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zakázka č. 2015101

zakázka č. 2015080

zakázka č. 2015100

Stará Role

Tuhnice

Tuhnice

Lesov

Byt 1+1
cena: 750.000,-Kč

Byt 2+kk
cena: 1.690.000,-Kč

Byt 2+1
cena: 1.350.000,-Kč

Řadový dům
cena: 4.300.000,-Kč

Byt ve 2.patře panel.domu, zateplená
fasáda, nový výtah. Byt je bez
rekonstrukce. Před i za domem
parčík. UP: 36 m². PENB: C

Podkrovní byt po kompl.rekonstrukci
na Moskevské ulici. 3.patro bez
výtahu. Dům je v dobrém stavu.
UP: 49 m². PENB: G

Byt ve 4.patře opraveného
panel.domu se 2 výtahy, s balkonem
na východní stranu. Po částečná
rekonstrukci. UP: 58 m². PENB: G

Patrová novostavba s garáží a menší
zahrádkou 4+kk, . Dům nebyl dosud
užíván. UP domu 124 m² + garáž,
pozemek 500 m². Krásné místo. PENB: C

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Regina Dostálová

zakázka č. 2015036

zakázka č. 2015102

zakázka č. 2015103

zakázka č. 2015047

Loket

Nové Kounice

Božíčany

Dražov

Rodinný dům
cena: 3.500.000,-Kč

Rodinný dům
cena: 1.190.000,-Kč

Rodinný dům
cena:1.270.000,-Kč

Patrový dům 4+kk s terasou,
s rekonstrukcí před 15 lety. Na zahradě
je bazén a dvojgaráž. UP domu:
160 m², pozemek 1596 m². PENB: E

Dům 6+2 (lze i jako dvougenerační)
s garáží a zahradou s kolnami, ovocnými stromy a skleníkem. UP domu:
200 m², pozemek 1.482 m². PENB: G

Starší rodinný dům 3+1 + garáž,
k rekonstrukci. Hodně nízké stropy. V
těsné blízkosti škola i obchod. UP domu
155 m², pozemek 430 m². PENB: G

Zděný, jednopodl. dům,s vlastní
studnou. Elektřina zavedena. Kaskádovitý pozemek s ovocnými stromy. UP
chaty 78 m², pozemek 810 m².

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Olga Vrtáčková
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zakázka č. 2015071

Rekreace
cena: 890.000,-Kč

zakázka č. 2015094

zakázka č. 2015092

zakázka č. 2015059

Smolné Pece

Stará Role

Hory u Jenišova

Rodinný dům
cena: 25.000,-Kč/měs + energie

Rekreace
cena: 580.000,-Kč

Stavební pozemek
cena: 1.625 + 1.750,-Kč/m²

Stavební pozemek
cena: 1.040.750,-Kč

Pronájem 3-podl. domu
s vlastním parkovištěm pro 5 vozů na
ul. Lidická. Rekonstrukce před 10-ti
lety. UP: 340m², pozemek 805 m².

Chatka ve výborném stavu,ihned
k užívání, jižní strana, bohatý sad
ovoce a zeleniny. Septik, studna,
elektřina. Pozemek 577 m².

Dva pěkné pozemky v lokalitě
s minimáním provozem, na výjezdu
ze Staré Role směrem na Mezirolí.
Kompletní IS. Plochy: 859 a 1.142 m².

Stavební pozemek o velikosti
905 m², IS: voda, elektrika, kanalizace. Pozemek se nachází uprostřed
obce, na jižní straně. Jen 1 soused.

Makléř: Mgr. Jiří Brož

Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková
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zakázka č. 2015096

Horní Drahovice
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Ïng. Richard Ullisch

Vážení spoluobčané,
v pozici radního města Karlovy Vary působím nově
od května letošního roku. Jsem ženatý a v minulém
roce se mi narodil syn. Řadu let pracuji v karlovarské
sklárně Moser a jsem hrdý, že můžu být součástí této
jedinečné firmy se skvělými lidmi.
V práci pro město Karlovy Vary patří mezi mé hlavní
oblasti úkoly ve finančním výboru, který hraje velmi
důležitou koordinační a strategickou úlohu při tvorbě
rozpočtu města Karlovy Vary. Mým cílem je dosahovat
vyrovnaného hospodařeni s cílem co nejúčelnějšího
vynakládání veřejných prostředků.
Svým působením v politice chci podporovat aktivity
vás, občanů města, a aktivně podporovat místní
firmy, které jsou velmi důležité pro úspěšný rozvoj
našeho města.
Věřím, že se nám s kolegy bude dařit zlepšovat
údržbu města, čistotu, rozvoj volnočasových aktivit
pro rodiny s dětmi, rozšiřovat a zkvalitňovat péči pro
seniory, zvyšovat standard městských služeb pro
občany. V neposlední řade vytvářet místním firmám
takové podmínky, které jim budou přinášet možnosti
jejich rozvoje.
V rámci zajímavých akci v Karlových Varech, které
nás v nadcházejících dnech čekají a kam bych vás
rád pozval, patří jistě zářijové porcelánové slavnosti,
které jsou obohaceny o tradiční výstavu prostřených
stolů z produkce sklárny Moser a společnosti Thun.
Můžete také navštívit prohlídkový okruh ve sklárně
Moser v nově vybudovaném návštěvnickém centru
nebo využít prohlídek v porcelánce Thun.
Vážení spoluobčané, věřím, že jste strávili klidné léto
a užili si, ať již doma nebo v zahraničí, pohodovou
dovolenou. Rodinám a dětem přeji úspěšný začátek
nového školního roku.

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY je Adélka. Od září
začne mezi 617 letošními karlovarskými prvňáčky
chodit do školy. Adélka se do 1.B. ZŠ a ZUŠ Šmeralova v Rybářích velmi těší.
06 GOETHOVU VYHLÍDKU ČEKÁ OPRAVA
Město chce historickou památku z roku 1889
rekonstruovat a dát zapsat na seznam národních
kulturních památek.Deset let prázdný a chátrající
vyhlídkový objekt by měl z rozpočtu příštího roku
dostat na asanaci částku 13 milionů korun.
09 RODILÍ MLUVČÍ VYUČUJÍ CIZÍ JAZYKY
už na osmi základních školách našeho města. Ty se
zapojily do projektu Zavádění metody CLIL, financované EU. Ptali jsme se na první zkušenosti s touto
metodou výuky jazyků a odpovědi potvrdily, že to
byla dobrá investice EU.
12 ŠKODY NA ROLAVĚ ZA DVA MILIÓNY
přiblížíme na dvoustraně fotografií. Dokazují, jakou
sílu měly poryvy větru, kroupy a přívalový liják, který
zničil 8. srpna všechny přístřešky v areálu. Díky
obětavosti personálu byla Rolava již druhý den opět
zpřístupněna.

14 KARLOVARSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL
vstoupí v prvním zářijovém týdnu do svého
20. ročníku. Mezi kulturními tipy na září a podrobně
také v kulturním servisu na straně 22 představíme
všechna festivalová vystoupení jak v našem městě,
tak i v dalších místech kraje, kam zpěváci a tanečníci
jubilejní události zavítají.
15 V SERIÁLU OBCÍ PŘEDSTAVÍME OTOVICE,
které bývaly až do listopadu 1990 součástí Karlových
Varů. Z historie Ottowitz vybereme zmínku o chovu
koní, přestavbě obilních mlýnů na kaolín a jako raritu
psí hřbitov v lokalitě Katzenholz. Byl založen koncem
19. století jako první v Čechách a spolu s pařížským
zvířecím hřbitovem tvořily první dvojici v Evropě.
20 STRÁŽNÍCI MĚSTA LOVILI LEGUÁNA
v Bohaticích a rozšířili tak rejstřík zoo odchytů
o dalšího živočicha. Kromě zatoulaných psů a koček
zachraňovali už karlovarští strážníci divoké kachny,
selata divočáků a bezpočet ptáků, včetně poštolky
v Bulharské ulici.
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• STALO SE / STANE SE
TVŮRČÍ DÍLNY PRO VÝTVARNÉ TALENTY
uspořádala již podvanácté karlovarská Galerie
umění. Šlo o formu příměstského tábora s denní
docházkou, kterého se o prázdninách účastnilo
16 tvořivých dětí se zájem o výtvarné techniky.

VELVYSLANKYNĚ FINSKA PANÍ HELENA TUURI
se 13. srpna během své první oficiální návštěvy
Karlových Varů zajímala o lázeňství. Potvrdila, že
také Finsko zažívá mimořádně silný pokles počtu
návštěvníků z Ruska. Velvyslankyně navštívila
jediný městský balneoprovoz Alžbětiny Lázně.

VETERAN RALLYE SE JELA UŽ POPATNÁCTÉ
ulicemi lázní za účasti 120 aut a motocyklů. Nejstarším vozem byl Buick z roku 1918, na snímku
Austin Seven byl druhým nejstarším.

SPORTOVNÍ UDÁLOSTÍ LÉTA BYL TRIATHLON,
jehož 10. ročník zaplnil karlovarské ulice 22. a 23.
srpna. V tu dobu bylo již zářijové číslo KRL v tiskárně, takže se k CITY TRIATHLONU vrátíme v nejbližším, říjnovém vydání.

HONORÁRNÍ KONZUL ČR V IZRAELSKÉM EJLATU
David Hercky (na snímku vpravo) s velvyslancem
ČR v Izraeli Ivo Schwarzem hodnotili partnerství
Ejlatu a Karlových Varů. Oba překvapilo sdělení, že
po návštěvě karlovarských potápěčů v Ejlatu se
chystají eljatští potápěči v zimě v Karlových Varech
získat certifikát pro potápění pod ledem.

ZLÁMANÉ VĚTVE PO PRUDKÉ LETNÍ BOUŘCE
zaměstnaly hasiče ve Staré Roli. Ve Fibichově ulici
likvidovali bleskem rozštíplou břízu, která poškodila
auta na parkovišti a ohrožovala lidi. (O poničené
Rolavě píšeme na str 12-13).

TRADIČNÍ PIETNÍ AKT U SOCHY T.G.MASARYKA
pořádají Magistrát města Karlovy Vary a Klub TGM.
Vzpomínkové setkání u příležitosti výročí úmrtí
prvního prezidenta československého státu se koná
14. září od 15 hodin u sochy TGM na stejnojmenné
karlovarské třídě.
4
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PROFESIONÁLNÍ HASIČI Z LETIŠTĚ V EJLATU
přijeli podpořit partnerskou spolupráci mezi oběma
městy. Návštěvu spojili s fotbalovým turnajem
a prohlídkou našeho města.

KARLOVY VARY A SKLÁRNU MOSER
si minulý měsíc prohlédl generální tajemník
Světové organizace cestovního ruchu Taleb
Rifai. Z třídenní návštěvy ČR si jeden den
vyhradil na návštěvu našeho města.

• AKCE MĚSÍCE

NÁŠ TIP: Zajímavé akce měsíce září ve městě
2.9. Začíná předprodej na Světáky
V pokladně Karlovarského městského divadla
a v Infocentru na TGM 57 proběhne od 2. do 4. září
předprodej vstupenek na tradiční představení pro
seniory. Tím budou 1.10. proslulí Světáci. Vstupenku
si mohou senioři nebo seniorské organizace zakoupit
za 90 Kč. Nárokovat lze však jen dvě vstupenky na
seniora. Neprodané vstupenky budou od 5. září pak
k dispozici ve volném předprodeji.
5.9. Rolava chystá Loučení s létem
Novou tradici chtějí v letošním září založit pracovníci
volnočasového areálu na Rolavě. Půjde o Loučení
s létem, které 5. září nabídne zábavné odpoledne pro
všechny věkové kategorie. Bohatý program na celé
odpoledne nabídne zdarma atrakce i známé umělce.
přes lázeňské území pozvou všechny na představení,
které začne od 15 hodin.

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ

12.9. Otevře brány Svět záchranářů
Užitečný zážitek slibuje na 12. září od 10 hodin nové
Centrum zdraví a bezpečí v areálu KV Arény. Otevře
se v něm Svět záchranářů. Jak zjistí návštěvníci,
jsou v centru postaveny domečky jako makety pro
nejrůznější rizika a nebezpečí.
Najdete zde domeček požárů, nemocnici se skutečnou sanitkou, domácnosti, ukrývající různá nebezpečí, a další riziková místa. Autenticitu prostředí tvořili
kteří se podílejí
na natáčení filmových
SYSTÉM projektanti,
V HORNÍM
SLAVKOVĚ
scén. Svět záchranářů se tímto dnem otevře veřejnosti, dětem z mateřských škol, studentům i seniorům. Všichni si zde vyzkoušejí řešení nebezpečných
situací na vlastní kůži. V areálu nechybí ani dopravní
hřiště se železničním přejezdem a semafory pro
výuku rizik v dopravě. Návštěvníci zhlédnou ukázky
hasičů, policistů a záchranářů.

Na děti čekají od 13 do 17 hodin soutěžní stanoviště
s odměnami, aquazorbing, nafukovací fotbalové
hřiště, dráha pro motokáry a čtyřkolky a řada dalších
atrakcí. Z malého pódia bude děti bavit zpěvák Kyklop
z Maxim Turbulenc. Dospělejší návštěvníci si užijí
kapelu Support Lesbiens, zpěváka Miro Šmajdu s kapelou a New Age of SMOKIE. Konec Loučení s létem
je naplánován na 19:15.

Foto: Vertical Images

6.9. Pohádka jako dárek pro děti
Dalším zářijovým dárkem od Karlovarského městského divadla bude 6. září od 14 hodin 7. ročník
minifestivalu Pohádkové září. K zahájení dětské
podzimní sezóny dojde před budovou divadla za
Nový
informační
systém
turistické ukazatele, vítací tabule, aktuální mapy města a okolí, zajímavé
účasti
Sněhové
královny, princezny,
drakůobsahuje
a jiných
pohádkových
postav.tabule,
Herci v kostýmech
informační
kvalitnípředvedou
webový portál, online virtuální prohlídky, moderní infokiosky, tištěného turistického
ukázky z pohádky Sněhová královna a průvodem
průvodce a mapu města a okolí.
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Město chce zachránit Goethovu vyhlídku

K

dysi krásná, hojně navštěvovaná, historiky
ceněná a výletníky opěvovaná Goethova vyhlídka. Dnes opuštěná, zdevastovaná a chátrající. Všechny dosavadní plány na její komerční
využití a pronájmy selhaly a tak město přemýšlí,
jak s tímto historickým objektem naloží. "Chceme
ji nejen uvést do takového stavu, aby držela pohromadě a zabránilo se rabování nebo zřícení cihlové
věže. Do rozpočtu příštího roku navrhuji 13 milionů
korun na její rekonstrukci. Je to jedna z priorit města. Jednáme s ministerstvem kultury o to zařadit
Goethovu vyhlídku mezi národní kulturní památky"
říká ke snaze města náměstek primátora Michal
Riško, který má městský majetek na starosti. Podle
něho město intenzívně hledá možnosti, jak na
projekt získat finance i z národních a evropoských
dotačních titulů."Jen opravit věž nestačí. Deset let
je prázdná, i když byla provozuschopná. Perspektivní a účelné využití se zatím nenašlo. Je potřeba
domyslet, jak bude po rekonstrukci využívaná a kdo
jí bude provozovat. Myslím si, že by ji měla dostat
do správy městská organizace, která se o ni bude
dlouhodobě starat. A protože podnět Klubu přátel
rozhleden, který nás nedávno otevřeným dopisem
vyzýval, ať Goethovu vyhlídku zachráníme, beru
osobně, rozhodl jsem se zřídit transparentní účet
nebo veřejnou sbírku. Tak, aby na budoucnost

Vyhlídka krátce po otevření v červenci 1889 ještě před zalesněním vrcholku Výšiny věčného
života.
"Goethovky" mohli přispět jednotlivci i instituce,
kterým její budoucnost není lhostejná. V tuhle chvíli
s ekonomy a právníky zjišťujeme, jaká forma bude
pro zamýšlený účel nejvhodnější. Sám hodlám
přispět první tisícikorunou, a stejně se vyjádřila

