za domem zahrada. Ihned 
volné.

Prodej nízkoenergetického jednopodlažního 
rodinného domu „na klíč“, typ bungalov, s 
pozemkem v  Otovicích, v lokalitě U Kovárny.

Byt 3+1 ve vile v ul. Vrchlického, v suterénu 
domu se zahradou. Byt je teplý, bez známek 
vlhkosti, ve velmi dobrém udržovaném 
stavu. Má praktickou dispozici s příjemnou 
orientací na světové strany, díky čemuž je 
velmi slunný.

2+1 ve 2.patře panel. domu v původním 
stavu. Dům je ve velmi dobrém technickém 
stavu, po kompletní rekonstrukci – 
zateplení, fasáda, společné prostory, 
plastová okna, nový výtah.

Prodej nadstandartní dvoupodlažní rodinné 
vily se zahradou (garážování pro 4 auta). 
Klidná zóna rodinného bydlení, 100m od 
golfového hřiště, v zástavbě rodinnými 
domy, v blízkosti nákupního centra a přesto 
nedaleko přírody.

Prodej zděné rekreační chaty s pozemkem 
v obci Mariánská u Jáchymova. 20km od 
Karlových Var a nedaleko přechodu do 
Německa. Chata je ve výborném stavu a 
nevyžaduje žádné vyšší investice. Je zařízená 
a může se ihned obývat či pronajímat !

Stavební pozemky určené k zástavbě rodin-
nými domy s přípojkami všech inženýrských 
sítí – elektřina, plyn, voda, kanalizace. V ceně 
pozemku jsou zahrnuty také veřejné příjezdové 
komunikace a osvětlení. Aktuálně můžete 
vybírat z celkem 21 stavebních pozemků. 

Byt 1+1 v 1.patře panel. domu s výhledem 
do zeleně, v pěkném, udržovaném stavu. 
Ul.Závodu Míru. Ihned volný. Veškerá 
občanská vybavenost v místě.

Byt 4+1 ve 4.patře cihlovopanelového 
domu po kompl.rekonstrukci, s garáží 
v přízemí a zahradou za domem. Velmi 
příjemné místo v zeleni. Možnost posezení 
na společné terase nad bytem s výhledem 
na K.Vary.

Prostorný byt 4+1 s balkonem v OV v 
přízemí panelového domu s  výhledem do 
zeleně. Má zajímavou dispozici (100m2) 
a prostorné místnosti. Je v dobrém 
udržovaném stavu.

Volně stojící rodinný dům typu bunga-
lov byl kolaudován v roce 2010. Jedná 
se o dřevostavbu s vynikajícími tepelně 
izolačními vlastnostmi. Dispozice domu je 
4+1 s garáží. Zimní zahrada s vířivkou!

byt

Rodinný dům Rodinný dům Rekreační objekt Pozemek

Rod. dům Rod. dům

byt byt

stará cena: 9.500.000,-Kč

K.Vary – Stará Role

K.Vary – Otovice

K.Vary – Stará Role

K.Vary – Dvory Mariánská Mezirolí

K.Vary – Stará Role

K.Vary – H. Drahovice

K.Vary – Růžový Vrch

K.Vary – Rosnice

č.zakázky: 2011022
stará cena: 2.680.000,-Kč
nová cena: 1.999.000,-Kč
Byt 3+1 ve 2.p.zděného domu 
s okouzlujícím výhledem v podílovém 
vlastnictví v  Ondřejské ulici. Atraktivní 
lokalita navazující na hlavní pěší 
promenádu.

bytK.Vary – Vyhlídka bytK Vary – Vyhlídka

bytK Vary – Stará Role

Rodinný důmK.Vary – Otovice

K Vary – Stará Role

Rodinný důmK Vary – Dvory Rekreační objektMariánská PozemekMezirolí

bytK Vary – Stará Role

Rod důmK Vary – H Drahovice

bytK Vary – Růžový Vrch

Rod důmK Vary – Rosnice
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byt

byt

K.Vary – Horní Drahovice bytK Vary – Horní Drahovice

ywww.loyd.cz

Výběr nejvýhodnějších
nabídek

tel.: +420 602 145 144 
www.loyd.cz

Zajímavý byt 2+1 s balkonem 
a parkovacím stáním, v osobním vlastn. 
v Rybářích (vedle provozovny Toyota Eder). 
Cihl.dům ve velmi dobrém stavu. Byt po 
rekonstrukci. Velká koupelna s oknem.

Byt 1+1 v 5.patře zatepl.panelového 
domu na „čankovském“ sídlišti, pár metrů 
od sportovn.areálu Rolava. Vhodné pro 
důchodce, začínající pár či samotáře.

č.zakázky: 2011044 č.zakázky: 2011027
stará cena: 1.660.000,-Kč stará cena: 810.000,-Kč

bytK.Vary – Rybáře bytK Vary – Rybáře bytK.Vary – Rybáře bytK Vary – Rybáře

nová cena: 

790.000,-Kč nová cena: 

1.400.000,-Kč 

SC-311454/1



www.ceskydomov.cz

PROJEKT 
Doprodej již jen zbývajících 13 pozemků o velikostech od 750 – 1796 m2 určených k individuální 
výstavbě rodinných domů s dokončenými a zkolaudovanými inženýrskými sítěmi (plyn, vodovodní 
řad, elektřina, dešťová a splašková kanalizace).  Dokončena i přístupová asfaltová cesta včetně 
chodníků a veřejného osvětlení navazující na stávající komunikace v obci. Developer tohoto projektu 
sází u všech realizovaných projektů především na kvalitu a proto i nově vybudovaná infrastruktura na 
pozemcích v Lomnici splňuje tyto kvalitativní nejvyšší nároky.
 
LOKALITA
Obec Lomnice u Sokolova leží v podhůří Krušných hor v klidném prostředí plném zeleně. Při cestách 
do okresního města lze využít autobusovou linku MHD, díky které se do města dostanete za méně 
než 15 minut. Jízda autem trvá do Sokolova 7 minut a do Karlových Varů je to autem po novém 
obchvatu města Sokolova 15 minut. V současné době je obec rozdělena na dvě části - Lomnice 
a Týn. Část obce Lomnice leží v nadmořské výšce 443 m a část obce Týn v nadmořské výšce 
462 m. Celková rozloha obce je 13 km2. Bydlí zde v současnosti asi 1200 obyvatel, kteří se vedle upevňování významu venkova 
aktivně účastní na rozvoji svého domova, rozmanitosti a pestrosti uskutečňovaných programů obnovy vesnic. Nachází se tu 
veškerá občanská vybavenost - mateřská škola, základní škola, pošta, ordinace praktického lékaře a obecní knihovna. V obci je 
dále několik obchodů, dvě restaurace a další služby. Další vybavenost poskytuje město Sokolov - za zmínku stojí hlavně nemocnice 
a specializované lékařské služby, úřady, sportovní a kulturní instituce.

