
9 | 2014

Poprvé 
do školy



K.Vary – centrum zakázka číslo:
2014092

NOVIN
KA 

byt 
cena: 3.490.000 Kč
Atypický, slunný byt s vysokými stropy 3+1 na ul.Dr.

Bechera. Osobní vlastnictví, 2.patro. V obývacím 

pokoji  zachovalá kachlová kamna. Součástí bytu je 

velký sklep.  Plocha bytu 100 m²+ 12 m² sklep.

K.Vary - Vyhlídka zakázka číslo:
2014049

byt 
Cenu sdělíme při osobním jednání

3+kk se dvěma terasami v novostavbě, v 6. a 7. NP 

domu s výtahem. Vytápění v podlaze, klimatizace, 

bezpečnostní systém, elektr.venkovní rolety, markýza, 

atd.. - nadstandardní vybavení. Dvě garážová stání  a 

prostorný sklep. Plocha bytu  119m²   + terasy 55m².  

K.Vary – Horní Drahovice zakázka číslo:
2014086

NOVIN
KA

byt
cena: 1.190.000 Kč
1+1 po rekonstrukci na ul.5.května, cihlový dům, 

2.patro. K domu náleží menší zahrádka. V ceně bytu 

je nábytek, lednice, pračka, TV. Velmi klidné místo 

s možností parkování před domem. Plocha 37 m² 

včetně sklepa.

K.Vary – Bohatice zakázka číslo:
2014085

byt
cena: 649.000 Kč
Garsonka v novostavbě „Dubová“, v os.vlastnictví. 

1.patro zatepleného domu, včetně vlastního parko-

vacího stání a sklepní kóje. Vytápění dálkové.

Plocha bytu 30 m²

K.Vary – Stará Role zakázka číslo:
2014084

byt
cena: 640.000 Kč
1+1 v podílovém spoluvlastnictví, v původním sta-

vu, ve 2.patře panelového domu s výtahem. Lodžie 

v mezipatře k užívání. Dům má zateplenou fasádu, 

nový výtah, upravené společné prostory.  Plocha 36 

m² + sklep.

K.Vary – Horní Drahovice zakázka číslo:
2014094

byt
cena: 1.950.000 Kč
Byt 3+kk na velmi žádaném místě,  v 1. patře činž.

domu, os. vlast., zasklená lodžie, 2 sklepy, krásný 

výhled do parku a zahrady, plastová okna. Dokonalá 

čtvrť.  Dům i byt v dobrém stavu, plocha bytu 78m².

K.Vary – Horní Drahovice zakázka číslo:
2013123

byt 
cena:  1.490.000 Kč
Byt 3+1 je situován v suterénu vily se zahradou. Byt 

i dům je v dobrém, udržovaném stavu. Praktická dis-

pozici s příjemnou orientací na světové strany (JZ). 

Velká obytná kuchyně, koupelna s oknem. 72 m².

Lesov zakázka číslo:
2014097

rodinný dům 
cena: 3.800.000 Kč
Dvoupodlažní dům vel. 5+1, sklep, I.podlaží je po kom-

pletní rekonstrukci. Garáž, dílna, hospodářská stavba, 

kompletní inženýrské sítě + studánka. Rozlehlá zahrada 

(lze využíti jako další stavební pozemek). Užitná plocha 

domu 190m² + vedlejší stavby, pozemek celkem 4.246m².

Loket nad Ohří zakázka číslo:
2014088

rodinný dům 
cena: 3.690.000 Kč
Krásné místo 30  m od vody, přízemní chata 2+1 

k  celoročnímu užívání s  kompletním vybavením 

ve velmi dobrém stavu. Kachlová kamna. Vlastní 

studna. Udržovaná zahrada, parkování. UP 30  m², 

pozemek 372 m².

Háje zakázka číslo:
2014089

rekreační objekt
cena: 950.000 Kč včetně vybavení

Zděná chata s dřevěným patrem a podkrovím, ve vel-

mi dobrém stavu. Do chaty je zavedena voda z obec-

ního řádu, napojení  na veřejnou kanalizaci. Kotel na 

dřevo s rozvody tepla do radiátorů. Pozemek 251 m², 

užitná plocha chaty 90m².

Lípa zakázka číslo:
2014083

rekreační objekt
cena: 345.000 Kč včetně vybavení

Přízemní chata s obytným podkrovím s kamennou 

přístavbou, původní klenbový sklep, elektřina, voda 

ze studánky. Vytápění na TP. Soukromé místo ob-

klopené přírodou. Pozemek celkem 721m², užitná 

plocha 60m².

NOVIN
KA 

Olga Vrt áčková
739 527 609 Regina Dostálová

774 930 139Mirka Čiháková774 025 415
Petra Michlíková777 093 232

te le fon :  602 145 144           e -mai l :  real i t y@loyd.cz            web:  w w w.loyd.cz

NOVIN
KA

NOVIN
KA 

SLEVA

NOVIN
KA

Velký rybník zakázka číslo:
2014044

rekreační objekt
cena: 629.000 Kč včetně vybavení

Přízemní chata, cca 100 m od vody. El. bojler + průtoko-

vý ohřívač, studna s užitkovou vodou na pozemku (čer-

padlo), žumpa, elektřina 220V. Krbová kachlová kam-

na. Koupelna (sprcha) i WC.  Pozemek je rovinatý, se 

vzrostlými stromy a keři - 372 m², zastav.plocha  42 m².

SLEVA

Novostavba – bungalov 5+1 s pěkným výhledem 

do okolí. Kolaudace v r.2011. K dokončení je třeba 

fasádní nátěr, terasa a částečně interiérové dveře. 

Možnost dostavět dle projektu i garáž. Užitná plocha 

115 m², pozemek 707 m².
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s Romanem Malečkem,
jednatelem KV Areny a radním města

Co Vás ve městě v poslední době nejvíc zaujalo?

Hlavně objevující se kvanta zpráv – většinou mimo realitu 
o tom, co kdo pro město v dohledné době udělá a také co 
kdo městu a jeho občanům provedl. Jenže to je zřejmě již 
asi předvolební kolorit.

Na čem teď právě pracujete a co připravujete?

Je toho opravdu hodně – v rámci magistrátu nad dotaže-
ním nejdůležitějších úkolů, pomalu nad rozpočtem pro pří-
ští rok a snahou zachování výše dotací do sportu, v rámci 
basketbalu nad rozjezdem nové sezóny, v rámci svojí fi rmy 
nad naplněním a její produkcí a v rámci KV Arény – to je 
na samostatnou kapitolu.

Co považujete za největší současný problém města?

Jasná koncepce kam se město v současné složité době 
má ubírat a hlavně pružnost v řešení i když to je díky na-
staveným parametrům a zákonům hodně těžké. Konkrétně 
nám třeba schází dokončení územního plánu a sním spoje-
ný rozjezd investičních akcí, úprava dopravní obslužnosti, 
energetický plán,… atd., ale třeba i větší tlak na stát a kraj 
určený ke vzniku státní vysoké školy v K.Varech s obory 
lázeňství, balneologie a cestovního ruchu.

Co je nového v KV Areně, případně Bazénovém centru? 

Přinesl letošní rok nějaké zajímavé trendy, změny?

Jak už jsem říkal to je na samostatnou kapitolu, ale 
v zkratce se dá konstatovat, že se nám daří pomalu 
naplňovat ideu o KV Aréně jako multifunkčním areálu, 
sloužícím Varákům i návštěvníkům co by sportovní, 
kulturní a oddychové centrum. Konkrétně se nám podařilo 
v poslední době rozšířit nabídku areálu – v objektu KV 
Arény o služby sportovního lékaře, fi tness studio,rehabi-
litace, nové dvě pokladny, nový gastro provoz a nastavili 
provozně a energeticky efektivnější režim. Podařilo se 
úspěšně rozjet bazénové centrum a rozšířit jeho služby 
o masérské centrum, plaveckou školu, prodejní stánek 
se sportovním zbožím a od září i nově s možností nákupu 
vstupenek na všechny sportovní a kulturní akce konané 
v Aréně i jinde. Radost mám i z rozjezdu výstavby haly 
pro míčové sporty a doufejme na podzim i s výstavbou 
venkovního bazénu se zázemím, přičemž obě stavby by 
měli v příštím roce doplnit nabídku celého centra, které se 
tak stane jedním z nejmodernějších a nejkomplexnějších 
středisek v republice a mělo by přinášet městu a jeho 
občanům nejen ono sportovní, kulturní a relaxační plus, 
ale městu snad také marketingový a ekonomický přínos. 
Takže určitě zvu všechny přijďte si do Arény zasportovat, 
zarelaxovat, mrknout na hokej nebo jiný sport, dobře se 
najíst nebo přijďte na kulturu – třeba v říjnu na koncert 
Jamese Blunta.
 Děkujeme za rozhovor

• ROZHOVOR MĚSÍCE
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY

MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
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01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY

je jeden z letošních 576 karlovarských prvňáků. Od 
září zasedne Baruška do lavic ZŠ Poštovní s rozší-
řenou jazykovou výukou. Nejvíc se těší na hodiny 
angličtiny a tělocviku

05 PROMĚNY MĚSTA ZA ČTYŘI ROKY

seřadíme do fotogalerie. Nebude chybět krytý 
bazén, omlazené Infocentrum v Lázeňské 14, obno-
vené Letní kino, park nad Vřídlem ani revitalizované 
sídliště ve Staré Roli.

07 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČEKAJÍ

na milovníky historie a obdivovatele památek13. 
a 14. září. Zpřístupněna bude kaplička sv.Linharta, 
sklepy zámečku v Doubí, průvodce vás čeká na 
hradišti Tašovice a v domě Bursa.

14 ŠESTIDENNÍ PODÍVANOU SLIBUJE

letošní 19. ročník Karlovarského folklorního festi-
valu. Od 2. září roztančí ulice soubory z Evropy, ale 
také z Gruzie, Konga a Izraele.

15 V SERIÁLU KARLOVARSKÉ RODINY 

nabídneme životní příběhy potomků Ludwiga 
Mosera, zakladatele sklářské dynastie, jejížkřišťál 
získal v roce 1860 přívlastek "sklo králů a král mezi 
skly". Z pozůstalosti Leo Mosera umožnily vnučky 
zakladatele ukázat unikátní fotografi e z rodinného 
alba.

20 STRÁŽNÍCI ZACHRÁNILI SOJKU

zamotanou do rybářského vlasce. Po ošetření vete-
rinární lékařkou vrátili sojku do hnízda. U odchytu 
zatoulaných a zraněných ptáků a zvířat asistují 
karlovarští strážníci stále častěji.

26 AMERICKÝ FOTBAL MÁ PRVNÍ KLUB

také v Karlových Varech. Mužstvo Warriors hraje sed-
mičkovou divizi a minulé dva zápasy vyhrálo. V září 
bude na hřišti AC Start nábor nových hráčů. 

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

proběhlo na magistrátu města za účasti zástupce
neziskové společnosti ASEKOL. Zaměstnanci karlo-
varského úřadu získali prvenství v našem kraji
a v celé ČR ve sběru vysloužilých i funkčních 
mobilů. Shromáždili celkem 180 telefonů. Cílem 
akce bylo propagovat třídění a recyklaci drobného 
elektroodpadu, který patří do červených kontejnerů 
systému ASEKOL.

PRVNÍ PODZIMNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY 

se konají 19. září od 11 hodin před Tržnicí ve 
Varšavské a Horově ulici. Nabídnou opět domácí 
pekařské, cukrářské a mléčné produkty a přede-
vším ovoce a zeleninu z letošní sklizně. Na sadbu si 
lze pořídit kvalitní česnek, k dostání bude výborné 
pečivo a zákusky, mléčné výrobky. Následující 
Farmářské trhy budou letos ještě 17. října, 21. 
listopadu a 12. prosince 2014.

FARNÍ CHARITA SLOUŽÍ 20 LET 

Služby, které karlovarská Farní charita v našem 
městě poskytuje, oceňují zejména rodiny starších 
a nemocných lidí, kterým poskytuje pomoc a úlevu. 
Oslava 20 let obětavé činnosti Farní charity je při-
pravena na 6. září od 13 do 20 hodin ve Svobodo-
vě ulici 743/12 ve Staré Roli. Na návštěvníky čeká 
bohatý program. Představí se skupina historického 
šermu Zlatý grál, pouliční divadlo Viktora Braunrei-
tera, hudební skupiny Kozatay a Alis@n a řada 
atrakcí.

UNIVERZITU TŘETÍHO VĚKU  

zahajuje Západočeská univerzita Plzeň za fi nanční 
podpory našeho města v Karlových Varech.  Ote-
vřen bude studijní obor Vybrané kapitoly z dějin 
Karlových Varů. Studium je určeno především pro 
seniory, kteří chtějí nahlédnout do vysokoškolského 
života a získat nové vědomosti. Zápis proběhne 
18. září 2014 od 16 do 18 hodin na Základní škole 
jazyků Karlovy Vary, Libušina 31. Výuka bude zahá-
jena letos 2.října. Bližší informace získáte na www.
fek.zcu.cz/cecev nebo u paní Romany Kočvarové 
(377 633 513, e-mail: kocvarov@ccv.zcu.cz).

HORNÍ TERASA MLÝNSKÉ KOLONÁDY 

se stala novou turistickou atrakcí Karlových Varů. 
Hned během prvního měsíce jí navštívilo 9,5 tisíce 
návštěvníků a turistů. Vyhlídková terasa včetně 
Zítkova pavilonu byla od konce července otevřena 
zkušebně. Cílem prohlídky je ukázat návštěvníkům 
nezvyklé pohledy na lázně z výšky.  V Zítkově pavi-
lonu je výstava o historii Mlýnské kolonády a jejího 
architekta Josefa Zítka. 

NEJSTARŠÍ CADILLAC Z ROKU 1913

kraloval na letošním 14. ročníku Karlovarské 
Veteran Rallye. Mezi 200 historickými automobily 
a motocykly byly k vidění limuzíny z roku 1917, 
staré tatry, aerovky, mercedesy i Škoda 6R z roku 
1928, jakých jezdí po světě už jen pár.  Třídenní 
svátek milovníků aut veteránů byl v pořadí sedmou 
akcí z velké série devíti letošních rallye historic-
kých automobilů Czech Hero Ride. Veteran Rallye 
byla zasvěcena slavné motoristické značce Škodě 
Popular.

PIETNÍ AKT U SOCHY T.G.MASARYKA  

Magistrát města Karlovy Vary a Klub TGM pořádají 
vzpomínkové setkání u příležitosti výročí úmrtí 
Tomáše Garrigua Masaryka. Pietní akt uctění 
památky prvního prezidenta samostatného čes-
koslovenského státu proběhne v pátek 12. září od 
14 hodin u sochy T. G.  Masaryka na stejnojmenné 
karlovarské třídě.

GYMNÁZIUM OSLAVÍ DEVADESÁTINY 

Vyvrcholením oslav 90. výročí založení českého 
gymnázia v našem městě bude 27. září  setkání 
jeho bývalých studentů a pedagogů.  Ti nejstarší 
si připomenou, jak škola v září 1924 začínala 
s prvními dvěma třídami na reálce v Rybářích. Pak 
se několikrát stěhovala po městě, než našla od září 
1961 své defi nitivní místo v Národní ulici v Draho-
vicích, kde sídlí dodnes. Od roku 1995 nese název 
První české gymnázium v Karlových Varech.  

PAMĚTNÍ PLAKETU FRANTIŠKA KREJČÍHO

odhalí slavnostně 27. září v rámci letošní Evropské 
Noci vědců na karlovarské hvězdárně. Kromě členů 
rodiny a pamětníků, kteří s Františkem Krejčím 
spolupracovali, je zvána i karlovarská veřejnost. 

• STALO SE/STANE SE
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• TÉMA MĚSÍCE

PROMĚNY NAŠEHO MĚSTA (2010-2014)                
Tématem těchto měsíců je bilance čtyř let 
práce zastupitelstva města. Přinášíme výčet 
některých akcí a projektů, které se podařilo 
dokončit a jejichž postup jsme pravidelně  
hodnotili v rubrice Sledované stavby. Uvádíme 
základní fakta a necháváme na hodnocení 
čtenářů, jak která akce byla úspěšná.

LETNÍ KINO

Bylo znovuotevřeno 25. června 2011. Obnovy se do-
čkalo po 12 letech. Uzavřeno bylo od července 1999 
kvůli praskajícímu betonu v hledišti. První pokus 
o obnovu v roce 2004 nevyšel, neboť se v rozpočtu 
města nenašly potřebné čtyři miliony korun. Za 
oživením letního kina bylo od dubna 2011 nadšení 
brigádníků. Odměnou za jejich úsilí bylo zaplněné 
hlediště při koncertu skupiny Čechomor.

KRYTÝ BAZÉN

Veřejností diskutovaná stavba byla zahájena 
1. března 2011. Původní rozpočet 286 milionů korun 
byl nakonec snížen o 30 milionů korun. První termín 
dokončení byl 24. září 2012, tedy 18 měsíců od za-
hájení stavby. Bazén byl nakonec otevřen a zpřístup-
něn veřejnosti 1. října 2012.

NOVÉ TRADICE

Obnovenou tradicí ve městě se staly Farmářské trhy. 
Ty první se konaly 8. května 2011 a hned se ujaly. 
Spotřebitelé si pochvalují, že zde našli regionální 
výrobce potravin, medu, jogurtů, pěstitele  jablek, 
zeleniny i místní rybáře a uzenáře. Zcela novou 
tradicí se stal půlmaraton. Poprvé se běžel v květnu 
2013 za účasti 1500 sportovců. Letos, ve druhém 
ročníku se již karlovarského půlmaratonu zúčastnilo  
4200 běžců.

PARK MÍSTO KAMENOLOMU

Dlouhých 26 let čekala na asanaci lokalita, zvaná 
"Kamenolom u Vřídla". Rumiště v sousedství kostela 
sv. Maří Magdaleny vzniklo v šedesátých letech 20. 
století po demolici patnácti historických domů. Na 
jejich místě měl vyrůst hotel Fontána. Stavbě zabrá-
nily divoké vývěry minerální vody. Město se nemohlo 
s majitelem pozemků, společností Eden Invest, 
dlouho dohodnout. Až letos získalo prostor 4000 m2 
do bezplatné výpůjčky. Kultivace přišla na pouhých 
481 tisíc korun. Letos 30. dubna byl zde dokončen 
malý park.

SÍDLIŠTĚ NA PŘEDMĚSTÍ

Revitalizace se po letech slibů dočkalo sídliště Stará 
Role. V letech 2007 až 2013 došlo na zateplení 
paneláků, kterou město fi nancovalo z Integrovaného 
operačního programu. Pomohl 37 projektům pro 45 
bytových domů. Z proinvestovaných 114 milionů 
korun činila dotace EU 40 milionů. Během další 
revitalizace získala novou tvář Dvořákova a Truh-
lářská ulice, letos také Karlovarská a Závodu Míru. 
Rekonstrukcemi chodníků prošly Fibichova, Janáč-
kova a Okružní ulice i  okolí Lidového domu. V roce 
2012 byl dokončen park ve Dvořákově ulici, vzniklo 
nové dětské a fi ttnes hřiště, nové cesty a parkovací 
místa. Byla dosazena zeleň a přibyly lavičky. Letos 
se městu podařilo získat 35 milionů korun, takže se 
udělá Hlávkova a Smetanova ulice, chodníky v ulicích 

Závodu míru, Janáčkově, Fibichově a vnitroblok ulice 
Okružní.

SV. LINHART OPĚT ŽIJE

Revitalizace se po letech nezájmu dočkala rovněž lo-
kalita sv. Linhart. Někdejší perla výletních restaurací 
zela prázdnotou a hledala novou náplň. Tou se stalo 
přírodní lanové centrum, otevřené 1. června 2012. 
Na dalším projektu Příroda spojuje, fi nancovaném 
z fondu EU, spojili své síly zástupci Lázeňských lesů, 
Střední lesnické školy Žlutice, karlovarského a soko-
lovského muzea spolu s partnery z bavorského Na-
turparku Fichtelgebirge, Hofu a  Mehlmeiselu. Vznikla 
zde naučná stezka, která tvoří s přírodním lanovým 
centrem dvě nové městské vycházkové atrakce.

