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zakázka č. 2016119

Drahovice, Lidická

Vila se třemi byty
cena: 6.900.000,-Kč

Vila: 9 místností, 3 x kuchyně, 
3 x koupelna, 4 x WC. Vlastní pozemek, 

pět parkovacích míst. Výborná 
dopravní dostupnost, služby v okolí. 

UP 340 m², pozemek 924 m², PENB: D

+420 602 145 144
reality@loyd.cz
www.loyd.cz

+420 602 145 144

zakázka č. 2016122

Drahovice, Východní

Byt 1+1
cena: 670.000,-Kč

zakázka č. 20160911

Nové Sedlo, Masarykova

RD 4+kk
cena: 1.600.000,-Kč

zakázka č. 2016117

Ostrov, S. K. Neumanna

Byt 2+1
cena: 1.050.000,-Kč

Byt 2+1
cena: 1.090.000,-Kč

zakázka č. 2016118

Tašovice, Slovanská
zakázka č. 2016116

Ostrov, Luční

Chata se zahradou
cena: 450.000,-Kč

RD 5+1
cena: 1.490.000,-Kč

zakázka č. 2016101

Teplička

Chata
cena: 480.000,-Kč

zakázka č. 2016126

Karlovy Vary, Petřín

3 byty v domě
cena: 3.950.000,-Kč

zakázka č. 2016125

Rybáře, Nám. 17. listopadu

Byt 1+1
cena: 560.000,-Kč

zakázka č. 2016115

 Vysoká Pec, Rudné

Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka ČihákováOlga Vrtáčková

Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Olga Vrtáčková Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Mirka Čiháková Makléř: Mirka ČihákováMakléř: Olga Vrtáčková

Druhé patro nízkopodlažního 
panelového domu. Slunný byt 

s výhledem do zeleně, vlastní lodžie 
v mezipatře, sklep. Plastová okna, byt 
k rekonstrukci. UP 35 m². PENB: G

zakázka č. 2016119

Drahovice, Lidická

Vila se třemi byty
cena: 6.900.000,-Kč

Makléř: Mirka Čiháková

Vila: 9 místností, 3 x kuchyně, 
3 x koupelna, 4 x WC. Vlastní pozemek, 

pět parkovacích míst. Výborná 
dopravní dostupnost, služby v okolí. 

UP 340 m², pozemek 924 m², PENB: D

Dvoupodlažní zděný dům s garáží. 
Bývalá prodejna s kancelářemi, po 

běžných stavebních úpravách  (příčky, 
koupelna) možno rekolaudovat

na bydlení. UP 130 m². PENB: D

Byt se dvěma sklepy ve zvýšeném 
přízemí panelového domu. Rekonstrukce 
v roce 2004, prostorná předsíň, dálkové 
vytápění. Výhled do zeleně, parkování 

za domem. UP 68 m², PENB: C

Rozestavěný RD vybudovaný na 
původních základech domu, zachovaný 
sklep. Samota uprostřed horských luk

 a lesů. Dokončíte si podle svých 
představ. UP 198 m², pozemek 266 m².

3/4 bytového domu v historické zástavbě 
nad lázeňským centrem. Udržovaná 

zahrada. Výhodné pro bydlení či výnos 
z pronájmu. 3 byty 2+1 a podkroví. UP 

celkem 220 m². PENB : G.

Poslední podlaží cihlového činžovního 
domu. Plastová okna, koupelna 

po rekonstrukci, čerstvě vymalováno. 
Komora, velký sklep a společná zahrada. 
UP 33 m², velký sklep 12 m². PENB: G

PRO KLIENTA HLEDÁME 
GARSONKU V PANELOVÉM 

DOMĚ. CENA DO 500 TIS. KČ. 
MOŽNÉ I S NÁJEMNÍKEM. 

RYCHLÉ JEDNÁNÍ, HOTOVOST. 
VŠE ZAJISTÍME. NABÍDNĚTE.

 Druhé patro zděného bytového domu. 
Nová koupelna a WC, kompletní 

rozvody, plastová okna. Dům v dobrém 
stavu. Dálkové vytápění. Atraktivní 

lokalita. UP 63 m², PENB: G

Zděná rekreační chata s vlastním 
pozemkem a dvěma skleníky. Obytná 

místnost s kuchyňským koutem, v patře 
spaní, chladný sklípek. Starší vybavení 
v ceně. UP 20 m², pozemek 405 m² 

RD s garáží a udržovanou zahradou, 
přístupnou z obou podlaží. Dobrý 

udržovaný stav, plastová okna, veranda. 
Kaskádová zahrada se skleníkem. UP 
175 m², pozemek 679 m², PENB: G

Pohoda u rybníka. 10 minut autem, 
busem nebo vlakem od KV. Koupelna 

se sprchou , chemické WC, obytné 
podkroví, včetně vybavení. UP 40 m², 

pozemek 573 m².

www.loyd.cz
Olga Vrtáčková

+420 739 527 609
Regina Dostálová

+420 774 930 139
Mirka Čiháková

+420 774 025 415
Petra Michlíková

+420 777 093 232

Makléř: Olga Vrtáčková

HLEDÁME

zakázka č. 2016097

Jáchymov, Nové Město
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Chalupa 6+kk
cena: 720.000,-Kč

ČLEN

zakázka č. 2016112

Horní Slavkov, Přilehlá
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 9/2016 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY 

Kontaktní informace:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
telefon:  353 118 111
fax.:  353 118 400
ID datové schránky: a89bwi8
e-mail: posta@mmkv.cz
web:  www.mmkv.cz
 www.karlovyvary.cz

Pracoviště Magistrátu města Karlovy Vary jsou rozděle-
na do dvou administrativních budov;
Moskevská 21, Karlovy Vary 
U Spořitelny 2, Karlovy Vary

Běžné úřední hodiny:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.

Rozšířené úřední hodiny vybraných agend:
Informační pult, Ztráty a nálezy, Czech Point, Ověřování 
dokladů, Příjem písemností
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:30 h. 
pátek:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:00 h. 

Občanské průkazy:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 14:00 h.
pátek:  8:00 - 12:00 h.

Registr vozidel a Registr řidičů:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
pátek:  8:00 - 12:00 h.

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
REDAKČNÍ RADA: Ing. Petr Kulhánek, Čestmír Bruštík, Michal Riško, Mgr. Jiří Klsák, 
Ing. Jan Klíma, Bc. Jan Kopál, Helena Kyselá. 
REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků • VÝROBA: MEDIA, a.s.
ŠÉFREDAKTOR: Michal Houdek, tel.: 739 544 444 (radnicnilisty@mediaas.cz)
DISTRIBUCE: Veronika Kalábová, tel. 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
INZERCE: tel.: 777 193 779 (karlovy.vary@mediaas.cz), 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz) 
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍCH KRL je 10. října 2016.

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY   
je řidič Dopravního podniku Petr Frank. Stojí před 
historickým autobusem Karosa ŠL 11 z roku 1974, 
který obsluhuje zvláštní sezónní vyhlídkovou linku 
91 – Karlovy Vary – Loket – Krásno – Bečov – 
Karlovy Vary. Autobus bude jedním z exponátů Dne 
otevřených dveří karlovarského dopravního podni-
ku, který se uskuteční už 1. října. Více na str. 19

05 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ TERMINÁL 
Návrh Integrovaného dopravního terminálu v loka-
litě Varšavská byl určen v zadání této studie jako 
nejvhodnější. Veřejně projednán bude 4.10. od 17 
hodin v Národním domě.

06 OPRAVA ULICE TGM 
V žáří zahájená záruční oprava povrchu třídy 
T. G. Masaryka v centru města bude dokončena do 
konce listopadu letošního roku.

12 ŠKOLA A TRH PRÁCE 2017 
Ve dnech 18. - 20. října 2016 proběhne nový ročník 
prezentační výstavní akce „Škola a trh práce 
2017“. Veletrhu se zúčastní většina škol
z našeho regionu.
14 SERIÁL NA SKOK DO LESA
Dávnou historii lázeňských lesů a Karlovarska 
připomene další díl našeho seriálu. Tentokrát před-
stavuje Vyhlídku Karla IV.

18 POZVÁNKA NA JAZZFEST 
V říjnu se uskuteční 33. ročník tradičního mezi-
národního hudební festivalu Jazzfest. Letos bude 
zaměřen především na moderní jazz a jeho fúzi 
s jinými hudebními žánry, včetně hudby symfonic-
ké, za účasti špičkových muzikantů z celého světa.

28 ROZHOVOR S VOLEJBALISTOU ŠIROKÝM
Hráči VK ČEZ Karlovarsko se připravují již druhý 
měsíc na novou sezonu. Přinášíme vám rozhoror 
se  zkušeným blokařem Tomášem Širokým, který 
působí v mužstvu Karlovarska již druhou sezonu.
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• STALO SE / STANE SE

PORCELÁNOVÉ SLAVNOSTI OPĚT LÁKALY
Stánky s širokou nabídkou porcelánu i skla a slavnost-
ně prostřené stoly v sále Grandhotelu Pupp opět slavily 
úspěch. Tradiční Podzimní porcelánové slavnosti, po-
řádané společností Thun 1974, doprovodila živá hudba 
a také vystoupení účastníků Karlovarského folklorního 
festivalu.

VOLBY UZAVŘOU NĚKTERÉ AGENDY ÚŘADU
Z důvodu zajištění krajských a senátních voleb budou 
v pátek 7. října a 14. října 2016 uzavřeny agendy 
magistrátu města. Jedná se o CzechPOINT a ověřo-
vání a pracoviště občanských průkazů a cestovních 
dokladů. Na tomto pracovišti budou pouze vydávány již 
vyhotovené nové doklady a vyřizovány žádosti o vydání 
občanského průkazu k zajištění výkonu volebního 
práva.

KAREL VE VARECH NAPOSLEDY
V pátek 7. října proběhne poslední hraná prohlíd-
ka města pod vedením Pouličního divadla Viktora 
Braunreitera. Průvodce provází Karla IV. městem 
a představuje mu vše zajímavé, co se událo od dob, 
kdy dle legendy skolil jelena u Vřídla. Účastníci možná 
zjistí, kdo skutečně objevil karlovarské prameny. 
Prohlídka začíná v 19:00 na Šibeničním vrchu a končí 
kolem 21:00 u Mlýnské kolonády.  

HONBA ZA POKLADEM KARLA IV.
Intenzivní déšť ovlivnil Honbu za pokladem Karla IV. 
Zábavné odpoledne pro děti, které připravila městská 
knihovna, si i přes nepřízeň počasí užilo několik desí-
tek účastníků. Odměnou za splnění soutěžních úkolů 
jim, mimo jiné, bylo pasování na rytíře.

VÝSTAVA V ZÁMECKÉ VĚŽI 
s názvem „Gotika aneb doba Karla IV.“ je otevřena 
denně mimo pondělky od 10 do 16 hodin. Výstava 
nabízí tři úrovně – v nejvyšším patře věže je expozice 
dobových kostýmů z fondu barrandovských studií, 
v prostředním je výstava o Karlu IV. a tzv. Nových 
Čechách, návštěvníci mohou také nahlédnout do nově 
zpřístupněného gotického sklepa věže. Výstava potrvá 
do konce roku.

MĚSTO ZAPLNILY FOLKLORNÍ SOUBORY
Již 21. ročník Karlovarského folklorního festivalu 
představil soubory ze všech koutů světa. Lidová hudba 
a tance bavily obyvatele i návštěvníky města od 6. do 
11. září. Vedle pořadatelského souboru Dyleň před-
stavili lidovou kulturu svých zemí i zástupci Indonésie, 
Severního Kypru, Slovenska, Polska a řada českých 
souborů.

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY NADOSAH
V sále Alžbětiných lázní jsou od poloviny září k vidění 
repliky nejhodnotnějšího českého pokladu. Expozice je 
doplněna také o dobové kostýmy, středověké zbraně, 
3D modely a interaktivní prvky. Výstava je přístupná 
každý den kromě pondělí až do konce října. Vstupné 
činí pro dospělé 100 a pro děti 50 korun. Držitelé 
Karlovarské karty získají 20% slevu.  

STADION AC START JE JIŽ MAJETKEM MĚSTA 
Procedura výkupu a směny pozemků s předchozím 
vlastníkem, společností THR, byla uzavřena zápisem 
v katastru nemovitostí. Areál je plně funkční a bude 
i nadále sloužit sportovcům. Město nyní zajistí jeho 
nezbytnou údržbu a stanoví priority oprav a rozvoje 
stadionu. Finanční zdroje bude hledat i v různých 
dotačních programech. 