Dvoudenní mobilní sběr nebezpečných odpadů 11. a 12. září
Rybáře
Třeboňská 10.30 až 10.50
Mlýnská, parkoviště TESCO 11.00 až 11.20
Bohatice
U Trati, konečná MHD č. 5 11.30 až 11.50
U Trati, u potravin 12.00 až 12.20
Táborská, u Fordu 12.30 až 12.50
Drahovice
Gagarinova x Maďarská 13.00 až 13.20
Lidická – parkoviště pod hotelem MARTTEL 13.30 až
13.50
Stará Kysibelská - Úvalská – Východní 14.00 až 14.20
Vítězná x Ondříčkova 14.30 až 14.50
J. Palacha, most, LUNA 15.00 až 15.20

Tuhnice
Poštovní x Šumavská 15.30 až 15.50
Charkovská, na ostrůvku u paneláku 16.00 až 16.20
Karlovy Vary
Krále Jiřího (Sokolák) 16.30 až 16.50
Moskevská, pod Magistrátem města Karlovy Vary 17.00
až 17.20
Na Vyhlídce, vedle potravin 17.30 až 17.50
Zítkova, parkoviště 18.00 až 18.20
Hůrky
pod hvězdárnou 18.30 až 18.50
u zastávky MHD 19.00 až 19.15
Olšová Vrata
u zastávky MHD 19.30 až 19.45

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
5. září
Olšová Vrata, Hůrky:
K Letišti, Pražská silnice, Josefa Lady, Revoluční
Lázeňské území:
Krále Jiřího, Jateční, Fügnerova, nábřeží Jana Palacha
Drahovice:
Maďarská, Úvalská, Stará Kysibelská, 5. května,
Palackého náměstí, Mozartova, Vítězná, Drahomířino
nábřeží, Mattoniho nábřeží, Lidická
Tuhnice:
Brigádníků, Plzeňská, Krymská / Charkovská,
Bečovská, Vrázova
12. září
Bohatice:
Táborská, Štúrova, Nádražní stezka, Jáchymovská,
Lomená
Sedlec:
Merklínská, Merklínská / Ke hřišti
Rosnice:
Ke koním
6
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Čankov:
Na návsi
Stará Role:
Počernická / Zlatý kopeček, Dvořákova, Okružní,
Borová, Školní, Partyzánská (Jedlová), Luční, Dykova,
Husova, Vančurova, Rolavská, Jabloňová
19. září
Růžový Vrch:
Plešivecká, Vodárenská, Krušnohorská
Rybáře:
Majakovského, Nejdecká, U Koupaliště, Mlýnská,
Konečná, Sokolovská / Šmeralova, Šmeralova
Dvory:
V Lučinách, Chebská / V Aleji
Počerny:
U rybníčku
Tašovice:
Sopečná, U Brodu, Slovanská
Doubí:
Modenská, U Vesničky SOS, Svatošská, K Přehradě,
Skalní

i většina kolegů ve vedení města a někteří radní.
Napsal jsem i Klubu přátel rozhleden, že vzhledem
k zájmu, který o rozhlednu projevují, očekávám,
že se k našemu bohulibému záměru také finančně
připojí,“ dodal Michal Riško.

S O U T Ě Ž
Sběrné dvory v našem městě se ucházejí o titul
Sběrný dvůr roku 2015. Kolektivní systém ASEKOL
opět vyhlásil soutěž a vítěz získá finanční odměnu.
Soutěž probíhá od poloviny července do konce října
formou hodnocení široké veřejnosti na
www.sberne-dvory.cz. Cílem akce je najít v ČR
nejlepší sběrný dvůr: uklizený, s ochotnou obsluhou,
dobrou otevírací dobou, co možná nejdostupnější
a s širokým rozsahem odebíraných komodit. O vítězství v soutěži se ucházejí také tři karlovarské
sběrné dvory - na Růžovém vrchu, ve Dvorech
a v Rybářích.
Jak se zapojíte do soutěže? Na www.sberne-dvory.cz vyhledáte sběrný dvůr, který chcete
ohodnotit. Označíte jednou až pěti hvězdičkami
v každé z následujících šesti kategorií - dostupnost
dvora, přístupnost dvora, pořádek, otevírací doba,
ochota obsluhy a rozsah odebíraných komodit. Při
závěrečném vyhodnocení nejlepšího sběrného dvora
v listopadu 2015, bude kromě hlasování veřejnosti
přihlédnuto také k počtu komodit, které sběrný
dvůr sbírá (např. sklo, plasty, kovy, atd.), a k množství zpětně odebraného elektrozařízení. Za vítěze
budou vyhlášeny dva sběrné dvory. Nejlepší sběrný
dvůr v obci do deseti tisíc obyvatel získá finanční
odměnu 30 tisíc korun, v obci nad deset tisíc obyvatel pak 50 tisíc korun. Všichni hlasující se navíc
mohou zúčastnit slosování o hodnotné ceny. Po
vyplnění registračního formuláře budou automaticky
zapojeni do jednoho ze dvou slosování. V každém
z nich mohou získat jednu ze tří powerbank (2600
Mah), nebo dotykový mobilní telefon LG.

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

KV kartu lze dobíjet

S

další novinkou, která potěší cestující veřejnost v našem městě, přišel Dopravní podnik
Karlovy Vary. Od 15. srpna lze dobíjet Karlovarskou kartu přes bankomaty České spořitelny.
Jde o pilotní projekt, který je zatím ve zkušebním
provozu. Veškeré transakce s Karlovarskou kartou,
provedené v bankomatech České spořitelny jsou
bez poplatku.

Od koncem srpna se novinka vztahuje
na všechny bankomaty České spořitelny,
označené touto samolepkou se speciálním
logem.
"Dosud jsme vydali 27 500 Karlovarských karet.
Dalších 250 objednaných karet čeká na vyzved-

nutí. Možnost zakoupit
si předplatné nebo dobít
elektronickou peněženku
v bankomatech České
spořitelny na území
města zvýší komfort jak
držitelům Karlovarské,
tak i Plzeňské karty.
Platby přes elektronickou peněženku je
možné uplatnit zatím
jen v Plzeňském kraji,"
říká k novince ředitel
Dopravního podniku
Karlovy Vary Pavel
Bohánek. Podle
něho se spolupráce
s plzeňským DP rozvíjí od roku 2003. V Plzni
už fungují dobíjecí bankomaty na 90 místech.
V Karlových Varech má Česká spořitelna osm bankomatů, z toho tři na třídě TGM. Karlovarská karta
jako mladší sestra svou plzeňskou obdobu dohání.
Podmínkou pro aplikaci karty je zakoupení 140 čteček do 65 městských a 35 linkových autobusů.
Další etapou modernizace karlovarské MHD bude
v příštím roce nový odbavovací systém, který přijde
na 10 milionů korun.

Umístění bankomatů,
kde lze KV kartu dobíjet:
TGM 16
Horova 1 (Albert)
Vřídelní 35
Závodu míru 46
Dolní Kamenná 5 (OC Sedmičky)
Kpt. Jaroše 31 (OC Varyáda)

DISKUSNÍ FÓRA

Krátké zprávy

Obyvatelé Karlových Varů mohou opět diskutovat s představiteli města a magistrátu o problémech,
které registrují v okolí svého bydliště. Mohou debatovat o realizovaných i plánovaných projektech
města a o všem, co je z jejich pohledu potřeba v jejich čtvrtích opravit, vybudovat nebo zajistit.
V podzimních měsících se ke slovu postupně dostanou obyvatelé Tuhnic, centra města a lázeňské
části, Rybář, Sedlece, Rosnice a Čankova.

◆ Jednání zastupitelstva města se koná 8. září
od 8:30 v Alžbětiných lázních. Rokování je volně
přístupné veřejnosti a lze ho sledovat přímo
v sále Alžbětiných lázní nebo v on-line přenosu
na www.mmkv.cz.
◆ Město Karlovy Vary získalo na základě
soudního rozsudku majetek za 22 milionů
korun. Šlo o zbývající část zahrádkářské kolonie
za krematoriem o výměře 35 791 m2. Získáním
pozemku došlo ke sjednocení vlastnictví
pozemků v zahradkářské osadě u krematoria
v k. ú. Rybáře.
(mm)

Termíny a místa konání diskusních fór:
30. 9.
Tuhnice, centrum, lázeňská část (Alžbětiny lázně – společenský sál)
4. 11.
Rybáře (ZŠ Konečná – kinosál)
11. 11. Sedlec, Rosnice, Čankov (místo konání bude upřesněno v průběhu měsíce září)
Začátky jsou stanoveny na 17. hodinu.

Blokové čištění a noční mytí komunikací
7.9. Komunikace: Celní, Majakovského, Kosmonautů,
Sladovnická, Karolíny Světlé, Dělnická, Buchenwaldská
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová, Zahradní,
nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most,
náměstí Republiky
8.9. Komunikace: kpt. Jaroše, ul. L. máje, Na Průhoně,
Závodní, Sklářská, Karla Kučery, Adolfa Heimanna, V.
Meerwalda, V Lučinách, Lipová
9.9. Komunikace: Vrázova, Chelčického, Jízdárenská,
Moskevská, Wolkerova, Charkovská, Krymská
Noční mytí: Varšavská, T.G. Masaryka, Dr. D.Bechera,
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova, hlavní
přestupní stanice MHD
10.9. Komunikace: Požární, Mládežnická, U Koupaliště,
Čankovská, Rosnice – Čankov, Ke Hřišti, Šeříková, Na
Výfuku, K Zahradám, Jezerní, p.p.č.573/1 za kostelem
11.9. Komunikace: Čertův ostrov: nábř. Jana Palacha,
Koptova, Karla Čapka, Foersterova, Jateční
Parkoviště: Krušnohorská, Čankov, Rosnice
14.9. Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova,
Petra Velikého, Sadová
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová, Zahradní,
nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most,

náměstí Republiky
15.9. Komunikace: Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr.
Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové, Krále
Jiřího
16.9. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova,
Noční mytí: Varšavská, T.G. Masaryka, Dr. D.Bechera,
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova, hlavní
přestupní stanice MHD
Parkoviště: ul.Brigádníků, Moskevská, Šumavská
17.9. Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava
Ŕezáče, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná,
Vítězná, Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí,
Parkoviště: u Finančního úřadu na Západní ulici
18.9. Komunikace: Železniční, nám. 17. listopadu, Sibiřská,
Severní, Konečná
21.9. Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová,
Květinová, S.K. Neumanna, Sluneční, Prokopa Holého,
Fričova, Kamenického
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová, Zahradní,
nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most,
náměstí Republiky
22.9. Komunikace: Krušnohorská, Chomutovská, Ostrovská,
Jáchymovská, Železná, Sedlecká

23.9. Komunikace: Brigádníků, Jižní, Šumavská,
Budovatelů, Přátelství, Poštovní, Gorkého, Bečovská
Noční mytí: Varšavská, T.G. Masaryka, Dr. D.Bechera,
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova, hlavní
přestupní stanice MHD
24.9. Komunikace: Libušina, Nebozízek, Tylova, Škroupova,
Divadelní, Moravská
Parkoviště: Svatošská, Česká
25.9. Komunikace: Pražská silnice, K Letišti, Hornická,
Ke Golfu, Strahovská, J. Mařáka, J. Lady, kpt.
Malkovského, Na Hůrkách, Motýlí, Pod Hvězdárnou, Fr.
Krejčího, Na Vrchu
28.9. SVÁTEK
29.9. Komunikace: B. Němcové, Švermova, Vrchlického,
5. Května, Anglická, Rumunská
30.9. Komunikace: Ladislava Koubka, Elišky Krásnohorské,
Bánskobystrická, Roháče z Dubé, Šmeralova,
Hybešova, Slepá
Noční mytí: Varšavská, T.G. Masaryka, Dr. D.Bechera,
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova, hlavní
přestupní stanice MHD
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pro účast) a zapojit se do soutěže o Ocenění evropské
udržitelné městské mobility.
• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Evropský týden mobility
Také v našem městě proběhne od
18. do 22. září Evropský týden mobility. Jeho součástí budou akce pro děti
z mateřských škol, cyklisty a veřejnost.
KRL seznamuje své čtenáře - občany
města Karlovy Vary s programem jednotlivých akcí:

18. září 15:30 - 15:45 Hýbejte se
Velká cyklojízda pro rodiče s dětmi po trase Moskevská - Tuhnická lávka - OC Varyáda - Doubský
most-Tašovice. Sraz před budovou magistrátu,
odjezd v 15:45.V cíli cestu od 16:00 do 18:00
v Tašovicích na cyklostezce za Doubským mostem
zábavné hry. Soutěž o nejhezčí vyzdobený cyklo
dopravní prostředek, výstava cyklodopravy, malování křídami.

ím ředitelstvím pro mobilitu a dopravu a životní
em zahrnující tři městské sítě (Eurocities, ICLEI, Polis),
mezinárodní organizaci (Regionální Centrum pro životní
16.-18. září 9:00 - 11:30 Svět záchranářů
Centrum zdraví a bezpečí (v areálu KV Areny) nabízí
akce pro mateřské školy i zábavu pro celou rodinu.
Plnění zábavných akcí zaměřených na prevenci
rizik dětí předškolního věku a bezpečnosti v silničním provozu.
18. září 9:00-13:00 Chodíme pěšky
Lázeňské lesy pořádají pro děti ze ZŠ a SŠ pěší
výlet do přírodního lanového centra Sv. Linhart
		

19. září 13:00 - 17:00 Zelenou stezkou Kozodoj
Interaktivní prohlídka ekofarmy Kozodoj. Od 14:00
do 15:00 beseda pro širokou veřejnost na téma
pěstounské péče. Od 16:00 do 17:00 seminář
s ukázkou praktických cviků na téma “Jak na
ploché nohy a bolavá záda“
22. září 00:01 do 23:59 Evropský den bez aut
MHD v Karlových Varech po celý den zdarma.

DO THE RIGHT MIX
THE EUROPEAN UNION SUPPORTS

An initiative
of the URBAN MOBILITY
SUSTAINABLE

Soutěž Čtu, tedy jsem

Městská knihovna Karlovy Vary uspořádala soutěž
pro děti Čtu, tedy jsem. Soutěž probíhala od ledna do
května v kategoriích 2. - 3.třída a 4.- 5. třída. Děti si
mohly vybírat z mnoha knižních titulů. Knížky byly dle
rozsahu a obtížnosti označeny body od jednoho do
tří. Po přečtení museli čtenáři odpovídat na zadané
otázky, aby knihovnice zjistila, zda děti knížku opravdu četly. V první kategorii obsadily první místa dívky
z 3. A ZŠ Libušina Margareta Belova a Alenka Kuciánová. Na druhém místě skočila Nguyen Hoang Gai
Linh (Linda) z 3. A ZŠ Libušina a třetí příčku obsadila
8
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Sofie Volková z 3. B ZŠ Truhlářská. V kategorii starších
čtenářů se na třetím místě umístila Sára Pecko z 5. B
ZŠ Libušina, krásnou druhou příčku obsadila vášnivá
čtenářka Rebeka Šťastná ze 4. A ZŠ Šmeralova. Absolutní vítězkou se stala Stefanie Kubitska ze 4. C ZŠ
J. A. Komenského. Malí čtenáři získali knižní odměny
a diplomy, které jim předali náměstek primátora Jiří
Klsák a vedoucí Odboru kultury, školství a tělovýchovy
magistrátu města František Škaryd (na snímku).