HEZKÉ INFOCENTRUM  

Omlazovací kúrou prošlo Infocentrum v Lázeňské 
ulici 14. Asanace objektu se povedla a tak ji město 
přihlásilo do letošního 14. ročníku soutěže O nejlepší 
stavbu Karlovarského kraje. V ní získala nápaditá 
a hezká rekonstrukce Infocentra podle hlasování 
odborné poroty 3. místo.
     (krl)
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Program regenerace čeká diskuze

Volby do zastupitelstva města Karlovy Vary 
se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014.
Každá volební strana (politická strana, politické 
hnutí nebo jejich koalice, popřípadě sdružení 
nezávislých kandidátů nebo nezávislý kandidát, 
jejichž kandidátní listina byla zaregistrována 
pro volby do zastupitelstva města Karlovy 
Vary), může nejpozději do dne 10. 9. 2014 do 
16.00 hodin delegovat jednoho člena a jednoho 
náhradníka do okrskové volební komise 
v každém volebním okrsku. V Karlových Varech 
je 50 volebních okrsků, jejichž adresy budou 
zveřejněny na úřední desce magistrátu města 
20.8.2014. 
Seznam delegovaných členů a náhradníků musí 
obsahovat jméno a příjmení, datum narození 
a místo, kde je člen, popřípadě náhradník 
přihlášen k trvalému pobytu, podpis zmocněnce 
volební strany. Doporučujeme delegujícím 

subjektům, aby v seznamech kromě povinných 
údajů uvedly také údaj, do které okrskové 
volební komise má být člen zařazen a telefonní 
či e-mailové kontakty na delegované členy. 
Odměna člena okrskové volební komise činí 
1 300 Kč, odměna předsedy činí 1 600 Kč, 
a podléhá 15 % dani. Zápis zájemců z řad 
veřejnosti o práci v okrskových volebních 
komisích, příjem seznamů delegovaných členů 
okrskových volebních komisí od volebních stran, 
doplňování okrskových volebních komisí, příjem 
rezignací členů komisí, veškeré informace 
k vzniku, zániku členství ve volebních komisích 
a výši odměn na magistrátu města vyřizují na 
magistrátu města, Moskevská 21, 3. patro: 
Zdeňka Raková 
– kancelář 318, tel.: 353 118 220
Martina Košíková 
– kancelář 332, tel.:353 118 223.

Dokumentem, o který se karlovarská veřejnost 
živě zajímá je Návrh nového programu re-
generace městské památkové zóny Karlovy 

Vary. Městu nabídne možnost čerpání dalších dotací 
na obnovu památek. Veřejné projednání návrhu 
programu proběhne za účasti editora 15. září od 10 
hodin v zasedacím sále 5. patra Magistrátu města, 
Moskevská 21. S úplnou dokumentací se zájemci 
seznamují od začátku srpna až do termínu 6. září 
na odboru kultury, školství a tělovýchovy. Editorem 
programu je Mgr. Lubomír Zeman ve spolupráci 
s Mgr. Alžbětou Kratochvílovou a Janem Prudíkem. 
Dokument, důležitý pro další ochranu a rozvoj zdejší 
městské památkové zóny, obsahuje vedle textu, ta-
bulek a grafi ky také databázi památkových objektů 
a jejich dokumentaci. Od letošního 6. září do 5. října 
bude možné podávat k návrhu programu písemné 
připomínky na adresu:
MMKV - Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, 
Odbor kultury, školství a tělovýchovy. (mm)

Okrskové volební komise v Karlových Varech

Hipocentrum Pá-Ja slouží už 11 let
HPC Pá-Ja  je členem České hiporehabilitační společnosti a vzniklo v roce 2003. Nejdříve se věnovalo 
pouze tělesně postiženým dětem, ale postupně přibyly stacionáře s mentálně postiženými i kombinovaný-
mi vadami i tělesně postižení aktivní jezdci. Momentálně poskytuje všechny složky hipoterapie: hipore-
habilitaci, pedagogicko-psychologické ježdění a v malém rozsahu sport postižených. Pracuje s dětmi od 
věku sedmi měsíců i dospělými klienty a jejich počet dnes překročil již stovku.Cíl hiporehabilitace je vždy 
konkrétní pro danou diagnózu. Proto ji nemůže vykonávat laik. Je důležité znát klinický obraz postižení, 
rozpoznat pozitivní nebo negativní reakce na hipoterapii, kontraindikace a nesmí samozřejmě chybět cit 
pro zvolení vhodného koně. Hipocentrum spolupracuje s lékaři, pedagogy-specialisty a rehabilitačními 
pracovníky. Tým tvoří hipolog, dobrovolníci, dva fyzioterapeuté a jedna osoba ve dvou funkcích - dětská 
sestra a porodní asistentka. Nejčastější diagnózy, které pomocí koní Hipocentrum PÁ-JA léčí jsou: dětská 
mozková obrna, cévní mozkové poruchy, roztroušená skleróza. Dále pracuje s pacienty trpícími skoliózou, 
epilepsií, svalovými poruchami, mentálním postižením, kombinovanými vadami, sterilitou, poruchami 
chování a učení a dalšími potížemi. Pracuje také s klienty po těžkých úrazech.
Více informací o této službě na http://hipocentrum-paja.netstranky.cz/, kontakt: Hana Uhlířová Šafrová, 
tel. 777 674 017, e-mail: hipopa.ja@seznam.cz.

Výzva zájemcům o dotace
Statutární město Karlovy Vary upozorňuje žadatele 
o poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2015, že 
jednotným termínem pro podání žádostí je 31. říjen 2014. 
Účelové neinvestiční dotace jsou poskytovány dle Zásad 
pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města 
Karlovy Vary, které jsou k dispozici na internetové adrese 
www.mmkv.cz  v sekci „Dotace“. Účelové neinvestiční 
dotace jsou poskytovány na podporu činnosti nebo projektů 
v několika oblastech: 
DOTACE DO OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ

Žádosti zasílejte na odbor sociálních věcí do 31. října 2014 
prostřednictvím podatelny Magistrátu města Karlovy Vary, 
U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary. Tiskopisy žádostí jsou 
k dispozici na internetových stránkách www.mmkv.cz
v sekci „Dotace“.  Případné informace a odpovědi na 
dotazy týkající se žádostí o dotace poskytne ekonomka 
odboru sociálních věcí, p. Anna Bartáková (U Spořitelny 2, 
č. kanceláře 201) tel. 353 118 569. U uvedené pracovnice 
jsou potřebné formuláře rovněž k dispozici. 
DOTACE PRO OBLAST MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ A PRO-

PAGACE MĚSTA 

Žádosti zasílejte na odbor kancelář primátora do 31. října 
2014 prostřednictvím podatelny Magistrátu města Karlovy 
Vary (Moskevská 21). Neinvestiční dotace jsou poskytovány 
na rozvoj mezinárodní spolupráce dle koncepce zahraniční 
politiky města a poskytují se dle Zásad pro poskytování 
dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary, které 
jsou k dispozici na internetové adrese www.mmkv.cz 
v sekci „Dotace“. Formuláře „Žádosti …“ jsou v kanceláři 
413 - odbor kancelář primátora – Zdena Tovthová, tel.: 353 
118 228 a na internetových stránkách www.mmkv.cz .  
DOTACE PRO OBLAST LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU 

Žádosti zasílejte na odbor kancelář primátora do 31. října 
2014. Podat své žádosti mohou zájemci prostřednictvím 
podatelny Magistrátu města Karlovy Vary (Moskevská 21).
Účelové dotace jsou poskytovány dle Zásad pro poskyto-
vání dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary, 
které jsou k dispozici na internetové adrese www.mmkv.cz  
v sekci „Dotace“. Formuláře „Žádosti …“ jsou v kanceláři 
413 - odbor kancelář primátora – Zdena Tovthová, tel.: 353 
118 228 a na internetových stránkách www.mmkv.cz . 
DOTACE NA SPORT A TĚLOVÝCHOVU A VOLNOČASOVÉ 

AKTIVITY 

Žádosti zasílejte na  odbor  kultury,   školství  a  tělovýcho-
vy  do 31. října 2014 prostřednictvím podatelny Magistrátu 
města Karlovy Vary (Moskevská 21). Neinvestiční dotace 
se poskytují dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu 
Statutárního města Karlovy Vary, které jsou k dispozici na 
internetové adrese www.mmkv.cz. Formuláře „Žádosti …“ 
jsou k dispozici na internetových stránkách www.mmkv.cz 
nebo  v kanceláři č. 234 - odbor kultury, školství a tělový-
chovy – Gabriela Hazuchová, tel.: 353 118 122.
DOTACE NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT 

Žádosti zasílejte na odbor kultury, školství a tělovýchovy 
do 31. října 2014 prostřednictvím podatelny Magistrátu 
města Karlovy Vary (Moskevská 21).Neinvestiční dotace 
se poskytují dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu 
Statutárního města Karlovy Vary, které jsou k dispozici na 
internetové adrese www.mmkv.cz. Formuláře „Žádosti 
…“ jsou k dispozici na internetových stránkách www.
mmkv.cz nebo  v kanceláři č. 332 - odbor kultury, školství 
a tělovýchovy – Jana Plevová, tel.: 353 118 277.
DOTACE NA OBNOVU A ZACHOVÁNÍ PAMÁTEK 

Žádosti zasílejte na odbor kultury, školství a tělovýchovy 
do 31. října 2014 prostřednictvím podatelny Magistrátu 
města Karlovy Vary (Moskevská 21).Neinvestiční dotace 
se poskytují dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu 
Statutárního města Karlovy Vary, které jsou k dispozici na 
internetové adrese www.mmkv.cz. Formuláře „Žádosti 
…“ jsou k dispozici na internetových stránkách www.
mmkv.cz nebo  v kanceláři č. 237 - odbor kultury, školství 
a tělovýchovy – Mgr. Jana Těžká, tel.: 353 118 344.  (mm)
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Dny otevřených dveří památek města Karlovy Vary
13.9.   10:00 – 12:00 

KAPLIČKA SV. LINHARTA, ZŘÍCENINA KOSTELA SV. LIN-
HARTA, VÝLETNÍ RESTAURACE SV.  LINHART, OBORA 
S LESNÍ ZVĚŘÍ 
Barokní kaplička z konce 17. století, v jejíž blízkosti 
se nachází torzo pozdně románského kostela sv. 
Linharta.  
Odborný výklad: Pavel Reiser. 
Doprovodný program: Jazz combo Milana Krajíce – 
koncertní vystoupení (11:30 – 12:00 hodin)

13.9.  14:00 – 16:00 

ZÁMEČEK V DOUBÍ
Jméno hradu je zmiňováno již roku 1369. Od této 
doby prošel zámek četnými přeměnami od renesanč-
ní, přes barokní a novogotické.Novodobou rekon-
strukci zámku nechal provést jeho soukromý majitel. 
Návštěvníkům bude zpřístupněn sklepní prostor, 
nádvoří a vyhlídková terasa.
Odborný výklad: Mgr. Jiří Klsák. 
Doprovodný program: Duo Fellner a Helmer (14:40 – 
15:00 a 15:40 – 16:00 hodin)

14.9.  10:00 – 12:00 

HRADIŠTĚ TAŠOVICE 
V této lokalitě se nachází nálezově bohaté mezolitické 
sídliště z období 8tis. - 6 tis. let př. n. l. Byla doložena 
přítomnost Slovanů, a to již od 9. století. Hradiště 
nemělo dlouhého trvání, zaniklo kolem poloviny 10. 
století. Za romantismu v 19. století bylo nazváno 
Starým Loktem. 
Odborný výklad: Mgr. Jiří Klsák. 
Doprovodný program: Flétnové vystoupení žáků ze ZŠ 
a ZUŠ Karlovy Vary (10:40 – 11:00 a 11:40 – 12:00 h.)

14.9.  14:00 – 16:00 

HOTEL KUČERA – DŮM BURSA  
Karlovarský knihkupec J. Glaser nechal v letech 1894 
– 1895 postavit dům Börse (Bursa). Projekt vypracoval 
karlovarský stavitel Karl Heller v duchu italské 
neorenesance. V objektu se dochovala cenná štuková 
dekorace stropů. Návštěvníkům bude zpřístupněn 
interiér hotelu. Odborný výklad: Jiří Pavlík.
Doprovodný program: Bubenické vystoupení žáků ze 
ZUŠ A. Dvořáka (14:40 – 15:00 a 15:40 – 16:00 h.)

Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8:00 hod, 
začátky nočního mytí na 20:00 hod. 
8.9. Komunikace: Šmeralova, L. Koubka, E. Krásnohorské, 

Bánskobystrická, Roháče z Dubé,  Hybešova, Slepá
 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV, Sadová , Zahradní, nábřeží 

Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky, U Spořitelny

9.9. Komunikace: Na Průhoně, 1. Máje, kpt. Jaroše, Závodní, 
Adolfa Heinmanna, V Lučinách, Lipová, Karla Kučery, V. 
Meerwalda, Sklářská

10.9. Komunikace: Moskevská, Jízdárenská, Chelčického, Vrázo-
va, Wolkerova, Charkovského, Krymská,

 Noční mytí: Varšavská, T.G. Masaryka u Becherovky,  Dr. D. 
Bechera, Zeyerova, Varšavská, Horova, hlavní stanice MHD

11.9. Komunikace: Mládežnická, Mlýnská, Třeboňská, Českých 
bratří, Hraniční

 Parkoviště: parkoviště na ulici Krušnohorská u ZŠ, otočka 
autobusů Čankov, parkoviště u restaurace U kaštanu

12.9. Komunikace: Koptova, Čertův ostrov, nábřeží Jana Palacha, 
Karla Čapka, Foersterova, Jateční

15.9. Komunikace: Poděbradská, Krále Jiřího, Křižíkova, Petra 
Velikého, Sadová

 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV, Sadová, Zahradní, nábřeží 
Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, nám. Republi-
ky

16.9. Komunikace: nám. M. Horákové, Svahová, Moskevská, Dr. 
Janatky, Dr. Engla, Bělěhradská, Jaltská

17.9. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Varšavská část, 
Horova,

 Parkoviště: parkoviště Krymská, Moskevská u OD Meteor, 
Šumavská, Brigádníků   

 Noční mytí: Varšavská, T.G. Masaryka u Becherovky,  Dr. D. 
Bechera, Zeyerova, Horova, hlavní přestupní stanice MHD

18.9. Komunikace: Chodská, Mozartova, nám. E. Destinové, nám. 
V. Řezáče, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná, Vítězná, Prašná, 
Pod Tvrzí

19.9. Komunikace: Požární, Mládežnická, U Koupaliště, Čankovská
22.9. Komunikace: U Trati, Lomená, kpt. Nálepky, Žitná, Na Výšině, 

Dalovická, Táborská
 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV, Sadová, Zahradní, nábřeží 

Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky

23.9. Komunikace:   Závodu Míru, Nádražní
24.9. Komunikace: Bečovská, Gorkého, Poštovní, Šumavská, 

Brigádníků, Jižní, Přátelství, Budovatelů
 Noční mytí: Varšavská, T.G. Masaryka u Becherovky,  Dr. D. 

Bechera, Zeyerova, Horova, hlavní přestupní stanice MHD
25.9. Komunikace: Moravská, Libušina, Tylova, Nebozízek, Škrou-

pova, Divadelní
 Parkoviště: Česká za panelákem - Tašovice
26.9. Komunikace: Hornická, Ke Golfu, Strahovská, Julia Mařáka, 

Josefa Lady, Pražská část, K Letišti, Motýlí, Kpt. Malkovské-
ho, Na Hůrkách, Pod Hvězdárnou, Gogolova stezka, Na Vrchu

29.9. Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, Štůrova, Jasmínová, Květino-
vá, S.K. Neumanna, Sluneční, Fričova, Kamenického

 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV, Sadová, Zahradní, nábřeží  
Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky

30.9. Komunikace: Blahoslavova, Národní, nám. Karla Sabiny, 
Stará Kysibelská, Úvalská, Východní

Blokové čištění a noční mytí komunikací

Jednou z otevřených památek bude 

kaplička Sv.Linharta

KRÁTKÉ ZPRÁVY

• Statutární město Karlovy Vary, odbor majetku města, zveřejňuje záměr prodej objektu I. P. Pavlova 
1381/26, Karlovy Vary, formou výběrového řízení, veřejnou licitací s minimální nabídkovou cenou 
29.001.150,- Kč. 

• Dále město zveřejňuje záměr prodeje pozemku č. 467 o výměře 1596 m² v k.ú. Rybáře za účelem 
výstavby dle platného územního plánu města (smíšené území městské). Jedná se o pozemek , který je 
umístěn mezi koupalištěm Rolava a ulicí Sokolovskou vedle kruhové křižovatky u Kaufl andu. Pozemek 
bude prodáván formou veřejné licitace, minimální nabídková cena dle znaleckého posudku činí 
1.200.000,- Kč, tj. 751,- Kč/ m² . Více informací včetně podmínek licitace na úřední desce magistrátu, 
na www.mmkv.cz, případě na telefonu 353 118 247, paní Henclová.

• Město dále nabízí k prodeji formou licitace bytovou jednotku 1+1 v domě Závodu míru 577, minimální 
nabídková cena 350.000,- Kč, jistinu je třeba složit do 15. 9. Více informací na úřední desce magistrátu, 
na www.mmkv.cz, případně telefon 353 118 437, paní Netíková.

• Taneční odd. na ZŠ a ZUŠ Šmeralova 40 otevře ve školním roce 2014/2015 chlapeckou třídu. Zápis se 
koná 1.a 2. září v tanečním sále školy od 13 do 16 hodin.

• Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary, Kollárova 551/17 žádá občany o pomoc se 
sběrem šatstva pro matky s dětmi a sociálně potřebné. Přijímáme obnošené oblečení dětské, dámské 
i pánské, dále obuv, ložní prádlo, ručníky, deky, spací pytle, vlnu, dětské hračky, školní potřeby a taška, 
batohy, nádobí, záclony, dekoračky, ubrusy, pleny, apod. Přijímáme porcelán, sklo i elektrospotřebiče. 
Díky pomoci občanů bylo letos za I. pololetí vydáno zdarma oblečení a věci 560 osobám a vyřízeno na 
197 žádostí. Provoz střediska je ve středu od 12.30 do 15.30 hodin v sídle ČČK. Bližší informace na tel. 
606 109 918 Hermína Kaňková.

Dvě evropské akce ve městě
Město Karlovy Vary se letos již posedmé zapojí do kampaně Evropský týden mo-
bility. V týdnu od 16. do 22. září připravilo spolu s městskou policií, Lázeňskými 
lesy, KV Arenou, Obchodní akademií a ekofarmou Kozodoj  program pro děti 
z mateřských, základních i středních škol a jejich rodiče. V sobotu 20. září jste 
zváni na ekofarmu Kozodoj, kde proběhne seminář s ukázkou praktických cviků 
na téma " Fyzioterapií  na bolavá záda a nohy ". Na neděli 21. září od 13 do 17 
hod. připravilo město s občanským sdružením Sportgen program k Evropskému 
dni bez aut. Před magistrátem na Moskevské ulici můžete soutěžit, vyzkoušet 
mobilní hokejbalové hřiště, šlapací motokáry, snakeboardy a in – line brusle. Na 
závěr akce proběhne hromadná projížďka po uzavřené komunikaci za asistence 
strážníků. Kvůli Evropskému dni bez aut dojde k omezením dopravy. Od 9 do 19 
hod. bude uzavřena Moskevské ulice od křižovatky Jízdárenská ke křižovatce 
s ulicí Dr. Engla. V celém úseku bude zákaz parkování. Stejný zákaz bude také 
na části náměstí Dr. Milady Horákové. Změna dopravního značení se dotkne 
také linek městské hromadné dopravy číslo 2, 4 a 10. Od 10 do 19 hod. nebu-
dou obsluhovány zastávky Jízdárenská a náměstí Dr. Horákové.
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• LIDÉ

Jubilant si dal doutníček    

Patnáctého července oslavil devadesáté 
narozeniny pan Ladislav Kořínek z Doubí. 
Narodil se v roce 1924 v Adamově u Čáslavi, 

v Čáslavi se také vyučil zedníkem, ale to už přišla 
druhá světová válka a nucené nasazení v Německu. 
Po válce se mladá rodina přestěhovala do Karlo-
vých Varů - tehdejší Školní ulice (dnes Kolmá). Sta-
vebnictví zůstal věrný po celý svůj pracovní život, 
pracoval u podniku Pozemní stavby, vzpomíná třeba 
na výstavbu letního kina. V důchodu ho srdce táhlo 

zpět na Čáslavsko, poté ovdověl a vrátil se do Kar-
lových Varů ke své dceři. Má rád své tři děti, čtyři 
vnoučata a pět pravnoučat, rád chodí na procházky, 
i když o holi, masáže mu pomáhají udržet si čilost. 
Jak sám mezi vzpomínkami a vtipnými historkami 
s úsměvem připustil, sice už dvacet let nekouří, ale 
k devadesátinám neodmítl jeden dobrý doutníček. 
Nezbývá, než čerstvému devadesátníkovi popřát, 
aby si svůj optimismus a životní energii dlouho 
uchoval a aby ho neopouštělo štěstí a spokojenost.