STAROROLŠTÍ HASIČI NAVŠTÍVILI SVÉ KOLEGY
z partnerského města Bernkastel-Kues v Německu, kte-
ří oslavili 140. výročí založení hasičského sboru. Svým 
německým kolegům předali slavnostní stuhu k praporu, 
prohlédli si jejich techniku a vyměnili si s nimi poznatky 
z oblasti požární ochrany. Partnerská návštěva se 
uskutečnila díky příspěvku města Karlovy Vary.
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• TÉMA MĚSÍCE

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ TERMINÁL (IDT)

KARLOVY VARY - VARŠAVSKÁ ULICE
Zastavovací a objemová studie IDT na Varšavské 
ulici byla kladně projednána v odborných poradních 
orgánech města. Účelem této koncepční studie je 
prověřit, zda a za jakých podmínek bude možno 
terminál do tohoto preferovaného prostoru situovat.  
Přitom lokalita Varšavská byla určena v zadání této 
studie jako nejvhodnější po několikaleté odborné 
práci, započaté v roce 2013 otevřenou architektonic-
kou soutěží na řešení širšího centra, dále navazující 
územní studií v letech 2014-2015 a vyhodnoce-
ním jejích výsledků v poradních orgánech města. 
Pozemky v prostoru Varšavská jsou v majetku města, 
lokalita má bezprostřední návaznost na pěší trasy 
v centru města, má pro účely terminálu nejvhodnější 
šířkové uspořádání, lepší návaznost na Horní nádraží, 
po dobu výstavby bude moci dále sloužit stávající 
terminál na Dolním nádraží. Další alternativy situo-
vání terminálu (v místě Dolního nádraží, rozdělená 
varianta Varšavská + Dolní nádraží či jiné varianty) 
byly vyhodnoceny jako méně vhodné či nevhodné. 
Součástí studie IDT na Varšavské je i řešení dalších 

urbanistických a dopravních návazností, a to tak, 
aby je bylo možno realizovat po etapách a postupně 
financovat z více zdrojů (městských, národních, 
evropských).
Jedná se o první konkrétní krok, jehož smyslem je 

získat podklad pro další dlouhodobý proces přípravy 
této strategické stavby a další posuzování a rozho-
dování.
Na základě této studie bude zpracován plán investic, 
včetně využití aktuálních dotačních zdrojů, strategie 
spolupráce s dalšími partnery (Karlovarský kraj, 
SŽDC, ŘSD, provozovatelé hromadné dopravy, pri-
vátní investoři apod.), včetně ekonomického modelu 
pro fázi provozu terminálu. Předpokládá se, že další 
přípravné práce budou trvat 3 roky a vlastní realizace 
stavby další 2 roky.
Navržené situování terminálu je v souladu s aktuál-
ním návrhem nového územního plánu. S ohledem 
k předpokládanému harmonogramu se však jeví jako 
vhodné pořídit v souběhu s tím změnu stávajícího 
územního plánu. Tento proces již byl zahájen.

Statutární město

pořádá 
veřejné projednání zastavovací 

a objemové studie 

Integrovaný dopravní terminál 
Karlovy Vary

úterý 4. října od 17:00 
Grandhotel Ambassador Národní dům

T. G. Masaryka 24 

Co jsou mýty a co fakta o projektu 
integrovaného dopravního terminálu?

Východiska a návrh studie
Prostor pro dotazy a připomínky, které zodpoví: 

autoři studie · dopravci · dopravní správní 
orgány · představitelé města

Návrh studie je zveřejněn na www.mmkv.cz,
případně k nahlédnutí na oddělení architektury 

a urbanismu magistrátu města 
(Moskevská 21, telefon 353 118 278)
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

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

 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od 
mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky 

4.10. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. 
Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. 
M. Horákové

5.10. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Varšavská – část, Západní (od nám. Republiky 
k OK u Bečváře),

 Noční mytí: Varšavská včetně podchodu 
u Becherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, 
Dr. D. Bechera (část od křižovatky s ul. 
Moskevská k ul. Bělehradská), křižovatka 
Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky 
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

6.10.  Komunikace: Dobrovského, Jedlová, 
Partyzánská, Horní, Slezská, Korunní, Dykova, 
Akátová, Sukova, V Polích, Větrná, Rolavská 

(kolem DI Policie ČR), Spojovací
7.10. Komunikace: Klínovecká, Vodárenská, 

Plešivecká, Buchenwaldská, Jana Opletala, 
Sedlecká, Merklínská,Chebská - od Kauflandu 
ke kruhové křižovatce s Chodovskou u OD Tesco

10.10. Komunikace: Úzká, Sopečná, Slovanská, 
Benátská, U Ohře, Řadová, Česká, Šikmá, 
Hradištní, U Brodu, Chodovská, Starorolská, 
Cihelní, 

 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od 
mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky 

11.10. Komunikace: Sokolská, Jahodová, Svatošská, 
Souběžná, Šípková, U Dětské vesničky, Keřová, 
Horní alej, U Ovčárny, U Kolny, Myslivecká, 
Spálená, Cihelny

12.10. Komunikace: Okružní, Tuhnická, Nové Domky, 
Dvořákova, Truhlářská, Nejdlova

 Noční mytí: Varšavská včetně podchodu 
u Becherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, 

Dr. D. Bechera (část od křižovatky s ul. 
Moskevská k ul. Bělehradská), křižovatka 
Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky 
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

13.10. Komunikace: Nová, Lesní, Jánošíkova, 
Skalní, Komenského, Terezínská, Modenská, 
Garibaldiho, U Jezírka, J. Truhláře, U Lomu, 
K Linhartu

14.10. Komunikace: Smetanova, Školní, Hlávkova, 
Družstevní, Třešňová, Kladenská, Kryzánkova

17.10. Komunikace: Sportovní, Mattoniho nábř., 
Drahomířino nábř., Vítězná (část od okružní 
křižovatky po Drahomířino nábř.)

 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od 
mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky 

18.10. Komunikace: Požární, Mládežnická, 
U Koupaliště, Čankovská, Počerny

Změny v rozpisu blokových čištění, způsobené vyšší mocí, 
poruchami techniky apod., jsou vyhrazeny. 

Blokové č ištění  a noční  myt í  komunikací

Ulice TGM bude do prosince hotová
Od konce září se opravuje povrch třídy T. G. Masa-
ryka v centru města. Letos končí desetiletá záruč-
ní doba a město požádalo původního dodavatele 
o odstranění závad, především poškozených dlaždic 
nebo nerovností v křižovatkách. Opravy probíhají po 
částech a úsecích tak, aby alespoň část ulice vždy 
umožnila pohyb lidem i vozidlům zásobování. Během 
oprav se také změní uložení dlažby na křižovatkách 
a exponovaných místech - bude uložena do betonu, 

aby se dlaždice neposouvaly. Město přispívá pouze 
na změnu uložení dlažby, a to částkou 400 tisíc ko-
run, zbytek prací bude proveden jako záruční oprava. 
Opravy potrvají do konce listopadu. Po dokončení 
vedení města zvažuje zkrátit ranní dobu pro zásobo-
vání ze stávajících 6-10 na 6-8:30 a snížit povolenou 
tonáž vozidel z 10 na maximálně 7,5 tuny. Oprave-
ná ulice T. G. Masaryka bude nově zónou pro pěší 
i cyklisty.  

Guláš mnoha chutí a vůní vařily desítky nadšenců 
v sobotu 10. září v areálu sv. Linhart. Tématem dal-
šího ročníku soutěže „Linhartský kotlík“ byl guláš, 
který účastníci připravovali na otevřeném ohni. 
Do kuchařského klání se zapojily týmy městských 
organizací a magistrátu, zástupci Dolního Žando-
va, myslivců, lesníků, kuchařská družstva z řad 
veřejnosti a také tým partnerské obce Mehlmeisel 
(Waldhaus Mehlmeisel) z Bavorska. Nejlepší guláš 
dle verdiktu poroty uvařil tým Katastrálního úřadu 
Karlovy Vary. 
Letošní soutěž ve vaření byla součástí projektu 
„Rok v lese“, na kterém spolupracují Lázeňské lesy 
Karlovy Vary s bavorským partnerem Gemeinde 
Mehlmeisel.  Projekt je realizován prostřednictvím 
programu přeshraniční spolupráce Česká republi-
ka – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 
(Dispozičního fondu Euregia Egrensis). 

V září navštívili Karlovy Vary zástupci bavorského 
města Hof v čele s primátorem Haraldem Fichtne-
rem, náměstkem Eberhardem Sillerem a dalšími 
členy rady města. 
Spolupráce mezi oběma městy je v posledních le-
tech velice intenzivní a oběma stranám přínosná. 
Město Hof bylo partnerem obnovy objektu sv. Lin-
hart a výstavby pozorovacích lávek v oborách. Díky 
spolupráci s městem Hof vyrostl také Jungmannův 
altán s úchvatným výhledem na údolí řeky Teplé 
s přehradou v Březové. Správa lázeňských parků 

získala díky přeshraniční spolupráci multifunkční 
traktor na údržbu vytvořené dendrologické stezky 
a připravila projekt plánovaných Hofských lesopar-
ků v Karlových Varech. V Hofu byla vybudována Kar-
lovarská zahrada v parku Theresienstein. Bavorské 
město je v současné době partnerem malého pro-
jektu, jehož cílem je obnova zeleně v parku u koste-
la v Rybářích. Obě města podala společnou žádost 
o dotaci na podporu zpřístupnění kulturního dědic-
tví. Hof v jeho rámci plánuje obnovu Bismarckovy 
věže, Karlovy Vary revitalizaci Goethovy vyhlídky.

Linhartský 
kotlík 2016

Hofští radní v Karlových Varech
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Město sleduje změny v masivu nad průtahem
Skalní masiv nad průtahem města monitorují či-
dla, která měří změny ve velikostech trhlin. Město 
si odborné sledování masivu nad frekventovanou 
komunikací a železnicí objednalo u Ústavu struk-
tury a mechaniky hornin Akademie věd ČR. Cílem 
je zjistit míru stability svahu. V květnu letošního 
roku byla na vytipovaná místa nainstalována tři 
čidla, která monitorují procesy ve skalním masi-
vu. První výsledky odhalily výkyvy ve velikostech 
trhlin v závislosti na okolních teplotách. Průběžná 
zpráva monitoringu předvídá výraznější změny ve 
velikostech trhlin v nadcházejícím zimním období. 
Měření tzv. trhlinoměry bude pokračovat. Město za 
instalaci čipů a monitoring změn masivu zaplatí 
57 tisíc Kč bez DPH.

Upozorňujeme žadatele o poskytnutí individuálních 
dotací z rozpočtu města na rok 2017, že jednotným 
termínem pro podání žádostí je 31. říjen 2016.
Účelové neinvestiční dotace jsou poskytovány dle 
Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Statutár-
ního města Karlovy Vary, které jsou k dispozici na 
internetové adrese www.mmkv.cz v sekci „Dota-
ce“. Neinvestiční dotace jsou poskytovány na kon-
krétní účel určený žadatelem v žádosti. 