Ludmila Křivancová,

ved.dětského odd. Městské knihovny

KAŽDÝ SVÉHO
ZDRAVÍ STRŮJCEM
… je název úspěšné putovní výstavy, se
kterou se Liga proti rakovině Praha už
osmým rokem vydává na pouť po českých
a moravských městech. Hlavním cílem akce
je oddémonizovat závažné, deprimující téma
rakoviny. Liga proti rakovině Praha představuje
téma prevence rakoviny z přívětivější tváře,
proto uvidíte i vtipy Vladimíra Jiránka,
Jiřího Slívy, Miroslava Bartáka, vynikající
fotografie Františka Dostála, jehož objektiv
zachycuje obyčejné lidi v běžných situacích
všednodenního života. Součástí expozice jsou
panely určené i nejmenším dětem, které si
v bohatě ilustrované části najdou informace
o zdravém životním stylu, i když ještě neumějí
číst. Nejen pro dětské návštěvníky, žáky
a studenty škol jsou kromě expozice připraveny
i zábavné hrátky, kde si vyzkoušejí své fyzické
i smyslové dovednosti pod heslem „Zkus, jak
jsi na tom“. Pro úspěšné řešitele testu jsou
připraveny i odměny.
Dospělým návštěvníkům akce Liga
proti rakovině Praha ve spolupráci se
Státním zdravotním ústavem nabízí také
improvizovanou „vyšetřovnu“. Každý zájemce si
může nechat změřit některé základní zdravotní
ukazatele, např. hladinu cholesterolu, hodnotu
krevního tlaku, výši BMI, procento skrytého
tuku v těle, lékaři a zdravotníci poradí v oblasti
zdravého životního stylu, nekuřáctví i obezity.
V rámci boje proti jednomu z nejagresivnějších
typů rakoviny, melanomu, přizvala LPR ke
spolupráci také specialisty – dermatology. Na
místě bude přítomen odborný lékař, se kterým
můžete konzultovat mateřská znaménka, pihy,
změny na kůži.
Akce se koná ve žlutých stanech na
prostranství před hotelem Thermal ve dnech
14. září od 10:00 do 18:00 a 15. září od 9:00
do 17:00.
Vstup na výstavu i všechna vyšetření je
zdarma.

• ŠKOLY / INZERCE

Když se řekne školská rada…

Dobře investované
evropské peníze
V minulém školním roce proběhl na ZŠ v sedmi
krajích ČR projekt s názvem Zavádění metody
CLIL prostřednictvím rodilých mluvčích. Metoda
představuje výuku témat pomocí cizího jazyka,
pro děti velmi přirozeně a v kontextu. V našem
městě se do projektu zapojily ZŠ Komenského,
Dukelských hrdinů, 1. Máje, Krušnohorská,
Poštovní, Šmeralova, Truhlářská a ZŠ Jazyků.To,
že se jednalo o velmi prospěšný projekt, svědčí
pozitivní reakce ze všech zúčastněných škol.
„Působení rodilých mluvčích přineslo zpestření
výuky. Děti reagovaly velice dobře, neměly
problém komunikovat a vždy se na hodiny
těšily,“ řekla Mgr. Danuše Kubová ze ZŠ Jazyků.
A další pedagog Mgr. Marcela Čapková ze ZŠ
1. Máje dodala: „Výuka s rodilým mluvčím byla
velkým přínosem pro děti i pro mě.“

Prázdniny patří minulosti, začal nový školní rok.
Práce čeká žáky, pedagogy, ale i členy školských
rad. Školský zákon z roku 2004 říká, že se školská
rada (ŠR) zřizuje při základních, středních a vyšších
odborných školách. Radu ustavuje zřizovatel školy.
Třetinu členů rad jmenuje zřizovatel (v Karlových
Varech to je Rada města), třetinu volí zákonní
zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí
pracovníci dané školy. Funkční členství členů ŠR
je tři roky. Od listopadu 2005 jsem členem školské
rady při základní škole v Poštovní ulici. Naše historicky první zasedání svolal tehdejší ředitel školy.
Školská rada se zpočátku scházela čtyřikrát v roce,
později třikrát – v říjnu, únoru a v červnu. Jaké
jsou hlavní úkoly naší ŠR? Vyjadřuje se k návrhům
školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční
zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád
i pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Projednává návrhy rozpočtů školy, podílí se na
zpracování koncepčních záměrů rozvoje. Členové
se vyjadřují k rozboru hospodaření, posuzují závěry

z inspekčních zpráv, přicházejí s nejrůznějšími připomínkami, návrhy a podněty. Na programu našich
jednání byly často investiční záměry, úspěchy žáků
školy ve sportu i různých odborných soutěžích,
spolupráce s Policií ČR, Městskou policií, knihovnami, různými organizacemi. Protože každé schůzky
ŠR se účastní vždy ředitel školy, jsou jednání velmi
bezprostřední, věcná, konstruktivní. Mnohé se
v uplynulých letech na ZŠ v Poštovní ulici podařilo
uskutečnit. Mezi hlavní úkoly do budoucna patří
vybudování bezbariérového přístupu, zateplení,
rekonstrukce školní kuchyně, ale také dokončení
oplocení. Škola patří dlouhodobě k nejlepším
školám v našem městě. Je to zásluha bývalého ředitele, jeho nástupce, celého pedagogického sboru,
rodičů a v neposlední řadě i všech členů, kteří
se postupně ve školské radě vystřídali. V jejich
případě jde o nenápadnou a často nedoceněnou
práci. Za to, co pro školu všichni udělali, jim touto
cestou děkuji.

Zdeněk Musil, zastupitel města

Žáci 5. B. ze ZŠ Šmeralova

A výuka jazyků v 7. A. na ZŠ Dukelských
hrdinů

Hotel Lesní mlýn

■
■
■
■
■
■
■
■

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

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

Mariánské Lázně, Třebízského 12
Soubor lázeňských budov na klidném místě u Lesního pramene, pozemky
11.187 m2. Současný stav: cca 64 pokojů, restaurace, koncertní a taneční sál,
noční bar (dříve Alhambra), vinárna. Celý areál určen k rekonstrukci (střechy
v pořádku). Vydáno stavební povolení na rekonstrukci (novostavby, bazén,
bowling, squash, krytý parking) - navrženo 122 apartmánů. Hotel je významným bodem v historii
Mariánských Lázní,
do r. 1945 v provozu
pod názvem Waldmühle (Lesní mlýn),
po r. 1945 jako hotel
Alhambra, později
Donbas a po r. 1990
opět jako hotel Lesní
mlýn. V okolí hotelové domy, parky a
výletní místa.

Kupní cena:
28.000.000,- Kč

i

Ing. Petr Vácha, 777 707 307, 257 314 251
petrvacha@naxos.cz www.naxos.cz
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hyde park
Divadlo myslí na všechny

Reaguji jménem Karlovarského městského divadla
na článek Vstupenky pro vyvolené?, uveřejněný v hyde parku KRL č. 7. Karlovarské městské
divadlo, jako obecně prospěšná společnost, slouží
divákům již sedmým rokem a jsme velice rádi, že
návštěvnost má stále stoupající tendenci. S tím ale
souvisí také skutečnost, že někdy jsou vstupenky
záhy vyprodány a nelze bohužel uspokojit všechny
zájemce o ně. Celková kapacita divadelního sálu
v současné době činí 477 sedadel, ale z toho pouhá
polovina je publikem považována za „lepší“ místa,
o něž je největší zájem. Předprodej na každý měsíc
je vždy zahájen druhý den předcházejícího měsíce
a to v pokladně divadla, u prodejců Infocentra města
Karlovy Vary a na internetu. Vždy je pro tyto účely
v přízemí uvolněno minimálně 53 míst a z toho 10
míst pro seniory s 50% možností slevy. Zbývajících
77 míst v přízemí je využíváno před uvedeným
termínem pro předplatitele, organizace a pravidelné
odběratele. Uvedená „výhoda“ je těmto skupinám
nabízena z důvodu pravidelného odběru u většiny
uvedených titulů. Rád bych upozornil, že hovoříme
stále o takzvaných „lepších“ místech a že nabízíme
dalších 347 míst v různých cenových kategoriích.
Bohužel, divadlo není „nafukovací“ a není tak snadné vyhovět každému. Tituly, o které je vyšší zájem,
se samozřejmě snažíme co nejvíce reprízovat, ale
není to vždy možné. Můžeme samozřejmě zvolit
různé režimy předprodeje a to například pouze na
pokladně divadla nebo zvýšením počtu míst s možností slevy (senioři), ale vždy tyto volby přinesou některá pozitiva, ale i negativa. Ať už z reakce diváků
či změnou ekonomických výsledků, která by měla na
další fungování o.p.s. Karlovarské městské divadlo
negativní dopad. Z reakce většiny diváků vyplývá, že
je v současné době systém nastaven správně.

Martin Lenděl,

ved. obchodního odd. KMD

Budeme mít opět analfabety?

Jako učitelka na odpočinku, která se užívá ústraní,
bych se ráda zapojila do diskuse, která v naší společnosti těchto dnů probíhá. Jde o imigranty nebo
chcete-li úprchlíky. Pokud to sleduji, všichni diskutují
pouze o tom, kde nové přistěhovalce ubytujeme, jakou jim poskytneme ochranu, lékařskou péči a jaké
sociální dávky. Méně se už mluví o tom, jakou práci
budou moci u nás vykonávat či s jakou kulturou
se začlení do naší společnosti, které nikdy nebyla
multikulturní. Už vůbec se však nemluví o tom, jaké
vzdělání dětem imigrantů nabídneme. Učila jsem
celý život vzhledem ke své pedagogické aprobaci
především dějepis. Víme z historie, že míchání kultur
přineslo většinou spory mezi lidmi. Vůbec si nyní
nedovedu představit, kdo bude kolou povinné děti,
které s běženci do České republiky přicházejí, učit.
Pokud se nepletu měli jsme potíž s počty učitelů

necenzurované názory politiků a občanů města

ruštiny a nedostatkem učitelů angličtiny. Ve svém
okolí neznám nikoho, kdo umí s populací Syřanů či
Afričanů komunikovat, natož je učit jazyk. Nemám
nyní příliš rozsáhlé kontakty s kolegy, dnešními
pedagogy. Domnívám se však, že ani oni na tuto
otázku neznají odpověď. Politici, jak se slyším ze
zpráv, řeší jen počty ubytovaných a počty žadatelů o
azyl. Nikdo nepočítá, kolik dětí s běženci k nám přichází. Nechci být špatná sudička, jenom mám vážné
obavy, že se stovkami dětí, které nebudou umět číst
a psát, mohou nastat problémy. Nebo sem pozveme
učitele ze Sýrie či Eritreje? Promiňte, obvykle varovný prst nezvedám. A také se omlouvám, že neuvedu
své příjmení. Bydlím v přízemí a nerada bych měla
rozbitá okna...

Jana, učitelka, v.d.
Drahovice

Pomníky před Thermalem

Již několik let za sebou v době konání filmového
festivalu se opakuje projev neúcty k pomníkům
umístěným před hotelem Thermal. Je zde pomník
americkým vojákům a pomník obětem 1. a 2.
světové války. Vadí mi, že v bezprostřední blízkosti
památníku obětem světových válek v době festivalu
stojí WC a těsně (!) před něj je dovoleno postavit
jakýsi stánek. Podobně je tomu i u pomníku
americkým vojákům. Nechce se věřit, že na
místech, kde se každý rok pokloníme osvoboditelům
a obětem válek při pietních akcích, se v době
festivalových veselic setkáváme s takovou mírou
nekulturnosti. Někdy se zdá, že v době festivalu se
v našem městě smí všechno. Moc bych si přál, aby
to nebyla pravda.

Ivan Váňa

Kultura v našem městě

Původně jsem chtěl reagovat na příspěvek
O divadle v hyde parku KRL 7, ale pak jsem narazil
na zajímavější článek pod názvem Programové
prohlášení koaličních partnerů pro funkční období
2015–2016. Hlavně mě zaujal bod 6. Kultura,
sport a volnočasové aktivity – úžasné věci!
Bohužel s realitou se to vůbec nepotkává. Každé
nastupující vedení města plynule navazuje na to
předchozí a to tak, že ho kultura vůbec nezajímá
a společensko-kulturní aktivity občanů města
jsou pro něj přítěží s kterou si nevědí rady – “proč
podporovat regionální kulturu, když my vám tu
kulturu dovezeme”. Ono totiž jednou za rok rozdělit
pořadatelům kulturních akcí dotace z čím dál tím
menšího balíku peněz není asi ta nejideálnější
podpora, navíc ani není kontrola, jestli se z těch
peněz dostane něco k těm, kteří tu kulturu vytvořili.
Jaký je vztah města ke kultuře ilustruje to, jakým
klíčem rozděluje kupříkladu peníze z hazardu: 75 %
jde do sportu, 12,5 % jde na neziskovky, a konečně
12,5 % jde na kulturu. K tomu asi není co dodat.

Nevím jakou má náplň odbor kultury města. Asi
by bylo normální, kdyby mapoval aktivity občanů
a zároveň s nimi spolupracoval. Ujasnil si priority,
co podpořit, co město může reprezentovat. Aby
pak nedocházelo k tomu, že na akce města musí
si kulturní program dovézt. S čím se můžeme
pochlubit, ví to na městě? Zřejmě to jsou kapela
Olympic a maďarská Omega. Jaká je podpora
tradičních kulturních akcí? Minimální. Např. Jazzový
festival je na pokraji živoření. Divadelní soubor se
povedlo městu úspěšně zlikvidovat a na KSO už
mělo našlápnuto. To, že ve městě fungují divadelní
soubor D3 a Divadlo Dagmar, ví málokdo. Většina
obyvatel si už na tuto situaci zvykla a k místní
kultuře již nemají vztah. V hyde parku KRL 7 Ivan
Šendera psal, proč v našem městě nemůže existovat
profesionální divadelní soubor. Asi má pravdu, ale
přesto stále nechápu, že v Chebu to jde a v krajském
městě ne. Chebáci totiž mají svoje divadlo rádi.
Podpora MFF, samozřejmě. Proč ale nemůže město
doplňovat doprovodný kulturní program regionálními
soubory to nechápu. Samostatnou kapitolou je KV
Aréna a hlavně asi její financování. Že si na sebe
nevydělá, ví už asi i každé malé dítě. Ale podporovat
i vyloženě komerční akce, jako byl kupříkladu
koncert Seala, by město nemuselo. Tady by asi
bylo namístě uvědomit si, co je kultura a co je
zábava (nebo taky šoubyzynys). Nechci Programové
prohlášení zlehčovat, ale obávám se, že za tři roky
bude situace v kultuře úplně stejná jako dnes,
ne-li horší. Hlavně mě zaujalo, že každý druhý bod
začíná slovem zachovat. Vůbec mě to nepřekvapuje,
mnohde by se totiž dalo zaměnit slovem zachránit.

Ivan Pelc

Kam až sahá arogance moci?

Pozoruji zejména v poslední době výstřelky chování,
dokazující, jak se mnozí veřejní činitelé neumějí
na veřejnosti (a nejen tam) chovat. Drobné dva
střípky za desítku případů, které mohu uvést. Při
slavnostním předání Centra bezpečí u KV Areny se
představovali (podávali hlášení) zástupci hasičů
a záchranářů. Pan ministr vnitra měl po celou
dobu, kdy před ním stáli v pozoru a hlásili výsledky,
ruku v kapse. Myslím, že se to celé fotografovalo,
takže je o tom jistě foto důkaz. Jiný případ. Při
předávání opraveného kláštera Teplá p. kardinál
Duka během projevu ministryně pro místní rozvoj
Karly Šlechtové ustavičně telefonoval. Viděla jsem
to v ČT a fotografie o tom vyšla v Krajských listech.
Také během akcí filmového festivalu by se našel
bezpočet případů, kdy veřejní činitelé (nemluvě
o tzv. celebritách) dávali na odiv nevychovanost
a aroganci. Jsem ze staré školy a byla jsem
vychovávaná podle pravidel slušného chování, taktu
a úcty k jiným lidem. To zřejmě už dnes bohužel
neplatí. Ke škodě nás všech.