Samotná obec Lomnice žije bohatým kulturním a sportovním životem. Řada sportovních a zájmových klubů nabízí širokou 
nabídku příležitostí jak pro dospělé, tak i pro děti. Víceúčelové hřiště, dětské hřiště navazující na klidovou zónu s parkovou úpravou. 
Ostatní sportoviště se nachází v blízkém okolí, například krytý plavecký bazén se saunou a vířivou lázní je v blízkosti centra města 
Sokolova, pro vyznavače golfu je k dispozici 18jamkové hřiště v rámci rozsáhlého sportovně rekreačního areálu poblíž jezera Michal na 
jih od centra Sokolova. Zejména v zimním období je příjemná snadná dostupnost horského rekreačního střediska Bublava s několika 
vleky a sjezdovými tratěmi různých obtížností. V okolí střediska jsou i běžecké tratě a v letním období nabízí terény pro cykloturistiku.

Náměstí v Lomnici prošlo v posledních letech celkovou rekonstrukcí, stejně tak jako řada dalších domů a budov. Obecní úřad 
pokračuje i v další bytové výstavbě, probíhá rekonstrukce vodovodu a plánuje i další akce pro zkrášlení vzhledu obce. V roce 2008 
bylo toto dlouhodobé úsilí obecního zastupitelstva oceněno titulem Vesnice roku krajského kola Karlovarského kraje. Pokračuje 
i rekultivace okolí obce na bývalých důlních výsypkách, u kterých je plánováno rekreační využití.

VELKÉ SLEVY POZEMKŮ 
v Lomnici u Sokolova
VELKÉ SLEVY POZEMKŮ 
v Lomnici u Sokolova

SD Bohemia Group, a.s.
www.sdbohemiagroup.cz

WWW.POZEMKYLOMNICE.CZ
722 158 158 INZERUJEME NA PORTÁLE

OD

Kč/m2Kč/m2

590,-

RKE_Lomnice_PR_140x198.indd   1 17.10.2011   14:00:22
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» Péče o vodovody 
 a kanalizace

» Inspekce a rekonstrukce   
 přípojek

» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba


Poruchy 

a technické 
problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.

SC-311470/1

Pozáruční servis 
plastových oken a dveří 
od všech výrobců. Seřízení, 
promazání. Výměna 
poškozených skel a kování.

www.servisnaokna.cz
p. Tramba tel.: 603 383 737

Servis oken a dveří
pro Karlovarský kraj

Servis oken  
a dveří, 

montáž žaluzií
pro Karlovarský kraj

www.servisnaokna.cz
p. Tramba tel.: 603 383 737

• pozáruční servis 
plastových oken 
a dveří všech 
výrobců

• seřízení, 
promazání

• výměna 
poškozených  
skel a kování

SC-311477/1

SC-311239/2

Dražby nemovitostí 
a registr dlužníků v Karlovarském kraji!

více na www.avalfinancial.cz
SC-311471/2
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KLEMPÍŘSKÉ  
A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
•  DODÁVKA MATERIÁLU  •  MONTÁŽ OKEN
•  PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE STŘECH

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

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

SC-301713/10SC-301872/10

POČÍTAČOVÉ KURZYPOČÍTAČOVÉ KURZY
•		školení	soukromě	nebo	v	malé	skupince	
•		Word,	Excel,	PowerPoint,	a	další	moduly
•	Photoshop,	webovky,	flash	animace

777	940	555,	www.softwarovaskola.cz
Iva	Kulatá

lektorka	PC	kurzů
SC-310005/9

inzerce

Žáci se na zkoušku stali vysokoškoláky
Na konci září se devět žáků 

ZŠ Krušnohorská zapojilo 
do projektu TAU aneb univerzita 
pro středoškoláky a žáky základ-
ních škol. Žáci ze třetího, čtvrtého, 
sedmého a osmého ročníku si mo-
hou vyzkoušet, jak probíhá studi-
um na vysoké škole, co obnáší ima-
trikulace, jak se bádá v laboratoři 
a diskutuje na přednáškách, jaký 
význam má index a jak probíhá pro-
moce s předáváním diplomů. Celý 
projekt se již třetím rokem koná na 
půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Během zimního semestru če-
kají absolventy jednou týdně přednášky na téma např. Od plejtváka k masožravce, Po sto-
pách mistra Leonarda, Poznej mikrosvět, Objevuj svět kolem sebe a další. Držme jim palce, 
ať jim zápal vydrží až do ledna, nakdy je plánována slavnostní promoce. (Jindřich Hašek, učitel)

Při loučení tekly slzy
Již šestá výměna studentů karlovarského Prv-

ního českého gymnázia a Gymnázia Mikuláše 
Kusánského se uskutečnila letos v  partnerském 
městě Bernkastel-Kues. Tématem byl opět po šes-
ti letech zvolen sport. Výměny se tudíž účastnili 
studenti, kterým trocha adrenalinu nečiní žádný 
problém. Šlo o potápění nebo lezení v extrémních 
výškách. Největším adrenalinem byl samotný po-
byt v  německých rodinách. Nakonec celý týden 
všichni ve zdraví přežili. O úspěchu výměny svědčí 
odjezd, který byl plný objímání a slz. Teď už nám 
zbývá než čekat do dubna, kdy dvacet našich no-
vých „německých sourozenců“ pozná pro změnu 
život u nás. Snad budou také příjemně překvapeni. 
Setkání českých a německých studentů se mohlo 
uskutečnit také díky finanční podpoře magistrátu, 
který přispěl na dopravu. 