DOTACE DO OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE 
A ZDRAVOTNICTVÍ
Žádosti zasílejte na odbor sociálních věcí do 31. říj-
na 2016 prostřednictvím podatelny Magistrátu 
města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy 
Vary. Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na interne-
tových stránkách www.mmkv.cz v sekci „Dotace“. 
Případné informace a odpovědi na dotazy, týkající 
se žádostí o dotace, poskytne ekonomka odboru 
sociálních věcí, p. Anna Bartáková (U Spořitelny 2, 
č. kanceláře 201) tel. 353 118 569. U uvedené pra-
covnice jsou potřebné formuláře rovněž k dispozici.
DOTACE PRO OBLAST MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ 
A PROPAGACE MĚSTA
Žádosti zasílejte na odbor kancelář primátora do 
31. října 2016 prostřednictvím podatelny Magistrá-
tu města Karlovy Vary (Moskevská 21). Neinvestič-
ní dotace jsou poskytovány na rozvoj mezinárodní 
spolupráce dle koncepce zahraniční politiky města. 
Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na internetových 
stránkách www.mmkv.cz v sekci „Dotace“, případ-
ně v kanceláři č. 413 - odbor kancelář primátora 
– Zdena Tovthová, tel.: 353 118 228.
DOTACE PRO OBLAST LÁZEŇSTVÍ 
A CESTOVNÍHO RUCHU
Žádosti zasílejte na odbor kancelář primátora do 
31. října 2016 prostřednictvím podatelny Magist-
rátu města Karlovy Vary (Moskevská 21). Tiskopisy 
žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách 
www.mmkv.cz v sekci „Dotace“, případně v kan-
celáři č. 413 - odbor kancelář primátora – Zdena 
Tovthová, tel.: 353 118 228.
DOTACE NA SPORT A TĚLOVÝCHOVU 
A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Žádosti zasílejte na odbor kultury, školství a tělový-

chovy do 31. října 2016 prostřednictvím podatelny 
Magistrátu města Karlovy Vary (Moskevská 21). 
Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na internetových 
stránkách www.mmkv.cz v sekci „Dotace“, pří-
padně v kanceláři č. 234 - odbor kultury, školství 
a tělovýchovy – Gabriela Hazuchová, tel.: 353 118 
122.
DOTACE NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT 
Žádosti zasílejte na odbor kultury, školství a tělový-
chovy do 31. října 2016 prostřednictvím podatelny 
Magistrátu města Karlovy Vary (Moskevská 21). 
Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na internetových 
stránkách www.mmkv.cz v sekci „Dotace“, pří-
padně v kanceláři č. 332 - odbor kultury, školství 
a tělovýchovy – Jana Plevová, tel.: 353 118 277.
DOTACE NA INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY NA TÉMA 
„NAŠE ULICE – SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI“
Žádosti zasílejte na odbor kultury, školství a tělový-
chovy do 31. října 2016 prostřednictvím podatelny 
Magistrátu města Karlovy Vary (Moskevská 21). 
Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na internetových 
stránkách www.mmkv.cz v sekci „Dotace“, pří-
padně v kanceláři č. 332 - odbor kultury, školství 
a tělovýchovy – Jana Plevová, tel.: 353 118 277.
DOTACE NA OBNOVU A ZACHOVÁNÍ PAMÁTEK
Žádosti zasílejte na odbor kultury, školství a tělo-
výchovy do 31. října 2016 prostřednictvím poda-
telny Magistrátu města Karlovy Vary (Moskevská 
21). Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na interne-
tových stránkách www.mmkv.cz v sekci „Dota-
ce“, případně v kanceláři č. 237 - odbor kultury, 
školství a tělovýchovy – Mgr. Jana Těžká, tel.: 
353 118 344.
DOTACE DO OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY 
A PROTIDROGOVÉ PREVENCE
Žádosti zasílejte na Městskou policii Karlovy 
Vary do 31. října 2016 prostřednictvím podatel-
ny Magistrátu města Karlovy Vary (Moskevská 
21). Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na in-
ternetových stránkách www.mmkv.cz v sekci 
„Dotace“, případně v budově Městské policie 
– oddělení prevence a dohledu, Školní 7, Stará 
Role u Mgr. Kamily Hofmanové – manažerky pre-
vence kriminality a protidrogové prevence, tel. 
353 118 937, 724 024 905.

Žádosti o dotace lze podávat do konce října Obnova věžních 
hodin dokončena
U příležitosti 110. výročí titulární slavnosti Povýše-
ní sv. Kříže 14. září 2016, byla dokončena obnova 
věžních hodin kostela v Karlových Varech-Rybářích 
instalací dvou mosazných cimbálů. Kostelní hodi-
ny jsou tak nejenom ve dne v noci vidět, ale jsou 
i slyšet. Po 30 letech se tak obyvatelé Rybář dočkali 
plného oživení a zprovoznění hodinového stroje ve 
svém kostele.
Rádi bychom tímto poděkovali za finanční podpo-
ru Památkové péči Magistrátu města Karlovy Vary 
a Ministerstvu kultury, Plzeňskému biskupství a Ry-
tířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou.
V současnosti probíhá sbírka na obnovu tří zvonů, 
které byly odvezeny za 2. světové války. Přispět je 
možné na zvonový účet: 115- 2938810257/0100 
a dárci mohou získat potvrzení pro daňové úče-
ly. Děkujeme 1. náměstkovi primátora Čestmíru 
Bruštíkovi, který převzal záštitu nad tímto smělým 
projektem.
Zvuk hodinových cimbálů si můžete poslechnout 
na: www.facebook.com/farnost.rybare.
 Romuald Štěpán Rob
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Pravidelné setkávání zástupců žáků jedenácti kar-
lovarských základních a středních škol s představi-
teli se již nebude primárně věnovat každodenním 
problémům města. Každé dva měsíce budou dis-
kutovány plánované projekty města nebo význam-
né projekty soukromých investorů. Cílem změny 
formátu je získat zpětnou vazbu mladé generace 
k vizím a plánům, které mohou výrazně zasáhnout 
do podoby Karlových Varů nebo života ve městě. 
Tématem zářijového Studentského parlamentu byla 
možná proměna a zástavba území mezi Chebským 

mostem, Západní ulicí a lávkou v Tuhnicích, kde 
by podle záměru soukromého investora a majite-
le většiny pozemků měla vzniknout nová moderní 
čtvrť. Debata se školáky ukázala, že zástupci mladé 
generace, zapojení do práce parlamentu, preferují 
konzervativnější podobu nové čtvrti bez ultramo-
derních staveb. Dle jejich názoru by čtvrť měla co 
nejvíce navazovat na okolní zástavbu.
Tématem listopadové diskuse bude studie a možná 
podoba plánovaného Integrovaného dopravního ter-
minálu ve Varšavské ulici.

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Půl druhé miliardy 
míří na Karlovarsko
Tři česká ministerstva rezervovala pro karlovarskou 
aglomeraci téměř jeden a půl miliardy korun z ev-
ropských fondů na realizaci projektů. Je to výsledek 
tříleté práce týmu odborníků z celého Karlovarska, 
jejímž cílem bylo vytvoření tzv. integrovaného plánu 
rozvoje území (IPRÚ). Integrovaný plán rozvoje úze-
mí je strategickým rozvojovým dokumentem, který 
definuje potřeby a problémy aglomerace, které mo-
hou být řešeny za pomoci evropských fondů. Z toho 
vyplývá, že IPRÚ neobsahuje všechny priority města 
Karlovy Vary, ale jen ty, na které bude možné čer-
pat evropské dotace do roku 2022 prostřednictvím 
tzv. integrovaných projektů. Jedná se např. o rozvoj 
veřejné dopravy a cyklodopravy, modernizaci škol, 
obnovu památek či podporu sociální práce na území 
Karlových Varů a přilehlých 26 obcí.
V České republice má možnost využít IPRÚ jen šest 
aglomerací, přičemž Karlovy Vary se mohou pochlu-
bit tím, že jsou prvním městem, které závaznou re-
zervaci finančních prostředků získalo. Na konci srpna 
byly městu Karlovy Vary, jako nositeli strategie, do-
ručeny tzv. akceptační dopisy, kterými ministerstva 
(řídící orgány jednotlivých operačních programů) ak-
ceptují Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 
a schvalují alokaci finančních prostředků na jednotli-
vé aktivity. Finální znění strategie Integrovaného plá-
nu rozvoje území Karlovy Vary, upravené na základě 
změn, vzniklých během procesu hodnocení, schválilo 
Zastupitelstvo města Karlovy Vary 6. září 2016. 
Dokument je zveřejněn na internetových stránkách 
Magistrátu města Karlovy Vary www.mmkv.cz, v sek-
ci Projekty města a strategické dokumenty.
V nadcházejícím období budou postupně vyhlašová-
ny výzvy k jednotlivým cílům operačních programů 
a žadatelé budou předkládat své projektové záměry. 
Město Karlovy Vary do nejbližších výzev plánuje před-
ložit projektové záměry na opravu střechy divadla, 
rekonstrukci Goethovy vyhlídky a výstavbu chybějící-
ho úseku páteřní cyklostezky. Městské základní školy 
již mají připravené projekty na modernizaci svých 
odborných učeben.

Karlovarský Studentský parlament se mění

Diskusní fora pokračují
I na podzim pokračuje každoroční série diskusních 
fór v jednotlivých částech města. Každé fórum 
je zahájeno stručným přehledem, jaké problémy 
a podněty zazněly v dané části města v minulém 
roce a jak byly (nebo nebyly) vyřešeny. Hlavní částí 
programu diskusního fóra jsou samozřejmě při-
pomínky, náměty, dotazy či požadavky veřejnosti 
k dané čtvrti. Z diskusního fóra se pořizuje zvukový 

záznam pro potřeby zápisu a vypořádání podnětů. 
Diskusní fóra se konají vždy ve středu od 17:00. 
26. 10. 2016 - Tuhnice, centrum, lázeňská část 
(ZŠ Dukelských hrdinů - jídelna)
2. 11. 2016 - Rybáře 
(ZŠ Konečná - jídelna)
9. 11. 2016 - Sedlec, Rosnice, Čankov 
(restaurace Sedlecká pivnice)

Pozvánka
Město Karlovy Vary a Český svaz bojovníků za svobo-
du pořádají vzpomínkové shromáždění u příležitosti 
Dne vzniku samostatného československého státu. 
Slavnostní akt se uskuteční 28. října od 10 hodin u so-
chy Tomáše Garrigua Masaryka na karlovarské třídě, 
nesoucí jméno prvního československého prezidenta.

Výzva majitelům památek
Statutární město Karlovy Vary upozorňuje vlastníky 
kulturních památek, umístěných v Městské památ-
kové zóně Karlovy Vary, na možnost podání žádostí 
o finanční příspěvek z Ministerstva kultury ČR na 
obnovu kulturních památek pro rok 2017. O finanční 
příspěvek mohou vlastníci zažádat prostřednictvím 
zástupců místní pracovní skupiny pro regeneraci. 
Protože je nutné předem žádost projednat se všemi 
členy pracovní skupiny, doporučujeme obrátit se na 
kontaktní osobu (Mgr. Jana Těžká, tel. 353 118 344, 
e-mail: j.tezka@mmkv.cz) do 17. 10. 2016.
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hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Malé zamyšlení
Během letošního léta vyrostly v centru Karlových 
Varů  postupně tři pískové atrakce. Z mého 
pohledu se podobné věci hodí na koupaliště na 
Rolavě nebo dětské hřiště a podobné lokality. 
Celá tato akce však ukázala na jednu důležitou 
věc a to, že kvalitní sochy nám v centru města  
chybí. Podotýkám sochy,  nikoliv atrakce z písku. 
Z dobré sochy se samozřejmě atrakce může stát, 
ale postavit atrakci jako sochu je velice pošetilé.

Dodnes nemají Karlovy Vary důstojnou sochu 
nebo pomník svého zakladatele  Karla IV. Několik 
menších plastik po městě je, ale žádná není natolik 
významná, aby reprezentovala velikost zakladatele 
města.
Po roce 1989 byly odstraněny sochy komunistických 
potentátů. Žádná kulturní katastrofa se tím nestala. 
Nešťastná plastika T. G. Masaryka, kterého si 
pletou lázenští hosté s někým úplně jiným, je zatím 
jediným a smutným svědectvím naší součastnosti. 

Pokus o oživení centra města instalací plastiky 
Čerta od Jaroslava Róny nevyšla. Důvody, proč 
se nové sochy nestaví, mi nejsou jasné. Sochy 
jsou kořením pro architekturu a veřejný prostor. 
Jestliže město není schopno ve svém rozpočtu najít 
prostředky k tomuto účelu, je někde chyba. Atrakce 
z písku určitě nebyly zadarmo. To znamená, že 
v penězích to není. Problém asi bude v lidech, kteří 
o tom rozhodují nebo raději nerozhodují.