Karolína Rudolfová, 1930

Tato stránka je věnována necenzurovaným názorům zastupitelů a občanů města na aktuální témata. Příspěvky s uvedením jména a e-mailu autora zasílejte
na: kvradnicnilisty@seznam.cz. Uzávěrka KRL č. 10 je 15. září 2015.
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• INZERCE

ANGLIČTINA
ANGLIČTINA
PRO DĚTI
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
I DOSPĚLÉ
„EFEKTIVNĚ“
S RODILÝM
MLUVČÍM
Wattsenglish
je sunikátní
metodika svýukovými
vlastními
Wattsenglish® je unikátní
metodika pro děti
vlastními propracovanými
materiály. Lekce vedou přísně
školení
rodilý
mluvčí
nebo
čeští
lektoři
(akreditace
MŠMT).
propracovanými výukovými materiály.
Lekce vedou přísně školení rodilí mluvčí
Nabízíme:
• kurzy pro děti 3-15let vnebo
jazykovém
centrulektoři
K.Vary, Ostrov,
Sokolov
čeští
(akreditace
MŠMT).
• kurzy s rodilým mluvčím přímo v MŠ nebo ZŠ včetně učebnice CD a DVD
• dopolední intenzivní Nabízíme:
školička Kids Club (oblíbený program již 8. rok)
• odpolední kurzy 45 min.,
60 min.pro
nebo
2,5 3–15
hod. - možnost
zkoušky Cambridge
• kurzy
děti
let v jazykovém
centru ESOL
• individuální výuka s rodilým
mluvčím,
nebo
českým
lektorem;
kurzy
konverzační
K. Vary, Ostrov, Sokolov
s rodilým mluvčím
přímo
v MŠ,
ZŠ a českého lektora
• KURZY PRO DOSPĚLÉ•Akurzy
STŘEDOŠKOLÁKY
- kombinace
rodilého
mluvčího
(kontakt pro dospělé kurzy:
j.witney@wattsenglish.com,
nebo
Gymnáziu Ostrov tel: 777 325 586)
• dopolední intenzivní školička Kids Club (8–12 hod.)
• odpolední kurz Primary Club (2,5 hod.) – Přihlášky na:
zacíleno na zkoušky Cambridge
ESOL
www.wattsenglish.com
• konverzační či přípravné 773
kurzy 122
na zkoušky
pro děti
000, 777
325 586
z 2. stupně ZŠ a SŠ
k.vary@wattsenglish.com
• individuální výuka s rodilým
mluvčím nebo českým
lektorem, kurzy na míru
• KURZY PRO DOSPĚLÉ “EFEKTIVNĚ” –
kombinace rodilého mluvčího a českého lektora
(kontakt pro dospělé kurzy: j.witney@wattsenglish.com,
tel.: 777 325 586)

Přihlášky na:
www.wattsenglish.com
tel.: 773 122 000
k.vary@wattsenglish.com
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• ŠKODY NA ROLAVĚ

Rolavu pustošily poryvy větru

P

řívalový liják a nárazové poryvy větru zničily
v sobotu 8. srpna na Rolavě vše, co jim přišlo
do cesty. Dvěstěmetrový pás krupobití zasáhl
vpodvečer Starou Roli, Rybáře a také volnočasový
areál. Stačilo pár desítek minut a příroda nadělala
spoušť, jakou Rolava nepamatuje. Vichr odnesl a zničil
celou stěnu úschovných skříněk i převlékací kabiny.
Na velkém ostrově a kolem in-line dráhy lámal větve
a vytrhával části oplocení. Vyvrátil všechny přístřešky
kolem pláže a cesty. Bylo jen obrovským štěstím, že
poletující rozlámané konstrukce a venkovní nábytek
nikoho nezranily. "Hned jak bouřka přešla, bylo nutné
areál uzavřít a povolat posily z řad zaměstnanců.
Nastoupili všichni a obětavě začali s odklízením
následků bouře. S motorovými pilami pracovali ještě
celé nedělní dopoledne. Všechny popadané větve
i polámané stromy byly během pár hodin odklizeny.
Přes celý víkend pracoval obětavě nejen personál, ale
také vodní záchranáři, kteří vyčistili hladinu koupaliště
od větví a naplavenin. Díky všem jsme tak mohli opět
otevřít hned druhý den, v neděli ve 14 hodin. Děkuji
jim za nasazení" hodnotil odklízení spouště jednatel
KV City centrum Lukáš Červený. Některé části areálu
zůstaly i po víkendu obehnané páskou. Velký ostrov
byl nepřístupný a dětské hřiště nebylo ani v dalších
dnech zpřístupněno kvůli zničenému plůtku. Škody
jsou značné. Boxy s odkládacími skříňkami a převlékací kabinky jsou na odpis. Poničeno bylo oplocení
i přístřešky. Znalci odhadují, že celková výše škoda se
může vyšplhat až ke dvěma milionům korun. "Jako
majetek města je Rolava pojištěna. Vyřízení pojistky
však bude trvat dlouho. Aby byl areál Rolavy co nejrychleji v původním stavu a mohl opět plnohodnotně
sloužit občanům, poskytne město KV City mimořádnou
dotaci na odstranění škod, která se následně městu
z pojistky vrátí,“ řekl náměstek primátora pro majetek
Michal Riško. Celé vedení města nešetřilo chválou,
jak se zaměstnanci KV City centra k živelné události
postavili. Díky jejich nasazení se mohli lidé vrátit na
Rolavu již druhý den, v neděli 9. srpna ve 14 hodin.
Tehdy úklidové práce ještě zdaleka neskončily.

(krl°, foto: KV City centrum)
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• ZAZNAMENALI JSME

ŽIVELNÁ POHROMA se našemu městu v posledních letech až do 8. srpna vyhýbala. Orkán Kyrill (18.1.2007) o rychlosti 150 km/hod. řádil v Krušných horách, bouře Olivie (18.7.2010) Karlovy Vary minula, stejně jako orkány Andrea (5.1.2012), Xaver (5.12.2013) nebo vichřice Niklas
(31.3.2015), kvůli níž vyhlásil kraj kalamitní stav. Město zaznamenalo jen výpadky elektřiny
a vyvrácené stromy. Varováním, že v srpnu může něco v Karlových Varech nastat, byl nedávný
pokles tlaku vzduchu. V našem městě naměřili místo obvyklých 1015 hPa jen 968 hPa, nejnižší
hodnotu za 30 let! Tlakové níži dali meteorologové jméno EMA. Jejím produktem byl bouřkový
pás, který zasáhl 8.8. Rolavu.
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• KULTURNÍ TIPY

1. - 6. září: Karlovarský folklorní festival
Tradiční folklorní lázeň, která pravidelně roztančí v prvním zářijovém týdnu Karlovy Vary, letos
oslaví jubileum. 20. ročník nabídne od 1. do
6. září vystoupení nejen v našem městě, ale také
v Mariánských Lázních, Jáchymově, Františkových
Lázních, Ostrově, Lokti a Bečově. Z největší dálky
přijedou soubory z Mexika, Číny a soubor z Nového
Zélandu, který bude na festivalu účinkovat již
potřetí. Z evropských souborů přivítáme soubor
z Bayreuthu, chybět nebudou zástupci slovenského
folkloru a osm souborů z Čech a Moravy. Hostiteli
budou tradičně členové karlovarského folklorního souboru Dyleň. Oficiální zahájení jubilejního
20. Karlovarského folklorního festivalu je 4. září
v 16:30 před hotelem Thermal. Jako doprovodný
program se uskuteční 2. - 6.9. před Thermalem
a Hlavní poštou jarmark lidových řemesel, některé
soubory vystoupí u GH Pupp 4.-6.9. na Porcelánových slavnostech a pro lázeňské hosty na karlovarských kolonádách. (Podrobný program celého
20. Karlovarského folklorního festivalu přinášíme
v Kulturním servisu na str 22).

Lucie Lamačová

11., 18. a 25. září: Dvořákův karlovarský podzim
Karlovarský symfonický orchestr vstoupí v září
úvodním koncertem 57. ročníku festivalu Dvořákův karlovarský podzim do své 181. koncertní
sezony. Koncert proběhne pod vedením nového
šéfdirigenta KSO Jana Kučery. Letošní Dvořákův
karlovarský podzim nabídne ve třech symfonických koncertech posluchačům program s vynikajícími díly nejen Antonína Dvořáka a dalších klasiků,
ale zazní rovněž díla současných skladatelů - Jana
Hanuše a Jana Kučery, který bude dirigovat všechny koncerty. Proslulá a nejslavnější Dvořákova
symfonie „Novosvětská“ zazní v rámci festivalu
hned dvakrát, protože kromě trojice festivalových
koncertů KSO připravil i doprovodný program. Prá-

vě v jeho rámci si budou moci zájemci „Novosvětskou“ vyslechnout i na mimořádném koncertě
na Mlýnské kolonádě. Dále doprovodný program
nabídne oblíbenou večerní a trochu mystifikační

procházku Karlovými Vary s průvodcem Viktorem
Braunreiterem a orchestr pamatoval programem
s názvem Antonín nás baví i na rodiče s dětmi.

Lev Havlíček

12. - 13. září:
Den otevřených
dveří památek
V rámci mezinárodního programu The European
Heritage Days (Dny evropského dědictví) proběhne
v našem městě o druhém zářijovém víkendu Den
otevřených dveří památek. V sobotu 12. září bude
od 10:00 do 12:00 vycházka za slavnými vilami
Tuhnic (Vila Reiner, Vila Nürburg, Vila Nimrod a Vila
Rettraut), od 14:00 do 16:00 to bude Hotel Olympic
Palace na Zámeckém vrchu.V neděli 13. září od
10:00 do 12:00 bude na programu vycházka za
slavnými vilami Horních Drahovic (Vila Mimler, Vila
Skt. Georg a Vila Kabeláč). Odpoledne od 14:00
do 16:00 otevře své dveře Grandhotel Ambassador - Národní dům. Každá otevřená památka bude
doplněna odborným výkladem a doprovodným
kulturním programem.
14
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Ze sólistů se představí ruská houslistka Alena Baeva, jedna z nejjasnějších mladých houslových hvězd současnosti a vynikající houslista Jakub Sedláček, koncertní mistr KSO.
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Otovice, (dříve Ottowitz), nejstarší název Äutawitz. V 16. století to byl Ottersgrün, od
roku 1600 Otnawitz. Název znovu změněn roku 1869 na Ottovitz. Užíván také český
název Ottowice, který byl před rokem 1930 poněmčen na Ottowitz. Katastrálním
územím 436,7 hektaru to byla největší obec na severovýchodním okraji Karlových
Varů. Nejvíce obyvatel měla roku 1939, kdy zde žilo 1445 místních. Tehdy měla obec
čtyřtřídní školu i vlastní poštu. Nejstarší lokalitou je Katzenholz ve výšce 420 m/m.

Původně zemědělská osada

Krajina v okolí Karlových Varů byla osídlena od
středověku. Hradiště v Sedlci, nejbližším sídle jihozápadně od Otovic, bylo střediskem slovanského kmene, který od 9. století ovládal celé okolí.
První písemná zmínka o vsi Otnawitz pochází
k roku 1325, kdy český král Jan Lucemburský
"daroval 16 lánů země mezi řekami Ohří a Teplou
věrnému Kojatovi z Otnawitz". Kromě polí, luk
a také poddaných získal Kojata osadu Obora
(Thiergharten) a právo ke kostelu sv. Linharta,
kde si vybudoval sídlo, známé historikům jako

oborské tvrziště Kellerberg. Po polovině 14. století se stala ves Obora s kostelem sv. Linharta
podle rozhodnutí císaře Karla IV. majetkem nově
založeného města Karlovy Wary. Srdcem Kojatovy
zemědělské vsi Otnawitz byla lokalita Katzenholz
(Kočičí lesík). V další části na začátku Kircheweg
(kostelní cesty) a na Schulweg (školní cestě) stály
později kamenné kříže.

Majitelé se střídali

Znak obce Otovice

Jako vlastníci obce se střídala řada rodů jako
Steinbachové, německý rytířský rod von den
Johan, páni von Groppau, vévoda Julius Franz
von Sachsen-Lauenburg a další. Podle písemností
byli historicky doložení majitelé páni ze Štampachu, za něž Otnawitz patřily pod farnost Sedlec.
Za pana Jiljího ze Štampachu, který vlastnil ves
v letech 1499 až 1502, byla zřejmě postavena
otovická tvrz, později podle vybavení panský
dům - zámek. V následujících letech 1525 až
1609 vlastnil menší část Otnawicz rytíř Jiří z Jonu
a jeho rod. Vystřídali je chebští Šlikové, jejichž rod
sídlil v obci mezi lety 1525 až 1617, kdy ji získali
Euterové. Dále v roce 1668 Mikuláš ze Štensdorfu
a v roce 1673 von Kroppauové. Ti prodali do té
doby samostatnou ves majitelům panství Ostrov.
Podle popisu z roku 1634 měl otovický zámek
pánský a dámský pokoj, ložnici rytíře, dolní a horní sál, kuchyni, komory pro služebnictvo, světnici
a předsíň. Zámek měl vlastní kapli, nechyběla
koupelna, velký sklep a druhý pivní sklípek. Zámek měl rovněž sladovnu a vlastní pivovar. Podle
záznamů vypukl 5. ledna 1669 na zámku velký
požár, z něhož se původní středověké sídlo již
nevzpamatovalo. Ze starého zámku se zachoval
pouze pivní sklípek a zřícené zdivo, panská stodola a druhé stavení, zbourané po roce 1945.

Zámek připomínala restaurace Wunderblume na Katzenholzu (stav roku 1926)
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Mlýny a chov koní

V obci se původně nacházely dva mlýny. Widitzův
byl přestavěn na čištění kaolínu a Gellerův
byl zbourán po roce 1945. Další stavbou byl
v Katzenholzu závod na čištění kaolínu. Byla zde
rovněž výrobna rybích konzerv (majitel Kopecký),
lisovna hřebíků (Hoffmann) a továrna na výrobu
střešní lepenky. Ještě v polovině 17. století byly
Otovice známé chovem koní. O sto let později
patřila obec k ostrovskému panství. Traduje se
zde pověst o tajné chodbě, která začínala v tvrzi
a končila u sedleckého kostela sv. Anny. Konkrétně stávala tvrz někde na místě za stavením
čp. 32. Na návsi v Otovicích byla postavena v roce
1807 kaplička. Spolu s rybníčkem a křížkem
byla přirozeným středem obce Otovice. Kaplička
stála na pozemku u dnešního č.p. 24. V Otovicích
v 19. století žili kromě zemědělců a živnostníků
také dělníci a horníci. V roce 1890 jsou Otovice
zmíněny jako ves s 83 domy, třemi českými a 848
německými obyvateli. Ve vsi je v té době dvoutřídní škola, hnědouhelné doly, továrna na chemické
produkty, lepenku a dřevitý cement.
Otovická kovárna roku 1920

Rozvoj přinesly doly

Základem rozkvětu ale také problémů obce se
stala ložiska uhlí a kaolínu v části zvané Nové
Otovice. Jedním z prvních byl kaolínový důl Exelsior, otevřený roku 1880, z něhož vozili surovinu
od roku 1898 po Buštěhradské železnici. Z hnědouhelných dolů byly nejvýznamnější Karoli-Johanni, dále Eleonnore a Josef v lokalitě Zinnplatz.
Prvním uhelných dolem byl Dreikönigschacht I.,
otevřený roku 1852. Uhlí ze sloje Antonín z Otovic
bylo využíváno k vytápění minerálního závodu
hraběte Starcka v Mírové. Díky nalezišti jílu byly
v obci čtyři cihelny. Cihly se zpočátku pálily v tzv.
polních pecích. Po rozšíření těžby byly Otovice
bohatou obcí. V roce 1900 měla 87 domů, v nichž
žilo 1056 obyvatel. Od roku 1883 měla obec
vlastní školu původně jednotřídní, od roku 1893
vodovod, v roce 1908 zavedli elektřinu. Byla zde
založena zemědělská škola, o jejíž zřízení se
zasloužil Julius Steibitz, později jmenovaný v Ně-

Jeden z místních hostinců Morgensonne
mecku vrchním vládním radou pro Horní Franky.
V době první republiky existovaly podle zachovalé
mapy v majetku obecního úřadu doly Anna, Josef,
Luisa, Eleonora, Caroli a důl na kaolín Excelsior.
Ty byly součástí území, které bylo Mnichovskou
smlouvou předáno velkoněmecké říši. Jediný
dnes provozovaný lom, kde se těží kaolín, se nachází severně od Otovic a jmenuje se Katzenholz.