(Marie Kneřová, 
studentka kvarty B Prvního českého gymnázia)
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Představujeme 
strážníky města

Jméno: Karel Šťovíček
Zařazení:  dozorčí služba
Záliby:  rodina, fotografie, potápění a lodě
Kontakt:  k.stovicek@mpkv.cz

Městská policie

Zpřísnění kontrol na nedělní burze se za-
čalo projevovat. Magistrát po dohodě 

s provozovatelem sleduje na stadionu AC 
Start pořádek a dodržování pravidel tržního 
řádu. Strážníci městské policie kontrolují 
provoz burzy od samotného otevření, tedy 
od páté hodiny ráno. Během prvních dvou 
měsíců uložili celkem 62 pokut, z toho 29 
méně závažných případů vyřešili přímo na 
místě domluvou a 18 případů předali ma-
gistrátu ke správnímu řízení. Téměř polo-
vinu pokut, celkem 28, rozdali hned během 
první srpnové kontroly. Většina prodejců 

se tedy po ní poučila. Obecní živnostenský 
úřad kontroloval u podnikatelů dodržování 
podmínek stanovených živnostenským zá-
konem, hlavně označení prodejních stánků. 
Zkontrolováno bylo 27 podnikatelů, z nichž 
osm nemělo prodejní stánek označený jmé-
nem, příjmením a identifikačním číslem, 
adresou místa podnikání a jménem a příjme-
ním osoby odpovědné za činnost provozov-
ny. Za nedostatky dostali na místě blokové 
pokuty. Obecně ale kontroloři konstatovali, 
že se podstatně zlepšily prodeje ze země, 
dodržování zákazu parkování na tartanu 

nebo blokování příjez-
du k tenisové hale. Město 
si uvědomuje problémy, které způsobuje 
množství parkujících automobilů. Kontrolo-
ři při poslední kontrole konstatovali, že auta 
prodávajících i kupujících zaplnila všechny 
komunikace v okolí burzy, prostory kolem 
KV Areny, u čerpací stanice i všechny při-
lehlé uličky. Město proto chystá zprovozně-
ní parkoviště v bývalém areálu Kattenbeck. 
Na odstraňování dalších zjištěných nedo-
statků magistrát a městská policie spolupra-
cují s pořadateli burzy.

Kontroly na burze přinesly zlepšení

 KRÁTCEt

Opilý řidič  
ujížděl strážníkům
Dva na první pohled notně opilí muži minuli krát-
ce před půl třetí ráno na  Sokolovské ulici auto 
strážníků karlovarské městské policie. O kousek 
dál nasedli do vozu a odjeli. Strážníci se je vydali 
stíhat. Řidič ovšem nereagoval ani na maják, ani 
na sirénu. Zastavit se jej podařilo až v ulici Kos-
monautů. Na otázku, zda před jízdou požil alko-
hol, odpověděl šestatřicetiletý řidič ano. Přivolaní 
policisté naměřili v jeho dechu přes dvě promile 
alkoholu.

Ovíněný biker  
si ustlal v příkopu
Na cyklistu ležícího bez hnutí v příkopu mezi Sta-
rou Rolí a Počerny upozornil v noci strážníky ná-
hodný svědek. Muže nebylo možné probudit a ne-
bylo vyloučeno, že se stal obětí dopravní nehody. 
Hlídka ale muže na popsaném místě neobjevila. 
Až o kousek dál si strážníci všimli muže, který 
vedl vrávoravým krokem po krajnici kolo. Hlídka 
při zpáteční cestě zjistila, že podnapilý muž usedl 
do sedla a jel směrem na Chodov. Neudržel přímý 
směr a kličkoval na silnici od jedné krajnice ke 

druhé. Strážníci proto šestadvacetiletého cyklistu 
zastavili a přivolali na místo policejní hlídku, která 
u muže provedla dechovou zkoušku. Hladina alko-
holu u mladého cyklisty sice klesla, ale nadýchal 
1,28 promile alkoholu. Přiznal, že vypil čtyři dva-
náctistupňová piva, a tak po vystřízlivění zaplatil 
pokutu.

Pod milenci  
se propadla podlaha
Na staveniště ve Svahové ulici v centru Karlových 
Varů vyslal hlídku městských policistů člověk, 
který si všiml, že v horním patře rozestavěné 
budovy dovádí parta chlapců. Hlídka strážníků, 
která na místo dorazila, nachytala skupinu chlap-
ců ve věku mezi 13 a 17 lety. Z nejstaršího z nich 
byl cítit alkohol a potvrdila to dechová zkouška. 
Nadýchal půl promile. Mladý hříšník se přiznal, 
že si při partičce karet s kamarády dal několik 
hltů červeného vína. Alkohol koupil ve večerce. 
Podnapilého chlapce si pak z rukou strážníků 
převzala jeho plnoletá sestra. Staveniště ve Sva-
hové ulici jako by maléry přímo přitahovalo. Před 
nedávnem tady utrpěl zranění muž, který se zde 
oddával milostným hrátkám s přítelkyní. A to tak 
náruživě, že pod párem milenců povolila podlaha 
a oba se zřítili o poschodí níže.

Putovní pohár převzali školáci
Jubilejní desátý ročník soutěže v běhu a do-

vednostech uspořádala pro karlovarské 
základní školy městská policie. Strážníci při-
pravili pro děti dva náročné běžecké okruhy 
v lázeňských lesích, kde na jednotlivých sta-
novištích plnily úkoly. Ty vycházely z předná-
šek preventistů během školního roku. Závodu 
se účastnilo 15 družstev z osmi základních 
škol. Tradičně městské policii pomáhaly se 
zajištěním akce studentky střední pedago-
gické školy. Zázemí pro akci poskytla ZŠ 
Poštovní, jedna z nejúspěšnějších škol v his-
torii soutěže. Volný čas si děti mohly zpestřit 

mezi jednotlivými závody výrobou magnetků 
a placek, kterou jim zprostředkoval OS Prote-
belive. Besip zajistil exhibici Bike trialu, Obo-
rová zdravotní pojišťovna dodala ceny a pso-
vod městské policie předvedl ukázky výcviku 
služebního psa. Domácí z pořádající školy 
sice na nejvyšší příčky nedosáhli, ale dvojí 
umístění na stupních vítězů je potěšilo. V  ka-
tegorii mladších žáků zvítězila ZŠ Truhlář-
ská před ZŠ Poštovní a ZŠ jazyků Libušina. 
Ve starší kategorii nejvyšší příčku opanovalo 
družstvo ZŠ Krušnohorská před ZŠ J. A. Ko-
menského a opět ZŠ Poštovní.
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www.rezidencecertovka.cz

Výhodná investice do budoucna! 
Využijte příležitosti ještě před navýšením DPH!

. . .

POSLEDNÍ BYTY

!!!SC-311412/1

Pomáháme cizincům nejen s řešením aktuálních problémů, 
ale i s úspěšnějším zapojením do běžného života v České 
Republice.

poskytované služby
poradenská a informační činnost

právní poradenství

kurzy českého jazyka

sociokulturní kurzy

internetové pracoviště a knihovna

komu jsou služby určeny
Naše služby jsou poskytovány zdarma; mohou jich využít všich-
ni cizinci, kteří současně:
 • mají platný trvalý nebo dlouhodobý pobyt
 • pocházejí z nečlenských zemí EU (tzv. „třetí země“)

kde jsou služby poskytovány
Všechny uvedené služby můžete využívat v našem Centru  
v ulici Závodu Míru v Karlových Varech. Kurzy českého jazyka 
probíhají také v Ostrově, Nejdku, Perninku, Sokolově a Chebu. 
Podrobnější informace o termínech a časech naleznete na na-
šich internetových stránkách.