Michal Špora, Karlovy Vary

varianta s gradienty

RED :     PANTONE WARM RED 
BLUE :   PANTONE 313
GRAY :   COOL GRAY 11

RED :     PANTONE WARM RED 
BLUE :   PANTONE 313
GRAY :   COOL GRAY 11

varianta se solid color

YELOOW C:  0    M:  8    Y:  91    K:  0
RED  C:  0    M:  92,94    Y:  100    K:  0

DARK BLUE C:  100    M:  47    Y:  0    K:  0
LIGHT BLUE C:  46    M:  0   Y:  0    K:  26

GRAY  C:  0    M:  0    Y:  0    K:  80

RED  C:  0    M:  87    Y:  100    K:  0

DARK BLUE C:  100    M:  47    Y:  0    K:  0

GRAY  C:  0    M:  0    Y:  0    K:  80

T. G. Masaryka 18 , Karlovy Vary 
www.abinterier.cz 
tel.: +420 737 139 561 

Značková okna a dveře
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Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

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

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

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

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

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

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

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

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

bezpochyby pro jeho vitalitu, dobrou náladu 
a samostatnost. O svou domácnost v paneláku 
ve Staré Roli se stará úplně sám, jen vaření teprve 
nedávno přenechal jiným. A také na zahradě už 
tolik nepracuje. Ale pořád se podle svých slov 
obejde bez léků. Zato se ale neobejde bez svého 
milovaného fotbalu. Dnes už samozřejmě sleduje 
oblíbený sport jen v televizi, ale bývaly doby, kdy 
se za mičudou sám honil. Kopal za Vídeň a pak 
také za karlovarské Dynamo. A právě fyzická kon-
dice nabraná při fotbale a také na kole, na kterém 

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

tel.: 602 444 940, 353 220 554

SC
-3

22
22

2/
10

POČÍTAČOVÉ KURZY
•		Školení	soukromě	nebo	v	malé	skupince	
•		NOVÉ	TECHNOLOGIE	–	iPod,	iPad,	tablet
•		Word,	Excel,	PowerPoint,	Photoshop
•	POMOC	VYSOKOŠKOLÁKŮM	–	PŘÍPRAVA	
KE	ZKOUŠKÁM,	STYLIZACE	DIPLOM.	PRACÍ

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

SC-330142/09 Překládáme veškeré  
evropské jazyky  
včetně soudního ověření

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

SC-331569/02

15

· LiDÉ

Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

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

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

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

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

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

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

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

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

bezpochyby pro jeho vitalitu, dobrou náladu 
a samostatnost. O svou domácnost v paneláku 
ve Staré Roli se stará úplně sám, jen vaření teprve 
nedávno přenechal jiným. A také na zahradě už 
tolik nepracuje. Ale pořád se podle svých slov 
obejde bez léků. Zato se ale neobejde bez svého 
milovaného fotbalu. Dnes už samozřejmě sleduje 
oblíbený sport jen v televizi, ale bývaly doby, kdy 
se za mičudou sám honil. Kopal za Vídeň a pak 
také za karlovarské Dynamo. A právě fyzická kon-
dice nabraná při fotbale a také na kole, na kterém 

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

inzerce

stěHování – rYdol
čr + evropa

tel.: 602 444 940, 353 220 554

SC
-3

22
22

2/
10

POČÍTAČOVÉ KURZY
•		Školení	soukromě	nebo	v	malé	skupince	
•		NOVÉ	TECHNOLOGIE	–	iPod,	iPad,	tablet
•		Word,	Excel,	PowerPoint,	Photoshop
•	POMOC	VYSOKOŠKOLÁKŮM	–	PŘÍPRAVA	
KE	ZKOUŠKÁM,	STYLIZACE	DIPLOM.	PRACÍ

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

SC-330142/09 Překládáme veškeré  
evropské jazyky  
včetně soudního ověření

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

SC-331569/02

  
vo
da
 k
va
lit
ně

vo
da
kv
a

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.

  v
od

a k
va

litn
ě

vo
da

kv
a

www.vo
da

kv
a.c

z

» Péče o vodovody 
 a kanalizace

» Inspekce a rekonstrukce   
 přípojek

» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba


Poruchy 

a technické 
problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.

  v
od

a k
va

litn
ě

vo
da

kv
a

www.vo
da

kv
a.c

z

» Péče o vodovody 
 a kanalizace

» Inspekce a rekonstrukce   
 přípojek

» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba


Poruchy 

a technické 
problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.

» Péče o vodovody a kanalizace
» Inspekce a rekonstrukce přípojek
» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba

Překládáme veškeré  
evropské jazyky  včetně 
soudního ověření

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



10   krl° ŘÍJEN

• VOLBY 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A DO 
Datum a hodiny konání
• 7. října 2016 (pátek) 
 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
• 8. října 2016 (sobota) 
 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
Případné druhé kolo voleb do Senátu:
• 14. října 2016 (pátek) 
 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
• 15. října 2016 (sobota) 
 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Volit lze pouze na území ČR, v zahraničí se při těchto 
volbách nevolí.

Právo volit
Právo volit má státní občan ČR, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a který je při-
hlášen k trvalému pobytu v obci náležející:
• do územního obvodu Karlovarského kraje při vol-

bách do Zastupitelstva Karlovarského kraje,
• do volebního obvodu č. 1 při volbách do Senátu,
a u něhož nenastala překážka výkonu volebního prá-
va.

V případě konání druhého kola voleb do Senátu 
může volit i občan ČR, který alespoň druhý den ko-
nání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Hlasování
Volič hlasuje ve svém volebním okrsku podle adresy 
trvalého bydliště nebo na voličský průkaz. Ve volbách 
do Senátu může hlasovat též na základě zápisu do 
zvláštního volebního seznamu, kam ho nahlásila 
správa léčebného zařízení. 

Dodání hlasovacích lístků
Hlasovací lístky pro oboje volby obdrží voliči v jed-
né obálce nejpozději do 16 hodin dne 4. října 2016. 
V případě, že dojde k jejich poškození, ke ztrátě nebo 
je volič neobdrží, je možné požádat ve volební míst-
nosti o vydání nových kompletních sad.
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb do Senátu již 
voličům nebudou dodány předem, ale voliči je obdrží 
přímo ve volební místnosti ve dnech voleb. 

Hlasovací lístky a způsob hlasování ve volbách 
do Senátu
Hlasovací lístky
pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kan-
didáta samostatně,  
pro I. kolo voleb do Senátu jsou barvy žluté, pro II. 
kolo šedé.

Způsob hlasování
Ve volební místnosti v prostoru pro úpravu hlasova-
cích lístků volič vloží do žluté úřední obálky jeden 
hlasovací lístek žluté barvy pro kandidáta, pro kte-
rého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak 
neupravuje. 
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na pře-
depsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou pře-
tržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do 
úřední obálky. 

Platný je pouze žlutý hlasovací lístek v úřední obálce 
žluté barvy, určené pro I. kolo voleb do Senátu.
Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo 
několik hlasovacích lístků.

Druhé kolo voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním ob-
vodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do Senátu 
nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů a ne-
bude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat 
druhé kolo voleb ve dnech 14. a 15. října 2016. Ve 

druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se 
v prvním kole umístili na prvých dvou místech.
Hlasovací lístek a úřední obálka pro II. kolo voleb do 
Senátu jsou barvy šedé. 

Hlasovací lístky a způsob hlasování ve volbách 
do zastupitelstva kraje
Hlasovací lístky
pro volby do zastupitelstev krajů jsou barvy šedé. 
Jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické 
hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasova-

V říjnu se konají hned dvoje volby zároveň - krajské a senátní. Voliči proto obdrží dvě sady 
hlasovacích lístků různých barev a také dvě hlasovací obálky. Krajský hlasovací lístek patří 
jedině do stejnobarevné krajské obálky (šedé), senátní lístky i obálky jsou žluté. Pokud 
bude hlasovací lístek vložen do obálky jiné barvy, nebo do jiné obálky, než kterou voliči 
vydá komise ve volební místnosti, je takový hlas bohužel neplatný. 
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• VOLBY 
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cím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané 
hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, 
neboť převážná většina kandidujících politických 
stran, politických hnutí a koalic nekandiduje ve 
všech krajích. 

Způsob hlasování
Ve volební místnosti v prostoru pro úpravu hlasova-
cích lístků volič vloží do šedé úřední obálky jeden 
hlasovací lístek šedé barvy pro politickou stranu, po-
litické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hla-
sovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním 
pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených 
na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kan-
didátů dává přednost. Pokud volič dal na hlasovacím 
lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počí-
tá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické 
strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním 
hlasům se však nepřihlíží. Neplatné jsou hlasovací 
lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hla-
sovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, 
které nejsou vloženy do úřední obálky. 
Platný je pouze šedý hlasovací lístek v úřední obálce 
šedé barvy Je-li v úřední obálce vloženo několik hla-
sovacích lístků, je hlas neplatný.

Kde lze volit na voličský průkaz
• Ve volbách do zastupitelstev krajů lze na voličský 

průkaz hlasovat pouze ve volebním okrsku spadají-
cím do územního obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny 
volby a v jehož územním obvodu je volič přihlášen 
k trvalému pobytu. Karlovarský kraj zahrnuje úze-
mí okresů Cheb, Karlovy Vary, Sokolov.

• Ve volbách do Senátu lze na voličský průkaz hla-
sovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou 
vyhlášeny volby do 1/3 Senátu a v jehož územním 
obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Voličský průkaz na poslední chvíli
Voliči s trvalým pobytem v Karlových Varech, kteří 
nebudou volit ve volebním okrsku, kde jsou zapsá-
ni v seznamu voličů, mohli doručit písemnou žádost 
o vydání voličského průkazu
• v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem 

voliče nejdéle do 30. září 2016 do 16.00 hodin.
Nyní lze podat žádost už jen osobně
• na odbor vnitřních věcí, Moskevská 2035/21 – 

3. patro hlavní budovy, a to nejdéle do 5. října 2016 
do 16.00 hodin. Žadatel podepíše žádost před po-
věřeným úředníkem po prokázání své totožnosti 
platným občanským průkazem. 

Pro II. kolo voleb do Senátu
• v době mezi prvním a druhým kolem voleb do 

Senátu je možné o voličský průkaz požádat pou-
ze osobně nejpozději do 12. října 2016 do 16.00 
hodin. 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu ne-
lze vydat duplikát.

Žádosti o voličský průkaz pro oboje volby vyřizují:
• Bc. Martina Košíková, 

 kancelář č. 316, tel. 353 118 223
• Jan Drobil, 
 kancelář č. 315, telefon 353 188 289

v těchto úředních hodinách:
• pondělí a středa  
 8.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin 
 (středa 5. a 12. října 2016 
 pouze do 16.00 hodin) 
• úterý a čtvrtek    
 8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hodin
• pátek                  
 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.30 hodin.

Je třeba se prokázat platnými osobní doklady 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou 
totožnost a státní občanství ČR platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem ČR anebo cestovním prů-
kazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství ČR potřebnými doklady, nebude mu hla-
sování umožněno.

Hlasování pacientů v karlovarské nemocnici 
Do karlovarské nemocnice se dostaví část volební 
komise z okrsku, kam územně nemocnice spadá, 
s přenosnými volebními schránkami. 
1) Do Zastupitelstva Karlovarského kraje zde mohou 

volit pouze státní občané ČR, kteří mají trvalé byd-
liště v územním obvodu Karlovarského kraje a ne-
chali si v místě bydliště vystavit voličský průkaz.

2) Do Senátu mohou volit pouze státní občané ČR, 
kteří mají trvalé bydliště ve volebním obvodu č. 1:
- a nechali si v místě bydliště vystavit voličský 

průkaz, nebo
- které nahlásila správa Karlovarské krajské ne-

mocnice v zákonném termínu do 30. září 2016 
do 14.00 hodin k zápisu do zvláštního seznamu 
voličů vedeného Magistrátem města Karlovy 
Vary.  

Nelze volit na infekčním oddělení.

Hlasování lázeňských hostů
Pacienti z lázeňských zařízení mohou volit v obojích 
volbách na voličský průkaz vystavený v místě jejich 
trvalého bydliště nebo při volbách do Senátu i na 
základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, kam 
je nahlásila správa léčebného zařízení. Musí však 
mít trvalé bydliště na území kraje u voleb do zastu-
pitelstva kraje a v senátním obvodu č. 1 u voleb do 
Senátu.

Hlasování doma do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravot-
ních důvodů, magistrát města, odbor vnitřních věcí 
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze 
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zřízena. V tako-
vém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 
své členy s přenosnou volební schránkou, úředními 
obálkami a hlasovacími lístky.