Psí hřbitov

Ottowitz koncem 19. století
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Raritou Otovic byl psí a kočičí hřbitov v lokalitě
Katzenholz. Podle dcery zakladatele hřbitova Anny
Stänglerové, vzniklo místo v roce 1911 na přání
bohatého Američana, léčícího se v Karlových
Varech. Chtěl pohřbít uhynulého vlčáka, který ho
doprovázel v lázních. Na hrob dal porcelánovou
destičku s obrázkem psa a napisem: Na památku
věrného psa, který mi zachránil život. Případ nebyl
ojedinělý a hřbitov se začal plnit náhrobky se

• OKOLNÍ OBCE
jmény zejména psů. Podle tvrzení starousedlíků
sloužil hřbitov už koncem 19. století. Je doložené,
že ho založil ras z Katzenholzského dvora. Jmenoval se Josef Leistner, narodil se 22. ledna 1843
na Katzenholzu, kde také roku 1932 jako 90letý
zemřel. Byl profesí již druhým rasem v rodině.
Jeho otec se přiženil do obce z panství Bečov
roku 1834. Časem začali na Katzenholzu pohřbívat vodící psy slepců, hlídací i policejní psy a také
kočky. Za místo posledního odpočinku vybraly
Katzenholz dvě bohaté Angličanky pro malou
opičku, která je doprovázela v lázních a uhynula.
Bohatý Rus dal do hrobu věrného psa váček
s penězi. Bernardýn pokojské z vily Cleopatra
(dnešní Savoy Westend) slečny Michalitschy měl
na náhrobku s fotkou údaje: "Náš miláček Sussy
Wodan žil s námi od 15.5.1897 do 5.10.1909.
Vděčnost jeho věrnosti." Cestičky kolem hrobů
byly vysypány pískem. Šlo prokazatelně o první
zvířecí hřbitov v Čechách. Podle těžko ověřitelných údajů tvořil hřbitov na Kaltzenholzu, spolu
se známějším hřbitovem v Paříži, dvojici prvních
hřbitovů v Evropě (údaj z roku 1905). Každý hrob
měl náhrobek a mnohé měly vytesány dojemné
nápisy. Nad hrobem vlčáka Martina Höschla
(žijícího v Hagenau) stálo: "Zde odpočívá náš
Putzi. Měli bychom ráj na zemi, kdyby všichni lidé
byli tak milí a věrní jako jsi byl ty." Jiné náhrobky
obsahovaly dokonce verše a rýmované vzkazy
jako "Milý Foxi.. Schnucki, poslední pac a pusu"
a podobně. Podle rodáka Heinricha Fischera,
žijícího ve Stackstadtu nad Rýnem, měl hřbitov
v roce 1924 na 40 hrobů, poplatek činil 50 Kč
a rasovi se platilo 5 Kč. Po připojení k Německé
říši byly poplatky od 20 do 30 marek. Podle 80leté
rodačky paní Pecherové měl hřbitov rozlohu asi
1200 m2, v každé řadě bylo osm až deset hrobů
a cestičky byly udržované. Na hřbitov přicházelo
v neděli hodně výletníků. Tabulky se jmény byly
z porcelánu, dřeva nebo kamene. Několik hrobů
mělo dokonce mramorovou desku, na jedné byl
verš (v překladu) "V mnohé smutné hodině, byl
jsi můj přítel nejlepší". Po odsunu Němců v roce
1946 byl hřbitov zdevastován. Jeho místo označuje dnes kámen uprostřed lokality Katzenholz,
o kterou pečuje Občanské sdružení památného
místa Psí hřbitov Otovice-Katzenholz.

Hřbitov připomíná náhrobek

Podoba psího hřbitova v 19. století

Dvojí výměna obyvatel

Při sčítání 17. května 1939 měl obvod Ottowitz
1445 obyvatel. Ještě předtím, po Mnichovu roku
1938 byli čeští obyvatelé z Otovic vystěhováni
a mohli se vrátit až po roce 1945. Podobně
byli po válce němečtí obyvatelé roku 1946
odsunuti do Německa. Nastalo vylidnění obce.
V průběhu jara a léta roku 1946 přišli do Otovic
noví, čeští dosídlenci. Početnou skupinou byli
zejména zemědělci a zahradníci z okolí Unhoště.
V roce 1950 měly Otovice 787 obyvatel. V témže
roce byl vytvořen přípravný výbor pro založení
místního zemědělského družstva. To se podařilo ustavit až po dvou letech. Později se JZD
Otovice sloučilo s JZD Sedlec a obě družstva se
stala součástí státního statku Jenišov. V roce
1956 začala výstavba panelárny, která ovlivnila
život obce v následujících letech. Výrobu zahájila
v roce 1957. Patřila do np. Pozemní stavby
Karlovy Vary, po jeho zrušení vznikl nejprve
sp. Stavebně průmyslová výroba Otovice a po
privatizaci v roce 1992 s.r.o. Intermont. Ještě
v roce 2011 sloužil sál administrativní budovy

panelárny k veřejným akcím pro občany. V roce
1959 byla v Otovicích otevřena pošta a také
samoobsluha Jednoty. Obyvatel nepřibývalo a tak
ve školním roce 1965/66 byla v obci jen pouze
dvoutřídka, do které chodilo 48 dětí. V roce 1974
byla v Otovicích zrušena základní škola a zůstala
pouze škola mateřská. V roce 1976 byla zrušena
i turistická ubytovna v kulturním domě. V roce
1960 se čistírna lahví mění na provoz výroby
nealkoholických nápojů LIMO. JZD bylo sloučeno
s JZD Sedlec. V obci je v této době z vodojemu
u trianglu veden vodovod, je zprovozněno veřejné
osvětlení a veřejný rozhlas. Na počátku 60. let je
škola stále ještě 4třídní, ale začíná ubývat žáků.
V roce 1964 se rozšiřuje počet podniků, které
sídlí v Otovicích. Kromě panelárny a závodu LIMA
je to Konstruktiva, která sídlí v rybárně bývalé
firmy Kopecký. Místo Benziny převzal Kovošrot.
V roce 1966 místo bývalého Excelsioru a č.p. 45
a 87 je zbudována balička na drť za studena.
Také jsou mezi železničními tratěmi budovány
sklady velkoobchodu. Sklady jsou i z bývalé
kožárny.

Neu Ottowitz koncem 19. století
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Zaniklá kaple

O tom, že obec byla bohatá, svědčí kaple z 19.
století. Byla postavená na místě starší kaple
z roku 1807. Ta stála uprostřed obce, na návsi
proti vjezdu do poplužního dvora otovického
zámku. Šlo o čtvercovou stavbu o rozměrech
3,15 x 3,05 metru, bez oken, s krytou střechou se
sloupovou zvoničkou s kuželovou stříškou. Uvnitř
měla kaple plochý strop. Kolem roku 1968 byla
kaple, jako již značně zchátralá, zbořena.

Bývalá otovická kaple

Konsum a pekárna v čp. 18

Proměny středu obce

V roce 1968 zbyl v obci z někdejších roubenek
už jen poslední původní dům v čp.1. Po připojení
Otovic jako čtvrti Karlových Varů roku 1975 se
mnozí místní obávali, že se jejich periférie stane
odkladištěm pro provozy, které v lázních nechtějí.
Tak se stalo, že v Mostecké č. 178 vyrostla
obrovská hala německé firmy TFS International,
kam sváželi k recyklaci plastová oděvní ramínka
z bavorských a saských supermarketů. V sousedství haly s drtičkou plastů byl ještě velkosklad
tabákových výrobků firmy Philip Morris. Obě haly
zachvátil 12. července 2001 požár, který je zcela
zničil. Žár byl tak vysoký, že popraskaly stěny
a roztavily se vzpěry střechy. Areál už nebyl obnoven. Po roce 1989 zůstaly v obci některé sklady,
v řadě proluk se ale objevila zeleň a vyrostly
domky.Obavy, že z Otovic bude jen les ocelových
hangárů skladů, se nenaplnily.

Nejstarší roubenka v čp. 1

Opět samostatnost

Otovice měly podobný osud jako jiné obce v okolí.
V letech 1880 až 1930 a pak ještě krátce kolem
roku 1950 to byla samostatná obec okresu Karlovy Vary. Samostatnost si udržela i mezi lety 1961
a 1974. Od 1. ledna 1975 do 23. listopadu 1990
byly městskou částí Karlových Varů. Od 24.listopadu 1990 jsou Otovice opět samostatnou obcí.

Jaroslav Fikar

Pohlednice z Ottowitz roku 1902
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Staré Otovice
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Devadesát let panu Karlovi asi málokdo věří,
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
inzerce
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PŮJČKA

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

POČÍTAČOVÉ KURZY

• ŠkoleníPOČÍTAČOVÉ
soukromě nebo v malé
skupince
KURZY
• Školení soukromě–nebo
v malé
skupince
• NOVÉ TECHNOLOGIE
iPod,
iPad,
tablet
• NOVÉPowerPoint,
TECHNOLOGIE –Photoshop
iPod, iPad, tablet
• Word, Excel,
• Word, Excel, PowerPoint, Photoshop
• POMOC •VYSOKOŠKOLÁKŮM
––PŘÍPRAVA
POMOC VYSOKOŠKOLÁKŮM
PŘÍPRAVA
Tel.: 776 722 611, Krymská 5, Karlovy Vary Iva Kulatá
KE ZKOUŠKÁM,
STYLIZACE
DIPLOM. PRACÍ
KE ZKOUŠKÁM,
STYLIZACE
DIPLOM.
PRACÍ
Iva
Kulatá
orbis@orbispreklady.cz, www.orbispreklady.cz lektorka777
940www.softwarovaskola.cz
555, www.softwarovaskola.cz
PC kurzů
940 777
555,
lektorka PC kurzů

Překládáme veškeré
evropské jazyky
včetně soudního ověření

SC-330142/09

· STROJÍRENSKÉHO TECHNIKA JUNIORA
„VHODNÉ PRO ABSOLVENTY“
· OBSLUHU CNC OBRÁBÌCÍCH STROJÙ
· SEØIZOVAÈE VSTØIKOVACÍCH LISÙ
· PRÙMYSLOVÉHO INŽENÝRA
· PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁØE
· PROGRAMÁTORA PLC
· SEØIZOVAÈE
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Karel Neckář hrál za Vídeň i Dynamo

NADSTANDARDNÍ FINANÈNÍ PODMÍNKY,
13.PLAT, ROÈNÍ BONUS,
MOŽNOST ZAØAZENÍ DO JUNIORSKÉHO
"VZDÌLÁVACÍHO" PROGRAMU,
MOŽNOST STABILNÍHO MÍSTA,
PØÍSPÌVKY NA DOPRAVU,
STRAVENKY, TÝDEN DOVOLENÉ NAVÍC...

info@ept.cz
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Startuje Senior akademie
Po úspěšných pěti ročnících otevírá statutární
město Karlovy Vary ve spolupráci s městskou
policií 6. ročník Senior akademie. Jde o vzdělávací
cyklus, který je strukturou vyučovacích předmětů
orientován na seniora jako možnou oběť protiprávního nebo nemravného jednání. Účastníci akademie získají informace, znalosti a dovednosti, které
jsou důležité pro bezpečný život ve společnosti.
Studijní program, který je pro uchazeče zdarma,
potrvá od letošního října do června příštího roku.
Přihlášky jsou ke stažení na webu města www.
mmkv.cz nebo městské policie www.mpkv.cz.
Vyplněné přihlášky je nutné zaslat nebo zanést
nejpozději do 9. září na Městskou polici Karlovy
Vary, Moskevská 34 nebo na oddělení prevence
a dohledu v Lidovém domě, Stará Role, Školní 9.
Podrobnější informace na tel. 725 531 601.

ZPR ÁV Y

Z

V ÝK ON U

Sprejer řádil v Tuhnicích

O víkendu se opět prokázalo, že včasná informace od občanů může mít pro strážníky cenu zlata. V sobotu, dvě hodiny
po půlnoci, dostala městská policie oznámení o sprejerovi,
který maloval na dům v Krymské ulici. Strážníci s popisem
osoby okamžitě vyrazili na místo a po chvíli pátrání vandala
našli a zadrželi. Jednadvacetiletý mladík se k činu doznal
a přivolané Policii ČR následně ukázal "dílo", které měl na
svědomí. A nebylo toho zrovna málo.

S L U Ž B Y

Opilý rozvážel obědy

V sobotu dostala městská policie anonymní udání, že řidič,
rozvážející obědy, jezdí pod vlivem alkoholu. Hlídka při
první kontrole vozidlo na místě nenašla, narazila na něj
o hodinku později a poté, co provedla u dvaašedesátiletého
řidiče kontrolu, zjistila oprávněnost oznámení. Muž nadýchal v době kontroly přes 1 promile alkoholu. Na rozvážku
obědů bude muset nyní zapomenout.

Strážníci
lovili
leguána

Bezdomovci topili ve vedru

Zákaz rozdělávání ohňů během letošního vedra nevadil
skupině bezdomovců v ulici U Solivárny. Tři dny po vydání
nařízení zákaz zcela ignorovali. Rozdělali oheň a popíjeli
kolem něho levný alkohol. Nebezpečí vzniku požáru bylo
naštěstí eliminováno příjezdem hlídky strážníků, která
v ulici U Solivárny prováděla ranní kontrolu. Věc byla
předána k dořešení správnímu orgánu.

Opilý převážel lup

Strážníci nevěřili vlastním očím, když při večerní kontrole
u Sedlce narazili v neděli na vozidlo, z jehož zavazadlového
prostoru vyčnívaly dlouhé plechy. Z celkové délky šesti metrů táhl 62letý řidič více jak 5 metrů po silnici za vozidlem.
Následná kontrola prokázala, že muž plechy odcizil. Ke
všemu sedl za volant ještě opilý. "Muž byl pochopitelně předán polici," uvedl k případu velitel karlovarských strážníků
Marcel Vlasák.

Jezdil bez řidičáku

Dvaatřicetiletý řidič z Nejdku, který kvůli řízení pod vlivem
návykových látek přišel o řidičské oprávnění, jezdí dál.
Přítrž mu v tom udělali až strážníci, kteří jej v úterý krátce
po půlnoci zastavili, neboť řídil neosvětlené vozidlo. Jak se
následně při kontrole ukázalo, řidič nic nezapíral a rovnou
se doznal. Strážníci na místo přivolali Policii ČR a případ jí
předali. V poslední době podobných případů přibývá.
20
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V pravé poledne přijala městská policie oznámení
o výskytu ještěra, který se pohyboval na jedné ze zahrad v Bohaticích. Strážníci, vyslaní k odchytu zvířete,
zjistili, že se jedná o leguána. Půjčená rybářská síť od
místních nepomohla a tak nakonec přišlo na odchyt
do "teplých". Jeden ze strážníků zvíře odchytl a to
putovalo do minizoo ve Staré Roli, kde se mu dostalo
potřebné péče. K radosti dětí došlo během odchytu
leguána i na focení.

2015-08-kovohh-188x130-01.pdf 1 7.8.2015 15:36:55
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SPORTÍK 2015
MALÍ KARLOVARÁCI ŽIJÍ SPORTEM

Najděte sport pro Vaše děti...

Sobota 12.9.2015
areál AC Start Karlovy Vary

Program 13.00 - 18.00 hod.:
prezentace karlovarských sportovních klubů
hudební vystoupení
ukázky sportovních klubů, hasičského záchranného
sboru Karlovarského kraje a Vodní záchranářské
služby Karlovy Vary

Přijďte si se svými dětmi zasportovat!