Inzerované služby jsou součástí projektu „Provoz Center na podporu integrace 
cizinců V.“ spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro integraci stát-
ních příslušníků třetích zemí.

otevírací hodiny centra
pondělí 12:00 – 19:00
úterý není otevřeno pro veřejnost
středa 12:00 – 19:00
čtvrtek 08:00 – 12:00
pátek 08:00 – 12:00

kontakty
tel.:	 +420 353 892 559
e-mail:	 ickarlovyvary@suz.cz

adresa
Centrum	na	podporu	integrace	
cizinců	–	Karlovarský	kraj
Závodu míru 876/3a
360 17 Karlovy Vary

internetové stránky
www.integracnicentra.cz

SC-311453/1



Bohatice

Pohled na Dolní Bohatice kolem roku 1928 – vlevo dole kaple Panny Marie přezdívaná jako Plavecká

Bohatice (něm. Weheditz) leží na severovýchodě města a jsou 
ohraničeny na jihu řekou Ohří s levobřežním průtahem, na severu 
Jáchymovskou ulicí a železniční tratí Karlovy Vary – Chomutov. 
Na východě je hraničním bodem komín teplárny a na západě Ná-
dražní stezka pod horním nádražím. Rozloha je pouhých 157 hek-
tarů a z nich tvoří pětinu louky, desetinu lesy a hájky a zbytek 
zástavba a také pole. Nadmořská výška je od 370 do 436 m/m. 
Dolnímu předmostí Bohatic se říkalo Nové Drahovice. Tato část 
byla starší než horní část Bohatic, která je z let 1883–1898. Dole 
na levém břehu Ohře bývala střelnice a Dopravní podnik města. 
Výškový rozdíl Dolních a Horních Bohatic je 66 metrů.

Bohatice jsou historicky jednou 
z nejstarších částí města. Život v 
této lokalitě byl již v mezolitu, což 
dokazují kamenné industrie na-

lezené sporadicky na skalnatém ostrohu na 
levém břehu řeky Ohře nad dnešním želez-
ničním tunelem. O původu názvu Bohatice 
a způsobu jeho psaní chybí spolehlivé údaje. 
První písemná zmínka o Bohaticích je z roku 
1380, kdy se píše o místě, zvaném Wehaticz. 
Podle zápisu z roku 1525 patřila usedlost 

Wehatitz pod hrdelní soud v Lokti. Ještě v le-
tech 1869–1880 byla pod názvem Vehedice 
jen osada. Ta byla součástí obce Drahovice, 
pod jejíž správu patřila až do roku 1890. Mezi 
roky 1890–1938 to byla samostatná obec, je-
jíž název se v letech 1900–1910 ustálil jako 
Weheditz. Od roku 1921 do 1930 patřila do 
karlovarského okresu, později sudetské župy. 
Od roku 1950 byly Bohatice součástí katastru 
Karlovy Vary-město, od roku 1961 jsou jed-
nou ze 16 městských částí Karlových Varů.

Bohatice nabídla baronka

Když město Karlovy Vary začalo v 17. století 
rozšiřovat své území, koupilo 28. července 
1615 od baronky Lukrécie ze Schönau také 
ves Bohatice. Podle zápisu notáře byla cena 
dohodnuta na 3500 kop míšeňských gro-
šů. Tímto prodejem se obyvatelé kopce nad 
údolím Ohře stali poddanými Karlových 
Varů. Roku 1624 nechal císař Ferdinand II. 
zabavit karlovarské i bohatické statky, neboť 
obyvatelé města a jeho okolí se zdráhali vrá-
tit do lůna katolické církve. Do roka se však 
místní kverulanti k poslušnosti vrátili a ob-
drželi za to své statky zpátky. V roce 1654 je 
v berní rule uveden jako majitel největšího 
dvora v Bohaticích Jacob Harrer. Byl to nej-
větší hospodář v širokém okolí.

Byla to zemědělská obec

Zemědělský charakter Bohatic dokládala 
nejen výměra okolních polí, luk a lesů, ale 
také jména hospodářů. V katastrální mapě 
z roku 1713 jsou zapsáni jako majitelé dvorů 

Bohatice

Původní most spojující od roku 1892 Bohatice s Drahovicemi Bohatice 1937: vlevo býv. zvonice, vzadu škola. Perokresba Franz Kraus.

Náš seriál
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již zmíněný Jacob Harrer a dále sedláci Tho-
mas Jobst, Mathes Strunz, Mathes Dutz, Jo-
hann Mannl, Mathes Lippert a Adam Weber. 
V listinách najdeme jména jako Frank Veyt, 
Strecker nebo Hensel a jako majitelé menších 
dvorů Cunz, Jörg Knoll a Michael Knoll Er-
sam. Kromě polí a produkce statků byl roz-
voj obce závislý také na mostech a dolní řece. 
Roku 1584 byl dřevěný most, spojující Boha-
tice a Drahovice, zničen při povodni, ale hned 
v příštím roce byl znovu postaven. V roce 
1784 zničily most ledy, a tak spojení s Draho-
vicemi bylo možné jen na loďkách. Tradiční 
bohatickou profesí se tak stalo převoznictví. 
V Dolních Bohaticích u Ohře stávala kolonie 

domků lodníků. Další spojení obce se světem 
přineslo až dokončení silnice z Chebu do Ost-
rova, která vedla přes Bohatice. Podobný uži-
tek a oživení obchodu přineslo připojení obce 
v roce 1872 na železniční trať Cheb–Praha. O 
dvacet let později byl mezi Dolními Bohatice-
mi a Dolními Drahovicemi postaven železný 
most přes řeku Ohři. V roce 1899 musel být 
kvůli železniční trati mezi horním a dolním 
nádražím proražen pod Bohaticemi ještě tu-
nel v kopci zvaném Kuhschwanzfelsen.