Jako bývalý Karlovák jsem se doslechl o se-
riálu Karlovarská předměstí, který vycházel 
ve vašich Radničních listech. Při návštěvě 

vašeho města jsem si koupil knihu, která z toho 
seriálu vzešla. Stránky o historii karlovarských 
periférií ve mně vyvolaly vzpomínky, jak jsme spolu 
s tatínkem přišli v srpnu 1945 do Karlových Varů. 
Vím, že o dosídlencích pohraničí kolovaly různé 
divoké příběhy jako o zlatokopech, kteří si do 
bývalých Sudet přišli nahrabat majetek. Můj otec 
převzal na periférii Karlových Varů jako národní 
správce pekařství po odsunutém Němci Karlu 

Adaschkovi. Loni jsem karlovarskému Státnímu 
archivu v Rybářích předal Adresář města Karlovy 
Vary z roku 1945 a dostal na oplátku okopírované 
dokumenty, které se o pekařství mého otce zacho-
valy. O jejich existenci jsem dosud nevěděl. Naše 
pekařství bylo tehdy v Březové u Karlových Var 
a protože na stránkách této dnes samostatné obce 
chyběla historie, sepsal jsem pár vzpomínek. Našel 
jsem na www. pirkenhammer.de také pár starých 
fotografi í místa, které se nám po válce stalo novým 
domovem. Pro mé potomky jsem sepsal Paměti, 
kde mám poznámky o mém životě. Po otci jsem 
zdědil rodokmen, který jsem rozšířil a získal i nové 
poznatky o předcích. Zcela náhodou jsem se dostal 
také k větvi předků mé ženy. Děkuji vám, že se 
věnujete historii vašeho krásného města a nedivím 
se, že seriál o předměstích měl úspěch. Posílám 
vám fotografi i domu na předměstí Karlových Varů, 
kde jsme bydleli ve druhém poschodí. V přízemí 
nalevo od vchodu byla prodejna pečiva, sousedící 
s naší kuchyní. Na další fotce jsem se svým otcem 
před prodejnou. Dokumenty Karla Adaschka jsem 
také předal archivu v Rybářích. Také v mém dnešní 
bydlišti, Lázních Bělohrad vyšla v prosinci 2009 
kniha o historii. Měla náklad 2000 výtisků a byl 

o ní velký zájem. Jsem rád, že ani v Karlových 
Varech lokál patrioti nevymřeli a že se starousedlíci 
i ti nově příchozí zajímají o regionální historii místa, 
kde mají domov.
 (Rudolf Velebil, Barákova 377, Lázně Bělohrad)

Autor vzpomínky s tatínkem

Vzpomínka na Karlovy Vary

Jednoho letního dne jsem volal veliteli Městské 
policie Bc. Marceli Vlasákovi. Přišla stručná 
SMS - "Jsem na transfuzní stanici, zavolám 

později." Slovo dodržel. Já jsem se pak dozvěděl, 
že návštěva "transfuzky" nebyla služební záleži-
tostí. Byl darovat krev. Já sám jsem byl čestným 

dárcem až do svých 65 let. Vážím si každého, 
kdo dává to nejcennější ve prospěch spoluobča-
nů. Domluvil jsem si proto s velitelem strážníků 
schůzku. Výsledkem našeho posezení a mých 
otázek jsou následující řádky. Marcel Vlasák začal 
s darováním krve v roce 1991, kdy vykonával 
základní vojenskou službu na Slovensku. Bylo to 
v nemocnici Poprad. 
Další odběr se konal až v roce 1993 v Karlových 
Varech, kdy již působil v řadách Městské policie. 
Tehdejší velitel udělal nábor mezi strážníky a sám 
šel příkladem. Dnes má za sebou již 86 odběrů, 
postupně získal bronzovou, stříbrnou i zlatou pla-
ketu MUDr. Janského, je i nositelem Zlatého kříže 
III. stupně, který se uděluje za 80 a více odběrů. 
Samozřejmě mě zajímalo, zda jsou v řadách MP 
další dárci. Z celkového počtu 89 zaměstnanců 
aktuálně pět stále daruje krev, osm mladých stráž-

níků a tři asistenti MP jsou přihlášeni do registru 
dárců kostní dřeně. Za všechny čestné dárce 
jmenuji strážníka Dušana Fečíka z operačního 
střediska. Ten letos završil 20 let služby a má již 80 
odběrů, takže brzy také dostane Zlatý kříž. Přes 10 
let je u MP Tomáš Vejvoda, který pracuje na pultu 
centralizované ochrany a je nositelem zlaté plakety 
(za 40 odběrů). Upřesňuji, že všechny odběry jsou 
bez fi nanční náhrady. Co dodat závěrem ? Strážníci 
Městské policie nejen pečují o bezpečnost ve 
městě, nejen dávají pokuty, botičky na auta, často 
zachraňují životy lidí i zvířat, pořádají besedy, 
školení a akce pro děti, studenty i seniory, plní i tu 
nejčestnější službu - darují krev k záchraně jiných. 
Dobrovolné dárcovství je totiž stále potřebné a ne-
nahraditelné. A za to patří městským strážníkům 
veliká pochvala.
 (Zdeněk Musil, zastupitel města)

Strážníci města jak je neznáme

Dokumenty původního majitele pekařství



9

• TIP NA VÝLET/INZERCE

Na okraji města vyrostla Nová vyhlídka 

Na rozhraní městské části Sedlec a obce 
Otovice bude 2. září otevřeno nové 
panoramatické vyhlídkové místo. Jedná 

se o molo ve tvaru ulity, otočené směrem na 
panorama Krušných hor. Vyhlídkové molo je 
vyrobeno z pozinkovaných nosných ocelových 
prvků, pochozí plocha je  z dubových hranolů. 
Celková délka vyhlídkového mola je 33 metrů 
s nejvyšším bodem 2,5 metrů nad terénem. 
Investor  i obec Otovice  se pospíšili a tak 
vyhlídkové molo dostalo ještě před otevřením  
název Nová vyhlídka. Z jeho plošiny je možné 
si za příznivého počasí prohlédnout panorama 
Krušných hor včetně nejvyšší hory Klínovce. 
Vyhlídkové místo - molo je součástí realizo-
vaného developerského projektu – území pro 

výstavbu 14 rodinných domů, ve kterém je již 5 
domů dokončeno. "Snažíme se dát ke každému 
projektu něco navíc. Chceme, aby území získalo 
konkrétní přidanou hodnotu. V tomto případě 
se jedná o právě otevíranou Novou vyhlídku. 
Autorem projektu je architekt Richard Sidej ze 
studia Znamení čtyř Praha, zhotovitelem byl 
PLASTMETALCHEM s.r.o., Sokolov, stavební 
práce zajišťovala společnost VIDEST s.r.o. Práce 
začaly loni v létě," říká ředitel společnosti Moyo 
holding ing. Jan Humplík. Lokalita klidného 
bydlení tak získala originální otevřenou vyhlídku 

na panorama Krušných hor, která bere dech. 
Společnost Moyo holding, a.s. působí na Karlo-
varsku již více jak 20 let. Připravovala území pro 
stavbu obchodních center na Dolní Kamenné 
a Staré Roli. Připravila území pro výstavbu 43 
rodinných domů U Vysílače ve Staré Roli, dále 
pak lokality v Otovicích U Kovárny a nyní tady 
U Nové vyhlídky. Právě poslední projekt je na 
základě ohlasu odborné i laické veřejnosti po-
važován za nejzdařilejší. Adresa U Nové vyhlídky 
patří již nyní k těm nejatraktivnějším v celém 
okolí Karlových Varů.
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hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Chválím naši porodnici
Před nedávnem se mi narodil vnuk a udělali mi radost 
nejen dcera se zeťem, ale mám i velmi příjemný pocit 
z toho,  jak se s celou věcí popasovali naší karlovarští 
porodníci.  Přiznávám, že porod vnoučete jsem očekával 
s mírnými obavami. V ještě čerstvé paměti mám totiž 
vlastní zážitky z doby „rozvinutého socialismu“, kdy 
se rodily mé děti, i vyprávění maminek tehdejší doby, 
která neměla daleko k hororům.  Tehdy se totiž doktoři 
ani sestry s našimi manželkami a dětmi moc nepárali. 
Mámy na pokojích bez náležité péče a informací, brečící 
mimina naštosovaná vedle sebe v příslušných prosto-
rách porodnice a taťkové stepující pod balkonem toužící 
aspoň na chvilku zahlédnout svoji ratolest – to jsou mé 
vzpomínky na dobu doufejme již dávno minulou. Dnes je 
situace diametrálně jiná. Na taťku u porodu se již hledí 
pomalu jako na povinnost a jeho přítomnost je vítána. 
Navíc má možnost pobývat se svou ženuškou  i v době 
před narozením i po něm a kompletně tedy prožít ten zá-
zrak zrození nového života. A když se k tomu přidá vlídný 
a profesionální přístup ze strany doktorů, sester a všeho 
zdravotního personálu kolem, pak není divu, že si někdy 
i ti noví máma s tátou radostí zabrečí.Tak takto nějak 
(velmi zkráceně) mohou z povzdálí sledovat narození 
vnoučete v K.Varech  současní i nastávající dědové.
P.s. Chtěl jsem původně napsat také o zvláštních 
poměrech, které již delší dobu v Karlovarské krajské 
nemocnici panují.  O nezájmu a nekompetenci krajských 
politiků, o složitých podmínkách zdravotního personálu, 
o tom, jak nemocnici opouštějí či jsou „odcházeni“ 
odborníci, o nekoncepčnosti krajského zdravotnictví, 
o výměnách ředitelů nemocnice a čekání na zázrak, 
o zadluženosti dříve prosperující nemocnice…, ale nač 
si kazit náladu, když v nemocnici existují lidé, kteří se 
přes to přese všecko dokážou chovat jako profesionálové 
a přitom lidsky.  Díky za to.                                       
 Otmar Homolka, zastupitel města

Naše město nevzkvétá
V červnových KRL Mgr. Štěpánka Steinová ve svém 
příspěvku“ Koho trápí úbytek obyvatel“ kromě podivu 
nad “lhostejností až arogancí," s jakou na červnovém 
zastupitelstvu smetl primátor argumenty o klesajícím 
počtu obyvatel a s tím spojeného klesajícího příjmu 
města, vyzývá čtenáře k hledání příčin této neblahé 
situace a k hledání nápravy. Tou nejpodstatnější příčinou 
je neustále klesající počet hostů ( v roce 2013 o další 
3 % oproti roku 2012 – a to ještě nebyla Ukrajinská 
krize a klesající rubl ).Hosté totiž byli celá staletí  páteří 
prosperity Karlových Varů a jejich obyvatelstva. V oněch 
dobách však vždy řídili město lidé, kteří dobře věděli, 
že ,,Karlovy Vary budou fungovat a bohatnout jen pokud 
budou sloužit v prvé řadě svým návštěvníkům a nikoliv 
svým obyvatelům...Přičemž hosté při vší úctě k fenomé-
nu karlovarských léčivých vod nebudou ochotni strávit 
tři týdny ve městě, kde je už po sedmé hodině večer 
mrtvo‘‘. Obě doslovné citace jsou z „Diskuze o budouc-

nosti  Karlových Varů“  ( Karl.noviny 10.2.1995), jejichž 
autorem nebyl nikdo jiný, než  známý spisovatel a karlo-
varský patriot Zdeněk Šmíd. Tehdy také už předpověděl 
postupné snižování příspěvků nemocenských pojišťoven 
na lázeňskou péči a nutnost zaměření na movité samo-
plátce. O 8 let později v ofi ciální anketě našich hostů  
vyjádřilo ze 450 dotázaných  90 % nespokojenost  právě 
v oblasti kultury a zábavy ,,Vary jsou krásné, ale nudné 
míní hosté ‚‘‘(MfDnes 20.10.2003.) Kde však jsou dnes 
v té době ještě běžné každodenní kolonádní koncerty 
KSO po celou sezonu, kde jsou desítky podniků s živou 
hudbou, kde jsou fi lmové a televizní štáby, kde je Karlo-
varské kulturní léto před LH Thermal, kde prázdninové 
každodenní koncerty různých žánrů na Sadové koloná-
dě? Proč nejsou využívány perfektní sálové a ubytovací 
kapacity města pro řady kongresů, sympozií, seminářů, 
sjezdů a valných hromad velkých společností? Kde jsou 
nabité hotely, lázeňské domy, plné kavárny, restaurace 
a kolonády? Je tu totiž draho, je tu nuda, nezájem, 
neprofesionalita a naprostá ignorance zájmů a potřeb 
návštěvníků města. Z toho všeho vyplývá nedostatek 
dobře placených míst a odchod zejména mladých per-
spektivních lidí tam, kde je pro ně uplatnění. Až jednou 
nějaké nové vedení  města  konečně zjistí, že investice 
do dalších hal a cyklostezek (nic proti nim) kýžený obrat 
nezajistí a nezačne investovat především do atraktivity 
našeho města  pro  movitou a náročnou klientelu, která 
zatím utrácí za své zdraví nemalé prostředky  jinde , 
v prostředí společenské atraktivity,kultury a zábavy, pak 
začne naše město  opět ožívat a vzkvétat. 

Ivan Šendera

Drzost či ztráta soudnosti
Po přečtení článku "Co bude s lékařskými ordinacemi" 
od zastupitele Hybnera v Hydeparku KRL 8 si kladu 
otázku, zda se autor dočista zbláznil nebo ztratil poslední 
zbytky zábran?! Už nadpis je dosti zavádějící a po 
přečtení první věty jsem nevěděl, zda se mám smát nebo 
plakat, myšleno v kontextu všemožných skandálů s jeho 
ne právě zanedbatelnou účastí. Ono tak úplně nepůjde 
o lékařské ordinace jako o politické body. V první řadě 
si myslím, že nejen pro vedení města ale i pro všechny 
jeho občany je lepší vyrovnaný rozpočet města než 
vyrovnaný rozpočet domácnosti pana zastupitele. Ano, 
v porovnání s tímto politikem a prodejem majetku je ka-
ždý radní v republice úplné nemehlo. Dovolil bych si zde 
připomenout nevýhodné prodeje majetku uskutečněné 
za jeho éry, které lze dohledat na internetu. Ne náhodou 
provozuje v současné době pan Hybner salon s thajský-
mi masážemi právě v jedné z těchto nemovitostí. Na to, 
jak k němu přišel a proč se k němu nemůže ofi ciálně 
přihlásit (protože by nejspíše skončil ve vězení), se ho 
můžete dotázat například na dalším zastupitelstvu. Kde 
se, ale vzal jeho opovržlivý přístup k "postsovětským" 
kupcům, kteří ještě donedávna patřili k jeho "obchod-
ním" partnerům? Ještě na jednání zastupitelstva 24. 6. 
kritizoval vyvěšení ukrajinské vlajky právě s ohledem na 

klesající počet turistů z Ruska. Osobně se domnívám, 
že postup při prodeji majetku systémem kdo dá víc je 
správný nebo přinejmenším lepší než kdo dá míň, ale víc 
mi přihraje. A lékaři a jejich ordinace? Troufám si tvrdit, 
že sehnat novou ordinaci není v dnešní, administrativní-
mi prostory "přecpané" době, žádný problém a pacient 
si ke svému lékaři cestu vždy najde a možná, že nako-
nec ocení i ty nové prostory. Na závěr asi nezbývá než 
konstatovat, že pan Hybner se na sklonku své politické 
kariéry chová podle hesla: "tonoucí se stébla chytá", ba 
co hůř, využívá a zneužívá neznalosti občanů o jeho pů-
sobení a praktikách ve všech různých funkcích ať už na 
radnici příp. na krajském úřadě (o jeho působení v ROPu 
Severozápad třeba někdy příště). Poslední odstavec již 
momentálně není úplně aktuální, jelikož pan Hybner opět 
převlékl dres a chystá se opět kandidovat. Nezbývá než 
doufat, že voliči tentokráte nezapomněli a nedají mu 
příležitost opět předvést své (ne)schopnosti.              

Jan Pickenhan                            

Je poplatek správný? 
Jako maminka dvouleté dcery jsem se již v předstihu 
začala zajímat o to, jak funguje předškolní vzdělávání 
v Karlových Varech. Vynechám-li různé komerční či 
alternativně laděná zařízení, zůstanou mi nabídky kar-
lovarských mateřských škol. Školky jsou dnes většinou 
krásně opravené, mají zahrady pro venkovní aktivity 
a nabízejí pestrý jídelníček pro děti. Je vidět, že se do 
nich v uplynulých letech investovaly desítky milionů. O to 
více, je pro mě zarážející skutečnost, že za pobyt dětí 
se vybírá tzv. školkovné, které činí přibližně 400 korun 
měsíčně včetně letních prázdnin, kdy děti do školky 
nechodí. Rovnou přiznávám, že jsem schopná školkovné 
platit a můj rozpočet školkovné nezruinuje. Přesto vím 
ze svého okolí o maminkách, pro které čtyřsetkorunový 
poplatek každý měsíc je citelným zásahem do hospoda-
ření. Především samoživitelky, maminky v těžké životní 
situaci, nebo takové, které na soudem přiznané alimenty 
často čekají celé měsíce, takový poplatek zatěžuje. 
Vedení města by mohlo ve světle svých stomilionových 
investic zvážit, zda školkovné od mladých rodin, které 
mají často složitou ekonomickou situaci, neboť jsou 
zatíženy hypotékami a neochotou zaměstnavatelů vy-
cházet vstříc mladým maminkám pečujícím o dítě, není 
tak trochu „bičem“, který dopadá na nesprávná záda. 
Nabízí se myšlenka, zda současný postoj vedení města 
není dán tím, že v radě města není ani jedna žena a naši 
radní nemají díky svým příjmům s placením školkovného 
potíže. Zrušení poplatku za pobyt dětí ve školkách měst-
ský rozpočet bezpochyby unese, chce to jen o malinko 
si utáhnout opasek někde jinde – u předražených 
pražských advokátů najímaných městem, u zahraničních 
cest, nebo na odměnách značného počtu členů mnoha 
komisí a výborů. Zrušení poplatku za pobyt ve školce 
není kontroverzním tématem ani dírou do rozpočtu 
města. Je to pomocná ruka mladým rodinám, kterou 
bych ráda nabídla. JUDr. Hana Zemanová 

Tato stránka je věnována necenzurovaným, neanonymním názorům zastupitelů a občanů města na aktuální politická a komunální témata. Příspěvky s uve-
dením jména a mailu autora zasílejte na: radnicnilisty@mediaas.cz. Uzávěrka pro KRL č. 10 je 17. září 2014.
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JAK TO VIDÍ ZASTUPITELÉ 
Přinášíme volební bilanci politických klubů 
Zastupitelstva města za období 2010-2014. 
Všech devět politických stran a sdružení, 
zastoupených v ZM, dostalo stejnou pří-
ležitost (2000 znaků) otisknout zde své hod-
nocení. Pouze klub zastupitelů ČSSD tuto 
příležitost nevyužil a  příspěvek do našeho 
souhrnu neposlal.