VSTUP ZDARMA
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• KULTURNÍ SERVIS
KMD karlovarské městské divadlo
Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
5. 9.
19:30 ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI
Divadlo Kalich
Účinkují: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích.
6. 9.
14:00 POHÁDKOVÉ ZÁŘÍ
Zahájení 7. ročníku dětské podzimní sezóny před budovou Karlovarského městského divadla s účastí Sněhové královny, princezny,
draků a jiných pohádkových postav. Herci v kostýmech předvedou
ukázky z pohádky a průvodem přes lázeňské území budou zvát
všechny na představení, které začíná v 15:00.
6. 9.
15:00 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Docela velké divadlo Litvínov
Hrají: Andrea Traganová, Michal Žižka, Kristýna Lišková, Zuzana
Bartošová, Robert Stodůlka, Petr Kozák, Kamila Raková
9. 9.
19:30 LABUTÍ JEZERO
Severočeské divadlo Ústí nad Labem
Účinkují: sólisté, balet a orchestr Severočeského divadla Ústí nad
Labem

Divadelní společnost Háta
Hrají: Mahulena Bočanová/ Kamila Špráchalová, Lukáš Vaculík,
Pavel Nečas/ Martin Zounar, Monika Absolonová/ Adéla Gondíková/
Kateřina Lojdová, Jana Birgusová/ Sandra Černodrnská, Filip
Tomsa, Zbyšek Pantůček/ Martin Sobotka, Ivana Andrlová/ Olga
Želenská, Jana Zenáhlíková/ Vlasta Žehrová
27. 9.
15:00 ČERT A KÁČA
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila
Hrají: Eva Hrušková, Jan Přeučil a loutky
29. 9.
19:30 GLENN MILLER STORY
Koncert Big Bandu Karlovy Vary
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová nebo Marcela Vaculová
30. 9.
19:30 BESÍDKA 2015
Divadlo Sklep
Hrají: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, František Váša,
Jana Hanáková, Tereza Kučerová, Marta Marinová, Hana Navarová,
Lenka Vychodilová, Roman Fojtíček, David Noll, Jiří Podzimek a
Vladimír Vytiska/ Rasťo Uhrík

KSO karlovarský symfonický orchestr

20. KARLOVARSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL
1. - 6. 9. 2015, www.kffestival.cz
1.9.
17:00 Mar. Lázně - Hlavní lázeňská kolonáda
FESTIVAL VÁS BAVÍ - pořad zahraničních souborů
1.9.
19:30 Karlovy Vary Hotel Imperial
MEXICÁNA – jediné celovečerní vystoupení mexického tanečního
souboru v Čechách
2.9.
19:30 Františkovy Lázně - Divadlo B. Němcové
FESTIVAL VÁS BAVÍ - pořad zahraničních souborů
3.9.
15:00 Ostrov - prostranství před Domem kultury
ROZTANČENÉ LÉTO V OSTROVĚ - pořad zahraničních souborů
3.9.
20:00 Jáchymov - Radium Palace
FESTIVALOVÝ VEČER - pořad zahraničních souborů
4.9.
10:00 Karlovy Vary - LH Thermal Velký sál
SVĚT TANČÍ - pořad pro základní a střední školy
4.9.
11:00 Mar. Lázně - Hlavní lázeňská kolonáda
FESTIVAL VÁS BAVÍ

Husovo nám. 2, Karlovy Vary, tel.: 353 228 707-8, www.kso.cz
11. 9.
19:30 HRDÝ BUDŽES
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková/ Marcela Šiková, Libor
Jeník
12. 9.
15:00 NEVĚSTA PRO HASTRMANA
ČKMD
Hrají: Karel Beseda, Magdaléna Hniličková, Martin Jurajda, Tereza
Pachtová, Petr Richter, Michal Šturman, Jiří Švec a Miloslav Uhlíř

11. 9.
19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
ZAHAJOVACÍ KONCERT 181. SEZONY KSO
ZAHAJOVACÍ KONCERT 57. ROČNÍKU FESTIVALU DVOŘÁKŮV
KARLOVARSKÝ PODZIM
GIUSEPPE VERDI: Síla osudu, předehra k opeře
JAN KUČERA: Suite Concertante pro smyčcové kvarteto a orchestr
ANTONÍN DVOŘÁK: Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“
Epoque Quartet: David Pokorný - housle, Vladimír Klánský - housle,
Vladimír Kroupa - viola, Vít Petrášek - violoncello
18. 9.
19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
KONCERT 57. ROČNÍKU FESTIVALU DVOŘÁKŮV KARLOVARSKÝ PODZIM
JOHANN STRAUSS: Netopýr, předehra
SERGEJ PROKOFJEV: Koncert pro housle č. 2 g moll
JOSEF LABITZKÝ: Karlovarský valčík
ANTONÍN DVOŘÁK: Slovanské tance č. 2 a 9
ANTONÍN DVOŘÁK: Česká suita
Alena Baeva (Rusko) - housle

13.9.
15:00 PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE
Divadelní společnost Julie Jurištové
Hrají: Aneta Krejčíková/ Natálie Urválková, Julie Jurištová, Gustav
Hašek/ Jiří Krejčí, Milan Duchek, Libor Jeník, Radovan Snítil/ Tomáš
Kyselka
16. 9.
19:30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Filmová a Divadelní Agentura Praha
Účinkuje: Eliška Balzerová
19. 9.
14:00 a 16:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
Divadlo Spejbla a Hurvínka
Hra plná písniček a groteskních situací potěší i ty nejmenší diváky.
21. 9.
19:30 ANTONIUS A KLEOPATRA
ČKMD
Hrají: Jan Maléř, Josefina Voverková, František Špaček, Lucie
Domesová, Lenka Langová-Ouhrabková a Karel Beseda
23. 9.
19:30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ
		
A EVERGREENŮ
Festivalový orchestr Petra Macka
Účinkují: Venuše Dvořáková – sólistka opery DJKT Plzeň, Roman
Krebs – tenor, sólista opery DJKT Plzeň, Petr Matuszek – bas,
sólista opery Severočeského divadla
25. 9.
22
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DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ

25. 9.
19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
ZÁVĚREČNÝ KONCERT 57. ROČNÍKU FESTIVALU DVOŘÁKŮV
KARLOVARSKÝ PODZIM
JAN HANUŠ: Pochodeň Prométheova, předehra
ANTONÍN DVOŘÁK: Koncert pro housle a moll
DVOŘÁKOVY MAŠINKY V ČESKÝCH FILMECH: hudba Zdeňka Lišky,
Petra Hapky, Luboše Fišera, Jiřího Šusta a dalších
Jakub Sedláček, koncertní mistr KSO - housle
Doprovodný program Dvořákova karlovarského podzimu
10. 9.
16:30 Mlýnská kolonáda
NOVOSVĚTSKÁ MEZI SLOUPY
mimořádný kolonádní koncert
ANTONÍN DVOŘÁK: Karneval
ANTONÍN DVOŘÁK: Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“
17. 9.
20:00 začátek v parku Anny Politkovské
		
(ul. Krále Jiřího)
KOUZELNÝ WESTEND
Oblíbená historicko-mystifikační noční prohlídka Karlových Varů za
doprovodu skladatelů podivných jmen ve spolupráci s Pouličním
divadlem Viktora Braunreitera
20. 9.
15:00 klub Crux Boulder Café Lounge
ANTONÍN NÁS BAVÍ
Hudebně – zábavný pořad pro rodiče s dětmi (nejvhodnější věk od
5 do 10 let)
Alexej Saakjan – 1. housle, Radek Svoboda – 2. housle, Miljo Milev
– viola, Petr Pitra – violoncello
Vlasta Vodičková - zpěv

4.9.
16:30 Karlovy Vary - scéna před LH Thermal
KFF SE PŘEDSTAVUJE
4.9.
20:00 Karlovy Vary Lázeňská léčebna Mánes
FOLKLORPÁRTY - společná zábava pro účinkující a návštěvníky
KFF
5.9.
10:00 Karlovy Vary - scéna před LH Thermal
MĚSTO NÁS VŠECH pořad v rámci Dnů národnostních menšin
5.9.
14:00 K. Vary - Interaktivní galerie Becherova vila
FOLKLOR V BECHEROVĚ VILE – ohlédnutí za 20 ročníky KFF
5.9.
14:00 Karlovy Vary
SLOVENSKÁ VESELICE - pořad organizovaný Obcí Slovákov v ČR
5.9.
14:00 K. Vary - prostranství před Hlavní poštou
ZÁBAVA NA JARMARKU - výuka lidových tanců pro veřejnost
5.9.
15:00 K. Vary - prostranství před Hlavní poštou
MĚSTO NÁS VŠECH pořad v rámci Dnů národnostních menšin
5.9.
15:00 Bečov nad Teplou Zámecké zahrady
KONCERT V ZAHRADÁCH
5.9.
16:00 K. Vary - od Vřídelní kolonády k LH Thermal
SLAVNOSTNÍ KROJOVANÝ PRŮVOD
5.9.
19:30 Karlovy Vary - LH Thermal - Velký sál
FESTIVALOVÝ GALAPROGRAM - hlavní pořad KFF
6.9.
9:30 Karlovy Vary - Tržní kolonáda
SNÍDANĚ U PRAMENŮ – jedinečná možnost posnídat s účinkujícími
20. KFF
6.9.
10:30 Karlovy Vary - lázeňské kolonády
ZPÍVÁNÍ U PRAMENŮ - koncerty souborů na lázeňských kolonádách
6.9.
11:00 K. Vary - prostranství před Hlavní poštou
MĚSTO NÁS VŠECH pořad v rámci Dnů národnostních menšin
6.9.
12:30 Loket - Přírodní amfiteátr a přilehlý park
FOLKLORNÍ STEZKA - zábavně-naučný program pro děti
6.9.
13:30 Loket - prostranství před Městským
úřadem Loket
POZVÁNKA DO AMFITEÁTRU
6.9.
14:30 Loket - Přírodní amfiteátr Loket
FOLKLORNÍ ODPOLEDNE V LOKTI - závěrečný pořad KFF

• KULTURNÍ SERVIS
DIVADLO HUSOVKA
Scéna Klubu Paderewski, Divadelního studia D3,
Karlovarského hudebního divadla a Divadla v patře
Tel.: 776 098 404, www.husovka.info
4.9.
19:30 Bluesberry
Petar Introvič vás přesvědčí, že stačí znát ty správné akordy a
Hanspaulka může být rázem i v samém srdci Karlových Varů.
5.9.
19:30 3D divadelní automat D3
Na úvod sezóny něco, co jste ještě neviděli! Večer plný překvapení,
jehož průběh můžete ovlivnit i vy! Pell mell výstupů, situací a
dialogů, které v Karlových Varech nebyly uvedeny nebo které byly
obzvláště vydařenými součástmi našich představení. Hrají všichni
členové Divadelního studia D3. A těšte se – možná přijde i Figaro...
10.9.
19:30 Okresní národní jazzový výbor
		
+ Milan Pitkin
Populární jazzový trumpetista a komik Ladislav Gerendáš ostřílený
účinkováním v Banjo Bandu Ivana Mládka a v divadle Ypsilon,
si konečně našel cestu do Husovky nejen jako divák, ale i jako
účinkující. Těšit se tedy můžete nejen na swingové písníčky, ale i na
netradiční humor Milana Pitkina.
13.9.
19:30 Marylin Oliver (USA)
Americká bluesová a soulová zpěvačka a klávesistka Marylin
Oliver je praneteří legendárního Muddyho Waterse! Že tedy máte
jedinečnou příležitost spatřit a uslyšet hudební lahůdku netřeba
zdůrazňovat!
22.9.
19:30 Vladivojna La Chia & Terezie Kovalová
Stále populárnější česká skladatelka, zpěvačka, textařka a výtvarnice, která byla v roce 2006 se skupinou Banana nominována na
objev roku a v roce 2010 složila a nahrála hudbu k Hřebejkovu
filmu Nevinnost. V Husovce tentokrát vystoupí v duu s violoncellistkou Terezií Kovalovou.
25.9.
19:30 Andrej Polanský wtf Emül Langman
Toto originální duo účinkovalo v Husovce už dvakrát a vždy jako
předskokan. Nejprve před koncertem slavné Půlnoci, letos na jaře
rozehřívalo publikum kapele Krch-off band. Vydobylo si takový
respekt publika, že tentokrát zahraje svoje úpravy písní Lou Reeda
a Velvet Underground jako hlavní hvězda večera.
28.9.
19:30 Tomáš Vůjtek: Smíření
		
- ČESKÁ PREMIÉRA
Scénické čtení v kabaretním duchu. Čtou a zpívají Petr Johanovský,
Martin Cirkl, Petr Richter, Lucie Miškovská, Tomáš Mutinský j.h.,
Jaroslav Weinlich, Radek Exner, Miroslava Exnerová, Eva Šollová,
Marek Himl, Jiří Hnilička a Jakub Johanovský. Představení Divadelního studia D3.
29.9.
19:30 Jaroslav Hutka
Přední představitel tzv. městského folku, popularizátor Sušilových
sbírek lidových písní, autor stovek písní vlastních, člen sdružení
Šafrán, někdejší disident a exulant i kritik současných poměrů.

TYFLOART 2015
XXIII. ročník festivalu zájmové umělecké tvorby amatérských zrakově porstižených umělců. Akce pořádaná Sjednocenou organizací
nevidomých a slabozrakých ČR ve spolupráci s TyfloCentrem
Karlovy Vary
10. 9.
19:00 pension Hubertus Karlovy Vary
Zahájení TyfloArtu a první klubový večer
11. 9.
10:30 Alžbětiny lázně kongresový sál
Od 10:30 hod workshop ve foyeru
Od 12:00 do 19:00 výstava výrobků zrakově handicapovaných a
prezentace TyfloCentra Karlovy Vary.
Od 16:30 v hlavním sále vystoupí zrakově handicapovaní hudebníci a zpěváci trio Lenpela, Milan Hradil, Hana Šimková, Radek
Žalud a ZUŠ band.

Od 19:30 vystoupí kapela Kyklopband a Radek Žalud.
12. 9.
14:30 Dům kultury Ostrov
Třetí klubové odpoledne a večer, na kterém budou účinkovat zrakově handicapovaní umělci z hudební i literární oblasti. V předsálí
se uskuteční Kreativní dílna aneb tvoření vybranými kreativními
technikami pro veřejnost s klapkami na očích a zrakově handicapované účastníky. Večer bude vystupovat kapela KTO a společně s ní
vystoupí i někteří zrakově handicapovaní umělci.

KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 233 933
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinodrahomira.cz
1. 9.
17:00 Daleko od hlučícího davu (Projekce pro
seniory)
1. 9.
19:30 Domácí péče
2. 9.
19:30 Mallory
3. 9.
17:00 Vernisáž – Darina Berková (Olej, grafika)
3.9.
19:30 Filmový klub
4. a 5. 9. 19:30, 6.9. 17:00 We Are Your Friends
5. a 6.9. 14:30 Mune – Strážce měsíce
5. 9.
17:00 Nikdy není pozd
6. a 7.9. 19:30 Nikdy není pozdě
8. 9.
19:30 Amy
9. 9.
19:30 Domácí péče
10. 9.
19:30 Filmový klub
11. -15. 9. 19:30 Gangster Ka
12.-13.9. 14:30 Mune – Strážce měsíce
12.-13.9. 17:00 Sinister 2
15. 9.
17:00 Jimmyho tančírna (Projekce pro seniory)
16. 9.
19:30 Iracionální muž
17. 9.
19:30 Filmový klub
18.-19.9. 19:30 Labyrint: Zkouška ohněm
20.9.
17:00 Labyrint: Zkouška ohněm
19.-20.9. 14:30 Mune – Strážce měsíce
19. 9.
17:00 Gangster Ka
20. 9.
19:30 Love
21.-23. 9. 19:30 Gangster Ka
24. 9.
18:00 Jazz and Poezie
		
František Halas – Hlad, výběr z tvorby
24. 9.
19:30 Filmový klub
25. 9.
17:00 Hotel Transylvánie 2
26. 9.
14:30 17:00 19:30 Hotel Transylvánie 2
27. 9.
14:30 17:00 Hotel Transylvánie 2
28. 9.
14:30 Hotel Transylvánie 2
25. 9.
20:00 Kavárenské vítání podzimu
		
Duo St. Johnny and Charlie Slavík
27. 9.
19:30 Everest
28. 9.
17:00 19:30 Everest
29. 9.
20:00 Roger Waters The Wall
30. 9.
19:30 Gangster Ka

KINO ČAS
T. G. Masaryka 3, Karlovy Vary
Tel. pokladny kina: 353 223 272, rezervace na www.kinocaskv.cz
1.- 2. 9. 17:00
1.- 2. 9. 19:30
3.- 6. 9. 19:30
5.- 6. 9. 15:00
7.- 9. 9. 17:00
10.- 14. 9. 19:30
12.- 13. 9. 15:00
14. 9.
17:00
15.- 16. 9. 19:30
17.- 20. 9. 17:00
19.- 20. 9. 15:00
19.- 21. 9. 19:30
22.- 23. 9. 19:30
24.- 28. 9. 19:30
26.- 27. 9. 15:00
26.- 27. 9. 17:00

Cesta vzhůru
Vetřelci
Kurýr: Restart
Mune: Strážce měsíce
Jurský svět
Gangster Ka
Mune: Strážce měsíce
Iracionální muž
Kurýr: Restart
Labyrint: Zkoušky ohněm
V hlavě
Gangster Ka
Sinister 2
Everest
Hotel Transylvánie 2
Labyrint: Zkoušky ohněm

29.- 30. 9. 17:00
29.- 30. 9. 19:30

Gangster Ka
American Ultra

GALERIE UMĚNÍ
Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: út - ne: 10 - 17 hodin (pro školy dle dohody)
VÝSTAVY:
do 13.9. 		
Jaroslav Horálek – Zápas s drakem
Malířská tvorba Jaroslava Horálka (1954-1991) vznikla během
pouhých deseti let. Jeho nezkrotná malířskost, cit pro dramatickou
barevnost a zároveň niterný zájem o lidský úděl jej vedly cestou
porozumění, pochopení a poznávání.
17. 9.
17:00 Pavel Besta - Dotýkání
vernisáž výstavy
Pavel Besta (1958) ve svých dílech zachycuje prolínání dvou
prostředí - živé přírody s neživým světem lidských příbytků, do
jejichž omítek se vtiskávají naděje i ztracené iluze, radost i zklamání
celých lidských generací. (potrvá do 8. 11. 2015)
STÁLÁ EXPOZICE:
České umění 20. století
Díla klasiků českého moderního umění i současných autorů – A.
Slavíček, J. Preisler, J. Trampota, J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J.
Šíma, M. Medek, V. Boštík, K. Nepraš, M. Rittstein, Z. Sýkora, K.
Malich, F. Skála, J. Róna aj.
DALŠÍ AKCE:
8. 9.
19:30 Irena a Vojtěch Havlovi - Něžně ke světlu
Manželské hudební duo, které je již více než třicet let v popředí
české scény alternativní experimentální hudby.
10. 9.
17:00 Komentovaná prohlídka výstavy
		
Jaroslava Horálka
Výstavou obrazů provede autorka výstavního projektu PhDr. Eva
Neumannová.