Kaple Panny Marie

Zřejmě nejznámější historickou památkou 
Dolních Bohatic byla po mnoho let kaple 
Panny Marie. Byla postavena ze sbírky 14 
obyvatel sedmi domků zvaných Schiffhäu-
ser, které stály v Dolních Bohaticích na levém 
břehu Ohře. Vybrali mezi sebou 173 guldenů 
a nechali u mostu postavit kapličku, zasvě-
cenou Panně Marii. V té době zde působil 
převozník a Panna Marie byla jeho patron-
kou. Místní ji nazývali Plavecká kaple. Kapli 
postavil karlovarský stavitel Gustav Hein 
a 8. 5. 1859 ji vysvětil vikář ze Sedlece An-
ton Schipaunsky. Ještě roku 1926 byla kaple 
opravována ze sbírky obyvatel Dolních Bo-

hatic. Obraz Panny Marie na oltáři věnovala 
Rosina Lippert, zvon daroval Paul Klarner. 
Kmotr při vysvěcení zvonu byl majitel tiskár-
ny Karl Franieck z Karlových Varů se svojí 
švagrovou Annou Franieck. Renovaci kaple 
zajistili obyvatelé Dolních Bohatic na vlastní 
náklady roku 1926. Kdy byla kaple zbořena, 
není známo.

Samostatnost trvala jen 48 let

Od roku 1886 se Bohatice staly samostatnou 
obcí. Ještě předtím bylo v roce 1831 vyčleně-
no z Dolních Bohatic sedm domků lodníků, 
zvaných Schiffhäusern, které se nacházely 
při levém břehu Ohře, a ty byly jako první 
přičleněny k Drahovicím. V Bohaticích tak 
zbylo jen čtrnáct domů. Když se na základě 
zákona o obcích ze 17. března 1849 vytvořily 
z dosavadních poddanských vesnic samo-
statné obce, patřily mezi ně také Bohatice. 
Ty však zůstaly až do roku 1890 pod správou 
Drahovic. Úřední dokumenty potvrzují, že 
Bohatice byly skutečně samostatnou obcí 
jen mezi léty 1890 a 1938. Když se 15. dubna 
1939 vytvořily správním členěním župy Su-
dety tzv. velké Karlovy Vary, tvořilo je devět 
částí včetně Bohatic. Od 1. května 1939 byly 

Městské části

Bohatice kolem roku 1899

Staré Bohatice
Místní hasiči dostali v roce 1934 od obce moto-
rovou stříkačku

Místní šestitřídní škola postavená v letech 
1896–1897

Kaple Panny Marie
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pak Bohatice připojeny trvale ke Karlovým 
Varům jako jejich městská část.

Obyvatel stále přibývalo

Zatímco v roce 1846 zde žilo ve 14 domech 
jen 74 obyvatel, po roce 1890, kdy byla v oko-
lí objevena bohatá ložiska kaolinu, se začaly 
Bohatice rozrůstat. V prvním roce od zahá-
jení těžby měly 39 domů, ve kterých bydlelo 
592 lidí. Během deseti let pak vzrostl počet 
domů na 79, v nichž žilo 1705 obyvatel. Z 
nich bylo 326 dětí školou povinných, které 
však musely docházet do Sedlce. Proto byla 
v Bohaticích během dalších let postavena 
obecní škola. Brzy se ale ukázalo, že je příliš 
malá, a stovka dětí musela dál docházet do 
Sedlce. Bylo tedy rozhodnuto postavit vět-
ší školu, která už měla šest tříd, tělocvičnu, 
byt pro vrchního učitele a dva byty pro svo-
bodné učitele. Stará škola sloužila nejprve 
jako obecní kancelář a později jako poštovní 
úřad. Roku 1908 se obec dočkala kanalizace. 
V roce 1910 dostala elektřinu a ve stejném 
roce byla zřízena pošta. Uprostřed obce se 

nacházela stará zástavba na Slunečním vr-
chu a dále vilová čtvrť. Odtud se táhly domy 
podél Ostrovské ulice od hostince Am Zettl 
k hostinci Am Maschauer. Druhá místní 
část obce vedla od mostu přes řeku až k Da-
lovicím. Roku 1924 věnovala obec mládeži 
na hraní velkou louku za školou, všeobecně 
známou jako Bummelwiese. Tam stála také 
hasičárna a sklad hasičských žebříků. Při 
sčítání lidu v roce 1926 měly Bohatice 1685 
obyvatel. O čtyři roky později zde bylo již 199 
domů a žilo zde 2878 obyvatel. V roce 1938 
měly Bohatice přes tři tisíce obyvatel ve 238 
domech. V roce 1980 bylo 319 domů a počet 
obyvatel se zvýšil na 3273 osob. V roce 2007 
bylo v katastru Bohatic 436 popisných čísel 
včetně zbořených domů ale počet obyvatel 
klesl na 2 473 osob.

Ráj výletních restaurací

Pro Karlovaráky a lázeňské hosty byly Bo-
hatice vždy oblíbeným výletním místem. 
Na stráních, utopená v zeleni, byla za první 
republiky řada zájezdních hostinců a zahrad-

ních kaváren. Známý byl v domě č. 18 pře-
devším Café Restaurant Orlow (na snímku), 
nabízející posezení v zahradě s velmi dobrým 
kuželníkem a prvotřídní kuchyní i kávou. 
Před rokem 1930 se Orlow jmenoval hos-
tinec Roter Stiefel. Byl postaven roku 1870 
a později rozšířen. Dalšími restauracemi 
byla Germania v Dolních Bohaticích nebo 
Lippert-Meinl uprostřed obce. Známá byla 
kavárna Petr, slibující podle reklamy z roku 
1932, že na unavené štamgasty čeká dvě mi-
nuty od nádraží výtečné jídlo a denně také 
hudba a tanec. V roce 1932 byl před domem 
č. 1 (Jobst/Pichl) zřízen malý park, který do-
stal jméno Goethepark. Dotvářel dojem věč-
ně zelených a rozkvetlých Bohatic.

Důlní lampy z Bohatic

Z horizontu Bohatic zmizela již před lety 
těžní věž hlubinného kaolinového dolu BO-
HEMIA. Zbyl po něm zvrásněný terén a dvě 
vodní plochy. V pokračování hornické tradi-
ce však Bohatice zabodovaly. Zasloužila se 
o to více než stoletá výroba důlních svítidel 

Výletní hostinec Roter Stiefel byl často námětem na pohlednicích Kavárna Petr v roce 1932 nabízela kromě jídla denně hudbu a tanec

Nejznámější restaurací v Bohaticích byl Café Restaurant Orlow (dnes ruina po bývalé Okresní 
vojenské správě) 

Náš seriál

Restaurace Germania byla v dnešní Táborské 
ulici 31
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Bohatice

... a Bohatice o dvacet let později Interiér restaurace Orlow

 Bohatice kolem roku 1900

a lamp. Původní závod, založený roku1893, 
sice vyráběl dětské kočárky, ale od 6. dub-
na 1909, kdy budovu v Bohaticích převzala 
firma Friemann a Wolf ze Zwickau, se stala 
monopolním výrobcem acetylenových lamp 
pro hutě, doly a raziče tunelů na železnici. 
Od roku 1919 se výrobkům říkalo Wolfovy 
lampy. Firma měla ve znaku vlčáka. Vrchol 
výroby zaznamenali v roce 1940. Po válce 
byla společnost Friemann a Wolf, vyrábějící 
důlní lampy a akumulátory, od 3. listopadu 
1945 v národní správě. V srpnu 1946 ji pře-
vzaly Chotěbořské kovodělné závody, 1. led-
na 1948 Meva a 1. ledna Elektrosvit Brno. 
Nová etapa výroby začala 1. lednem 1961, 
kdy se Bohatice staly závodem 04 n. p. Elek-
trosvit Nové Zámky. Od dubna 1956 tu vy-
ráběli rovněž pouliční svítidla a především 
hornické lampy a průmyslová svítidla. Z 
280 pracovníků závodu bylo 71 procent žen. 
Po rozdělení federace skončila v prosinci 
1993 éra Elektrosvitu a firma se od dubna 
2002 jmenuje KV svítidla.