Hlasování voličů s úřední adresou
Voliči, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na 
úřední adrese ohlašovny - Moskevská 2035/21, 
Karlovy Vary, jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů 
v okrsku č. 1. Volební místnost je v Základní škole 
Dukelských hrdinů – Moskevská 25, Karlovy Vary.
Těmto voličům nebudou rozesílány hlasovací lístky 
poštou, ale budou připraveny od 30. září k vyzvednu-
tí na informačním pultu v přízemí budovy Magistrátu 
města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21. Hlasovací 
lístky mohou voliči obdržet též ve dnech voleb ve vo-
lební místnosti.

Volební místnosti
Informace o adrese volební místnosti budou mít vo-
liči vytištěnou na obálce, ve které  obdrží hlasovací 
lístky pro volby do Senátu i do zastupitelstva kraje.
Adresy volebních místností jsou zveřejněny na webu 
magistrátu města www.mmkv.cz nebo na oznáme-
ních, která budou vylepena ve všech okrscích na 
území města.

Voliči volí ve volební místnosti dle svého trvalého bydliště. Co ale ti, kdo mají místo trvalé-
ho pobytu úřední adresu na magistrátu? Ti neobdrží hlasovací lístky poštou, ale mohou si 
je vyzvednout na informačním pultu magistrátu v budově Moskevská 21., a to od 30. září, 
nebo o ně mohou, stejně jako kdokoliv jiný, v den voleb požádat přímo ve volební místnos-
ti. Osoby s úřední adresou hlasují ve volební místnosti č. 1 na Základní škole Dukelských 
hrdinů, Moskevská 25, hned vedle magistrátu. 
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• LIDÉ / VZDĚLÁVÁNÍ

Rodák z Paříže válí na heligonku
Neuvěřitelné devadesátiny ve skvělé kondici oslavil 
pan André Dvořák. Narodil se v Paříži do rodiny pi-
vovarníka a strávil zde první roky svého života. Velmi 
brzy mu ale zemřel otec a malý André se společně 
s maminkou a bratrem vrátil do Československa. 
Nejprve našli útočiště v Praze, kde se pan André 
vyučil strojním zámečníkem. V roce 1948 se spolu 
s dalšími třemi sourozenci, matkou a nevlastním 
otcem přestěhoval do Karlových Varů a nastoupil do 
zámečnictví U Volfa ve Dvorech. Brzy nato narukoval 
na vojnu, a když byl po pěti měsících ze zdravot-
ních důvodů propuštěn, našel uplatnění jako důlní 
zámečník v Jáchymovských dolech. Zde vydržel až 
do důchodu. 
Jedním z koníčků pana Dvořáka je fotbal, který v mlá-
dí hrával na divizní úrovni. Dodnes si rád na fotbalový 
zápas zajde jako divák. Rád také tančíval. Mezi jeho 
nejoblíbenější místa patřívala Střelnice, dnešní Národ-
ní dům. Miloval také procházky po Karlových Varech. 
Se svou manželkou Růženou, která oslavila devade-
sátiny v lednu, vychoval dva syny a společně se radují 
ze čtyř vnoučat. Ve sklepě pak pan André ukrývá svou 
další lásku – heligonku. Dodnes na ni hraje, nejraději 
„Ta naše písnička česká…“. K významnému jubileu 
přejeme oslavenci pevné zdraví a neutuchající elán 
a dobrou náladu, která ho zdobí. 

Škola a trh práce 2017
Nový  ročník prezentační výstavní akce „Škola 
a trh práce 2017“ pořádá Pedagogicko-psycho-
logická poradna Karlovy Vary, Národní institut pro 
další vzdělávání Praha a firma Top info pod záštitou 
primátora města Karlovy Vary. Akce bude probíhat 
ve dnech 18. - 20. října 2016 (út-čt) v lázeňském 
sanatoriu Thermal v K. Varech. Slavnostní otevření 
výstavy bude 18. 10. ve 12.00 hod., 19. 10. od 
9 do 17 hod. 20. 10. od 9 do 14 hod.
Většina z nás si ten okamžik prožila nebo se 
k němu nezadržitelně blíží. Tímto životním zlomem 
je dokončení základní školy a s ním související 
rozhodnutí „co dál“. S pomocí rodičů, učitelů 
i starších kamarádů v tu chvíli vybíráme naši 

budoucnost – vhodnou střední školu či učiliště.
Ovšem vyznat se v nabídce středního školství není 
úplně jednoduché a objíždění všech vybraných škol 
je pro žáky i rodiče obvykle nereálné.
V čem vám výstava pomůže? V zásadě lze říct, 
že na veletrhu potkáte zástupce většiny  škol 
z našeho regionu. Můžete si pohovořit i s jejich 
studenty, kteří vám mohou hodně říct o životě na 
škole, o jejích výhodách i slabinách a nemusíte 
se tak omezovat na informace, které dostanete 
z internetu, brožur nebo od vyučujících a pracovní-
ků školy. Na veletrhu také máte vše jako na dlani, 
a to včetně škol, o kterých jste dosud ani neslyšeli. 
Návštěva vám tak může otevřít oči a navést vás ke 

studiu, které byste jinak přehlédli. České školství 
je totiž velmi rozmanité a přes velká lákadla někte-
rých dominantních škol by vám mohlo uniknout to 
nejzajímavější.
Kdyby tak měli všichni zájemci možnost si na 
jednom místě prohlédnout nabídku škol z celého 
regionu a k tomu oslovit jejich zástupce s případ-
nými dotazy. Vždyť střední školou naše příprava 
na profesní život přeci nekončí. Po jejím dokončení 
čeká absolventy další rozhodnutí – pokračovat ve 
studiu nebo si hledat zaměstnání. Spojení těchto 
úzce provázaných oblastí – tedy vzdělávání a trhu 
práce – dává vzniknout novému projektu. Pre-
zentovat zástupce vyšších odborných a vysokých 
škol z celého Česka, ale navíc i nejvýznamnější 
zaměstnavatele z regionu. Během tří dnů, po které 
jsou brány hotelu Thermal otevřeny, přiláká veletrh 
na pět tisíc návštěvníků z řad žáků a studentů 
i uchazečů o zaměstnání. Zájem o veletrh tak 
jasně potvrzuje, že rozšíření o nabídku pracovních 
příležitostí, bude správným rozhodnutím.  
Návštěvníci se mohou těšit na řadu expozic 
z regionu i mimo region, včetně vyšších odborných 
škol a škol vysokých. Velmi se  také těšíme na  
školy, které mají nadregionální význam jako nově 
otevíraná Vysoká škola finanční a správní  Karlovy 
Vary, Bankovní institut  - vysoká škola Praha,  
Veterinární škola z Českých Budějovic, Vysoká 
škola zemědělská Praha, Jihočeská zemědělská 
univerzita Č. Budějovice, Západočeská univerzita 
Plzeň, VŠ technická a ekonomická Č. Budějovice.
Více na:  vystava-skola-karlovyvary.iplace.cz
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• KULTURA / INZERCE

 
 

 

Hledáte stálou práci? Chcete být součástí 
hotelového týmu? Máte smysl pro 
pořádek, čistotu a pro komunikaci 
s lidmi? 

Možná,  že hledáme právě Vás! 

Do našeho hotelu Aqua Marina 
v Karlových Varech právě hledáme 
Recepční, Pokojskou i Kuchaře nebo 

Kuchařku 

Požadujeme: 

Recepční: ukončené středoškolské 
vzdělání, komunikativnost, profesionální 

vystupování, znalost RJ a AJ 

Pokojská: smysl pro pořádek, 
spolehlivost, samostatnost 

Kuchař/ka: ukončené vzdělání v daném 
oboru, profesionalita, originalita 

Nabízíme:  

Zajímavá práce pro lidi a s lidmi 
v příjemném pracovním prostředí a 

přátelském kolektivu, pracovní benefity 

Vaše životopisy zasílejte na: 

filipova@aquamarina.cz 

Nebo nám zavolejte: +420 778 522 334,  
+420 353 303 371 

 

 

 

  Hledáte stálou práci? 
Chcete být součástí hotelového 
týmu? Máte smysl pro pořádek, 

čistotu a pro komunikaci s lidmi? 
Možná, že hledáme právě Vás! 

Do našeho hotelu Aqua Marina 
v Karlových Varech právě hledáme 

Recepční, Pokojskou 
i Kuchaře nebo Kuchařku 

Požadujeme: 
Recepční: ukončené středoškolské 

vzdělání, komunikativnost, profesio-
nální vystupování, znalost RJ a AJ 

Pokojská: smysl pro pořádek, spoleh-
livost, samostatnost 

Kuchař/ka: ukončené vzdělání 
v daném oboru, profesionalita, 

originalita 
Nabízíme: 

Zajímavá práce pro lidi a s lidmi 
v příjemném pracovním prostředí 

a přátelském kolektivu, 
pracovní bene� ty 

Vaše životopisy zasílejte na: 
� lipova@aquamarina.cz

Nebo nám zavolejte: 
+420 778 522 334, +420 353 303 371

no
vá

kolekce

OBUV LEDA
Moskevská 4
Karlovy Vary
353 221 452

DÁMSKÉ PARUKY
Z USA ZA NEJNIŽŠÍ 
CENY V ČR

OBUV 
A ODĚVY 
PRO VYJÍMEČNÉ 
ŽENY

DÁMSKÁ MÓDA
Moskevská 14
Karlovy Vary
353 226 862

Festival světla zaplnil ulice města
Ve velkolepou oslavu Karla IV. a 700. výročí jeho 
narození se proměnil Festival světla, který se v uli-
cích města odehrál na začátku září. Osm podob 
Největšího Čecha a jeho díla představovaly nej-
různější formy audiovizuální show. Karel IV. se zje-

voval na pláštích budov, skalním masivu, koruně 
stromu i gejzíru vody. Ojedinělá představení zapl-
nila ulice a parky v centru města. Festival světla 
si v průběhu dvou večerů užilo odhadem 35 tisíc 
diváků.

Místa spojená 
s Karlem IV. lákala

První zářijový víkend v Karlových Varech pat-
řil památkám. V rámci Dnů evropského dědictví 
byla zpřístupněna a představena místa spojená 
s Karlem IV. a stala se cílem stovek zájemců. Mezi 
představenými památkami byly objekty v lokalitě 
sv. Linhart, Vyhlídka Karla IV., tři sochy zakladatele 
města a Zámecká věž, včetně nově zpřístupně-
ných podzemních prostor. Prohlídky byly doplněny 
o odborný výklad a doprovodný program v podobě 
hudebních nebo divadelních vystoupení. Letošní 
Dny otevřených dveří památek navštívilo celkem 
655 návštěvníků. 
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V rámci „Dnů evropského dědictví“ byly 
v Karlových Varech otevřeny dveře do pamá-
tek, jejichž vznik či jiná dějinná událost má 
souvislost s osobou panovníka, kterého si 
v tomto roce připomínáme při příležitosti jeho 
kulatého výročí narození. Ne každý měl však 
čas vyběhnout v rámci těchto „dnů“ i na kopec 
nad Puppem, kde Vyhlídka Karla IV. stojí, a tak 
jsme se rozhodli v rámci seriálu „Na skok do 
lesa“ převést přednášku, která tam zazněla, do 
v podstatě souvislejšího a souhrnně pojatého 
textu.

Karel IV. založil v Čechách univerzitu, několik 
měst, řadu kostelů, mnoho hradů, vinice, celou 

pražskou čtvrť a Karlovy Vary. Není tedy divu, že 
i naše město u Vřídla chová otce vlasti ve velké 
vážnosti a v průběhu staletí se mu snaží různým 
způsobem prokazovat vděčnost a úctu. 

Prokazování vděčnosti není však vždy jednodu-
chá záležitost a tak se také během staletí staly 
věci, ze kterých se časem staly legendy.

Patrně všichni víte, že dnes máme v Karlových 
Varech vlastně dvě „Vyhlídky Karla IV.“. Jednu na 
kopci nad Puppem a druhá se nachází v parku pod 
ulicí Na Vyhlídce.

K tomuto zdvojení došlo zcela náhodně, ale 
stejně, jak už to tak bývá, za všechno můžou 
významné dějinné události.

  V roce 1858 Karlovy Vary mohutně oslavovaly 

pětisté jubileum založení. Tehdy se ještě nevědělo, 
že město bylo živelně založeno de facto asi o něco 
dříve a oficiálně naopak o něco později (listina 
Karla IV.). 