KARLOVARSKÁ OBČANSKÁ ALTERNATIVA

Petr Kulhánek

V uplynulých letech jsme otevřeli kauzy minulos-
ti jako Lázně III, KV Arenu, Golf, zahradnictví Na 
Vyhlídce. Získali jsme historický majetek např. dům 
ředitelství I. P. Pavlova, Starou Vodárnu a desítky 
menších. Zachránili jsme a rozvíjíme symfonický or-
chestr, činohru divadla, Letní kino, plánujeme obnovu 
Alžbětiných lázní. Rozpočet města byl srovnán na 
vyrovnaný. Usilujeme o otevřenost přímými přenosy 
ze zastupitelstva, jmenovitým hlasováním rady, dis-
kusními fóry, primátorskými dny s právní poradnou. 
Transparentní zakázky šetří desítky milionů korun. 
Chráníme hodnoty města prvním moderním lázeň-
ským statutem v ČR, opravujeme památky a tvoříme 
nový program regenerace, stali jsme se kandidáty 
do UNESCO, předsedáme Sdružení lázeňských míst. 
Špičkové Infocentrum boduje na webu i veletrzích, 
obnovili jsme po 20 letech Balneologický institut. 
Zpracovali jsme cyklogenerel města a stavíme 
chybějící cyklostezky. Připravili jsme podklady pro 
programovací období 2014-2020 i regulaci cizoja-
zyčných nápisů. Nejen dokončujeme rozpracované 
projekty z evropských dotací, ale vkládáme i nové 
evropské miliony do dalších projektů - Stará Role, 
plavecký bazén, míčovou halu a centrum zdraví 
a bezpečí doplní cyklomost k meandru a venkovní 
bazén. Obnovili jsme Sv. Linhart, oživili okolí, mimo 
jiné lanovým centrem. Masivně využíváme veřejně 
prospěšné práce k úklidu města, opravili jsme vý-
znamné komunikace, vytrvale podporujeme sociální 
služby a máme projekt na nový domov pro seniory. 
Strážníci jsou mobilnější, a to jak v okrajových 
částech, tak na pěší zóně, je tu i trvalá i kolonádní 
hlídka. Vyhlášky zregulovaly hazard, ochranu čistoty 
a zeleně, podomní a pochůzkový prodej. Parkovné 
a jízdné v MHD lze platit SMS.  Lidem jsou mnohem 
častěji k dispozici velkoobjemové kontejnery a trvale 
nádoby na bioodpad. Ujaly se Farmářské trhy a zů-

stala oblíbená burza. Rolava se opět stala dobrým 
koupalištěm, opravili jsme Lidový dům, Skatepark 
i minihřiště v Sedleci. Více podporujeme sport a kul-
turu, od obrovských akcí typu půlmaraton a fi lmový 
festival až po zájmové kluby a kroužky. 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 

Jaroslav Růžička

Konec volebního období je vždy spjat s bilancí 
úspěchů či neúspěchů. To naše hodnocení bych 
nadepsat titulkem Čtyři roky bez skandálů. Po čtyřle-
tém působení zástupců hnutí Starostové a nezávislí 
(STAN) ve vedení města je nesporné, že za námi 
nejsou losovačky, netransparentní prodeje, klienteli-
stické způsoby rozhodování při veřejných zakázkách 
ani korupční jednání, jak jste mohli být svědky 
v předchozím období. Snažili jsme se být dobrými 
správci Vašeho majetku a zlepšit prostředí, ve kterém 
žijete. Podařilo se zrekonstruovat či opravit historicky 
největší plochu komunikací a chodníků, započala 
rozsáhlá renovace veřejných prostor ve Staré Roli 
i ostatních částech města, vybudovaly se další části 
cyklostezky podél Ohře, energeticky úsporně se 
opravily fasády škol a školek, vzniklo environmentál-
ní a sportovní centrum Linhart, úspěšně se postavilo 
Bazénové centrum, zahájily se práce na Hale pro 
míčové sporty a Centru zdraví a bezpečí. Podpořili 
jsme sportovní oddíly, kulturní i sociální organizace, 
jejich podpora byla největší od revoluce. Začali jsme 

řešit všechny tzv.“staré kauzy“ bývalého vedení, 
i když bohužel, ne naší vinou, nejsou dosud vyřešeny 
(kromě prodeje Lázní III, kde město získalo navíc 90 
mil. Kč).  Projektově je připravena řada nových akcí, 
které čekají na realizaci (další rekonstrukce ulic, 
Domov pro seniory, přednádražní prostor, přístup 
a parkoviště u meandru, další cyklotrasy, bezbariéro-
vé trasy, úpravy stezek a mostů, nové plochy zeleně 
atd.). Vznikly i koncepční materiály, které ovlivní 
vzhled města v dalším období – Studie prostorových 
regulativů, Plán ochrany památek, Strategický plán 
udržitelného rozvoje města, Cyklogenerel, Plán 
bezbariérových tras, rozhodující část územního 
plánu. Ne vše se však povedlo. Stále se snažíme 
o zlepšení čistoty města, a i když jsme posílili tuto 
činnost technicky i personálně, výsledky nepovažu-
jeme za dostatečné. Rovněž s parkováním ve městě 
nejsme spokojeni a proto máme připraveny projekty 
na zvýšení kapacit. Chceme pomoci dále zlepšovat 
prostředí, vše však záleží na tom, zdali získáme ve 
volbách Vaši důvěru. Děkujeme za ní.

ODS

Petr Bursík

Zastupitelé zvolení za ODS měli možnost uplynulé 
čtyři roky posoudit nejprve z optiky opoziční, kdy 
první rok a půl jsme byli konstruktivní opozicí 
a poté, co se bývalá koalice sama rozpadla po svých 
vnitřních sporech, jsme byli osloveni s nabídkou 
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podílet se na vedení města. Přijmutí nabídky stát 
se součástí vládnoucí koalice předcházela v řadách 
ODS dlouhá diskuse. Mnozí naši členové dávali 
přednost důsledné opoziční práci, která je mnohem 
jednodušší, přesto zvítězil názor odpovědnější části 
ODS, že ku prospěchu města bude zapojit se aktivně 
do řešení problémů a nekalkulovat s politickým 
ziskem. Po příchodu ODS do vedení Karlových Varů 
jsme důsledně prosazovali náš program, a ačkoliv 
jsme mohli věci ovlivnit jen polovinu volebního 
období, velkou část závazků k voličům jsme splnili. 
Mám upřímnou radost, že se nám daří postupně 
odstraňovat jakési „vředy“ z tváře města. V praxi je 
to vidět třeba na provedení rozsáhlé demolice garáží 
v dříve nebezpečné lokalitě v Jabloňové ulici ve Staré 
Roli. Po dlouhých desetiletích jsme dokázali odstranit 
odpudivou ohradu a zarostlé zákoutí vedle kostela 
Máří Magdalény a na tomto místě je dnes park 
určený k odpočinku. Spokojenost panuje v řadách 
návštěvníků karlovarské burzy, kterou jsm e nejen 
přemístili do důstojnějších prostor, ale stala se i, na 
rozdíl od dob minulých, zdrojem příjmů pro městský 
rozpočet. Z mapy Bohatic zmizela ruina bývalé 
vojenské správy, prostory bývalé vodárny u meandru 
Ohře se změnily k nepoznání, neustále vylepšujeme 
volnočasový areál Rolava. V posledních dvou letech 
jsme také investovali skoro padesát milionů korun 
do mateřských škol.Velmi aktivně jsme přistoupili 
k možnosti získat zpět majetek, jenž historicky 
Karlovým Varům patřil. Přestože jde o věc mimořád-
ně komplikovanou, trvá ODS důsledně na tom, aby 
se práce k jeho navrácení skutečně poctivě provedly 
a výsledky jsou patrné. Už v tuto chvíli se nám 
podařilo do majetku získat několik domů a přibližně 
200 tisíc metrů čtverečních pozemků. Část majetku 
můžeme následně zpeněžit, část si město ponechá 
a bude jej pronajímat. I přes výše popsané je zřejmé, 
že Karlovy Vary potřebují také v dalších letech 
nemalé investice a pečlivě připravený program ke 
svému rozvoji.

TOP 09

Radek Novotný

Dostali jsme prostor 2000 úhozů k tomu, abychom 
Vás mohli oslovit a zbilancovat čtyři roky našeho 
působení na radnici. Po úvodních pokusech dělat zde 
výčet všeho, co se nám podařilo a co považujeme za 
důležité, jsme zjistili, že bychom potřebovali prostoru 
mnohem více. Stejně velký prostor bychom potřebo-
vali i pro bilanci toho, co jsme nestihli. V konečném 

důsledku by šlo o sdělení, co se podařilo nebo 
nepodařilo celé koalici. I když každá z koaličních 
stran měla někdy své priority jinde, v konečném 
důsledku se jednalo vždy o kolektivní rozhodnutí, 
neboť bez obecného koaličního konsenzu by se 
nepodařilo prosadit nic.Přesto se asi sluší nějakou 
bilanci udělat. Co tedy považujeme za nejdůležitější?  
V prvé řadě se povedlo vrátit na radnici politickou 
kulturu. Opozice je dnes vnímána jako rovnoprávný 
oponent a na rozdíl od dob minulých, má neomezený 
prostor projevu na zastupitelstvu i možnost účasti 
ve všech výborech a komisích. Občan má přístup ke 
všem zásadním informacím bez toho, aby je musel 
někde pokoutně shánět, nebo o ně bezvýsledně 
žádat. Pro někoho to mohou být zdánlivé malič-
kosti, ale my to považujeme za věci zcela zásadní. 
Můžeme diskutovat o tom, zda byl nebo nebyl někde 
opraven chodník a zda se mělo investovat více. To 
jsou otázky, které bude řešit každé vedení města. 
Za důležité však považujeme to, že se tak děje zcela 
otevřeně, kontrolovatelně a bez postraních úmyslů. 
Důkazem toho je fakt, že jsme nedali médiím prostor 
pro řešení jakýchkoliv skandálů. Ne vždy tomu tak 
bylo. Nyní před volbami se leckde dočtete, co vše 
pro Vás různá politická uskupení po volbách učiní. 
Je možné naslibovat cokoliv, ale pouze odpovědný 
politik to bude dělat tak, aby nezadlužil budoucí ge-
nerace. O to jsme se vždy snažili. Příkladem budiž, že 
jsme se z rozpočtového schodku 350 mil. Kč v roce 
2011, který nám zanechalo předchozí vedení, dostali 
k vyrovnanému rozpočtu v roce 2014. Jsme rádi, že 
se nám o této zásadní věci podařilo přesvědčit i naše 
koaliční partnery ve vedení města, jehož jsme byli 
nedílnou součástí, byť to některá média ignorovala. 
Považovali jsme za čest pracovat pro naše město 
a budeme poctěni, když nám to v nadcházejících 
volbách znovu umožníte. 

ALTERNATIVA

Jiří Kotek

ALTERNATIVA završila bouřlivé opoziční období 
2006-10 dokumentem „Opoziční účet“, ve kterém 
vyjmenovala a vyčíslila 25 nejkřiklavějších korupč-
ních případů, v nichž předcházející koalice připravila 
město o 3 milardy Kč. Zejména díky této protikorupč-
ní iniciativě zvolili občané v roce 2010 nové subjekty 
na úkor ODS, ČSSD, KSČM a dali vzniknout křehké 
4-koalici. ALTERNATIVA velmi významně přispěla 
ke vzniku této koalice a k formulaci zásadních 
dokumentů tj. „Koaliční smlouvě“ a „Programovému 

prohlášení“. Do nich promítla komplexně své progra-
mové priority. Tyto jsou dnes uvedeny na bilančních 
vývěsních štítech úspěchů koaličních stran, aniž 
by ony sami udělaly něco významně aktivního pro 
jejich realizaci. Když se tedy na volební období 
2010-14 podíváme jediným možným způsobem, 
konfrontací volebních slibů 2010 s dosaženým v roce 
2014 uvidíme, jak jednotliví političtí reprezentanti 
skutečně naplnili tato očekávání či jak se s nimi 
míjejí. Podle volebního slibu „DOST a ZMĚNA“ 
začala ALTERNATIVA díky mé osobní kompetenci od 
prvního dne po volbách tyto kauzy řešit. Tato aktivita 
vyvolala poprask a obrovské tlaky vlivných hybatelů 
a odstřihnutých politiků. Bohužel tomuto tlaku 
ve městě máloco odolalo, zejména sama křehká 
koalice. Ta se po 8 měsících defi nitivně rozložila tím, 
že Kulhánkova KOA odstoupila od uzavřené koaliční 
smlouvy a povolala ke spolupráci zpět ODS. Samo 
ALTERNATIVNÍ uskupení se zde rozdělilo a jeho část 
převzala funkční a výkonná postavení, aby následně 
splynula v této koalici do staronových kolejí. V těch 
se zadrhla další důrazná řešení a vypořádání s ko-
rupční minulostí a také s odpovědností konkrétních 
osob. Dopaběrkovaly se prebendy některých sporů, 
které jsme rozjeli a městu jsme tak stihli zajistit 
alespoň zlomek, tj. v řádu přes 200 mil. Kč, kterými 
se koaliční reprezentanti v médiích notně pyšnili. 
Problém korupce a klientelismu s majetkovými a fi -
nančními tunely pokládáme za zásadní, protože velmi 
významně paralyzují město nejen fi nančně. Dusí 
totiž jeho přirozený rozvoj, podnikatelské i občanské 
prostředí a lidem berou naději a důvěru v náš mladý 
demokratický systém. Zejména mladé Karlovaráky to 
demotivuje a proto z města odcházejí. To je zcela zá-
sadní a má to dopad do všech dalších oblastí. Kauzy 
se nadále zásadně neřeší – pro ilustraci: zapůjčená 
a následně pronajatá Teplárna nadále visí v této pa-
vučině dál. Protikorupční řešení ztroskotala a zvířené 
naděje uvízly v „klidu na práci“za fasádní slušností 
funkcionářů. Nikdo nebyl pohnán k žádné odpověd-
nosti a nová koalice vysílá policii signály, že škoda 
nikde žádná není. Dále se rozhazují evropské dotace 
na velmi sporné a drahé investiční akce. Stejně tak 
koalice uhájila přezaměstnaný magistrát před zužují-
cí restrukturalizací a také existenci všech zbytečných 
městských společností s trafi kami pro politiky a je-
jich spřízněnce. Ze své opoziční lavice jsem vytrvale 
přednášel naše ALTERNATIVNÍ snahy proti trapným 
intrikám koalice nejen protikorupčními intervencemi, 
ale také oponenturou proti dalším úletům radních, 
jako například rušení Domova důchodců ve Staré 
Roli, potírání malířů a pouličních umělců, legalizace 
pochodu Neonacistů městem apd. Z těchto aktivit 
významně vyčnívá kličkování před zásadní regulací 
hazardu a jeho zákazem i před vyhlášením referen-
da, aby občané nemohli sami rozhodnout. Tyto jsme 
doprovodili veřejnými aktivistickými akcemi. Bohužel, 
také regionální redakce neodolaly tlakům a přestaly 
ve věcech publikovat naše názory. ALTERNATIVNÍ po-
hled na uplynulé volební období je proto velmi kyselý 
a rozpačitý. Koalice zklamala naděje Karlovaráků, 
které v nich vzbudila euforie z vítězných voleb 2010. 
Tato atmosféra významně zastírá mírné pozitivní 
stagnace, které by se při pečlivé snaze v koaliční 
práci najít daly.
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• ZASTUPITELSTVO MĚSTA

O CO JIM JDE

Otmar Homolka

I přes návrat ODS do vedení města a náš odchod 
do opozice, nehodnotíme uplynulé volební období 
vyloženě negativně. Co se podle našeho názoru 
povedlo, že se zásadně snížila korupce a vysávání 
městského majetku politiky přes vybrané subjekty 
z regionu.Byla zavedena transparentní výběrová 
řízení na veřejné zakázky, čímž se šetří  množství 
peněz. Byla zahájena stabilní podpora kultury ve 
městě (Divadlo, KSO, Husovka, Lidový dům). Byla 
rovněž zpracována studie ochrany památkové 
zóny, která město ochrání před architektonickými 
zvěrstvy typu garáží u Imperialu, Rezidence Krá-
lovská Vyhlídka apod. Za úspěchy našeho Hnutí 
O co jim jde?! považujeme zejména záchranu 
a zprovoznění letního kina,  rozjetí farmářských 
trhů, zpracování cyklogenerelu pro město Karlovy 
Vary a podporu cyklodopravy ve městě, otevření 
magistrátu pro občany i mimo úřední dny, zefek-
tivnění provozu areálu Rolava a tržiště ve Varšav-
ské (milionové úspory). Za úspěch považujeme 
také záchranu domova důchodců ve Staré Roli 
a prosazení přípravy výstavby nového  (U Vysíla-
če). Mnoho zásadních věcí se však stále nedaří. 
Majetek města se stále rozprodává jen proto, aby 
se kryl defi cit rozpočtu. Turisté a návštěvníci ze 
západních zemí nejeví o Karlovy Vary zájem (proč 
asi?). Správu města považujeme za neefektivní, 
je třeba změnit organizační strukturu magistrátu, 
městské organizace jsou za vysoce vynaložené 
prostředky nepříliš efektivní (MHD 70 milionů, 
Městská policie 40 milionů) a řešení problémů 
občanů je velmi zdlouhavé. Smluvními partnery 
města jsou mnohdy stejné subjekty, jako v době 
odstrašujících korupčních kauz (losovačka, prodej 
golfu, Lázní III aj.);  je třeba důsledně prověřit 
všechny smlouvy města. Město se nezmohlo na 
revizi akcí fi nancovaných z prostředků z EU (ROP 
Severozápad) a slepě pokračuje v nepotřeb-
ných investicích, případně narychlo a ukvapeně 
investuje (Centrum zdraví a bezpečí, nedomrlý 
venkovní bazén – 25 m a 3 dráhy, lávka přes 
Ohři u Intersparu). V podpoře sportu nadále vítězí 
lobismus vybraných subjektů vrcholového sportu 
nad uváženou podporou výkonnostního a rekreač-
ního sportování široké veřejnosti. Zkrátka a dobře, 
je potřeba toho ještě hodně vylepšit.  Radnice 
by se měla každopádně více zabývat problémy 
obyčejných lidí ve městě a snažit se, aby se jim 
v jejich městě líbilo. 