Živé květy a kosmetika

Bohatice proslavila také karlovarská kos-
metika a vřídelní sůl. Ve svém programu je 
mělo spolu s filtračními respirátory výrob-
ní družstvo Vřídlo. Bylo založeno 17. pro-
since 1953 jako Lidové družstvo invalidů. 
Začínali s výrobou březových košťat. Pak 
v roce 1960 změnili výrobní program na 35 
druhů karlovarské kosmetiky. Po dokonče-
ní nové budovy v roce 1971 dodávalo na trh 
i na export koupelové soli, pěnu do koupe-
le, kolínské vody, zubní pastu Carlotherm, 
ústní vody a krémy z karlovarské vřídel-
ní soli. Dále respirátory a jako raritu živé 
květy. Říkalo se jim uvězněné konvalinky 
a ročně jich vyrobili 360 tisíc lahviček. 
Vyváželi je až do Kanady. Princip byl jed-
noduchý: pomocí háčků vložili do lahviček 
čerstvé květy, které se konzervovaly lihem 
a zrály. Roztok se změnil na kolínskou 
s vůní fialek, konvalinek, jasmínu, růže, 
frézie, šeříku i karafiátu. Ve vřídelní vodě 

dále vyráběli ročně až 35 tisíc kusů zkame-
nělých růží a dalších 30 druhů suvenýrů 
jako amfor, džbánků, váz a různých sošek.

Proměna Bohatic

Podobně jako sousední Dolní Drahovice a Rů-
žový vrch v Rybářích prošly Bohatice zvláště 
v posledním půlstoletí totální proměnou. 
Poté, co bývalou obec rozdělila Buštěhradská 
dráha na dvě poloviny, změnily obecní rynek 
paneláky a ze strání zmizely zájezdní hostin-
ce. Střed Bohatic z let 1883–1898 dotvořila 
kolonie rodinných domků z let 1966–1969. 
Největší proměnou prošly Dolní Bohatice. 
Na levém břehu Ohře, kde bývala střelnice 
a depo Dopravního podniku, zmizela kaple, 
přívoz přes řeku Ohři nahradil nový Pražský 
most a novou tvář lokalitě dal silniční průtah 
a v roce 1981 karlovarská teplárna.

Autoři: Jaroslav Fikar, Antonín Foglar

Fotografie z archivu autorů a Františka Webera
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inzerce

Chystají se Vánoce v KV Areně
Do Vánoc zbývá ještě přes měsíc, ale v KV 

Areně již balí dárky. Pro příznivce klasic-
ké hudby chystají na 18. prosince soul-blueso-
vé Vánoce. Zazní melodie hudebních velikánů 
včetně George Gershwina. Vedle symfoniků 
KSO vystoupí také sbor Chodúr, Samek a Tonya 
Graves! Vstupenky budou v předprodejích sítě 
Ticketportal a městského infocentra v rozmezí 
270–370 Kč. Až budete v KV Areně, nenechte 
si ve třetím podlaží ujít nově vzniklou galerii 
akcí, které se v hale od slavnostního otevření 
v červnu 2009 konaly. Galerie bude s přibýva-
jícími akcemi postupně doplňována.  Najdete ji 

u průchodu K u sektorů 112 a 113 (na snímku). 
Z listopadové nabídky KV Areny připomínáme: 
Michal David vystoupí 9. listopadu od 19.30 
hod. Vstupenky jsou od 390 Kč. Zpěvák pro-
dal za svou kariéru více než 3,5 milionu no-
sičů, napsal přes 600 písní a loni vyprodal 
pražskou O2 Arénu. 

Marii Rottrovou uvidíte 30. listopadu. 
Vstupenky od 390 Kč. Zpěvačka se rozhodla 
ke svým sedmdesátinám ukončit aktivní kari-
éru a vyráží na své poslední turné. Hosty kon-
certů jsou Petr Spálený, Jaroslav Wykrent, 
Petr Němec, Zdeněk Vřešťál, Vít Sázavský 
a další, kteří ji v průběhu kariéry provázeli.

RYCHLÉ OPRAVY vrtaček, brusek, svářeček,  strojů, sekaček aj.

odborný servis pro Karlovarský kraj
Karlovy Vary – Doubí, tel.: 353 362 035

SC-310691/5

36 000 Kč vč. DPH

SC-311471/1

Krušné hory-Klínovec
ideální místo pro dovolenou

Pronajímáme  dlouhodobě i krátkodobě 
nové moderně zařízené apartmány 

2+kk+balkón+sklep+parkovací stání 
u nástupní stanice lanovky v Loučné

Tel: +420 604 564 095

www.skiapartmanyklinovec.cz SC-311469/1

SC-310264/8

SC-311458/1
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JÓGA
JÓGACENTRUM KARLOVY VARY 

Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary 
Tel.: 732 606 474; www.joga.cz

Pondělí (Jógacentrum) – 18:00–19:30 
– pokročilí
Úterý (Jógacentrum) – 18:00–19:30 
– začátečníci a mírně pokročilí
Úterý (ZŠ Dalovice) – 19:00–20:30 
– Jóga a diabetes (začátečníci i pokročilí)
Středa (ZŠ Nejdek) – 18:00–19:30 
– Jóga proti bolestem v zádech (začátečníci i pokročilí)
Čtvrtek (MC Drahovice) – 19:00–20:30 
– mírně pokročilí a pokročilí

5. 11. od 18:00 hod. Alžbětiny lázně  – veřejná přednáška 
svámího Gadžánandy „Karma a osud – lze změnit osud?“

KLASICKÁ JÓGA
Bělehradská 965/1, Karlovy Vary 

Tel.: 731 100 170; www.klasicka-joga.cz 

Jóga – každé pondělí a čtvrtek 18,30 hod.
 – tělocvična ZŠ Svahová 24–26

Jóga – každou středu 18,30 hod.
– tělocvična ZŠ Sídliště 310, Hroznětín

VODÁCTVÍ
ALNITAK ORION 

Oddíl vodních skautů a skautek 
Klubovna, Tašovice – U Brodu 134  

(blízko zastávka U Kapličky, bus 1 a 10) 
Tel.: 777 909 885 – Michal Rendl;  

E-mail: bobr@pristavorion.cz

Hledáme do našeho oddílu děvčata a chlapce, kteří by měli 
zájem o činnost ve skautském vodáckém oddíle. Nabízíme 
všestranný program, kde se uplatní každý. Scházíme se 
jednou týdně v klubovně. O víkendech jezdíme do přírody, 
od jara na vodu, pořádáme jarní a letní tábory a věnujeme 
se mnoha dalším aktivitám.