GALERIE DRAHOMÍRA
Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – pá 11 – 20, so – ne 14 – 20 hodin
3. 9. - 30. 11.
DARINA DOBROVODSKÁ – BERKOVÁ
		
HARMONIE ZRALOSTI
Výstava představuje výběr olejomaleb a grafických děl bratislavské
výtvarnice Dariny Dobrovodské – Berkové. Od roku 1990 se věnuje
olejomalbě, grafice, pastelu a knižní ilustraci.
Vernisáž se koná 3. 9. v 17:00

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz
otevírací doba: úterý - neděle 10 - 17 hodin;
dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 029
nebo na cernohousova@galeriekvary.cz
VÝSTAVY:
3. 9.
17:00 Jaroslav Vančát - Metastruktury
Vernisáž výstavy, která představuje především současnou tvorbu
autora zabývajícího se rozdílnými druhy médií, v nichž hledá a
nalézá principy mikro i makrokosmu, náhody, struktury a způsoby
komunikace s divákem. (Výstava potrvá do 4. 10. 2015)
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové
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čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE:
22. 9.
16:00 Šperk inspirovaný historickými epochami
První z cyklu výtvarných dílen Zdeňky Bílkové věnovaných šperku
inspirovanému historickými epochami.
23. 9.
19:30 Hudba barokních mistrů Itálie, Francie
		
a Německa
Soubor barokní hudby A Quattro Voci. Michaela Petrová – příčná
flétna, Martin Petr – hoboj, Renata Pitrová – cembalo, Petr Pitra
– violoncello.
Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený max. pro
3 osoby. (termín nutno dojednat na tel. 354 224 112 nebo 606
928 844),

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

GALERIE ANTIK
Aukční síň, www.antikmasek.cz
5.9.
13:30 Hotel Marttel
Na 70. aukci se bude dražit 428 položek výtvarného umění a
starožitností

KOSTEL SV. ANNY SEDLEC
Spolek na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci
Otovická 59, 36010 Karlovy Vary - Sedlec
20.9.
18:00 J. B. Pergolesi- Stabat Mater
Účinkují: Karlovarský pěvecký sbor, sbor Magistrae Raconenses
Rakovník, hraje: Rakovnický komorní orchestr a hosté, sólistky:
Michaela Kapustová – alt, Karolína Žmolíková – soprán, Diriguje:
Jan Rezek. Výtěžek z koncertů bude použit na opravu kostela.

GALERIE DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35
pondělí-čtvrtek 15:00- 18:00
www.zsazus.cz
9.9. - 1.10.
Bratři Filipové - výstava
Malba, dřevěné objekty, fotografie
16.9.
18:00 Karlovarské domy, architekti, stavitelé
Křest knihy Evy Hanykové

GALERIE SUPERMARKET WC
Náměstí republiky 1, Karlovy Vary
Tel.: 774 232 048, 774 232 047
www.supermarketwc.cz/www.pro.tebe.cz
otevírací doba: pondělí - pátek 13:00 - 18:00
email: pro@tebe.cz
VÝSTAVA
18.9. - 4.12.
DESIGN PARK
Již 10 let společně kráčíme a zkulturňujeme Karlovy Vary. Probouzíme a oživujeme město kreativním a designovým myšlením. To
si zaslouží pochvalu a odměnu. Rozhodli jsme se k tomuto výročí
uspořádat výstavu, během které bychom chtěli představit naší další
vizi - Design park. Pojďte s námi tvořit park, kde každý najde to
co hledá.
WORKSHOPY
3.9. - 4.9. 17:00 - 19:00 hodin
Zůstala vám doma stará lampa po babičce, ale už není, co bývala?
Chybí jí "šmrnc" a styl? Přitom slouží, má glanc a vy se jí nechcete
vzdát? Tak ji přineste s sebou do galerie! Ukážeme vám, jak
lampu designově omladit, aby ve vašem pokoji jen zářila. Budeme
renovovat lampy s dřevěnými či kovovými podstavci a papírovými
nebo textilními stínidly.
24.9. 17:00 - 19:00 hodin
Další díl seriálu o zařizování. Tentokrát se budeme věnovat právě
ložnicím. Popovídáme si o umístění a typech lůžek, barvách, textilu,
ale i o matracích a jiných důležitých součástech tohoto nanejvýš
důvěrného prostoru. Vytvoříme si naši oblíbenou tabuli nápadů a
příjemně se zastavíme u dobré kávy či čaje po celodenním shonu.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
I. P.Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary
www.mestskaknihovnakv.cz, tel. 353 221 365
Půjčovna pro dospělé, čítárna
PO
9:00 - 17:00
ÚT
9:00 - 17:00
STŘ
9:00 - 14:00
ČT
9:00 - 17:00
SO
9:00 - 12:00 pouze čítárna
Dětské odd.
PO, ÚT, ČT 13:00 – 17:00
STŘ
12:00 – 15:00
PÁ
12:00 – 16:00
Pobočky Městské knihovny:

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA
Třeboňská ulice, Karlovy Vary, www.kvcity.cz

Prodejní výstava uměleckých děl českých výtvarníků
23. 9.- 7.10
Pavel Hlavatý
prodejní výstavy grafiky a ex-libris

18 hodin, ve středu 9 – 12, 13 – 16 hodin. Badatelské návštěvy
ohlaste na tel. 353 224 433, www.kvmuz.cz.

otvírací doba
6:00 – 22:00
provozní doba
7:00 – 20:00
půjčovna
pondělí – pátek
12:00 – 21:00,
so, ne a st. svátek 9:00 – 21:00
V případě špatného počasí si správce areálu vymezuje právo
půjčovnu uzavřít.
vzduchová trampolína 10:00 – 19:00 hodin
plavčíci od 1. do 15. 9. denně 10:00 – 19:00
AKCE:
5. – 6. 9. výuka in-line bruslení
denně od 8 do 17 hodin, pod krytou plochou
5. 9.
LOUČENÍ S LÉTEM
akce pro celou rodinu od 13:00 do 22:00
Koncert: SUPPORT LESBIENS, Miro Šmajda, Kyklop, New Age of
SMOKIE
Doprovodný program: Aquazorbing, nafukovací fotbalové hřiště,
motokáry, čtyřkolky, soutěže a odměny). Večerní promítání od
20:30, film bude upřesněn.

HUDEBNÍ KLUB IRSKÁ
Sedlecká 1, Karlovy Vary
Růžový vrch, Racek
19. 9.
20:00 Turné tří rockových kapel
West Rock Tour 2015 - Trojitej nářez
Attacus z Libé s novinkou CD Černý listí
Chiomara z Ostrova zahraje Vlak do pekel a Země bójů
Dependence ze Starého Sedla
Host jako překvapení.

MUZEUM KARLOVY VARY
Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary
www.kvmuz.cz
STÁLÁ EXPOZICE: UZAVŘENA
Z důvodu zásadní přestavby stálé expozice a částečně i prostor
celého muzea bude muzeum do jara 2017 zavřené.
Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví
a kraji západočeských lázní.Adresa: Pod Jelením skokem 393/30,
Karlovy Vary, email: knihovna@kvmuz.cz.
Studovna pro odbornou veřejnost otevřena v pondělí 9 – 12, 13 –

Čankovská, U koupaliště 854
Drahovice, Vítězná 49
Růžový Vrch, Sedlecká 4
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup zezadu
od hřiště)
Tuhnice, Wolkerova 1
Vyhlídka, Raisova 4
Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:
PO, ÚT, ČT 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
STŘ
ZAVŘENO
PÁ
12:00 – 16:00
Léto s knihou – letní fotografická soutěž
Vyfoťte se v létě s knihou a foto zašlete do 15. 9. na adresu:
l.krivancova@mestskaknihovnakv.cz. Nezapomeňte uvést jméno a
kontakt na Vás, nejlepší fotografie budou oceněny.
Každé úterý JÓGA PRO SENIORY pod vedením Mgr. Marcely
Luňáčkové od 14:30 hod.
Každé úterý od 15:30 do 16:10 HRAJEME SI POHYBEM
– pro předškolní děti
Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační a pohybové aktivity
rodičů s dětmi ve věku 3-7 let. Kapacita je omezena, předchozí
domluva na tel. 353 221 365/27,
e-mail: k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.cz.

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
tel: 354 222 804, mobil: 736 514 048, www.knihovnakv.cz
VÝSTAVY
Vstupní chodba Dvory
8. 9. - 27. 10.
DONITZ – TUHNICE v proměnách času
Historické i současné snímky někdejší samostatné obce Tuhnice
ze sbírky Jindřicha Nového, autora úspěšného filmu Karlovy Vary
1918-1945.
Vernisáž výstavy 8. 9. v 17:00
Hala Dvory
31. 8. - 30. 9.
CHVÁLA PÍSMA
Výstava prací studentů SSUPŠ Zámeček s.r.o. Ateliéry Křimice k
poctě významného českého typografa a písmaře Josefa Týfy.
Kavárna Dvory
1. 9. - 29. 10.

Jana Felixová KRESBY

Pobočka Lidická
1. 9. - 30. 9.

Miloš Löffler OBRAZY

Společenský sál
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17. 9.
17:00 Přes všechno žijí…
Přednáška Chaima Kočího o propojení tisíciletých tradic se současným životem židovské komunity a jejích zvláštních duchovních
projevech.
22. 9.
17:00 Za ztracenou slávou západního Krušnohoří
Beseda s autorem knihy Za ztracenou slávou západního Krušnohoří
Stanislavem Burachovičem.
Pobočka Lidická:
2. 9.
18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; čte Hana
Franková a Magdaléna Hniličková z knihy Anny Barkovové „Osm
hlav šílenství“.
16. 9.
18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; čte Michaela
Čápová z knihy Egona Bondyho „Bratři Ramazovi“.
30. 9.
18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; čte Táňa Pačísková z knihy Tove Janssonové „Kniha léta“.
Oddělení pro handicapované:
9. 9.
14:00 ČTENÍ DO UCHA
Hlasité čtení nejen pro ty, kterým zdravotní handicap znemožňuje
číst tištěný text.
Guillemette de Sairegné „Všichni draci našeho života (Příběhy
psané na okraji propasti)“ vstup zdarma
Pobočka Lidická:
10., 24. 9. 10:00 LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů.

FESTIVAL VZBUĎME VARY

Každou noc po registraci NOČNÍ POZOROVÁNÍ OBLOHY
Každovečerní pozorování jasné oblohy denně od 13:00 do 16:00.
Čas lze dohodnout na tel. 777 95 34 21.

RADIOKLUB OK1KVK
Školní 358/7, Karlovy Vary
krouzek@ok1kvk.cz, www.ok1kvk.cz
tel. 728762610 (akce pro mládež), 602258135 (akce pro dospělé)
Radioklub OK1KVK sdružuje elektrotechniky a radioamatéry.
Zajišťuje technické a sportovní vzdělávání dětí i dospělých
v oborech: technická výchova, informační technologie, konstrukce
elektronických zařízení, radioamatérský sport.
AKCE:
každý čtvrtek 15:00 elektrokroužek pro mládež (v sídle
radioklubu)
soboty a neděle radioamatérská setkání
a soutěže v chatě radioklubu na Blatenském vrchu

WALDORFSKÁ ZŠ WLAŠTOVKA
Modenská 15, Karlovy Vary
www.wlastovka.cz
26.9. 11:00-20:00 Svatováclavská benefice
Každoroční slavnostní otevření nového školního roku spojené s kulturním programem (divadlo, hudební produkce), tvořivými dílnami
pro děti a jarmarkem.

FARMÁŘSKÉ TRHY

www.offcity.cz, tel. 608 528 388
18. - 19.9.
Kulturní festival Vzbuďme Vary
Připravila iniciativa Vzbuďme Vary: spolek Offcity s karlovarskými
spolky ProVary, PROTEBE live a Food Not Bombs.Cílem je upozornit
na možnosti veřejného prostoru a potřebu podpory karlovarské kultury. Účinkují Pouliční divadlo Viktora Braunreitera, Loutkové divadlo
Až naprší a uschne, kapela Těžko soudit motýla a další.
9. – 12. 9. 		
Kulturní zpovědnice u Hlavní pošty
Kulturní průzkum Nové sítě pro vaše kulturní chutě.
18. – 19.9.
pouliční divadlo, koncerty, tvůrčí dílny
Happeningy na Becherplatzu.

18. 9.
11:00 Farmářské trhy
Na tradičním místě před Městskou tržnicí.

KVZPRAVY.CZ
Videoreportáže z nejzajímavějších událostí Karlovarska můžete
sledovat na www.kvzpravy.cz. Videa fungují i na chytrých mobilech.
Z archivu můžete vybrat záznamy jako byl únorový Bálfestival
v GH Pupp a Karlovarský skřivánek.V březnu uvedou KVZPRAVY.
CZ nejlepší sportovce Karlovarska, soutěž Karlovarská číše, Ples
harmonie a další akce.

19.9.
17:00 Kulturní menu Karlových Varů
Diskuse v kavárně Becherplatz.

HVĚZDÁNA KARLOVY VARY
K Letišti 144, Karlovy Vary, Tel.: 357 070 595,
e-mail: hvezdarna@astropatrola.cz, www.astropatrola.cz
25. 9. 19:00 - 22:00 EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ 2015
Rok 2015 byl vyhlášen „Rokem světla“, v programu bude zařazeno
i v současné době velmi aktuální téma světelného znečištění. Spolupracovníc hvězdárny pak představí výsledky svých letních činností a
bude možno po celou dobu pozorovat Měsíc dalekohledy naší hvězdárny. Představí se také se svými experimenty Radioklub OK1KVK.
28. 9. 2:00 – 7:00 ÚPLNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE
Hvězdárna bude na dobu pozorování úkazu přístupná pro veřejnost.
Úkaz probíhá v časných ranních hodinách ve Státní svátek ČR.
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

15:00 – 19:00 180 MINUT ASTRONOMIE
Bloky programů začínají v 16:00, 17:00 a 18:00
Program vhodný pro dospělé zájemce o astronomii
a pro turisty.
Prohlídka interaktivních exponátů hvězdárny
a astronomické techniky. Od 15:00 Let vesmírem!

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
Karlovy Vary, tel. 607 805 455
Římskokatolická církev tel. 732 662 779
1.-30.9. Sbírka kol pro Afriku
Použitelné kolo můžete dopravit po předchozí domluvě na adresu:
Volfovi, Zlatá 5, Karlovy Vary nebo na římskokatolickou faru ve
Staré Roli, Kostelní 1.
Během předloňské sbírky kol pro Afriku se podařilo v našem městě
shromáždit 47 bicyklů.Více o projektu na www.kolaproafriku.cz.