Výročí, jakákoliv, ale mají jednu výhodu, mnohdy 
se postaví kvůli jejich připomenutí i to, co se jinak 
dlouho odkládá. A tak, mimo jiné, Karlovy Vary 
konečně postavily svému zakladateli pomník. 
A aby český král a římský císař Karel na své 
město dobře viděl, postavili jeho sochu na velmi 
vysoký sloup ve stráni nad údolím Teplé. Zde 
pak vladař stojí dodnes a místu se začalo říkat, 
jak jinak, Vyhlídka Karla IV. (dnes už jen pomník 
Karla IV.). „Veledílo“ se nachází v sadech Jeana 
de Carro a pokud tam zavítáte, můžete si při té 
příležitosti povšimnout, že na jiném sloupu poblíž 
zaujala podivuhodnou pozici ještě jedna socha, 
a to kočka. Kočku nechal posadit na sloup baron 
Lützow, tehdejší vlastník honosné vily v sousedství 
parku. Lützow měl někdy velmi originální názory, 
a proto byl častým kritikem některých rozhodnutí 
karlovarské radnice. Své postoje často zveřejňoval 
velmi svérázným způsobem. Například v době, kdy 
karlovarští radní sáhodlouze uvažovali o instalaci 
sochy jelena na skály Jeleního skoku, nelenil 
a jedné noci rázem zesměšnil dávnou a zažitou 
pověst o objevení pramenů velmi jednoduchým 
způsobem. Na skálu Jeleního skoku nechal posta-
vit sošku kamzíka. 

Rada města chtěla okamžitě dát tu horskou kozu 
ze skály srazit. K takové akci byl ovšem nutný 
souhlas nadpoloviční většiny a ještě než byla 
svolána rada, začaly k nové soše proudit davy ná-
vštěvníků. To radní poněkud zaskočilo a najednou 
se začalo naopak zvažovat, zda by se zde třeba 
nedalo vybírat vstupné.

No a nejinak tomu bylo s kočkou. Baron Lützow 
s její pomocí kritizoval neúměrné proporce sochy 
císaře. Malá plastika podle něj neodpovídala 
dimenzím obrovského sloupu, natož pak dimenzím 
zásluh Karla IV. A protože s žádostmi o nápravu 
neuspěl, dal nepoměru vyniknout posazením 
plastiky kočky na podobný sloup a toto dílo umístil 
v areálu svého sídla. 

Vraťme se však znovu ke Karlu IV. a konečně se 
také dostaneme do lesa. Ten svoji druhou vyhlíd-
ku, která zde stojí, získal rovněž velmi neobvyklým 
způsobem.  

Na počátku sedmdesátých let 19. století se 
tehdy ještě víceméně odlesněný kopec Ham-
merberg (Hammerský vrch, dnešní Jižní vrch, 
513,7 m n. m.), obtékaný ze tří stran říčkou 
Teplá, stal oblíbeným vyhlídkovým místem, hojně 
navštěvovaným lázeňskými hosty. Karlovarská 
městská rada se proto v roce 1874 usnesla, že 
vrch Kladivec přejmenuje k poctě tehdy vládnoucí-
ho panovníka monarchie, tudíž tedy  na „Kaiser-
-Franz Josefs Höhe“ (Výšina císaře Františka 
Josefa) a zároveň rozhodla, že na jeho temeni 
postaví rozhlednu (samozřejmě myšleno, že na 
temeni kopce).

V průběhu léta a podzimu roku 1876 si pak měs-
to Karlovy Vary postavilo, nákladem 6.492 zlatých, 
svoji první skutečnou rozhlednu. Předchozí stavby 
byly totiž zatím vždy jen vyhlídkové altány (např. 
původní vyhlídka na Abergu).

• SERIÁL

Na skok do lesa 
Vyhlídka Karla IV.

Jedno z nejstarších vyobrazení
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Pseudogotická zděná vyhlídková věž, pojme-
novaná na počest císaře Františka Josefa I., 
Franz Josefs Höhe byla hned od svého otevření 
v lázeňské sezoně roku 1877 hojně navštěvována. 
Lázeňští hosté kladně hodnotili nádherný výhled 
na karlovarské lázeňské centrum, ovšem na druhé 
straně někteří návštěvníci širších rozměrů upozor-
ňovali na to, že jim úzké schodiště na vyhlídkové 
ochozy působí problémy při výstupu a navíc se 
nelze vyhnout protijdoucím osobám. Návštěv-
nost rozhledny ale stále stoupala, a proto patrně 
ještě koncem 19. století se zde musel přistavět 
jednoduchý dřevěný stánek, který pravděpodobně 
sloužil k prodeji nejrůznějších suvenýrů a občer-
stvení. Právě v tomto období byl v rámci dalších 
úprav objektu rovněž snížen okolní terén a před 
nástupní schodiště byl proto předsazen další 
kamenný stupeň. 

Zaklenutý prostor, druhotně zpřístupněný pod 
nástupními schody, byl pak pravděpodobně využí-
ván pro zázemí občerstvení. Zachoval se i záznam, 
že v letech 1888 až 1892 měla rozhledna svoji 
kroniku.

Při oslavách narozenin panovníka rakouské 
monarchie a i při jiných výročích, město využívalo 
rozhlednu, rovněž jako základnu pro odpalování 
ohňostrojů. 

Jenže všechna sláva, polní tráva. Monarchie se 
rozpadla, vzniklo Československo a bylo nutné  
přejmenovat i rozhlednu. A protože se některým 
karlovarským občanům po monarchii přece jen 
ještě trochu stýskalo, změny se nepřeháněly 
a z Franz Josefs Höhe (1874 – 1918) vznikla zatím 
jen Josefs Höhe (1918 – 1945).  

Po roce 1945 se náš vrch, respektive rozhled-
na na něm postavená, dočkala snad konečně 
posledního názvu, Vyhlídka Karla IV. A snad je to 
i symbolické, architektura rozhledny, malá věžička 
na mohutné základně, v mnohém evokuje podobu 
pomníku Karla IV., který stojí v parku pod Panora-
mou. Obě stavby navíc propojuje turistická, žlutě 

značená stezka.

Problémy se zatékáním vody
Někdy ve druhé polovině 20. století, patrně 

kolem roku 1958 a znovu pak v 70. letech, prošla 
vyhlídková věž celkovou rekonstrukcí. Celá 
vnější fasáda rozhledny, původně tvořená režným 
zdivem, byla necitlivě obložena keramickým 
obkladem, čímž zmizely méně vystupující zdobné 
římsy a okapnice prvního ochozu přestala plnit 
svou funkci. Vnitřní plochy stavby byly omítnuty. 
Nástupní schodiště se muselo rozebrat, betonová 
deska zpevnila odkrytý prostor a teprve pak zde 
byly znovu osazeny původní kamenné stupně. 
Upravoval se i okolní terén, a protože se znovu 
snížil, ke schodišti se přidal další, již šestnáctý 
stupeň. Nové boční zídky vznikly z keramických, 
druhotně použitých cihel. 

Další opravy, například ta v roce 1982 a i rekon-
strukce z počátku devadesátých let 20. století také 
neřešila zásadní problém vyhlídky. Vliv povětrnost-
ních podmínek spojený především se zatékáním 
vody do stavebních konstrukcí, proto dále postup-
ně zhoršoval technický stav celého objektu.

V roce 2001 město Karlovy Vary jako vlastník 
objektu, muselo znovu přistoupit k celkové re-
konstrukci stavby. Podklady zpracoval Projektový 
ateliér pro architekturu a pozemní stavby Praha 
pod vedením vedoucího projektanta Ing. arch. 
Tomáše Šantavého. Během prací, které byly zahá-
jeny v srpnu roku 2001, byly nejprve odstraněny 
nevhodné keramické obklady, omítky a přizdívky. 
Následně se muselo nově vyspárovat zdivo věže 
a položit nová podlaha z betonových dlaždic. 
Nedařilo se však odstranit vysokou vlhkost zdí, 
a tak musely být omítnuty vnitřní i vnější fasády 
sanační omítkou, a to v celém rozsahu stavby. Re-
konstrukční práce byly provedeny stavební firmou 
Kenaur stav s. r. o., z Lesova a dokončeny 31. října 
2001. Náklady se vyšplhaly na dva miliony korun.

V létě roku 2014 se uskutečnila zatím poslední 
rekonstrukce rozhledny, která vyšla na 450 tisíc 
korun, přičemž příspěvek z rozpočtu z Ministerstva 
kultury ČR činil 160 tisíc. Rekonstrukční práce 
provedla stavební firma FH STAV, s.r.o. z Dalovic. 
Během oprav byly renovovány omítky vnějšího 
pláště objektu, včetně nutného pročištění chrličů 
vody.

Technické údaje:
Omítaná cihlová centrální pseudogotická 

vyhlídková věž na osmibokém půdorysu v podobě 
minaretu má dva vyhlídkové ochozy ozdobené 
cimbuřími. Celkově je vysoká 15 metrů. Vertikální 
charakter stavby je ještě umocněn ustupujícím 
druhým podlažím. Původně vnější plášť věže tvoři-
lo neomítané voděodolné režné spárované zdivo.

Zvýšené přízemí bylo postaveno na vysokém 
osmibokém mírně se rozšiřujícím kamenném 
soklu, přístupném předloženým jednoramenným 
schodištěm, nyní o 16 kamenných stupních, 
lemované původně kamennými zídkami, krytými 
kamennými deskami. Pod schodištěm se skrývá 
vstup do prostor vestavěných do masivního zdiva 
z místního kamene. Podzemí je přístupné z boku 

schodiště, dveřmi zhotovenými z ocelových plátů. 
Větrání zajišťují otvory v protilehlých stranách 
základny. Světla je zde však málo. 

Krytý ochoz zvýšeného přízemí je naopak 
skvěle prosvětlený. Ve všech stěnách se nachází 
otevřená sdružená podvojná pseudogotická 
okna z pískovce, završená tudorským obloukem 
s jednoduchými kružbami a ostěním. Střední 
sloupek a rovněž boční polosloupky ostění oken 
jsou ukončeny košovou hlavicí. Ostění otevřeného 
hrotitého portálu vchodu bylo taktéž vytesáno 
z pískovce. 

Na první vyhlídkovou plošinu vede po směru 
hodinových ručiček točité vřetenové schodiště 
o 28 žulových stupních zakončených "mni-
chem" vnitřkem schodišťové věže, umístěné 
ve středu zvýšeného přízemí. První vyhlídkový 
ochoz je ohraničen pískovcovým cimbuřím. Na 
horní vyhlídkový ochoz ve výšce 14 metrů na 
vrcholu osmiboké věžovité nástavby vede dalších 
36 žulových stupňů velmi úzkého točitého scho-
diště. Schodišťový prostor je prosvětlen malými 
okenními otvory štíhlého charakteru s lomeným 
nadpražím. Ochoz druhého patra je rovněž ohrani-
čen pískovcovým cimbuřím s drobnější rytmizací 
jednotlivých prvků a navýšen ocelovým zábradlím. 

Výhled z rozhledny, dnes sice částečně omezený 
okolními stromy, nabízí pohled na centrum 
Karlových Varů. V dáli se pak tmí val Krušných hor 
a vidět je i Klínovec. Částečně je vidět i do údolí 
říčky Teplé, směrem k Březové. Při dobré viditel-
nosti si lze vychutnat i pohled na Slavkovský les 
a Krásenský vrch s rozhlednou. 

 Pavel Reiser, Ing. Martin Jiřík

• SERIÁL

Rozhledna ve Schleswig-Holstein

Rozhledna se stánkem s občerstvením
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Na říjen připravil Karlovarský symfonický or-
chestr pro posluchače dvě slavnostní události. 
Nejprve uvede 6. října pod taktovkou dirigent-
ky Miriam Němcové premiéru nejnovějšího díla 
Voices českého soudobého skladatele a klaví-
risty žijícího v Karlových Varech, Karla Šiman-
dla. Absolvent plzeňské konzervatoře a JAMU 
v Brně napsal několik desítek děl pro orchestr, 
klavír, různé nástroje, vokální hudbu, elektro-
akustickou hudbu a další, za svá díla získává 
řadu ocenění. Jeho skladby jsou prováděny 
v USA, Německu, Francii, Estonsku, Itálii atd. 
Úspěšně též komponuje filmovou a divadelní 
hudbu.
Dále karlovarští symfonici uvedou 27. října 
za řízení šéfdirigenta Jana Kučery již tradič-
ně Slavnostní koncert k založení republiky, na 
němž zazní cyklus symfonických básní Má vlast 
Bedřicha Smetany, jedno z vrcholných děl čes-
ké klasické hudby. Oba koncerty odehraje KSO 
v Grandhotelu Ambassador Národní dům.