KSČM

Věra Bartůňková

Dovolte mi ve stručnosti zhodnotit naše čtyřleté 
funkční období. Ne, nebojte se, nebudu vychvalovat, 
co všechno se nám povedlo. Ono totiž toho zase 
není až tak moc. Nejprve si musíme připomenout, 
že jsme již tradičně v opozici. Ovšem troufám si 
říct, že v konstruktivní opozici. Ihned po zvolení 
jsem to za sebe a kolegy prezentovala, nemáme 
problém a nikdy jsme neměli s vyjádřením podpory 
dobrým věcem. I když se nám mnohdy kolegové 
zastupitelé divili, jak je možné, že hlasujeme každý 
jinak. Když chtěla vládnoucí K8 pomoci u některých 
bodů s hlasováním, vždy věděli, za kým mohou 
se svým požadavkem přijít a kdo je pošle někam. 
O mé osobě je známo, že mám problém s penězi do 
hokeje a tak se mnou nikdo neztrácí čas. Dokonce 
jsem na „čestném“ 6. místě seznamu nežádoucích 
zastupitelů, které vydalo vedení HC Energie. Jenže 
město jako takové nežije jen hokejem. Máme i jiné 
sporty, máme i jiné kulturní akce, máme i jiné 
priority – např. opravu silnic, chodníků, úpravu 
parků, dětských hřišť,… Jsem zastánce toho, aby 
se všichni hýbali, aby byl sport pro všechny, aby děti 
uměly zase skákat do dálky, házet krikeťákem, bě-
hat, závodit, kdo bude v čem lepší. Čtyři roky utekly 
jako voda v řece a my skládáme účty. Co jsme ze 
slibů, které jsme před zvolením dali, dokázali splnit? 
Já jsem už rovnou říkala, že nic neslibuji, protože 
nic nepůjde splnit bez vůle většiny. A to se potvrdilo 
doslova. Přikláním se k většině v případě, že jde 
o dobrou věc. A stejně tak to dělají i mí kolegové ať 
už jde o  - dnes už i poslance Mgr. Jaroslava Borku, 
o ostříleného kolegu PhDr. Zdeňka Musila i Josefa 
Murču. Snažíme se přenášet názory občanů na 
jednání. Máme skoro vždy zastoupení při jedná-
ních nad ožehavými problémy. Je třeba pochválit 
vedení města, že pokud ví, že projednávaný bod do 
zastupitelstva bude problematický, nebo potřebují-
-li vysvětlit více věcí ohledně projednávané otázky, 
vždy svolají schůzku se zástupci všech klubů. Že ve 
většině případů jsou přítomni pouze zástupci KSČM, 
je již dávno známá věc. Ostatně kdo sledujete 
on-line zastupitelstva, občas to tam zazní. Co slíbit 
do dalších roků. Nic. Neslibuji, nevím, zda budu 
ještě zvolená, nevím, zda budu moci dál prosazovat 
zdravý selský rozum. Nic jiného se stejně dělat 
nedá. Věřím, že všechna manželství, která jsem za 
poslední cca 2 roky oddala, ještě fungují a děti, jež 
jsem přivítala mezi občánky Karlových Varů, jsou 
zdravé a šťastné v náručí svých rodičů.

KLUB LEVICOVÝCH ZASTUPITELŮ

Tomáš Hybner

Končící volební období se mi z pohledu Karlovaráka 
nehodnotí úplně lehce. Především první rok vládnutí 
pod taktovkou ideologie destrukce všeho, co se ve 
městě za minulá léta vybudovalo, byl pro každého 
karlovarského patriota velmi bolestný. V posledních 
čtyřech letech zabředlo naše město vinou špat-
ných rozhodnutí radních do celé řady problémů, 
z nichž se bude nyní jen velmi těžce a nákladně 
dostávat. Především je třeba poukázat na podivně 
„vysoutěžené“ právní služby, které se na magistrátu 
staly doslova černou dírou na peníze, v níž zmizely 
miliony korun z rozpočtu města. Nabízí se otázka, 
nakolik s tím souvisí, že hlavními právními poradci 
se stali především kamarádi některých členů vedení 
města. Ruku v ruce s tím jde podávání nesmyslných 
žalob a tím samozřejmě zajištěný tučný zisk pro 
advokátní kanceláře, bez ohledu na to, jaká škoda 
tím městu vznikne. Zaklínadlem se pro vedení města 
stal vyrovnaný rozpočet a k tomuto cíli si koaliční 
zastupitelé vybudovali Potěmkinovu vesnici v podo-
bě vyrovnaného rozpočtu, který si s velkou slávou 
schválili v prosinci loňského roku. Hned v březnu 
následujícího roku, poté co se svým úspěchem 
pochlubili veřejnosti, si potichu vzali úvěr 100 mili-
onů korun, kterým se celá konstrukce vyrovnaného 
rozpočtu zhroutila jako domeček z karet. Vzájemné 
dohazování si dotací do jednotlivých klubů a spolků 
ovládaných samotnými koaličními zastupiteli se také 
stalo běžnou součástí politické práce na magistrátu. 
Na druhou stranu se zcela zastavily významnější in-
vestice, které přirozeně vytvářejí pracovní místa pro 
Karlovaráky a jejich rodiny. K tomu se ještě přiřadila 
naprostá neochota ve výběrových řízeních poptávat 
přednostně fi rmy z karlovarského regionu a pomoci 
tím nedobré situaci na trhu práce. Právě proto by-
chom si v Karlových Varech do budoucna zasloužili 
nastavit priority, které nyní radnice nemá, případně 
nejsou nastaveny nikoliv směrem k občanům města, 
ale k zájmům poněkud jiným.
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• KULTURNÍ TIPY

KSO zahajuje 180. sezonu
Úctyhodných 180 let hudby završí tento měsíc 
Karlovarský symfonický orchestr. Tato skutečnost 
jej řadí mezi nejstarší symfonické orchestry světa. 
Sezonu uvede tradičně Dvořákův karlovarský 
podzim, nejstarší hudební festival ve městě. 
Festival se letos uskuteční již po šestapadesáté. 
Zahajovací koncert 180. sezony bude řídit šéfdiri-
gent KSO Martin Lebel. Na festivalu vystoupí spolu 
s KSO jeden z nejlepších českých houslistů Ivan 
Ženatý v Houslovém koncertu Roberta Schuman-
na a famózní jihokorejský klavírista světového 
renomé Kun Woo Paik ve Dvořákově Klavírním 
koncertu. Díla Antonína Dvořáka tvoří polovinu 

obou festivalových koncertů, jejichž program 
dále nabídne díla Jiřího Temla a Leoše Janáčka. 
S výjimkou Schumannova Houslového koncertu jde 
tedy výhradně o díla českých autorů.Prvními tóny, 
které zahájí festival, bude Dvořákův Slavnostní po-
chod. Zcela symbolicky, neboť právě tato skladba 
zazněla v podání zdejšího symfonického orchestru 
při první autorově návštěvě Karlových Varů v roce 
1879.  A na úvodním koncertě nebude chybět ani 
Dvořákova Symfonie č. 9 „Z Nového světa“. Rok 
2014 je Rokem české hudby a do jeho konce má 
KSO v zásobě ještě řadu výjimečných koncertů. 
  (Leon Havlíček)

Folklorní festival roztančí město
Letošní 19. ročník již dobře známého Karlovarského 
folklorního nabídne návštěvníkům program ve dnech 
2. až 7. září. Jako každoročně se můžeme těšit 
na soubory zblízka i ze vzdálených zemí. Letos ty 
nejexotičtější přijedou z Konga, Izraele a Gruzie. Z ev-
ropských souborů přivítáme Slovinsko, Severní Kypr 
a Slovensko. Uvidíme i české soubory, představující 
folklor našeho nejzápadnějšího kraje, a dva soubory 
z Moravy. Pořadatelem je folklorním souborem Dyleň. 
Festival zahájí 2. září Folklorní ochutnávka v Becher-

plaztu od 18:00. Následující dva dny budou koncerty 
v okolních městech, ve Františkových Lázních, 
Mariánských Lázních, Ostrově a Jáchymově. Ofi ciální 
zahájení festivalu je 5.září v 16:00 před hotelem 
Thermal a večer se od 19:30 přesunou účastníci na 
hlavní pořad festivalu, Svět tančí do koncertního sálu 
hotelu Imperiál. Tam se představí nejlepší zahraniční 
soubory. Sobota 6. 9. už roztančí celé město. Folklor 
si budete moci vychutnat před hotelem Thermal, 
Hlavní poštou, v Becherově vile i na kolonádách. 
V 16:00 vyjde od Vřídelní kolonády k Hlavní poště 
krojovaný průvod všech souborů. Ve velkém sále 
Thermalu v 19:30 vyvrcholí festival Galaprogramem, 
kde se představí všechny zúčastněné soubory tím 
nejlepším, co ve svém repertoáru mají. A v neděli 7. 
září si mohou diváci zazpívat se soubory na Snídani 
u pramenů, která začíná v 9:30 na Tržní kolonádě. 
Tečku udělá u Hlavní pošty v 10:30 Pořad národnost-
ních menšin. Více informací na www.kffestival.cz 
 (Lucie Lamačová)

Magický kolotoč 

promění Plzeň
Slavnostní zahájení projektu Plzeň – Evropské hlavní 
město kultury 2015 je plánované na 17. ledna 2015, 
ale město začne projektem žít s několikaměsíčním 
předstihem. Pro Karlovaráky je to tip na výlet za 
kulturou do Plzně.

Symbolem přerodu západočeské metropole v evropské 
centrum kultury je magická manéž pro děti i dospělé 
francouzského umělce a konstruktéra Francoise De-
laroziére z předměstí Paříže Le Manège Carré Senart. 
Kolotoč s obřími loutkami, zvoucí děti i dospělé k osed-
lání podivuhodných zvířat, doveze z Paříže do Plzně 
devět kamionů. Manéž kotví na plzeňském náměstí od 
září do listopadu 2014. Doprovází jí projekce na kated-
rálu Sv. Bartoloměje, inspirované jejím magickým svě-
tem. Plzeň je teprve sedmým městem, kde se manéž 
s mechanickými loutkami představí; dosud navštívila 
Paříž, Madrid, Portimão, Antverpy, Milton Keynes a Sé-
nart.  „Manéž je zážitkem pro každého, kdo do jejího 
světa vstoupí,“ zve umělecký šéf Petr Forman, který 
za nápadem do Plzně kolotoč přivézt stojí, a vysvětluje: 
„Do města, jehož rodáci položili základ světovému 
loutkářství a animovanému fi lmu, se vrací toto umění 
ve své vrcholné podobě rozvinuté tvůrci z Evropy, kteří 
se dílem našich mistrů nechali inspirovat. Spojení 
technologie, fantazie, hravosti a imaginace je určitě 
důležitým impulsem pro každého mladého či staršího 
návštěvníka k jeho dalšímu rozvoji. Fantazijní svět, 
který díky návštěvníkům ožívá, symbolizuje změny, 
které lidé v Plzni během příštího roku zažijí či sami vy-
tvoří.“ Le Manège Carré Sénart koncipoval a realizoval 
François Delarozière a La Machine. Byla fi nancována 
s pomocí Syndicat d’Agglomération Nouvelle de 
Sénart, de l’Etablissement Public d’Aménagement de 
Sénart a Unibail-Rodamco.  (Mirka Reifová)

O tom, že nejúspěšnější český zpěvák vystoupí 
v karlovarském hotelu Thermal jsme psal již 
v minulém čísle. Vstupenky nejdražších cenových 
kategorií jsou již rozebrány, ale přesto zůstává 
relativně dost lístků za přátelštější ceny. Vzhledem 
k charakteru velkého sálu hotelu Thermal jsou 
i vstupenky do druhé poloviny hlediště atraktivněj-
ší, myšleno mnohem blíž interpretovi, než většina 
vstupenek na zimní stadiony. Jako bonus můžete 
přičíst pohodlné sezení a příjemné prostředí lázeň-
ského hotelu a vyjde s toho jedinečná příležitost, 
jak si užít tento mimořádný koncert. 
Karlovarský koncert není vzhledem ke kapacitě 
místa zahrnut do bilančního turné, přesto i tady 
Karel Gott představí své nejoblíbenější písně do-
plněné o hity světové klasiky a i tady ho bude do-
provázet náš nejlepší taneční orchestr Boom Band 
Jirky Dvořáka. Vstupenky lze koupit v předprodej-
ních místech sítě Ticketpro, v Karlových Varech je 
najdete v Infocentru poblíž Sadové kolonády. Pro 
potřeby FKSP nebo dobírky přímo do schránky 
získáte podrobnosti na telefonu 603 889 845.

Vstupenky na Karla Gotta docházejí
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• SERIÁL: MOSEROVÉ

Zakladatelé většiny karlovarských rodin 
z našeho seriálu byli přespolní a měli to do 
města u Vřídla daleko. První Pupp, ještě 

jako Popp, přišel z Veltrus a první Mattoni dokon-
ce z Tremezza v Itálii. Moserové však měli kořeny 
na Karlovarsku. Děda  zakladatele dynastie sklářů 
Ludwiga Mosera, se jmenoval David  Moser a byl 
měšťanem v nedalekém Hroznětíně. Na karlo-
varskou půdu vstoupil v roce 1799, kdy začal 
v domě  Zlatá váha provozovat známou židovskou 
rituální jídelnu. K jejím návštěvníkům patřila řada 
významných lázeňských hostů. Pravidelně jí  
třeba navštěvovali členové rodiny Rothschildů. Po 
otci Davidovi převzal jídelnu Lazar Moser, jehož 
manželkou byla Henrietta, rozená Becherová. 
Pocházela z rodiny Abrahama Bechera, který žil 
v Chodové Plané. Lazar Moser, původní profesí 
krejčí, byl ve svých 24 letech prvním židovským 
podnikatelem, kterému už na konci 18. století vy-
dala radnice celoroční povolenku k práci a pobytu 
v Karlových Varech.

Byla to veliká výjimka, neboť až do roku 1848 byl 
pobyt osob židovského původu povolen v Kar-
lových Varech úředně pouze v letním období. 
Většina obchodníků proto dojížděla právě z Hroz-
nětína, kde Židé tvořili většinu obyvatel již od 15. 
století. Životopis dynastie Moserů je tak už od 
prvního předka příběhem odvážných a houžev-
natých obchodníků, kteří se od svých snů a plánů 
nenechali ničím odradit. Rodina Lazara Mosera 
bydlela v domě Anglická fl otila čp. 434 na Tržišti, 
později v domě U dvou princů č.143 na Kostelním 
náměstí. Tam se 18. června 1833 narodil  prvoro-
zený syn Ludwig Lewi Moser, zakladatel budoucí 
dynastie sklářů.

Nadaný syn krejčího  

Ludwig chodil na základní školu v Karlových 
Varech, pak absolvoval čtyři třídy reálky u piaristů 
ve Vídni, odkud se vrátil roku 1847 domů. Chodil 
další rok  na reálku v Lokti, ale pro nedostatek 
peněz studia přerušil a vstoupil  jako 14letý na 
tři roky do učení u známého karlovarského rytce 
skla  Andrease Mattoniho. Vyučil se tedy přímo 
u zakladatele tradice rytí skla ve městě. Stejně 
jako Anton Heinrich Pfeiffer, který Moserovi ještě 
počátkem 60. let konkuroval. Současně se mladý 
Ludwig zdokonaloval v kresbě u místního malíře 
Ernsta Antona. Během učení vandroval Ludwig 
Moser přes Prahu na Moravu a hledal práci 
jako rytec skla. Jeho cesty zachycují zápisy ve 

vandrovní knížce, vystavené 9. října 1850. Po 
návratu do Karlových Varů pracoval znovu jako 
rytec u Andrease Mattoniho, než roku 1851 získal 
místo u významného pražského obchodníka se 
sklem Wilhelma Hoffmanna. Vedle zaměstnání 
navštěvoval Moser v Praze dva roky kreslířskou 
školu na Akademii, vedenou malířem historických 
témat Christianem Rubenem

M

Vlastnoruční podpis Ludwiga Mosera

Ludwig Moser s Řádem slunce a lva od 

perského šáha
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Po vandru začal 

podnikat
Během dalšího vandrování pracoval jako rytec 
skla ve Zwickau, v Lipsku a sedm měsíců v Ber-
líně, kde se stal členem řemeslnického spolku. 
Zvláště jeho rytiny s loveckými motivy šly dobře 
na odbyt.
Povzbuzen zájmem kupců o své výtvory a bohatší 
o první obchodní zkušenosti, rozhodl se Ludwig 
Moser jako 24letý začít samostatně podnikat. 
Prvním krokem bylo, že si roku 1855 pronajal od 
mistra Andrease Mattoniho butik naproti domu 
Pštros čp. 349 na Staré louce. Přes zimu pak 
pracoval v domě rodičů  U dvou princů. Navzdory 
silné konkurenci známých rytců, zejména Antona 
Heinricha Pfeiffera a Johanna Hoffmanna se do-
kázal v branži prosadit. Tak si mohl v březnu roku 
1857  pronajmout za 65 zlatých větší prostory 
v domě Město Výmar čp. 500 na Zámeckém vr-
chu a založit vlastní živnost. Byla to malá rytecká 
dílna a malý obchod se sklem. V březnu 1862 si 
otevřel v  Karlových Varech další prodejnu Zlatý 
klíč na Mlýnském náměstí čp. 21 a roku 1866 
třetí prodejnu v domě Červené srdce čp. 339 
na Staré louce. Šedesátá léta 19. století byla 
obdobím, kdy se Moserovi velmi dařilo. Navzdory 
úřadům, které mu od začátku házely klacky pod 
nohy.

Konečně vlastní huť

Zpočátku  Ludwig Moser jen dovážel a prodával 
křišťálové sklo z Harrachovské sklárny, sklárny 
Johann Lötz Witwe v  Klášterském Mlýně a z huti 
Meyerova synovce v Adolfově u Vimperku. 
Když se 17. srpna 1857 rozhodl založit vlastní 
sklárnu, narazil na odpor úřadů i karlovarské 
radnice. Hned první Moserova žádost o povolení 
stavby sklárny, podaná 15. července 1890, byla 
okresním hejtmanstvím zamítnuta. Výnosem 
místodržitele z 21. června 1891 bylo zamítnuto 
i Moserovo odvolání s tím, že "zřízením sklár-
ny by byly závažně poškozeny léčebné zájmy 
světových lázní a tím by toto průmyslové zařízení 
stálo proti veřejnému zájmu".  Pozemky ve 

Dvorech, na nichž měla sklárna stát, nebyly sice 
v  blízkosti Karlových Varů, ale pro městskou radu 
byla žádost neobvyklá. Obavy údajně vzbuzoval 
zásah do okolí lázní a riziko znečištění ovzduší. 
Teprve výnosem  c.k. ministerstva vnitra ze 7. 
dubna 1892 a c.k. ministerstva orby z 22. května 
1892 bylo zřízení huti povoleno ale s podmínkami 
omezujícími provoz. Hlavní podmínka stanovila, 
že ze dvou pecí bude v provozu vždy pouze 
jedna. Stavba trvala dva roky a 16. října 1893 
byla kolaudace. Huť měla dvě Siemens pece 
s celkem 24 pánvemi. Počtem 350 zaměstnanců 
se sklárna řadila k větším podnikům ve městě. 
Od počátku v ní pracovali zkušení sklářští mistři. 
Ti naplňovali přání zakladatele rodinné fi rmy 
Ludwiga Leo Mosera vtisknout továrně  originali-
tu, neopakovatelnost a jedinečnost. Celá huť však 
mohla být úplně dokončena až roku 1896. To už 
60letý otec Moser nic neponechal náhodě a do 
fi rmy zapojil nejstaršího syna Rudolfa (1860-
1908) a pak dalšího Friedricha.

Rodinný život majitele

Teprve po stabilizaci vlastní továrny a zvýšení 
výroby měl Moser čas také na změny v rodinném 
životě. Dne 18. června 1858 se oženil s Lotti-
vulpou Sarou Benediktovou, dcerou obchodníka 
Hermana Benedikta. Měly spolu dceru Mathildu 
a syny Rudolfa, Arthura, Friedricha, Oskara 
a Ernesta. Ženu mu zemřela roku 1869. Moser se 
do roka  podruhé oženil. Dne 22. listopadu 1870 
si řekli ano s Julií Meyerovou, jejímž otcem byl 
známý lékař David Meyer. Narodili se jim čtyři sy-
nové Gustav, Karl, Leo a Richard. Moser druhým 
sňatkem vyženil kloboučnictví na Nové louce, 
které během krátké doby změnil na vzorkovnu 
a prodejnu skla. V době, kdy bylo zakladateli 
fi rmy 60 let, zapojil do vedení podniku dva své 
nejstarší syny Rudolfa (1860-1908) a Friedricha 
(1863-?), kteří se stali spolumajiteli sklárny, 
zapsané jako Ludvig Moser a synové. Další syn 
Gustav (1871-1959) byl v říjnu 1897 pověřen 
řízením obchodní fi liálky v Paříži.