BOHOSLUŽBY
Apoštolská církev
Karlovy Vary – Růžový Vrch, Sedlecká 582
mobil: 777 801 350
e-mail: ostrov@cirkevbezhranic.eu
web: www.cirkevbezhranic.eu

Bohoslužba – neděle jednou za dva týdny od 10:00
Armáda spásy
Karlovy Vary, Nákladní 3
mobil: 737 215 399
e-mail: daniel_bisko@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz
Filmová kavárna (filmy s poselstvím) jednou měsíčně v pátek
Bohoslužba každou neděli od 16:00 (Jugoslávská 16).
Bratrská jednota baptistů
Karlovy Vary, Závodu míru 42/112
telefon/fax: 353 565 095
e-mail: bjbkvary@gmail.com
web: www.karlovyvary.bjb.cz
PRAVIDELNÉ AKCE:
Studium Bible každou středu od 18:30
Dorost každý pátek od 16:00
Bohoslužba každou neděli od 9:30
Církev adventistů sedmého dne
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49, mobil: 736 541 998
e-mail: martinlindtner@seznam.cz, web: karlovyvary.casd.cz
Dětský klub Pathfinder – každou neděli od 10:00
Seňority – každou středu od 16:00
Studium Bible – každou středu od 17:00
Klub maminek – každý čtvrtek od 9:30
Mládež – každý pátek od 17:00
Bohoslužba – každou sobotu od 9:30
Církev bratrská
Karlovy Vary, Bulharská 29 A
telefon: 353 224 249, mobil: 732 957 261
e-mail: karlovy.vary@cb.cz,
web: www.cb.cz/karlovy.vary/
Poradna v pondělí 19:00 – 21:00
Dětský klub AWANA v úterý 16:30 ve sborovém domu
Biblické večery ve čtvrtek 19:00
Setkání mládeže v pátek 18:00 hod.
Bohoslužba (současně i pro děti) každou neděli od 9:30.
Církev českobratrská evangelická
telefon: 724 152 480, e-mail: karlovy-vary@evangnet.cz
web: karlovy-vary.evangnet.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:15
Biblická hodina každý čtvrtek od 17:00
Církev československá husitská
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
telefon: 353 235 849, 353 224 132, fax 353 227 804,
e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
Bohoslužba každou neděli od 9:00
Křesťanské sbory
Karlovy Vary, Zahradní 898/33, telefon: 353 825 624
e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz
web: www.krestsbor-kv.cz
Studium Bible ve středu od 19:00
Bohoslužba každou neděli od 14:00
Římskokatolická církev
Farnost Stará Role, Kostelní 341/1
web: www.farnoststararole.cz
telefon: 353 549 017,
e-mail: vladmu@tiscali.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:00
Farnost u kostela Povýšení sv.Kříže - Rybáře,
Náměstí 17.listopadu 350/4,
telefon 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybáře,
Bohoslužba - každé úterý od 18:00
Bohoslužba - každou neděli od 8:30
Farnost u kostela sv. Máří Magdalény
náměstí Svobody 217/2
telefon: 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz
Bohoslužba - každý čtvrtek od 17:30 adorace; 18:00 mše svatá
Bohoslužba - každý pátek od 18:00
Bohoslužba - každou sobotu od 18:00
Bohoslužba - každou neděli od 10:00 a 18:00
25
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VODÁCI: Na Teplé o Český pohár

TURISTIKA
Klub českých turistů, odbor Slovan Karlovy Vary
www.turiste.webpark.cz
e-mail: fjw@volny.cz; tel.: 603 209 270
5. 9.
12. 9.

Kutná Hora: Dny evropských památek
Slavkovský les: Okružní túra z Březové do
Březové u Sokolova
18. 9.
Španělsko: Santiago de Compostela
(do 4. října)
19. 9.
Krušné hory: Ze Pstruží podél Bystřice do
Abertam a dál do Perninku
26. 9.
Podkrušnohoří: Muzeum opevnění Pod
Kočičákem u Chomutova
Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny Klubu českých turistů.
Foto z akcí na www.fjw.rajce.net.

TENIS
Tenisový klub Lokomotiva, Karlovy Vary Tuhnice

K

arlovarský Klub vodáků bude 12. září
pořadatelem 66. ročníku závodu Napříč
Karlovými Vary. V sázce je Český pohár
vodáků TEPLÁ 2015. Start závodu je v 11:00
u Střelnice v Březové. Cíl pod mostem
u hlavní pošty. Očekává se účast 400 lodí
z ČR, Německa a dalších zemí. Délka trati je
7,5 km po řece Teplé.

Časový rozvrh:
8:30 začátek prezentace
10:00 výklad trati a losování
11:00 start v intervalu 30 sekund
15:00 zastavení sjízdného průtoku na Teplé

František Košina

CVIČENÍ TJ SLOVAN
rodiče s dětmi 2 - 4 roky
předškolní děti 4 - 7 let
žákyně				
ženy I. 				
ženy II.				
ženy III.				
starší ženy			
joga I.				
joga II.				
joga III.				
muži mladší			
muži starší			
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ZŠ Poštovní, pondělí, 17:00-18:00, zahájení 14.9.
ZŠ Poštovní, pondělí, 18:00-19:00, zahájení 14.9., zápis 7.9.,
ZŠ Dukla, pondělí, čtvrtek 17:30-19:00, zahájení 14.9.,
ZŠ Dukla, pondělí, čtvrtek 19:00-20:00, zahájení 14.9.,
ZŠ Dukla, úterý, 19:30-21:00, zahájení 15.9.,
SPgŠ, středa, 20:00-21:00, zahájení 17.9.,
SPgŠ, středa, 19:00-20:00, zahájení 17.9.,
ZŠ Dukla, úterý, 16:30-18:00, zahájení 15.9.,
ZŠ Dukla, úterý, 18:00-19:30, zahájení 15.9.,
ZŠ Dukla, čtvrtek, 16:30-18:00, zahájení 17.9.,
ZŠ Poštovní středa, 18:00-19:00, zahájení 16.9.,
ZŠ Poštovní středa, 19:00-20:00, zahájení 16.9.

1.-30.9. Tenisová školička
12.-15.9. Turnaj BABOLAT CUP kat. dorost
5.9.
Turnaj STOLETÝCH – čtyřhry tenisté regionu

NORDIC WALKING
Zářijová vycházka v rámci projektu WALKING VARY se
uskuteční 6. 9. od 10:00. Účastníci se sejdou v INFOCENTRU u GH Pupp na začátku Goethovy stezky, odkud
se společně projdou kolem Letního kina a Poštovního
dvora zpět ke Grandhotelu Pupp (trasa B3). Délka procházky je 5,4 km, převýšení trasy 253 m. Více informací
na www.walkingvary.cz.

AMERICKÝ FOTBAL
SC Start Warriors
tel. 774 722 742
www.warriorsfootball.cz
1.-30.9. každé úterý od 17:00 nábory hráčů
Na programu jsou dvě juniorské soutěže.

• SPORT / INZERCE

VOLEJBALISTÉ: zahájí v nové hale

Z

a obhajobou bronzové medaile z minulého
ročníku extraligy se vydají v nové hale
volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko. Nový
ročník začíná 22. října. S přípravou začali už nyní.
„Rozhodli jsme se pro začátek přípravy o něco
později než loni, ale devět týdnů před extraligou je dostatečný čas,“ objasnil kouč VK ČEZ
Karlovarsko Petr Brom. První přípravný zápas je
plánovaný na 10. září, kdy mužstvo Karlovarska
otestuje svou halu proti extraligovému celku SKV
Ústí nad Labem.
Zásadní změnou v přípravě VK ČEZ Karlovarsko
je přesun do nové haly pro míčové hry v areálu
KV Areny. V dresu VK ČEZ figurují letos tři cizinci.
Klub prodloužil spolupráci s polským olympionikem Robertem Szczerbaniukem a získal
švédského reprezentačního nahrávače Andrease
Erikssona a slovinského smečaře Jana Planince.
 Tomáš Klement

Dětské centrum u

Balvánků

Těšíme se na září
Děti v Dětském centru u Balvánků si právě užívají
prázdninový provoz plný her, které jsou díky počasí situovány na zahradu. Zde mají děti k dispozici herní prvky vhodné
pro věkovou kategorii do 3 let a bazének na cákání. Nejoblíbenější zábavou je běhání ve vodní mlze – hadice je tedy
stále v pohotovosti.
Na prázdniny se nám vrátily děti, které již navštěvují MŠ.
Vítání bylo veliké a my jsme velice rádi, že se nám naši
Balvánci s radostí vracejí. Prázdniny se ale mílovými kroky
blíží ke konci a do řad Balvánků se postupně začleňují nové
děti tak, aby pro ně nástup na celodenní docházku byl

co nejméně stresující. Ke každému dítěti přistupujeme
individuálně, dle jeho potřeb. Čeká nás ale i smutné loučení
s našimi mazáky. Letos předáváme školce 12 dětí. Ze srdíčka
jim přejeme ve školkách hodně štěstí, fůru kamarádů a
hodné paní učitelky.
Poslední týden v srpnu nás tedy čeká „Rozlučková párty“
s diskotékou v maskách a předávání rozlučkových dárečků.
Děkujeme rodičům za zpětnou vazbu, kdy nám vodí děti
ukázat a předávají informace, jak se jim daří. Rodinná
a vstřícná atmosféra je u nás samozřejmostí a jak je vidět,
děti i rodiče ji náležitě oceňují.
I v dalším školním roce bude pokračovat naše spolupráce
s Hipocentrem Pá-ja ze Stanovic. Již nyní se těšíme na pejsky
a koníky. Na podzim připravujeme velikou akci pro veřejnost
na téma Čarodějnice.
Těšíme se na Vás. Vaši Balvánci

Fokus 1+1 Podzim 2015 Obojetný inz Radniční listy Karlovy Vary 188 x 63 + 5 mm.pdf 1 10. 8. 2015 13:56:29

1+1
akce
KOMPLETNÍ DIOPTRICKÉ BRÝLE
NEBO SLUNEČNÍ BRÝLE

BRÝLE
zdarma
PRO vaši
rODINU
a přátele

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

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

www.fokusoptik.cz
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Hvězdy diskoték v KV Areně

P

rogramovým trhákem tohoto měsíce bude
v KV Areně vystoupení hvězd diskoték 90. let.
Koncert SNAP! - FUN FACTORY - MR. PRESIDENT + VERONA začíná 19.9. ve 20:00.
Diváci mohou čekat večer nabitý vzpomínkami na
hity, které poslouchali z tranzistoráků. Hlavní hvězdou večera budou Snap! - elektornický hudební
projekt z Německa, který založili Michael Münzing
a Luca Anzilotti. Jejich první hit "The Power" se
stal populární jak v Evropě, tak v Severní Americe.
Kapela prodala více než sedm milionů CD po celém
světě a její skladby byly mnohokrát remixovány.
Stejně známou taneční skupinou z Německa je Fun
Factory, která zazářila svými letními party songy
"I Wanna B With U" a "Doh Wah Diddy". Do třetice
není třeba představovat skupinu Mr. President,
která do TOP kolekce euro-dance 90. let přispěla

písněmi "Coco Jambo" nebo "Up'n Away". Hvězdnou trojici doplní česká popová skupina Verona,

která zabodovala nejuspěšnější písní roku 2012
"Ztracená bloudím".

Karlovy Vary zažijí extrémní sjezdy

V

kalendáři milovníků adrenalinových sportů
je zaškrtnuta sobota 12. září. To se
v našem městě pojede mezi Sokolským
vrchem, ulicemi Krále Jiřího, Svahovou a TGM
extrémní závod KV DOWNTOWN 2015.
Jde o finále 1. ročníku Czech downtown tour
2015. Organizátoři slibují hodně ostrý závod.
Po loňské premiéře, která se jela v Bohaticích, se
letos přitvrdí. Trať byla přesunuta z předměstí do
centra Karlových Varů. Bude to nejdelší a nejnáročnější trať z celé série Czech downtown tour
2015. Bude na ní 20 umělých překážek. Strmý
profil a technicky obtížnější úseky nedovolí
závodníkům žádnou chybu. Spodní část trati
vede městem, kde budou rideři létat ve vzduchu
nad hlavami diváků. Proto museli startovní listinu
omezit na 80 jezdců a 20 žen.
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Diváci se mohou těšit i na dětské závody
(šlapadla, odrážedla), dále freestylovou exhibici,
pouliční vystoupení skupiny Oranžáda a noční
snowboardovou exhibici.
Více na www.kvdt.cz.
Program závodu:
12:15 Trénink
14:00 Dětský závod
14:30 Kvalifikační jízda
16:15 Freestyle BMW
16:45 Finále 40 nejrychlejších závodníků
17:45 Freestyle BMX best trick
18:15 Superfinále 20 nejrychlejších závodníků
20:00 Afterparty na Sokolském vrchu
22:00 PIPE snowboardová exhibice

• INZERCE

一䄀嘀态吀䤀嘀吀䔀 一섀匀
䬀愀爀氀漀瘀礀 嘀愀爀礀
嘀ﴀ爀漀戀渀 稀瘀漀搀 伀琀漀瘀椀挀攀 ⴀ 䠀爀漀稀渀ᬁ琀渀猀欀 㠀㌀Ⰰ ㌀㘀  伀琀漀瘀椀挀攀ꀀ
嘀ﴀ爀漀戀渀 稀瘀漀搀 䐀愀氀漀瘀椀挀攀ꀀⴀ 䈀漀琀愀渀椀挀欀 ㈀㔀㈀⼀㘀Ⰰ ㌀㘀㈀ 㘀㌀ 䐀愀氀漀瘀椀挀攀
倀爀愀栀愀
漀戀挀栀漀搀渀 欀愀渀挀攀氀夁

眀眀眀⸀欀愀氀椀戀爀愀⸀挀稀
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Dočtete se o ní mnohé. Například, že je mystická, že vše kolem ní je tajuplné nebo že je nejtajemnějším místem Slavkovského lesa (i když leží těsně za jeho hranicí). Také se k ní váže velké
množství pověstí, z nichž některé jsou propojené s realitou. Příkladem je třeba legenda o Mikulášovi. Původní němečtí obyvatelé zdejšího kraje vyprávěli dětem, že v předvečer svého svátku
sestupuje Mikuláš ze svého domova za dětmi. Že hodné odměňuje dárky a zlobivé odnáší v pytli zpět. Říká se o ní také, že má zelenou hlavu (les), stříbrné srdce (stříbrná ruda) a zlatou
patu (v bažinách na úpatí se kdysi rýžovalo zlato).
Mimochodem, kolem ní vedla středověká solná cesta ze solných dolů z bavorského Reichenhallu. Transport soli procházel přes Norimberk a Cheb do Kadaně, Žatce a Prahy. Solná cesta
byla známa ještě za třicetileté války. Pravděpodobně zde probíhala hranice Chebského území, nežli připadlo Království českému.
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Unikátní kombinace
radiofrekvence a krevní plazmy
září
2015

POUZE
V ASKLEPIONU

Akční cena za obě ošetření:

9 820 Kč 8 470 Kč
ZJISTIT VÍCE:

353 344 557

Deklarovaný počet omlazujících buněk z krve ve spojení s radikálním
omlazením radiofrekvenční energií nastartují regeneraci a tvorbu
kolagenu. Vaše pleť bude vypnutá, hladká a plná života.

ASKLEPION — LASER AND AESTHETIC MEDICINE
Karlovy Vary, Hotel Bristol, Sadová 19, 353 344 557, +420 724 047 440
info@asklepion.cz, www.asklepion.cz
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Karlovy Vary - Dalovice
Nabízíme dlouhodobý pronájem skladovací haly o celkové výměře 4 200 m²,
z toho 2 000 m² zateplená hala s portálovým jeřábem 4t a 1 500 m² nezateplená hala.
K dispozici dále 700 m² kanceláří se sociálním zázemím a venkovní zpevněné plochy
kolem haly 5 000 m².
Možnost pronájmu i po částech - minimálně však 1 000 m²

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