Vrcholnou klasiku i novinku představí v říjnu KSO

Jakým způsobem a proč se třídí odpady? 
Asi většina z vás ví, co se třídí a co kam patří. 
Ví to už 2/3 obyvatel České republiky, pro 
které je třídění odpadů hračka. V tomto článku 
možná dostanete odpovědi na otázky, které Vás 
zajímají.

Co je vlastně odpad? Odpady produkujeme skoro 
při veškeré naší činnosti. Odpadem jsou proto 
např. slupky od banánů, láhve od limonády, obaly 
od bonbónu, papír od svačiny nebo také odřezky 
v truhlárně, odpady z opracování kovů, staré barvy, 
prázdné tonery z tiskáren, ale i obaly z obchodů, 
stavební suť, popel z kamen, a celá řada dalších 
výrobků, které již nepotřebujeme nebo nechceme. 
A právě v okamžiku, kdy se nepotřebného výrobku 
chceme zbavit, vzniká odpad. My jsme s ním 
povinni nakládat tak, aby nebyl pro nikoho z nás 
nebezpečný a neškodil ani životnímu prostředí.
Podle toho, při jaké činnosti odpady vznikají, je 
můžeme rozdělovat do skupin. Například průmy-
slové vznikají při výrobě výrobků, zemědělské se 
objevují v zemědělství, stavební, které vznikají při 
stavbách nebo opravách a rekonstrukcích domů, 
a také odpady, které vznikají v obcích a městech, 
a kterým se říká komunální.
Prostřednictvím barevných kontejnerů na ulicích 
se třídí sklo, papír, plasty a nápojové kartony. Kovy 
se v České republice sbírají také přes sběrné 
dvory a výkupny sběrných surovin. 
Město má v otázce nakládání s komunálními 
odpady zásadní postavení, určuje pravidla pro 
nakládání s odpady na svém území prostřednic-
tvím obecně závazné vyhlášky. Ta se vztahuje na 
všechny obyvatele obce. A obyvatelé jsou povinni 
takovou vyhlášku dodržovat. Proto, pokud máte 
jakékoliv dotazy na systém sběru ve vašem městě, 
obraťte se na městský úřad, odbor životního pro-
středí. Pravidla k nakládání s odpady můžete také 

nalézt právě ve vyhlášce. 
Informace o třídění odpadů jsou uvedeny také 
přímo na barevných sběrných nádobách. Na 
kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně 
popisují, co do nich patří a co ne. Toto je pro 
správné třídění nutné dodržovat – v barevných 
kontejnerech musí být vytříděno jen to, co do 
nich patří. Všeobecně platí, že jen dobře vytříděný 
odpad je takový, který neobsahuje zbytky potravin, 
chemikálií a směsný, neboli zbytkový odpad. 
  Kam putuje odpad z barevných kontejnerů?
Systém nakládání s odpady ve městě má svůj řád 
a pravidla. Když vyhodíte odpadky do kontejne-
ru na tříděný odpad, odveze je odsud svozová 
společnost k tzv. úpravě na dotřiďovací linku. Tam 
se odpad ručně dotřídí podle materiálu a požadav-
ků konečných zpracovatelů. Nevyužitelný odpad 
a nežádoucí příměsi, které sem nepatří, se potom 
odvezou na skládku. Od úpravce putuje slisovaný 
jednodruhový odpad už jako druhotná surovina ke 
zpracovatelům. Ti z něj vytvoří nové výrobky, se 
kterými se běžně setkáváme. 
Toto ale vůbec nemusí platit, když se v barevném 
kontejneru namísto vytříděných odpadů objeví 
samotný směsný komunální odpad. Obsah tako-
vého kontejneru pak vůbec nepřipomíná tříděné 
odpady určené k recyklaci ale spíše obsah běžné 
popelnice. Z takto znečištěným odpadem si ale už 
neporadí ani na dotřiďovací lince. Obsah takového 
kontejneru pak může putovat přímo na skládku.
V dnešní době, kdy se za každou uloženou tunu 
odpadů na skládkách platí, nemá nikdo zájem 
sesypávat odpady dohromady. Jsou ale tací 
spoluobčané, kteří jsou schopni celý tříděný odpad 
znehodnotit tím, že do barevného kontejneru, 
třeba i naschvál, vysypou celý odpadkový koš se 
směsným odpadem.  Nevadí, pokud někdo při tří-
dění udělá chybu, vše se na třídících linkách ještě 

ručně dotřídí, ale vadí, pokud někdo do barevných 
kontejnerů vysype například plný pytel směsného 
odpadu z domácnosti, který je mastný, jsou tam 
plesnivé odpadky, apod. Pokud se něco takového 
stane a obsah kontejneru s tříděným odpadem je 
takto znečištěný, putuje na skládku. 

Co se z nich vyrábí?
Je škoda, aby vytříděné odpady končili kvůli 
znečištění na skládkách. Vytříděné odpady jsou 
materiálem, který se u zpracovatelů dále recykluje 
a slouží tedy pro výrobu nových věcí, se kterými 
se běžně setkáváte. Z patnácti kartonů od džusů 
nebo mléka se může vyrobit například jedno 
dětské leporelo, z deseti časopisů vznikne jedna 
krabice na televizi, z pěti běžných skleněných 
lahví se dá vyrobit ozdobná váza. 

Ze směsných plastů se vyrábějí např. plastové 
zatravňovací dlaždice, obrubníky, protihlukové 
stěny u silnic, přepravní palety, plaňky k plotu 
nebo stavební prvky, z nichž pak vznikají dětské 
klouzačky nebo prolézačky. PET lahve v nové 
podobě jsou součástí mnoha výrobků, se kterými 
přicházíme do styku téměř každodenně a mož-
ná si ani neuvědomujeme, z čeho vznikly. Např. 
z třiceti recyklovaných PET lahví vznikne jedna 
dětská fleecová mikina a na tričko jich stačí deset. 
PET láhev poslouží k výrobě výplně peřin, spacáků 
a zimních kabátů, vázacích pásek nebo zátěžo-
vých koberců. A z vytříděných PET lahví se dnes již 
vyrábí znova nové PET lahve.

Není tedy pochyb o tom, že třídění odpadů skuteč-
ně má smysl. Jen je nutné třídit správně.
Více informací o třídění naleznete na 
www.jaktridit.cz
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Hvězdy odborné poroty 
Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka
Letošní, již 51. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka se koná v termínu od 4. do 11. listopadu. Výkony pěvců 
bude hodnotit mezinárodní jedenáctičlenná odborná porota v čele s legendou světových operních scén Peterem Dvorským. 

Peter Dvorský - předseda 
poroty (Slovensko)

Gabriela Beňačková 
(Česká republika)

Magdaléna Hajóssyová 
(Slovensko)

Sarah Meredith Livings-
ton (USA)

Eva Randová 
(Česká republika)

Jürgen Hartfiel 
(Německo)

Mariano Horák 
(Švýcarsko)

Ondřej Hučín 
(Česká republika)

Martin Otava 
(Česká republika)

Zdeněk Šmukař 
(Česká republika)

Jazykové kurzy
od Skřivánka?
Efektivní a plné

zábavy!

• unikátní výuková metoda Effecto 
• zábavná a inspirativní výuka bez drilu
• přizpůsobení kurzu vašim potřebám
• spontánní a sebevědomé používání cizího jazyka
• garance dlouhodobého zlepšení jazykové úrovně

www.skrivanek.cz | T. G. Masaryka 42, Karlovy Vary

k.vary@skola.skrivanek.cz | +420 603 171 138

SLEVA 250 Kč na kurz pro veřejnost dle vlastního výběru. 
Platí do 17. 10. 2016.

Jazykové kurzy
od Skřivánka?
Efektivní a plné

zábavy!

Vyzkoušejte naše EFFECTO kurzy pro veřejnost 
nebo individuální výuku:

ZAVOLAT

AŽ DO DOMU 
NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
HOTOVOST

•  MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

840 111 177 
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

HLEDÁME

OBCHODNÍ

ZÁSTUPCE

AŽ  70.000  KÈ

•  
•  

STAÈÍ

PŮJČKA
NA COKOLI A VŠEM

Rychlé doručení až k Vám domů!
tel.: 777 979 722

TANEČNÍ KURZY
 DĚTI - MLÁDEŽ - DOSPĚLÍ - SENIOŘI

 w w w.b estdance.cz

Antonio Carangelo 
(Itálie)
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• KULTURA

Jazzfest zve na více koncertů
Již po třiatřicáté se uskuteční v říjnu mezinárodní hu-
dební festival Jazzfest, který již po sedmnácté pořádá 
sdružení Jazzový kruh v čele se saxofonistou Milanem 
Krajícem. Letošní ročník nabízí více koncertů rozlože-
ných do většího časového prostoru (první koncert se 
uskutečnil již v září). Festival se koná tradičně s pod-
porou Města Karlovy Vary a Karlovarského kraje. Hu-
debně dramaturgie pokračuje v zaměření především 
na moderní jazz a jeho fúzi s jinými hudebními žánry, 
včetně hudby symfonické, za účasti špičkových muzi-
kantů z celého světa. 

Na prvním hlavním festivalovém koncertě (v Grand-
hotelu Ambassador Národní dům 14. 10.) vystoupí 
Milan Svoboda Quartet, jehož lídr, klavírista světového 

renomé, v minulosti na festivalu již několikrát vystu-
poval s různými formacemi. Po předání Ceny barona 
Schoenecka, kterou obdrží trombonista Zdeněk Krám, 
dlouholetý kapelník Big Bandu Karlovy Vary, se Milan 

Svoboda Quartet spojí s Karlovarským symfonickým 
orchestrem k provedení Svobodovy Suity pro jazzový 
kvartet a orchestr pod taktovkou dirigenta Jiřího Štrun-
ce. V rámci tohoto večera rovněž pokřtí domácí Vocal 
Band Quartet & Henry Volf Band nové CD.
Na druhém koncertě (v Hotelu Imperial 22. 10.) vystou-
pí The Trio s Newyorčanem Kevinem Haysem, jedním 
z nejlepších současných jazzových klavíristů. Spolu 
s ním se představí vynikající rytmika - kontrabasista 
Tomáš Baroš a bubeník Marián Ševčík. Poté vystoupí 
Chuck Wansley Band, vedený výtečným zpěvákem pů-
vodem rovněž z New Yorku, který účinkuje s různými 
formacemi včetně r´n´b kapel i vlastního big bandu. 
Chucka Wansleyho doprovodí vynikající čeští hráči.
Třetí, komorně laděný koncert (v Galerii umění 23. 10.), 

nabídne vystoupení Invisible World Quartetu, jehož ve-
doucí, kontrabasista Tomáš Liška se spojil s tureckým 
houslistou Efe Turumtayem, srbským akordeonistou 
Nikolou Zarićem a bubeníkem Václavem Pálkou. Skupi-
na produkuje hudbu mísící prvky jazzu, komorní hudby 
a worldmusic s velkým prostorem pro improvizaci. Ná-
sledně se představí Doug Hammond Trio v čele s ame-
rickým bubeníkem, skladatelem a básníkem Dougem 
Hammondem, kterého si pravidelní návštěvníci festiva-
lu pamatují z minulosti. Hammond si tentokrát přizval 
slovinského kontrabasistu Nikolu Matošiće a italského 
trumpetistu Mirko Cisilina.
Festivalovou codou bude vystoupení americké zpěvač-
ky Pam Steebler (v hudebním klubu Crux 5. 11.).

Mezinárodní festival filmů s tematikou cestová-
ní Tourfilm si pro svůj 49. ročník oblékne teplý 
kabát. Po loňských Velikonočních ostrovech 
převezme štafetu partnerské země Finsko, jehož 
snímek White Night Magic získal loňskou hlavní 
festivalovou cenu.