• SERIÁL: MOSEROVÉ

Rodinné foto z 30. dubna 1888. Zleva otec 

Ludwig, synové Karl, Richard, teta Josefi -

na, matka Julie, synové Leo a Gustav

Sklárna v roce 1895, vpravo sám Ludwig Moser

Dům Červené srdce s obchodem Ludwiga Mosera na Staré louce po povodni 1891
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Král mezi skláři

Pojem "Moser - král ve skle" vznikl v lednu 1869, 
kdy ředitel vídeňského Musea für Kunst und 
Industrie Rudolf von Eitelberger vydal certifi kát 
o dokonalosti křišťálového skla Ludwiga Mosera. 
Jeho kvality potvrdila také medaile ze Světové 
výstavy roku 1873 ve Vídni. V tomto roce 1873 
se stal Moser ofi ciálním dodavatelem skla do 
Vídně pro dvůr císaře Františka Josefa I., od roku 
1901 pro perského šáha Muzaffer-Ed-Dina  a od 
roku 1908 pro anglického krále Edwarda VII. V té 
době měl už Moser své obchodní zastoupení 
v New Yorku, Londýně, Paříži a Petrohradu. Tak se 
přezdívka sklárny Moser rozšířila na "Sklo králů 
a král mezi skly". Ludwig Lewi Moser zavedl 
prosperující fi rmu, v níž roku 1873 pracovalo še-
stapadesát zaměstnanců. Sám majitel se zapojil 
také do veřejného života. Byl zástupcem a později 
představeným židovské kulturní obce. Zasadil se 
o vybudování synagogy v Parkové ulici a význam-
ně se podílel na výstavbě izraelitského hospice 
císaře Františka Josefa. V domě Columbus 
v Parkové ulici, kde od roku 1874 žila Moserova 
početná rodina, přebývala řada vynikajících věd-
ců a umělců. V domě byl později léčebný ústav 
lázeňského lékaře Karla Mosera.

S konkurencí to uměl

Důkazem Moserovy podnikatelské dravosti 
bylo, že hned na počátku roku 1873 převzal 
konkurenční obchod svého starého rivala 
Johanna Hoffmanna v domě U Římana čp. 501 
na karlovarském Divadelním náměstí. Později 
převzal také hraběcí Kinskou továrna na zrcadla 
ve Sloupu u České lípy, která patřila k největším 
v c. k. Rakousku Uhersku. V roce 1874 měl již 
Moser  vzorkovnu skla v domě Habsburg čp. 544  
naproti domu Zlatý klíč. Název fi rmy se změnil 
na Ludwig Moser a synové. Věhlas skla Moser 
už nešlo  konkurencí přehlédnout, zvláště když 
na Světové výstavě ve Vídni získali Moserové za 
vystavené rytiny skla medaili za zásluhy. V roce 
1879 následovala bronzová medaile na Světové 
výstavě v Paříži, v roce 1893 bronzová medaile 
na Světové výstavě v Chicagu a v roce 1889 do 
třetice  bronzová medaile ze Světové výstavy 
v Paříži. Následovaly další úspěchy na výstavách 
jako byly Antverpy, Kalifornia  a San  Francisco, 
kde dostal Moser zlatou medaili. Během této 
krátké doby získal pověst nejprestižnějšího 
výrobce křišťálu v celé Rakousko-Uherské 
monarchii. Moserovi se tak podařilo již během 
prvních deseti let své živnosti vytvořit prosperující 
obchod. Vedle stálých 56 zaměstnanců navázal 
postupně spolupráci s předními karlovarskými 
rytci skla Johannem Hofmannem, bratry Josefem 
a Antonem Urbanovými, Rudolfem Hillerem a také 
severočeskými rytci Sacherem a Dietlem.

Moserové hledali 

spojence
Rozvětvená rodina Moserů nepodnikala pouze 
s křišťálovým sklem. Další Moserové podnikali 
také s porcelánem. Kapitálově i rodově spřízně-
né rodiny karlovarských obchodníků a bankéřů 
Moserů a Benediktů začaly skupovat v letech 
1882 až 1887 ve Dvorech pozemky jižně od sil-

nice do Lokte. Tam postavili spolu  v letech 1883 
až 1885 porcelánku o rozloze 5820 čtverečních 
metrů. Další porcelánkou byla Moser Brothers/
Britannia Porcelain Works, kterou roku 1898 
založili ve Dvorech karlovarský kupec Otto Moser 
a dále Felix Moser a Hugo Moser, kupci v Londý-
ně. Firmu vedli až do roku 1918, kdy jí od Moserů 
kupili bratři Benediktové a sloučili s vlastní por-
celánkou. Jméno Moser se v jejím názvu objevuje 
znovu 19. února 1925, kdy převodem akcií vznikl 
koncern EPIAG, jehož jediným majitelem byl Bert-
hold Moser, adoptovaný člen rodiny Benediktů.

Po otci nastoupili 

synové
Ludwig Moser vedl sklárnu téměř 50 let, zemřel 
27. září 1916 ve věku 83 let. Ještě předtím byla 
sklárna v roce 1893  zapsána jako Glasfabrik 
Ludwig Moser & Söhne, Dvory u Karlových Varů. 
Po jeho smrti se stal technickým a uměleckým 
ředitelem  jeho syn Leo Moser a obchodním 
ředitelem Richard, který současně vedl obchod 
v Mariánských Lázních. Synové pokračovali v ot-

Synové Ludwiga Mosera Karl, Richard, 

Leo a Gustav v roce 1902

(Foto z majetku vnuček Leo Mosera, USA)

Julia Moser roku 1905¨

Richard a Leo roku 1905 před prodejnou 

v Mariánských Lázních

Gustav a Leo Moserové
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cových stopách. Pokles výroby skla, zaviněný 1. 
světovou válkou, byl překonán a v roce 1920 do-
sáhli čtyřnásobku čistého zisku, jaký měli v roce 
1918. Přesto také synové, podobně jako kdysi 
otec, narazili při snahách o rozšíření sklárny na 
odpor úřadů. Poprvé, když požádali o přestavbu 
pece a úpravu chladících pecí. Tehdy jim okresní 
hejtmanství kladlo překážky a řízení se protáhlo 
až na čtyři roky. V té době již zastával funkci 
ředitele sklárny další ze synů Rudolf Moser, který 
se od roku 1901 zaměřil především na zdokona-
lování technologie výroby. Roční produkce fi rmy 
Moser byla v té době 600 tisíc kilogramů skla.

Střídání bratrů ve fi rmě

Dalším mezníkem podnikání dynastie Moserů 
bylo rok 1908. Tehdy po předčasné smrti Rudolfa 
Mosera se prokuristou a technickým ředitelem 
sklárny stal druhý nejmladší ze synů Leo Moser 
(1879-1974). Také on se vyučil sklářskému 
řemeslu na otcově huti, brzy zvládl technologii 
výroby a získal obchodní praxi ve fi remních pro-
dejnách po světě. Právě na Leovi spočívala hlavní 
tíha odpovědnosti za řízení sklárny, přestože 
jako majitelé byli dál vedeni Ludwig a Gustav. 
Když v roce 1913 slavil zakladatel otec Ludwig 
80tiny, žil jeho syn Gustav trvale v Paříži, kde vedl 
obchodní zastoupení, a mladší Leův bratr Richard 
vedl fi liálku v Mariánských Lázních v domě Berli-
ner Hof. Leo si vedl jako hlava podniku znamenitě 
a jeho zásluhou byly po roce 1910 zavedeny nové 
výrobky. Ve snaze zabezpečit podnik fi nančním 
kapitálem, přeměnili Moserové 24. října 1921 
fi rmu na akciovou společnost s účastí České 
Union banky. V lednu 1922 koupili konkurenční 
sklárnu v Adolfově. Sklo Moser slavilo nadále 
obchodní úspěchy. Dne 22. května 1923 předal 
Leo Moser ve Vatikánu velký soubor nápojového 
skla pro papeže Pia XI., dalšími soubory Splendid 
a Copenhagen byla vybavena kancelář prezidenta 
Masaryka. Vedle prodejen a vzorkoven v Karlo-

vých Varech, Mariánských Lázních a Františko-
vých Lázních otevřeli roku 1925 další prodejnu 
v Praze Na příkopě, v přízemí paláce Černá 
růže. Koncem 20.let se však sklárně nepodařilo 
vyhnout těžkostem z hospodářské krize. Ještě 
v roce 1922 byla sklárna Moser stále největším 
výrobcem luxusního nápojového a dekorativního 
skla v Československu. V letech 1929 a 1930 
Moserové roční zisk udrželi, ale od roku 1931 
vykazovala výroba výraznou ztrátu. V té době 
pracovalo ve fi rmě 240 zaměstnanců,

Sklárnu dvakrát 

zestátnili
V době krize v letech 1932 až 1934 museli prodat 
sklárnu Meyr´s Neffe. Následoval prodej samotné 
hlavní sklárny Moser České Unionbance a odchod 
členů rodiny Moserů z jejího vedení. Jako první 
vystoupil z podniku roku 1932 Leo Moser. O dva 
roky později vypršel mandát ve správní radě 
i poslednímu z bratrů Gustavu Moserovi-Miloto-
vi. Leo Moser pak ještě působil jako technický 

a umělecký ředitel skláren v Poděbradech 
a Nových Dvorech, než v srpnu 1938 odešel před 
Němci do Francie. Další z nositelů jména, Richard 
Moser, se věnoval diplomatické funkci anglického 
vicekonzula. Po vyklizení pozic Moserů ve fi rmě 
byl roku 1936  jmenován ředitelem a.s. Moser 
Egon Ritter. Po Mnichovu přišlo v roce 1939 první 
zestátnění sklárny Německou říší. Od dubnu 1941 
byla pod německou správou přejmenována na 
Staatliche Glasmanufaktur Karlsbad AG. Až do 
konce války byla sklárna začleněna do sítě Staa-
tliche Porzellanmanufaktur Berlin. Ironií osudu se 
stalo, že generálním ředitelem obou podniků byl 
potomek konkurenta Moserů z dob začátků Max 
Adolf  Pfeiffer. Podruhé byla sklárna zestátněna 
ČSR po válce. Od června 1945, kdy byl určen 
národním správcem Ladislav Morávek, používala 
sklárna krátkou dobu označení Státní průmysl 
skla, dříve Ludwig Moser a synové. Od 1. ledna 
1946 vznikl národní podnik s názvem  České sklo, 
dříve Moser. Odkaz na bývalé majitele začal vadit 
po únoru 1948 zejména v podniku zahraničního 
obchodu Skloexport, který měl sklárně zajišťovat 
export. Hned první prezentace PZO Skloexport 
roku 1949 na veletrhu v Bruselu  přinesla vinou 
špatně zvolené kolekce ostudu a obchodní neú-
spěch. Přesto diletanti ve Skloexportu vypověděli 
placení ochranné známky a vymazali název Moser 
i z podtitulu sklárny. Ve světě známý pojem sklo 
Moser  tak  zmizel na 40 let z názvu i znač-
ky, a teprve později se směl používat alespoň 
u exportu. Do názvu sklárny se jméno Moser 
vrátilo až  se státním podnikem roku 1988 a od 
1.ledna 1991 je rovněž v názvu dnešní akciové 
společnosti. Nejcennější část archiválií z pozůsta-
losti Leo Mosera je nyní uložena v Rakow Library 
v Corning Museum of Glass v USA. Část rodinného 
archívu mají pravnučky zakladatele Ludwiga 
Mosera  Maria Julia Forman a Allison Schy, žijící 
rovněž v USA. Jim vděčíme za  fotografi e z ro-
dinného alba, které jsme mohli s jejich svolením 
použít v tomto seriálu MOSEROVÉ.  
 Jaroslav Fikar

Prameny a foto:  Archiv sklárny Moser, Foto z po-

zůstalosti Leo Mosera, Jan Mergl, Lenka Pánková: 

Moser 1857-1997

Sklářská huť Moser roku 1927

Leo Moser ve své pracovně roku 1930
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Dotace na prevenci kriminality čekají
Městská policie Karlovy Vary upozorňuje zájemce 
o neinvestiční dotace z rozpočtu města na včasnost 
podání žádostí na plánované projekty a činnost 
v oblasti prevence kriminality a protidrogové pre-
vence na rok 2015. Termín pro podávání žádostí je 
do letošního 31. října. Projekty musí být zaměřené 
na potlačování kriminálních a sociálně patologic-
kých jevů a prohloubení pocitu bezpečí občanů na 
území města. Zaměření projektů musí být na studie 
a výzkumné práce, sociální,situační  nebo protidro-
govou prevenci. Žádosti o udělení dotace se podá-
vají písemně na předepsaném formuláři na základě 
Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Statutár-
ního města Karlovy Vary. Zásady včetně formulářů 
žádostí jsou ke stažení na webových stránkách 
města www.mmkv.cz  v sekci formuláře – dotace, 
nebo na webu karlovarské městské policie www.
mpkv.cz  v sekci prevence kriminality. Žádost si mů-
žete vyzvednout také osobně na služebně městské 
policie ve Staré Roli, Školní 7 (Lidový dům). Nově je 
dána povinnost předkládat také čestné prohlášení 
o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu a organi-
zacím, v nichž mají Karlovy Vary majetkovou účast, 
nebo je město zřídilo. (Mgr. Kamila Hofmanová)

Odchyt zatoulaných a zraněných zvířat patří ke 
každodenní službě karlovarských strážníků. Často 
k odchytu a záchraně nestačí jen rukavice a od-
chytová tyč a členové hlídky se pořádně zapotí. 
Právě takový případ řešili začátkem srpna, kdy na 
operační středisko ohlásila paní z Drahovic, že při 
procházce v Mozartově ulici si s manželem všimli, 
že je ve větvích stromu nad hladinou rybníčku za-
chycen pták. Hlídka zjistila, že se do větví ve výšce 
čtyř metrů nad hladinou zamotala do rybářského 
vlasce sojka. Na místo přivolali hlídku PCO vyba-
venou neoprenem na potápění. Strážník se pak 
po žebříku  dostal až k uvězněné sojce, z vlasce jí 
odřízl a odnesl na břeh. Zbytek už obstarala vete-
rinární lékařka, která sojce po ostříhání opeření na 
krku odstřihla smyčku, která ji škrtila. Po vyšetření 
křídel odvezla hlídka sojku do Drahovic, kde ji ve 
Hřbitovní ulici přemístili z odchytové klece na větev 
stromu. Sojka po chvilce načerpala síly a odletěla 

zpět ke svému hnízdu. Dalším případem byly dvě 
ovce z Německa, které se zatoulaly do Bohatic. 
Přespolního berana a ovečky se ujal inspekční 
strážník, který je ustájil v areálu bývalé hřbitovní 
správy. Odbor životního prostředí magistrátu 
mezitím zajistil veterinární vyšetření a začal hledat 
nedbalého chovatele.

Zachráněných ptáků a zvířat přibývá

Začátkem minulého měsíce odstartovat zkušební 

provoz mobilního dětského interaktivního klubu 

MOBIDIK nedaleko ubytovny u Dolního nádraží. 

Samotné ofi ciální zahájení se odehrálo 21.srpna 

odpoledne  v Drahovicích u ubytovny na Úvalské. 

Autobus MOBIDIK je projektem městské policie 

a umožní dětem s omezenými příležitostmi ve věku 

od 6 do15 let lépe využít volný čas. Spojencem se 

stala také Policie ČR, která se fi nančně podílela 

na vybudování mobilního zařízení a v rámci klubu 

nabízí preventivní programy. Od srpna činnost 

zajišťuje Sbor a komunitní centrum Armády spásy, 

který má zkušenosti s provozováním nízkopra-

hového zařízení pro děti a mládež na ubytovně 

Drahomíra. Autobus bude jezdit tři dny v týdnu na 

vytipovaná místa u ubytoven v Karlových Varech 

a 1x v měsíci na stejné místo (do stejné obce), kde 

bude působit v době od 13 do 17 hodin. Aktuálně: 

Další informace na facebooku MOBIDIK Karlovy 

Vary nebo www.armadaspasy.cz. 

Zkušební provoz MOBIDIKU zahájen 

Zachráněná sojka
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POČÍTAČOVÉ KURZY

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

Překládáme veškeré  
evropské jazyky  
včetně soudního ověření

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

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554

KLEMPÍŘSKÉ  
A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

  DODÁVKA MATERIÁLU    MONTÁŽ OKEN
  PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE STŘECH

  MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ    MONTÁŽ KROVŮ
Po dohodě, střechy na splátky.

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

SC-330018/07

soukromá jazyková škola s rodilými mluvčími

Zkoušíte to?   Nejde to?   Půjde to!   Přijďte a věřte nám!

Angličtina, němčina
rodilí mluvčí od září 2014 již 25. rok v Karlo-
vých Varech a okolí do 30ti km

-

volejte:   777 654 017
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garážová vrata
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předokenní rolety
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ploty a brány
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venkovní žaluzie
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Karlovy Vary - Stará Role, Závodu Míru 306/184 
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www.kovoHH.cz
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Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.
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va
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da
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z Poruchy 
a technické 
problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s.

SDRUŽENÍ ŘEMESLNÍKŮ MIREK
Klempířské a pokrývačské práce
Lakýrnické a natěračské práce

Sádrokartonářské práce
Elektrikářské práce

Topení, voda a kanalizace
Práce horolezeckou technikou

Rekonstrukce interiéru

MOŽNO I NA SPLÁTKY

E-mail: sdruzeni.mirek@centrum.cz 

Tel.: 775 938 338    

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

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.
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a technické 
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Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s.

» Péče o vodovody a kanalizace
» Inspekce a rekonstrukce přípojek
» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba
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Divadelní nám. 2, Karlovy Vary

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

Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

1. - 13. 9.  Oprava a údržba divadla

 

14. 9. 14:00 6. Minifestival POHÁDKOVÉ ZÁŘÍ

Zahájení dětské podzimní sezóny před budovou Karlovarského 

městského divadla s účastí Brouka Pytlíka, princezny, draků 

a jiných pohádkových postav.

14. 9.  15:00 BROUK PYTLÍK

Docela velké divadlo Litvínov

Pokračování příběhů z palouku.

15. 9. 19:30 CAVEMAN                       

POINT s.r.o.

Slavná one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou.

16. 9. 19:30 GLENN MILLER STORY

Big Band Karlovy Vary

Skladby ze zlaté éry swingu, od autorů, jako jsou Glenn Miller, Duke 

Ellington, Count Basie, Benny Goodmann, George Gershwin aj.

17. 9.  19:30 LÁSKA MEZI NEBEM A ZEMÍ        

ČKMD                                                 

Svižná romantická komedie o tom, jak moc pro nás znamená láska 

a blízkost. A jak je důležité mít pro co žít, i když jste tak trochu po 

smrti.

20. 9. 19:30 2X WOODY ALLEN                                

Divadlo Bez zábradlí Praha

Láska a nevěra: dvě sexy komedie na jedno téma.

21. 9. 14:00 a 16:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI

Divadlo Spejbla a Hurvínka

22. 9. 19:30 LABUTÍ JEZERO

Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem

Mistrovské dílo, posvěcené geniální hudbou Petra Iljiče Čajkov-

ského.

25. 9. 19:30 SPIRITUÁL KVINTET - koncert

Nejstarší a nejznámější česká folková skupina opět na prknech 

Karlovarského městského divadla.

26. 9. 19:30 S NEBO BEZ? 

 Divadlo Palace

Komedie, jejíž pařížské nastudování dosáhlo před lety několika 

set repríz a novější verze získala v rámci francouzských cen Les 

Moliéres 2011 cenu za nejlepší komedii sezony.

28. 9. 19:30 ČARODĚJNÁ POHÁDKA

Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod

Král havranů omylem unese na svůj hrad místo zlé Mařeny hodnou 

Barušku.

29. 9.  19:30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD           

Filmová a Divadelní Agentura Praha

Laskavá komedie, kterou irská autorka věnovala všem, kteří nikoli 

vlastní vinou zůstali sami. 