Scházíme se ve středu
16.00–18.00 h v klubovně – děti do 10 let
17.00–19.00 h v klubovně – děti od 11 let 

FOTBAL 
ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA - MUŽI
HŘIŠTĚ DVORY (DRAHOVICE)
20. 11. 10:30  1. FC K. Vary – SK Hlavice
 
ČESKÁ LIGA STARŠÍHO DOROSTU U19
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
6. 11. 14:30  1. FC K. Vary – VOŠ a SOŠ Roudnice 
20. 11. 13:30  1. FC K. Vary – FC Písek
 
ČESKÁ LIGA MLADŠÍHO DOROSTU U17/16
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
6. 11. 10:00/12:15  1. FC K. Vary – FK Teplice

ČESKÁ LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ U15/14
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
5. 11. 10:00/11:45  1. FC K. Vary – FK Teplice

ČESKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ U13/12
HŘIŠTĚ DVORY
12. 11. 10:00/11:45 1. FC K. Vary – FK Admira Praha

PLAVÁNÍ
BAZÉN DOMOVA MLÁDEŽE 

Lidická 403, Karlovy Vary - Drahovice 
Tel.: 353 241 185

Plavání pro organizace a školy: 
pondělí, úterý a středa: 12–14 hod.

BASKETBAL
BK LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 

Jízdárenská 1, Karlovy Vary 
 bklokokv.webnode.cz

ŽENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA EXCELSIOR
6. 11. 17:30 BK Loko KV - VŠ Praha 
13. 11. 17:30 BK Loko KV - ZVVZ USK Praha
27. 11. 17:30 BK Loko KV - Sokol Hradec Králové
 
DOROSTENECKÁ LIGA STARŠÍCH DOROSTENEK
17. 11. BK Loko KV - Skřivánek Ústí nad Labem 
26. 11. BK Loko KV - Sokol Nusle
27. 11. BK Loko KV - BA Sparta Praha
 
EXTRALIGA MLADŠÍCH DOROSTENEK
5. 11.  BK Loko KV - Studánka Pardubice 
6. 11.  BK Loko KV - Valosun Brno 
 
ŽÁKOVSKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKYň
19. 11. BK Loko KV - Lokomotiva Cheb 
 
KRAJSKÝ PŘEBOR MINIŽÁKYň 
26. 11. BK Loko KV - BK Klatovy

TURISTIKA 
ODBOR KČT TJ SLOVAN KARLOVY VARY 

RNDr. František Wohlmuth, kontakt: fjw@volny.cz 
603 209 270; www.turiste.webpark.cz

5. 11.
Ohře v Terezíně – Památník národního utrpení 
12. 11. 
Podél Ohře z Kynšperka nad Ohří do Sokolova
17. 11.
Za posledním puchýřem do Kopřivnice
19. 11.
Z Budče přes hrad Okoř de klášteru v Tuchoměřicích
26. 11.
K Ohři z Horního Slavkova do Lokte
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.

SNOOKER
Galerie&Snooker kafé Koule  

Sedlecká 4, Karlovy Vary 
Tel.: 777 687 694; http://snooker-galerie-koule.snadno.eu/

Pravidelný trénink se koná každou neděli 13–15 hodin 
Otevřeno zpravidla na objednávku. Instruktáž hry snookeru 
včetně zábavné ukázky tréninkových postupů aplikované 
na každém fyzicky, a to vše zdarma. 
První hra nebo lekce zdarma pro každého nově příchozího 
hráče. 

RYBÁŘSTVÍ
Rybářský kroužek 

Dům dětí a mládeže K. Vary 
Čankovská 9, Karlovy Vary 

František Panocha: 725 593 297

Hledáme na Rybářský kroužek děvčata a chlapce od 3. do 
9. třídy ZŠ. Scházíme se v Domě dětí a mládeže každé pon-
dělí od 16 do 17hod. Nauka: příroda, vodní hmyz a rostliny, 
druhy ryb, rybářské právo, druhy rybolovu. Po absolvování 
kroužku – zkoušek obdrží děti rybářský lístek a povolenky. 
Zájemci se mohou hlásit do konce listopadu 2011.

GYMNASTIKA
Moderní gymnastika 

TJ Slavia Karlovy Vary, Lidická 40 
Hlavní trenérka: Soňa Pekárková 

Tel.: 604 354 780; gymslaviakv.blog.cz

Tréninky v úterý a ve čtvrtek 17:00–19:00 v tělocvičně 
SPgŠ v Karlových Varech – Drahovicích, Lidická 40

Právě probíhá nábor dívek 
narozených  
v letech  
2001 až 2004.
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Dopis do redakce

Dopis do listárny

Redakční sdělení

Napsali jste nám
Jak se jmenoval dům, v němž se dnes 
nachází Café Pupp?

Na reliéfu je první cukrář a majitel domu. 
Ještě napovíme, že na domě je pamět-
ní deska, připomínající karlovarský 
pobyt L. van Beethovena v roce 1812. 
Uveďte původní název domu a doplňte, 
k jakému účelu dnes slouží. Odpověď 
zašlete do 13. 12. 2011 e-mailem na: 
soutěž.vary@ceskydomov.cz nebo poš-
tou na adresu: Magistrát města Karlovy 
Vary, 360 01, Moskevská 21, tiskové odd. 
a označte SOUTĚŽ KRL. Vylosovaný vý-
herce obdrží knihu o historii domu a slad-
kou pozornost od jeho cukrářů.