30. 9. 19:30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ 

  A EVERGREENŮ

Festivalový orchestr Petra Macka

Nejslavnější operetní melodie a evergreeny F. Lehára, J. Strausse, 

E. Kalmána, O. Nedbala a j.

nám. 2, Karlovy Vary

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

18. 9. 19:30  ZAHAJOVACÍ KONCERT 180. SEZONY

  KSO A K 56. ROČNÍKU FESTIVALU 

  DVOŘÁKŮV KARLOVARSKÝ PODZIM

Lázně III

ANTONÍN DVOŘÁK: Slavnostní pochod

ROBERT SCHUMANN: Koncert pro housle a orchestr d moll

ANTONÍN DVOŘÁK: Symfonie č. 9 „Z nového světa”

I. Adagio. Allegro molto

II. Largo

III. Molto vivace

IV. Allegro con fuoco

Ivan Ženatý - housle

Dirigent Martin Lebel

25. 9. 19:30 ZÁVĚREČNÝ KONCERT 56. ROČNÍKU 

  FESTIVALU DVOŘÁKŮV KARLOVARSKÝ 

  PODZIM  

Lázně III

ANTONÍN DVOŘÁK: Koncert pro klavír a orchestr

I. Allegro agitato

II. Andante sostenuto

III. Finale. Allegro con fuoco

JIŘÍ TEML: Aenigma vitae „Hommage a Leoš Janáček“

LEOŠ JANÁČEK: Liška Bystrouška, suita z opery (verze Františka 

Jílka)

Kun Woo Paik - klavír 

Dirigent Jiří Štrunc

Scéna Klubu Paderewski, Divadelního studia D3,

Karlovarského hudebního divadla a Divadla v patře

Tel.: 77609804, www.husovka.info

8.9.  19:30 Luděk Kašparovský - Podnebí   

Komedie o tom, že není Peklo a není Nebe – je jen Podnebí. 

9.9.  19:30 Norsko – za polární kruh na Lofoty 

Pruh severního Norska je označován za jednu z nejkrásnějších 

a nejrozmanitějších oblastí světa.  

10.9.  19:30 Oldáš (Oldřich Kaiser & Dáša Vokatá)

Český herec a komik Oldřich Kaiser objevil ve spojení s Dášou 

Vokatou svůj rockerský potenciál.  

17.9.  19:30 Ztracené iluze

Folkrockové písně a balady s texty Pavla Šruta a dalších.

19.9.  19:30 Století jazzu – Sólo pro kytaru

Další z řady koncertů didaktického cyklu „Století jazzu“ je tentokrát 

věnován jazzové kytaře. 

21.9.  15:00 Miroslava Exnerová – Vlasatice   

Pohádka o kometě, která spadne z nebe a o lásce mezi lidmi i mezi 

nebeskými bytostmi. 

24.9.  19:30 Kukulín

Populární trio nejznámějšího českého rockového houslisty Jana 

Hrubého.

 

26.9.  19:30 Viliam Klimáček - Historky z fastfoodu    

Ulítlá skorokomedie, plná přepáleného oleje a historek těch 

druhých. 

29.9.  19:30 Lenka Dusilová (jako host Marek Dusil) 

Karlovarská rodačka a novopečená maminka Lenka Dusilová 

přijede představit svojí nejnovější tvorbu. 

T. G. Masaryka 3, Karlovy Vary

Tel. pokladny kina: 353 223 272

Rezervace na www.kinocaskv.cz

1.- 3. 9. 17:00 Fakjů  pane učiteli

komedie, Německo/ 2013
1.- 3. 9.  19:30 Strážci galaxie

akční sci-fi , USA/ 2014
4.- 5. 9.  17:00 Lucy

akční, USA/ 2014
4.- 7. 9.  19:30 Ženská, pro kterou bych vraždil

akční, USA/ 2014
6.- 7. 9.  15:00 Jak vycvičit draka 2

animovaný, USA/ 2014
6.- 7. 9.  17:00 Expendables 3

thriller, USA/ 2014
8.- 10. 9.  17:00 Láska na kari

romantický, 2014
8.- 10. 9.  19:30 Let´s Dance All In

taneční, USA/ 2014
11.- 14. 9.  17:00 Lepší teď než nikdy

romantická komedie, USA/ 2014
11.- 12. 9. 19:30 Nejhledanější muž

thriller, USA/ 2014
13.- 14. 9.  15:00 Pošťák Pat

animovaný, Velká Británie/ 2014
13.- 14. 9.  19:30 Ženská, pro kterou bych vraždil

akční, USA/ 2014
15.- 17. 9.  17:00 Nymfomanka, I. část

erotický, Dánsko, Německo, Francie / 2013

15.- 17. 9.  19:30 Nymfomanka, II. část

erotický, Dánsko, Německo, Francie / 2013
18.- 19. 9.  17:00 Sex Tape

komedie, USA/ 2014
18.- 21. 9.  19:30 Labyrint: Útěk

akční sci-fi , USA/ 2014
20.- 21. 9.  15:00 Pošťák Pat

animovaný, Velká Británie/ 2014
20.- 21. 9.  17:00 Tři bratři

hudební pohádka, ČR/ 2014
22.- 24. 9.  17:00 Místa

drama, ČR/ 2014
22.- 24. 9.  19:30 Lepší teď než nikdy

romantická komedie, USA/ 2014
25.- 26. 9.  17:00 Fakjů pane učiteli

komedie, Německo/ 2013
25.- 26. 9.  19:30 Let´s Dance All In

romantický, USA/ 2014
27.- 28. 9.  15:00 Tři bratři

hudební pohádka, ČR/ 2014
27.- 29. 9.  17:00 Nejhledanější muž

thriller, USA/ 2014
27.- 29. 9.  19:30 Equalizer

akční thriller, USA/ 2014
30.9.- 1. 10  17:00 Nymfomanka, I. část

erotický, Dánsko, Německo, Francie/ 2013
30.9.- 1. 10. 19:30 Nymfomanka, II. část

erotický, Dánsko, Německo, Francie/ 2013

Vítězná 50, Karlovy Vary

Tel. pokladny kina: 353 233 933

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

1. a 2. 9.    19:30 Díra u Hanušovic

ČR 2014/102 min., Komedie/Drama
3. 9.   19:30 Kouzlo měsíčního svitu

USA 2014/109 min., Komedie/Titulky
4. 9.  FK   19:30 2001: Vesmírná odysea 

Velká Británie/USA, 1968, 149 minut
5. 9.  19:30 Nejhledanější muž

VB/USA/Německo 2014/121 min., Thriller/Titulky
6. a 7. 9.  14:30 Letadla 2: Hasiči a záchranáři

USA 2014, Animovaný/Český dabing
6. a 7. 9. 17:00 Tři bratři

Česko/Dánsko 2014/86 min., Pohádka
6. a  7. 9.   19:30 Sin City: Ženská,  pro kterou bych vraždil

USA 2014/103 min., Akční/Titulky
8. 9.  19:30 Nejhledanější muž

VB/USA/Německo 2014/121 min., Thriller/Titulky
9. a  10. 9.   19:30 Pod zemí

USA 2014, Horror/Titulky
11. 9.   FK   19:30 Před půlnocí 

 USA 2013, 108 minut
12. 9.  19:30 Kouzlo měsíčního svitu

USA 2014/109 min., Komedie/Titulky
13. 9.  17:00 a 19:30 Kouzlo měsíčního svitu

USA 2014/109 min., Komedie/Titulky
13.  a 14. 9.  14:30 Tři bratři

Česko/Dánsko 2014/86 min., Pohádka
14. 9.  17:00 O koních a lidech

Island/Německo 2013/81 min., Komedie/Drama/Titulky
15. 9.  19:30 O koních a lidech

Island/Německo 2013/81 min., Komedie/Drama/Titulky
14. 9.   19:30 Zázraky

Itálie/Švýcarsko/2014/110 min., Drama
15.9.   17:00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

Švédsko 2013/114 min., Komedie/Drama/Titulky
16. 9.  17:00  1. díl, Nymfomanka  

16. 9.  19:30   2. díl  Nymfomanka  

Režisérská nezkrácená verze
Dánsko/Německo 2014/145min. a 180 min., Drama
17. 9.  19:30 Následky lásky

Itálie 2004/100 min., Drama
18. 9.  FK   19:30 Je muž, který je vysoký, šťastný?  

Francie 2013, 88 minut
19. 9.  19:30 Díra u Hanušovic

ČR 2014/102 min. , Komedie/Drama
20. 9. 17:00 a 19:30 Díra u Hanušovic

ČR 2014/102 min. , Komedie/Drama
20. a  21. 9.  14:30 Letadla 2: Hasiči a záchranáři

USA 2014, Animovaný/Český dabing
21. 9.  17:00 Století Miroslava Zikmunda

Česko 2013/75 min., Dokumentární
22. 9.    19:30 Století Miroslava Zikmunda

Česko 2013/75 min., Dokumentární
21. 9.   19:30 Láska na kari

USA 2014/122 min., Drama

KMD karlovarské městské divadlo

KSO karlovarský symfonický orchestr

KINO DRAHOMÍRA 

• KULTURNÍ SERVIS

KINO ČAS

DIVADLO HUSOVKA
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23. 9.   19:30 Místa

Česko 2014, Drama
24. 9.  19:30 Kouzlo měsíčního svitu

USA 2014/109 min., Komedie/Titulky
25. 9.  FK   19:30 Pulp Fiction  

USA 1994, 154 minut
26. 9.  19:30 Nejhledanější muž

VB/USA/Německo 2014/121 min., Thriller/Titulky
26. 9.    21:30 Kavárenské vítání podzimu  

27. a 28. 9.  14:30 Tři bratři

Česko/Dánsko 2014/86 min., Pohádka
27. 9.   17:00 Díra u Hanušovic

ČR 2014/102 min. , Komedie/Drama
27. a 28. 9.   19:30 Zejtra napořád

ČR 2014/98 min., Komedie
28. 9. 17:00 Magický hlas rebelky

ČR 2014/75 min., Dokumentární
29. 9.   19:30 Velká nádhera

Itálie/Francie 2013/141 min.
Oscarová nádhera režiséra  Paola  Sorrentina.
30. 9. a 1.10.  19:30 Výchozí bod

USA 2014/113 min.

Letní kino, Slovenská 2003, Karlovy Kary, 
tel. 777 727 872
6. 9.  19:00   The Sweet (ENG) + JOE LYNN TURNER

  celebrates „Rainbow“ (USA)

Městská galerie Karlovy Vary, Stará Louka 26

tel: 353 223 641, www.mgkv.cz

Denně 10:00 - 18:00

Výstava obrazů, plastik, keramiky, skla a porcelánu českých 

autorů.

Tel: 353 224 387, e-mail: info@galeriekvary.cz, 

www.galeriekvary.cz

Otevírací doba: úterý - neděle  10 - 17 h. (pro školy dle tel. dohody)

VÝSTAVY:

do 7.9.  

Jaroslav Róna - Srdce temnoty

Jaroslav Róna (1957), jeden z nejosobitějších umělců současnosti, 

představí reprezentativní výběr z tvorby posledního desetiletí, 

magicky působivá malířská a sochařská díla často inspirovaná my-

tologií i skutečnými osudy světa, naplněná tajemstvím, symbolikou, 

poselstvími i otázkami po smyslu lidské existence.

11. 9. 17:00  vernisáž   Antonín Slavíček a Kameničky

Nejvýznamnější osobnost českého impresionismu, který svými 

krajinomalbami dokázal zachytit atmosféru venkova, malebnost 

i charakter české krajiny.

výstava potrvá do 9.11.

STÁLÁ EXPOZICE:

České umění 20. století

Stálá expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy českého umění 

20. století a představuje díla klasiků českého moderního umění 

i současných autorů – např. A.Slavíček, J.Preisler, J.Trampota, 

J.Zrzavý, J.Čapek, E.Filla, J.Šíma, K.Nepraš, M.Rittstein, V.Janouš-

ková, Z.Sýkora, K.Malich, F.Skála aj.  

DALŠÍ AKCE:

7. 9.  15:00 Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi 

  k výstavě Jaroslava Róny

Program Lenky Tóthové pro děti od 7 let a jejich rodiče.

16. 9.  19:30 Lenka Vychodilová 

  - Večer z písní a slov

Komorní pořad herců divadla Sklep Lenky Vychodilové (zpěv, 

zábava) a Davida Nolla (piáno, zpěv) sestavený z písniček, básniček 

a scének určených malým i velkým příznivcům humoru a parodie.

23. 9.  19:30 Chantal Poullain - Chansons

Charismatická herečka s hluboko posazeným hlasem zpívá 

lahodnou francouzštinou své vlastní písně i tradiční šansony 

doprovázené jazzovým triem Štěpána Markoviče.

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary

tel: 354 224 111, 606 928 844; www.becherovavila.cz

VÝSTAVY:

4. 9.  17:00 vernisáž  Inge-Rose Lippok / Tilo Ettl 

  - Dvě cesty / Dvě místa

potrvá do 28.9.

Výtvarnice působící v německém Hannoveru představí výrazně ba-

revné malby a objekty z transparentních plastů; německý výtvarník 

žijící v Plané u Mariánských Lázní bude prezentovat především 

svou malířskou tvorbu s fi gurální tematikou.

Historie objektu

V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezento-

vána historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové 

čtvrti Westend.

DALŠÍ AKCE:

3. 9.   17:00 Prostorová malba na plexisklo

Autorský workshop s výtvarnicí Inge-Rose Lippok, na kterém 

vzniknou prostorové objekty z plexiskla s 3D iluzivní malbou.

6. 9.   14:00 Muzika na cestách

Přednáška PhDr. Stanislava Burachoviče s tanečním vystoupením 

v rámci Karlovarského folklórního festivalu.

10. 9. 10:00-17:00 Den s galerijním pedagogem ve výstavě

Po celý den bude galerijní pedagog přibližovat aktuální výstavu 

doprovodným komentářem

či hravým výtvarným úkolem.

17. 9.  17:00 Keramická dílna

Výtvarná dílna Pavly Vargové určená dětem i dospělým zaměřená 

na tvorbu keramických výrobků modelováním z hlíny.

26. 9.  19:30 Hostem u Becherů – Jiří Dědeček

Setkání s písničkářem, básníkem, spisovatelem a autorem četných 

rozhlasových a televizních pořadů Jiřím Dědečkem.

do konce září    Točení na hrnčířském kruhu

Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený max. pro 3 

osoby.

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary

tel. 353 226 253, email: novalouka@kvmuz.cz

Otevřeno út-ne 9-17 hodin, www.kvmuz.cz

do 28. 9.      výstava: Olbram Zoubek SOCHY

Olbram Zoubek, jeden z nejvýznamnějších českých sochařů 

současnosti, představuje osobní výběr třiceti soch, které vytvořil 

v letech 1982 – 2010 a které v muzeu sám instaloval.

3. 9.  17:00 přednáška: PříčinyVelké války

Historik Mgr. Jan Nedvěd představí hlavní příčiny vzniku 1. světové 

války.

17. 9.  17:00 přednáška: Velká válka

Historik Mgr. Jan Nedvěd se v pokračování cyklu přednášek ke 

100. výročí začátku 1. světové války bude věnovat hlavním bojištím 

v Evropě, v Africe, na Blízkém východě a v Asii.

Stálá expozice: Historie a příroda Karlovarska

Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska - cha-

rakteristická fl óra a fauna.

Nám. Republiky 1, Karlovy Vary (podchod u Dolního nádraží),

tel.: 774 232 048, www.pro.tebe.cz

otevřeno každý všední den od 13 do 18 hodin

do 26.9.   výstava   Nadechni se a hraj si

denně od 13:00 do 18:00

Výstava nestárnoucího i zcela nového designu nafukovacích hraček 

fi rmy Fatra Napajedla, která za loňský rok získala dvě ocenění  

Czech Grand Design. Všechny exempláře jsou během výstavy záro-

veň k prodeji. Součástí galerie je internetová kavárna se zahrádkou 

a wifi  připojením a také malý designový krámek, kde nabízíme 

celou řadu nevšedních předmětů.

Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary

tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz

otevřeno: po – pá 11 – 20, so – ne 14 – 20 hodin

vstup dobrovolný

4. 9. - 31. 10. 2014 Karel Šafář - … až přijdou klauni

Výstava představí grafi ky, kresby a obrazy Karla Šafáře (1938). 

Vernisáž se koná 4. září v 17 hodin.

www.charliegallery.cz

1.– 21.9.   Petr Krejčí – Dasein

Prodejní výstava fotografi í, vernisáž 1.9. 16:00

27.9. - 14.10.  Ohlédnutí  

První české gymnázium Karlovy Vary – výstava obrazů

Vernisáž 27.9. 15:00

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

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

26. 9. 19:00 NOC VĚDCŮ

ve Velkém sálu Lidového domu ve Staré Roli

Na téma: objevy života na cizích planetách, způsoby a technologie, 

aktuální úspěchy

Součástí losování o hodnotné ceny. VSTUP ZDARMA

27. 9. 15:00 60 let astronomie na Karlovarsku

Slavnostní odhalení pamětní plakety zakladateli Karlovarské 

hvězdárny  Františku Krejčímu

13. 9. 14:00 POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE

Program vhodný pro děti od 5 let, jejich rodiče nebo prarodiče.

V případě jasné oblohy se v druhé části programu podíváte dale-

kohledem, každopádně si vyzkoušíte i spoustu jiných netradičních 

aktivit, které jinde nezažijete!

13. 9. 15:00 ASTRONOMICKÉ ODPOLEDNE

Volná prohlídka hvězdárny pro turisty, zájemce o astronomii všech 

věkových kategorií.

Každá středa 18:00 ASTRONOMICKÝ PODVEČER

Program vhodný pro zájemce všech kategorií

Prohlídka interaktivních exponátů hvězdárny a astronomické 

techniky

Každá středa 19:00 ASTRONOMICKÝ KLUB

Neformální setkání vážných zájemců o detailnější vysvětlení 

a informace k tématům, na které není v čase běžného programu 

dostatečný prostor

Po setmění lze spojit s pozorováním noční oblohy

Každý den po registraci POHÁDKY POD LETNÍ OBLOHOU    

   POHLEDY DO LETNÍHO NEBE

Třeboňská ulice, Karlovy Vary, 

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

půjčovna po - pá: 12:00 – 21:00 hodin

plavčík + ošetřovna  do 15. 9.  10:00 – 19:00 hodin

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

CVIČENÍ A POHYB: 

Každé pondělí v 9:30 hodin cvičení pro maminky s kočárky, sraz 

u dětského hřiště, s sebou podložku.

KONCERTY:

20. 9.  17:00 Hudební večer, pořadatel: V. Zápotočný. 

27. 9.  17:00 Rockový večer,  pořadatel: V. Zápotočný.

• KULTURNÍ SERVIS

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

GALERIE SUPERMARKET wc

MUZEUM KARLOVY VARY

MĚSTSKÁ GALERIE

GALERIE UMĚNÍ

GALERIE DRAHOMÍRA

GALERIE NA OCHOZU

LETNÍ KINO

HVĚZDÁNA KARLOVY VARY

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA,  
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13.9. 13:00-18:00    Sportík 2014

Najděte sport pro své dítě

Akce malí Karlovaráci žijí sportem, hudební vystoupení,

ukázky hasičského záchranného sboru a vodní záchranné služby

do 13:00  koncert hudební skupiny Maxim Turbulenc

13:00-18:00 prezentace karlovarských sportovních klubů

17:00-18:00 koncert skupiny Petr nebo Pavel

I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary

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

Půjčovna pro dospělé, čítárna:

PO, ÚT   9:00 - 17:00 

ST    9:00 - 14:00

ČT, PÁ   9:00 - 17:00

SO    9:00 - 12:00   pouze čítárna 

Dětské odd.:

PO, ÚT, ČT   13:00 - 17:00

ST      12:00 - 15:00

PÁ    12:00 - 16:00

Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:

PO, ÚT,  ČT  9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00

ST   ZAVŘENO

PÁ      12:00 – 16:00 

do 14. 9.   PŘÍRODNÍ KRÁSY USA 

Výstava Magdalény Radostové Cestovatelka a fotografka, autorka 

cestopisu ,,Aljaška divoká a krásná“, představí atmosféru divoké 

přírody národních parků Aljašky, Arizony a Utahu. (půjčovna 1. p.)

9. 9.  17:00 VÍTE, CO JE HOSPIC? 