Fotohádanka

Zadání křížovky KRL na říjen bylo v otázce: 
Co znamená v Karlových Varech od letoš-

ního září název Zlatý karas? Správně vyluště-
ná tajenka zněla: Novou restauraci ve  Sva-
hové ulici. Křížovka mnohé čtenáře KRL 
zřejmě potrápila, neboť místo obvyklé stovky 
luštitelů odpovědělo správně jen 36. Jako vítěz 
byl vylosován Dan Gubetini, Lidická 79. Zís-
kává poukaz v hodnotě 500 Kč do nově otevře-
né restaurace Zlatý Karas v Karlových Varech, 
Svahová 21. Blahopřejeme!

Objektem říjnové fotohádanky (na sním-
ku) byla originální štukatérská vý-

zdoba balkonu lázeňského hotelu Smeta-
na, Krále Jiřího 1096/7. Čtenáři doplnili, že 
jde o třípodlažní arkýř, a znalci historie při-
pojili, že se jedná o původní vilu Strunz, kte-
rá byla postavena v roce 1900 architektem 
R. Claussem. SPA hotel Smetana je nyní pro-
pojen se sousedním lázeňským hotelem Vy-
šehrad. Oba domy jsou romantického vzhledu 
inspirovaného novogotikou. Dvě vstupenky 
na kulturní představení čekají na tiskovém 
odd. magistrátu na vylosovanou Alenu Plzá-
kovou, Čankovská 10, Karlovy Vary. 

Vylosování soutěží

V minulém seriálu městské části Dvo-
ry došlo k záměně textu. Správně 

mělo být: Kasárna Dvory I byla v místech 
dnešního OC Varyáda a Dvory II v mís-
tech krajského úřadu. Čtenářům, kteří nás 
na chybu upozornili, děkujeme.     KRL

Vážená redakce, píšu vám svůj příběh a zároveň poděkování. Letos 14. září jsem v odpoled-
ních hodinách s hrůzou sáhla do prázdné kapsy, kde byl ještě před chvílí mobilní telefon. 

Na mobilu jsem závislá, protože podnikám a většina klientů se objednává přes telefon. O to byl 
můj úlek větší. Zkoušela jsem svůj mobil prozvánět. Pak ho zvedl řidič MHD Karlovy Vary, pan 
Šendera, který telefon, když zvonil, našel v autobuse. Hned mi během několika minut, když jel 
zpátky kolem, telefon v pořádku vrátil. Chtěla bych mu tímto ještě jednou poděkovat a jsem 
ráda, že mezi námi ještě existují slušní a poctiví lidé.

Taťána Labovská, 

Bělehradská 9, Karlovy Vary (labovskatatana@seznam.cz)

Chci touto cestou poděkovat všem léka-
řům a sestřičkám v Alžbětiných lázních, 

kteří se podíleli na mém uzdravení. Jejich 
přístup k pacientům je slušný. Jsou ochotní 
a uznalí i k starším pacientům. Je to vidět 
hned při vstupní prohlídce u paní doktorky. 
Chci vyzdvihnout hlavně profesionalitu ma-
sérky paní Jany Staňkové, která své práci ro-
zumí a je na svém místě. Prostě tyto lázně mě 
postavily na nohy. 
Ještě jednou všem moc děkuji.

 Emilie Mestlová,

Jahodová 281/5, Karlovy Vary

Devadesátiny jsme
v rodině ještě neslavili

Vážená redakce, 
4. listopadu oslaví devadesátiny náš 

děda Miloslav Fencl z Rybář. Podobně velké 
jubileum jsme zatím v rodině nikdy neměli, 
a tak se jako čtenáři KRL obracíme na vás. 
Můžete mu prosím tlumočit přání všeho nej-
lepšího, hodně zdraví, štěstí a více životního 
optimismu? Myslíme si, že pár řádek v Rad-
ničkách, které náš děda čte od první do po-
slední stránky, ho obzvláště potěší. 
Přejí dcery Jana a Miluš s manželi, vnou-
čata Lenka, Hanka, Sylvia a Martin s rodi-
nami, pravnoučata Sandra, Sára, Kačen-
ka, Santiny a všichni, kdo ho znají. 

Rádi vyřizujeme. KRL

30

Listárna/Soutěž



Tajenka KRL na listopad: Čím překvapíte své příbuzné a blízké?

Odpovědi zašlete do 15. 11. 2011 e-mailem na: soutěž.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, 360  01, 
Moskevská 21, tiskové odd. Na vylosovaného luštitele čeká křišťálová sada skla Moser.
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Křížovka/Kontakty

Obecní živnostenský úřad
Bc. Jaroslava Jirkovská
353 118 691, U Spořitelny 2
j.jirkovska@mmkv.cz

Odbor dopravy
Mgr. Lenka Kůsová
353 118 257, Moskevská 21
l.kusova@mmkv.cz

Odbor financí a ekonomiky
Ing. Kamil Kastner
353 118 340, Moskevská 21
k.kastner@mmkv.cz

Odbor informačních technologií
Petr Vaňkát
353 118 141, Moskevská 21
p.vankat@mmkv.cz

Odbor rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl
353 118 248, Moskevská 21
d.riedl@mmkv.cz

Odbor kancelář primátora
Mgr. Renata Hybnerová
353 118 160, Moskevská 21
r.hybnerova@mmkv.cz

Odbor majetku města
Ing. Jan Choulík
353 118 241, Moskevská 21
j.choulik@mmkv.cz

Odbor právní
JUDr. Ing. Dana Sárová, LL.M. Ph.D.
353 118 227, Moskevská 21
d.sarova@mmkv.cz

Odbor kultury, školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
353 118 121, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz

Odbor technický
Ing. Eva Pavlasová
353 118 242, Moskevská 21
e.pavlasova@mmkv.cz

Odbor vnitřního auditu a kontroly
JUDr. Ing. Josef Bečvář
353 118 336, Moskevská 21
j.becvar@mmkv.cz

Odbor vnitřních věcí
Ing. Jindřiška Gallová
353 118 284, Moskevská 21
j.gallova@mmkv.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Stanislav Průša
353 118 735, U Spořitelny 2
s.prusa@mmkv.cz

Odbor sociálních věcí
Ing. Bc. František Pavlásek
353 118 554, U Spořitelny 2
f.pavlasek@mmkv.cz

Oddělení památkové péče
Antonín Haidlmaier
353 118 774, U Spořitelny 2
a.haidlmaier@mmkv.cz

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

Úřad územního plánování 
a stavební úřad
Iva Heliksová
353 118 516, U Spořitelny 2
i.heliksova@mmkv.cz

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města
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blýsknete se krištálem | twinkle with crystal

www.moser-glass.comMOSER
SALES GALLERIES

PRAHA
Na Příkopě 12, tel.: +420-224 211 293
Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420-221 890 891

KARLOVY VARY
Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420-353 416 136
Tržiště 7, tel.: +420-353 235 303 

SC-310107/3