Přednáška v půjčovně pro dospělé, I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary

13.9.  11:00-16:00  INDIÁNSKÉ LÉTO

Místo konání:  MEANDR OHŘE 
Den na divokém západě, mezi indiány a kovboji, plný soutěží 

a zábavných úkolů pro malé a větší děti.

Každý čtvrtek SENIOR KLUB – posezení nad knihou pro seniory, 

I. P. Pavlova 7

Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory

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

Od  1. 9.  dochází ke změně provozní doby hlavní budovy Krajské 

knihovny Karlovy Vary ve Dvorech. 

pondělí – pátek    9:00 – 19:00 hodin

sobota             9:00 – 15:00 hodin

neděle             zavřeno

VÝSTAVY

A-klub Dvory 

do 30. 9. ATLANTIS  The lost Town: 

 „Come with me to the worlds of fantasy“  

Výstava  obrazů Petra Weise.

Kavárna Dvory 

2. 9. - 27. 10. BARVY NOCI  

Výstava fotografi í Ladislava Davida. Vernisáž 2. 9. 2014 v 17:00 h.

Půjčovna pro dospělé Dvory 

15. 9. - 15. 10.  VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN  

Výstava vznikla u příležitosti 460. výročí jeho úmrtí a prvního kri-

tického vydání jeho kroniky, kterou připravilo oddělení pro výzkum 

starší literatury Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Pobočka Lidická

1.9. - 10. 10.    VÁCLAV BALŠÁN - OBRAZY  

Výstava předního karlovarského výtvarníka.

Sál Dvory

18. 9.  17:00  ŠPERKY Z TEKUTÉHO POLYMERU

Křest knihy M. Pražákové, součástí akce je workshop výroba šperků.

25. 9.  16:30 PERU

Beseda s cestovatelkou Květoslavou Belanovou. 

Pobočka Lidická

9. 9.  18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?

Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů

17. 9.  17:00 ČTENÍČKO MUČENÍČKO

Čteme na doporučení, tentokrát z knihy Bohumila Hrabala „Ostře 

sledované vlaky“, čte, vysvětluje, rozebírá Míša Čápová.

11., 25. 9. 10:00 LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ

Terry Pratchett „Soudné sestry“ – společná četba

KURZY:

Dvory – odd. pro handicapované, VZC, sál

23. 9. - 16. 12. 16:00-18:00 ČEŠTINA PO ŠKOLE

Kurz českého jazyka pro Čechy. 

Sál Dvory

15. 9. - 10. 11. 16:00 - 19:00 Kurz fi nanční gramotnosti.

15. 9. Pojišťovnictví – základní pojmy, členění

22. 9. Pojištění osob – životní pojištění a další typy

29. 9. Pojištění majetku a cestovní pojištění

Vzdělávací středisko Dvory

29. 9. - 3. 10. 14:00 - 17:00 Počítačový kurz pro pokročilé

Denně od pondělí do pátku. Určeno pro seniory 55+ a osoby se 

zdravotním postižením 

Pobočka Lidická

24. 9. - 5. 11. 16:00 - 19:00 Výtvarný kurz - kresba

Kurz vede Václav Balšán.

Mateřské Centrum, Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary

tel. 353 230 847, 606 581 369, e-mail: mckv@seznam.cz

Mateřinka - miniškolka (jesličky) rodinného charakteru opět po 

prázdninách v provozu. Kapacita pouze 10 dětí na den. Startujeme 

rekvalifi kační kurz Lektor práce s rodinou.

Víme, kde tě potřebují - hledáme dobrovolníky.

Nabízíme ještě volná místa v těchto kurzech:

Hrátky s batolátky, Klub rodičů a dětí, Poprvé bez mámy, Cvičení 

a masáže s miminkem

Apoštolská církev

Karlovy Vary - Růžový Vrch, Sedlecká 582
mobil: 777 801 350, e-mail: ostrov@cirkevbezhranic.eu
web: www.cirkevbezhranic.eu 
facebook: Církev-bez-hranic-Ostrov-
a-Karlovy-Vary
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - neděle jednou za 2 týdny od 10:00 hod

Armáda spásy

Karlovy Vary, Jugoslávská 16
mobil: 737 215 399, e-mail:pavol_kristof@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz facebook: armadaspasy.kv
PRAVIDELNÉ AKCE:
Filmová kavárna (fi lmy s poselstvím) - 1x měsíčně v pátek (více 
na Facebook CKV)
Bohoslužba - každou neděli od 16:00 hod (Jugoslávská 16).

Bratrská jednota baptistů

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

Církev adventistů sedmého dne

Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49
mobil: 736 541 998, e-mail: martinlindtner@seznam.cz
web: karlovyvary.casd.cz
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - každou sobotu od 9:30 hod.

Církev bratrská

Karlovy Vary, Bulharská 29 A
telefon: 353 224 249 mobil: 732 957 261
e-mail: karlovy.vary@cb.cz
web: www.cb.cz/karlovy.vary/
PRAVIDELNÉ AKCE:
Poradna Teen Chalenge (drogová problematika) - pondělí
19:00-21:00 hod.
Biblické kurzy ALFA - kurz začal již 25.9.2013 a probíhá každou
středu vždy v 19 hod.
Dětský klub AWANA - úterý 16:30 hod ve sborovém domu
Biblické večery - čtvrtek 19:00 hod.
Setkání mládeže - pátek 18:00 hod.
Bohoslužba (současně i pro děti) - každou neděli od 9:30.

Církev českobratrská evangelická

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

Církev československá husitská

Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
telefon: 353 235 849, 353 224 132, fax 353 227 804,
ICQ 456105874
e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - každou neděli od 9:00 hod-

Křesťanské sbory

Karlovy Vary, Zahradní 898/33
(sbor. dům ČCE naproti hotelu Thermal)
telefon: 353 825 624 e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz
web: www.krestsbor-kv.cz
PRAVIDELNÉ AKCE:
Studium Bible - středa od 19:00 hod.
Bohoslužba - každou neděli od 14:00 hod.
V období letních prázdnin a dovolených jsou termíny bohoslužeb
podle dohody.

Římskokatolická církev

Farnost Stará Role
Karlovy Vary - Stará Role, Kostelní 341/1
telefon: 353 549 017 e-mail: vladmu@tiscali.cz
web: www.farnoststararole.cz
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - každou neděli od 8:30 hod.

Farnost u kostela Povýšení sv. Kříže - Rybáře

Karlovy Vary - Rybáře, Náměstí 17. listopadu 350/4
telefon: 353 549 017 email: pbaxant@seznam.cz
web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybare
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - každou neděli od 10:00 hod.

Farnost u kostela sv. Máří Magdalény

Karlovy Vary, náměstí Svobody 217/2 u sv. Máří Magdalény
telefon: 353 223 668 e-mail: dekanstvi.kv@centrum.cz
web: http://www.farnost-kv.cz/farnost-sv-mari-magdaleny/
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - každé úterý od 18:00 hod.
Bohoslužba - každý čtvrtek od 18:00 hod.
Bohoslužba - každý pátek od 8:30 hod.
Bohoslužba - každá sobota od 8:30 hod.
Bohoslužba - každou neděli od 8:30, 10:00 a 18:00 hod.

• KULTURNÍ SERVIS

BOHOSLUŽBY

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

AREÁL  AC START TUHNICE

MATEŘSKÉ  CENTRUM

TANEČNÍ
SENIOŘI 60+ 

od 19.9. | 16.00 hod. | 300Kč
    

DOSPĚLÍ 
zahájení kurzů bude

  8., 10. a 12. října
              

    TANEČNÍ ŠKOLA  
www. bestdance.cz     

 602 127 788
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• SPORT/INZERCE

Představujeme sportovní kluby: Americký fotbal 
V červenci 2012 se v hlavě Jakuba Čajana, býva-
lého hráče pražských Lions a Václava Blahouta, 
zrodil nápad, přivést americký fotbal do Karlových 
Varů. Spojením s členskou základnou chodovských 
Pharaohs vznikl základ týmu, který dostal název 
Karlovy Vary Warriors. První herní zkušenost přišla 
na pražském halovém mistrovství ČR, kde karlo-
varští Válečníci podali dobré výkony a zapsali se do 
podvědomí české fotbalové obce. Na jaře roku 2013 
pak Warriors nastoupili k první sezoně pravidelné 
soutěže. Karlovarský tým hraje v „sedmičkové“ divizi 
se sedmi hráči na každé straně. Jde o zredukovanou 
verzi amerického fotbalu, aby se do ligy mohly zapojit 
i týmy s menší členskou základnou. V první soutěžní 
sezoně sbíral tým cenné zkušenosti. Poslední ze šesti 
zápasů se podařilo Warriors vyhrát. Loni na podzim 
se díky náborům se podařilo zalepit díry po odchodu 
studujících hráčů. Letos v dubnu nastoupilo mužstvo 
do své druhé sezony s jádrem složeným z hráčů, kteří 
věděli, co mají od sezonního vytížení čekat. Zkušenější 

tým dotáhl své snažení ke dvěma výhrám a získané-
mu respektu od protihráčů, hlavně díky obranné hře. 
Bratři Lubomír a Tomáš Doležalovi byli pozváni na 
trénink české reprezentace, kde se zařadili mezi 72 

nejlepších .V září budou znovu probíhat nábory nových 
členů. Náborové tréninky proběhnou na hřišti AC Start 
každé úterý a čtvrtek od 17:00 do 18:30. Více infor-
mací na www.warriorsfootball.cz nebo na facebooku.

Ohři překonáte přes Pražský most
Víte, že lze na kole překonat řeku Ohři po Pražském 
mostě bezpečně, bez ohrožování okolo jedoucími 
auty a přitom těsně vedle nich? Nejedná o nejrychlej-
ší překonání řeky, ale spíše o technickou zajímavost.  
Jedete-li po levém břehu řeky Ohře po cyklotrase 
č. 6 směrem do Dalovic, minete Drahovický most, 
podchod k ulici Táborské a za ním asi po dvaceti 
metrech narazíte na rozcestí, kde nepojedete jako 
obvykle mírně vpravo směrem do Dalovic, ale po-
kračujete rovně. Po cestičce lemované keři a nálety  
vyjedete  mírným stoupáním na Pražský most. Pruh 
pro pěší (ano, asi byste měli kolo vést) je oddělen od 
silnice betonovým mantinelem vysokým asi 60 cm. 
Přejedete most a na jeho konci  se cesta stáčí kolem 
penzionu  dolu směrem na Mattoniho nábřeží. Zabo-
číte-li na nábřeží vpravo, dojedete až ke slepé ulici, 
která stoupá  vpravo nahoru a pěšinou se dostanete 
opět na most. Po podobné cestě oddělené od aut 
zmíněným mantinelem se dostanete obloukem zpět 
na široký travnatý levý břeh řeky Ohře. 
 Libor Šembera, cyklokoordinátor města (ckl)

www.ondalek.cz

DÁREK

tel.: 774 997 898

zdarma
luxusní deku 

 Lodger!
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• INZERCE
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• KV ARENA/HC ENERGIE

Bazénové centrum KV Arena   
V červenci proběhla v Bazénovém centru KV Areny 
pravidelná odstávka, při níž se uskutečnily úpravy 
pro zlepšení služeb a komfortu návštěvníků. Ve 
vstupní hale byl vybudován prodejní stánek (na 
snímku), který nabízí plavecké a sportovní potřeby, 
zároveň zde bude možné od září nakupovat vstu-
penky na sportovní a kulturní akce. V prostorách 
dětského bazénku došlo k úpravě vzduchotechniky 
a byla zakoupena nová dětská skluzavka. Vedení 
KV Areny tak věří, že návštěvníky tyto změny 
potěší.Od poloviny září budou opět probíhat v Ba-
zénovém centru kurzy plavání pro děti a dospělé. 
Zájemci tak mají poslední možnost začátkem září 
podat přihlášky, jelikož zbývá pouze pár volných 
míst. Více informací www.kvarena.cz.

Už jen týdny odpočítávají fanoušci britského zpěváka Jamese Blunta 

do jeho karlovarského koncertu. V KV Areně se představí 29. října, 

téměř přesně rok po vydání svého čtvrtého alba Moon Landing. 

„Návštěvníkům karlovarského koncertu představí jak nové písničky, tak 

osvědčené hity," slibuje  vedoucí produkce KV Areny Lucie Švantne-

rová. Bývalý voják a hitmaker prodal dosud po světě přes 20 milionů 

desek a jeho debutové album Back to Bedlam patří ve Velké Británii 

k nejlépe prodávaným. Vstupenky na říjnový koncert Jamese Blunta 

v cenách od 990 Kč do 1 290 Kč si můžete zakoupit prostřednictvím 

sítě Ticketportal. Více na www.jamesblunt.com .

Fanoušci se těší na 
James Blunta

Již třetím rokem nabízí rodičům své služby dětské 

centrum u Balvánků. Poskytuje celodenní péči o děti od 

jednoho do tří let. Děti jsou zde vedeny lásce k přírodě, 

soběstačnosti, zodpovědnosti v láskyplném rodinném 

prostředí. Každý den jsou s dětmi prováděny činnosti, 

které je nenásilně připravují na vstup do MŠ – cvičení, 

tanečky, výtvarná výchova, jsou vedeny lásce (kladnému 

vztahu) ke knížkám. Každých 14 dní dojíždí do centra 

Pejsci z Hipocentra Pája na mazlící chvilky s dětmi tzv. 

Canisterapie, v jarních a letních měsících jednou měsíč-

ně koníci na Hipoterapii. Prostory centra se nacházejí 

v rodinném domku ve Staré Roli. V celých prostorách 

je bezbariérový přístup. Dětem je k dispozici zahrada 

s herními prvky přizpůsobenými této věkové kategorii. 

O děti pečuje zdravotnický a pedagogický personál. 

Bližší informace jsou Vám k dispozici na www.balvanci.

cz, na FB – Dětské centrum u Balvánků nebo na tel. 

čísle: 603 251 726. 

Dětské centrum u Balvánků
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• SPORTOVNÍ SERVIS/INZERCE

Klub českých turistů TJ Slovan Karlovy 

Vary

www.turiste.webpark.cz; fjw@volny.cz

tel.: 603 209 270

6. 9. Toužim – Toužimský puchejř           

13. 9. Na východ od Prahy 

 – Říčany a Kostelec n. Č. L. (EHD – 2 dny)   

20. 9.  Šťáhlavy  - Zámek Kozel 

 a zřícenina hradu Lopata   

27. 9. Kadaň – netradiční cestou 

 do královského města na vinobraní

27. 9. Den železnic – Vlakem do Brd na Plešivec

 (spolu s KČT Sokolov)

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.

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

7. 9. 10:00   Další společná vycházka tentokráte 

 jako součást Seriálu zdraví

Účastníci se sejdou u INFOCENTRA v Lázeňské ulice, odkud se 

společně projdou přes Gejzírpark až do Březové – Střelecký mlýn 

(trasa A1), kde na účastníky bude připraven doprovodný program. 

Délka procházky je 5,2 km, převýšení trasy 167m.

Přírodní lanové centrum Sv. Linhart

Lázeňské lesy Karlovy Vary

www.prirodni-lanove-centrum.cz

tel: 720 119 314

otevřeno denně 12:00 - 19:00

Dětské lanové centrum, dětský, střední 

a vysoký okruh, nízké překážky, top-

-rope překážky

Po telefonické dohodě a při minimál-

ním počtu 15 osob v jakýkoliv den 

a hodinu.

TJ Slovan Karlovy Vary

Dr. Davida Bechera 1009/18

360 01 Karlovy Vary

email: tjslovankv@email.cz

rodiče s dětmi, ved. Jindrová

ZŠ Poštovní, pondělí 17,00-18,00 zápis 15.9.  

předškolní děti, ved. Štěpánková ml. 

ZŠ Poštovní, pondělí 18,00-19,00 zápis  15.9. 

žákyně, ved. Prchalová, Kadeřábková  

ZŠ Dukla, pondělí, čtvrtek 17,30-19,00 zápis 15.9. 

ženy I., ved. Jindrová

ZŠ Dukla, pondělí, čtvrtek 19,00-20,00 zápis 15.9.  

ženy II., ved. Látová

ZŠ Dukla, úterý  19,30-21,00         zápis 16.9.  

ženy III., ved. Píšová, Vondrašová 

SPgŠ, středa 20,00-21,00        zápis 17.9.  

starší ženy, ved.Krausová

SPgŠ, středa 19,00-20,00        zápis 17.9. 

 

joga I., ved. Luňáčková  

Š Dukla, úterý 16,30-18,00  zápis 16.9.  

joga II., ved. Jungwirtová

ZŠ Dukla, úterý 18,00-19,30 zápis 16.9.  

joga III., ved. Jungwirtová

ZŠ Dukla, čtvrtek 16,30-18,00  zápis 18. 9.  

muži mladší, ved. Trnka

ZŠ Poštovní, středa 18,00-19,00  zápis 17.9.  

muži starší, ved. Tišer

ZŠ Poštovní, středa 19,00-20,00 zápis  17.9.

Karlovy Vary Warriors

Tel. 774 722 742

www.warriorsfootball.cz

fb.com/KarlovyVaryWarriors

Nábory nováčků

Stadion AC Start, Západní 69

Každé zářijové úterý a čtvrtek 17:00 - 18:30

Sportovní oblečení a obuv na travnatou plochu

Bělehradská 965/1, Karlovy Vary

Tel.: 731 100 170; 

www.klasicka-joga.cz

2.9. Nábor nových adeptů jógy

tělocvična ZŠ Svahová 24-26, 

pravidelný kurz každé ÚTERÝ od 18:30 hod.

CVIČENÍ

TURISTIKA

NORDIC WALKING  

PŘÍRODNÍ LANOVÉ CENTRUM SV. LINHART

KLASICKÁ JÓGA

AMERICKÝ FOTBAL
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• KŘÍŽOVKA/KONTAKTY

Málokdo o něm ví, přesto je nepřehlédnutelnou dominantou vesnice, která zažila i husitské války. Ostatně zmiňuje ho už panovník Jan Lucemburský ve svém privilegiu z roku 1341. 
Přečkal pak mnohé další války, až v roce 1966 vyhořel. Podle ofi ciální verze po úmyslném zapálení neznámým žhářem, podle Vojenských lesů požár vznikl samovznícením usklad-
něných semen řepky. Ať tak nebo tak, od té doby tato majestátní stavba chátrá. Zmizí jednou z mapy světa? Uvidíme... Armáda v roce 2003 zahájila spolu s památkáři první kroky 
k záchraně této kulturní památky. 
Mimochodem, ještě v roce 1895 žilo v obci, ve které se tato památka nachází, 427 lidí v 62 domech. Od té doby však počet obyvatel vesnice už jen klesal. V roce 1939 v ní žilo 316 
obyvatel, v roce 1950, po vysídlení původního německého obyvatelstva po 2. světové válce, už jen 28 stálých obyvatel. Dnes jich ve třech zdejších domcích žije sedmnáct.
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Vyobrazení voz  je pouze ilustrativní. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou ur eny pouze k informa nímu ú elu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzav ení smlouvy. Kombinovaná spot eba 
a emise CO2: Toyota Yaris: 3,3–5,1 l/100 km, 75–119 g/km. Toyota Aygo: 4,1–4,2 l/100 km, 95–97 g/km. Údaje o spot eb  pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají záv r m m ení dle p íslušných 
sm rnic a na ízení EU nebo p edpis  EHK. Uvedená cena Toyoty Yaris zahrnuje bonus 20 000 K  p i výkupu vozu.

SAMÝM 

ŠT STÍM 
SI BUDETE 

ZPÍVAT

NOVÝ YARIS
od 239 900 K

• Sleva 10 000 K  na jeden z výhodných paket  
• Navíc bonus 20 000 K  p i výkupu stávajícího vozu

ROZJ
ED TO!

•Zvýhodn ní až 20 000 K  
•Paket výbavy za polovinu ceny

AYGO
TOYO

TANOVA

Chebská 392/116b, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 359 807 094
e-mail: prodej@autoeder.cz www.autoeder.cz
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