Festival, který zahrnuje národní sekci pro snímky 
a spoty pocházející z České republiky TourRegionFilm, 
i mezinárodní sekci Tourfilm, se letos uskuteční opět 

v Karlových Varech, a to od 6. do 8. října 2016.
„Do festivalu se letos přihlásilo přes 300 snímků, vel-
kou radost máme i z početně zastoupené zcela nové 
sekce amatérského krátkého videa, které nám umož-
ňuje zprostředkovat zcela autentické zážitky z cesto-
vání. Festival je navíc letos propojen s několika odbor-
nými platformami agentury CzechTourism, například 
Fórem cestovního ruchu. Zastoupeny budou i letos 
edukativní a vzdělávací programy a v rámci festivalu 
vyhlásíme i vítěze soutěže o nejoblíbenější DestinaCzi 
letošního roku,“ dodává ředitelka agentury Czech-
Tourism Monika Palatková.
Nejstarší mezinárodní festival filmů s tematikou ces-
tovního ruchu budou hostit karlovarský hotel Thermal 
a Grandhotel PUPP, vstupné na všechny projekce, 

workshopy a doprovodný program bude pro návštěv-
níky zdarma.
Tourfilm ocení po děvětačtyřicáté ty nejlepší spoty 
a dokumentární filmy, které pomáhají k rozvoji me-
zinárodního cestovního ruchu, po třiadvacáté se také 
uskuteční festival českých turistických filmů a spotů, 
jehož cílem je nalákat turisty na krásy Čech, Moravy 
a Slezska – TourRegionFilm.
Na Festival letos zavítá populární finský herec KARI 
VÄÄHÄNEN i legendární hrdina alpských lezců, horole-
zec KURT DIEMBERGER. V programu nebudou chybět 
slavní čeští cestovatelé a dobrodruzi, speciální pro-
gram pro děti a studenty či lekce finštiny.
Program festivalu, medailonky členů poroty i vystupují-
cích naleznete na www.tour-film.cz.

Tourfilm letos oslaví finskou přírodu

Kevin Hays

Milan Svoboda Quartet

Doug Hammond
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Po celých dvanácti letech se zájemcům nejen o měst-
skou hromadnou dopravu v Karlových Varech otevřou 
dveře místního dopravního podniku. A je skutečně na 
co se těšit!
„Chceme našim každodenním zákazníkům a zájemcům 
o naše služby přiblížit život našeho dopravního podniku 
a jeho každodenní provoz. Jen málokdo si dokáže před-
stavit, co vše je třeba vykonat a zařídit pro to, aby autobus 
dorazil na čas a dle jízdního řádu na místo určení,“ říká 
místopředseda představenstva pověřený řízením Doprav-
ního podniku, Ing. Lukáš Siřínek. „Rádi bychom s našimi 
zákazníky zahájili lepší komunikaci, ukázali jim prostředí 
a zázemí naší společnosti a více naslouchali jejich připo-
mínkám, které jsou pro nás inspirací a nezbytně nutnou 
zpětnou vazbou,“ doplňuje Siřínek, jež je zároveň členem 
správní rady Sdružení dopravních podniků ČR.
„Velmi mě těší podpora našich partnerů, kteří vyslyšeli 
náš návrh na účast na této události a přispějí svou účastí 
k nabitému programu Dne otevřených dveří. Před čtr-
nácti dny jsme oznámili na tiskové konferenci zahájení 
činností na projektu moderního odbavovacího systému ve 
spolupráci se společností MasterCard a v rámci Dne ote-
vřených dveří již chceme názorně ukázat, jak bude tento 
systém v reálném životě fungovat,“ upozorňuje Siřínek. 
Hlavním partnerem akce však pro tentokrát bude spo-
lečnost innogy (RWE), která bude prezentovat alternativní 
palivo CNG. Po Karlových Varech dnes jezdí 24 CNG au-
tobusů i unikátní CNG vláček. Osobní a užitkové vozy na 
CNG, ale i tankování paliva CNG, si budou moci návštěv-

níci Dne otevřených dveří vyzkoušet díky společnosti 
innogy (RWE). Cíl je jednoznačný. Dát návštěvníkům na 
vlastní kůži ochutnat pohodlnou jízdu, která je zároveň 
levnější až o 12 korun na litr paliva oproti benzínu. Inno-
gy (RWE) aktuálně provozuje 17 CNG stanic v ČR, z toho 
jednu v areálu DPKV a minimálně osm dalších plánuje 
v tuzemsku otevřít do konce roku. 
To ovšem není z výčtu partnerů a atrakcí všechno. Na 
Dni otevřených dveří nemůže se svou prezentací chybět 
společnost ČSOB, která technicky zajišťuje výše zmíně-
ný odbavovací systém prostřednictvím bezkontaktních 
platebních karet. Kromě toho připravila pro dětské ná-
vštěvníky skákací hrad a soutěže o hodnotné ceny, kdy 
nejhodnotnější cenou budou smartphony značky NOKIA!
Díky společnosti IVECO si návštěvníci prohlédnou novinky 
ze světa autobusů, např. model Urbanway, který v sou-
časné době testuje DPKV na svých linkách, dále zájez-
dový autobus Magelys, oceněný jako Couch of the Year 
2016 a minibus Daily.
Partner Euromaster, specialista na pneumatiky a au-
toservis, který provozuje více než 2000 center po celé 
Evropě, z čehož dvě v Karlových Varech, připravil pro ná-
vštěvníky např. názornou ukázku výměna kola autobusu 
a mnoho zajímavých cen, o které budou moci návštěvníci 
v průběhu Dne otevřených dveří soutěžit. 
Svou pomyslnou „troškou“ do mlýna pak přispěje i kar-
lovarská společnost Velta Plus EU s.r.o. prezentací svých 
výběrových čajů, které budou v rámci ochutnávky pro 
návštěvníky Dne otevřených dveří zdarma. I tento partner 

má připravenou celou škálu cen pro návštěvníky.
Samostatnou zónu bude mít v rámci Dne otevřených 
dveří i Asociace Záchranný kruh, která si pro návštěvníky 
akce připravila dětské dopravní hřiště s jízdou zručnosti, 
prezentaci hasičského vozu Scania, skákací hrad nebo 
simulátor autonehody.
„Atrakcí a věcí k vidění u nás bude prvního říjnového dne 
skutečně mnoho, představíme autobusy aktuálně jezdící 
v ulicích našeho města i okolí, ale připraveny máme i ve-
terány. Zajímavostí bude dozajista londýnský doubledec-
ker, který nám na náš den zapůjčili kolegové z Doprav-
ního podniku města Děčín. Největší atrakcí však zřejmě 
bude možnost vyzkoušet si řídit autobus,“ líčí Siřínek. 
Ani milovníci muziky a dobrot z grilu nepřijdou zkrátka. 
„V areálu bude umístěn devítimetrový gril a samozřejmě 
stánek s pivem. V průběhu dne nám zazpívá Zlata Emily 
Kinská, bývalá zpěvačka Pražského výběru a Pražského 
výběru 2, pozvání přijala také zpěvačka a herečka Bar-
bora Mottlová se svým triem a malým „comebackem“ 
z tvorby karlovarské skupiny Yellow se nám připomene 
Tomáš Král s kytaristou Tomášem Janáčkem,“ vysvětluje 
Siřínek. „Přesvědčit Yellow alespoň v takto zúžené sesta-
vě mi dalo skutečně zabrat a jsem rád, že se to povedlo 
právě mně!“ dodává. 
Přijďte si vyzkoušet, co znamená usednout za volat a ří-
dit autobus MHD, přijďte se pobavit, zasoutěžit a vyhrát 
hodnotné ceny. Kdy? 1. října přímo do areálu Dopravního 
podniku města Karlovy Vary. Připravena je mokrá varian-
ta, s ohledem na počasí tedy není čeho se obávat!

DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVÝCH VARŮ OTEVÍRÁ 
PO DLOUHÉ DOBĚ SVÉ “DVEŘE” VEŘEJNOSTI!

• DPKV

Partneři akce:

•   Výstava autobusů od vzniku DP až po současnost   •   Okružní linka 
historickým busem po KV zdarma   •   Přijďte si vyzkoušet řídit auto 
na CNG a natankovat   •   Prozkoumejte pro�  hasičské auto a jeho 
vybavení   •   Vyzkoušejte si otočný simulátor autonehody   •   Podívejte 
se na ukázky výměny kola autobusu   •   Občerstvení zajištěno   • 
Mnoho dalších atrakcí a doprovodného programu pro děti i dospělé   •   
Přineste plyšáka a podpořte tak naší sbírku plyšáků pro záchranáře
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Cvičení „ŠKOLA“
Dosud v Čechách dosti ojedinělou akci ve spolupráci 
s vedením ZŠ 1.máje připravila Městská policie Karlo-
vy Vary. Právě v prostorách zmíněné školy se odehrál 
nácvik řešení mimořádné situace, při níž jsou děti a pe-
dagogové konfrontováni s nebezpečným pachatelem, 
který vnikne s puškou mezi děti a začne po chodbách 
a učebnách kolem sebe bezhlavě střílet. Vedení měst-
ské policie se tak rozhodlo reagovat na stále častější 
takové jevy, které nejen v zámoří, ale i v Evropě se na-
neštěstí stávají stále četnějšími. 
Zmíněný systémový výcvik v Karlových Varech, za-
končený velkou modelovou situací, si proto kladl za cíl 
přiblížit zážitkovou formou co nejvíce všem účastníkům 
situaci, při níž je nezbytné udržet chladnou mysl a re-
agovat racionálně, neboť tím se všem kolem rapidně 
zvyšuje šance na přežití. Určitě je to mnohem lepší va-
rianta, než si přečíst nějaké vágní pokyny, které v době 
přemíry informací rychle zapadnou. Důležité je si kon-
krétní jednání taktéž spojit s prožitkem a emocemi – 
a možná i vyzkoušet, jak stresuodolné mohou takové 
„emergency“ scénáře v praxi potom být. A také vyzkou-
šet všechny nezbytné činnosti, které by zákonitě byly ve 
skutečnosti vykonávány pod obrovským tlakem, jež by 
na zakročující složky v takovýchto hraničně vypjatých 
okamžicích dozajista byl vyvinut. Účastníci dvoudenní-
ho školení zde rychle pochopili, že realita by byla nepo-
chybně odlišná od toho, co sledujeme v akčních filmech 
a především se také v průběhu průpravy i následném 
cvičení velmi přirozeným způsobem povedlo nastavit co 
nejvíce funkční systémová opatření, která mohou v pra-
xi jednou v takové tragické situaci přispět k záchraně 
co nejvíce nevinných životů.       
Instruktor Mgr. Pavel Černý, bývalý policejní lektor pro 
speciální zbraně a v současnosti renomovaný meziná-
rodní školitel elitních policejních složek, zde ve školním 
prostředí nasimuloval nanejvýš reálně ve světě mnoho-
krát již žel obvyklou situaci s masovým bezohledným 
vrahem, co svou agresi zaměří na ty nejnevinnější – 
děti. Učitelé a žáci tří vybraných tříd nejprve prošli zá-
kladním proškolením, jak se v podobné krizové situaci 
zachovat a následně veškeré scénáře spolu se stráž-
níky služby PCO karlovarské MP intenzivně procvičili. 
Bezprostředně potom následoval briefing instruktora 

s pedagogickými pracovníky, aby byly co nejlépe apli-
kovány funkční postupy a systematické kroky, které 
zejména v USA jsou v současnosti standardně na míst-
ních školách, univerzitách a kampusech zaváděny. Jde 
o mnohokrát praxí ověřené osnovy nouzových řešení, 
které mají nejen minimalizovat ztráty, ale také co nej-
více pokud možno racionalizovat chování žáků, učitelů 
i vedení školských zařízení v pro někoho jen velmi těžko 
představitelných momentech, kdy se někdo rozhodne 
zabít kolem sebe co nejvíce lidí.  
Městská policie si neklade prvoplánově za cíl řešit 
podobné situace, ale vzhledem k faktu, že přímo na 
své operační středisko má přes systém PCO napojeny 
všechny školské objekty, jejichž zřizovatelem je město, 
na mnoha školách jsou instalovaná tzv. nouzová tlačítka 
a město navíc dále podporuje rozšiřování kamerového 
systému i v okolí škol (projekt „bezpečná škola“), je 
velmi reálné, že v případě podobného útoku by právě 
strážníci služby PCO byli na místě první. Vzhledem k za-
hraničním zkušenostem s podobnými útoky, kde pa-
chatel nevyjednává, ale rovnou střílí, je pak především 
čas rozhodujícím faktorem takového zákroku. Starší 
postupy kladoucí důraz na získávání maxima informací 
ze strany policejních složek, co na místo dorazily první 
a poté je předávaly specializovaným útvarům, které do-
razily až za desítky minut a zákrok poté realizovaly, zde 

rozhodně selhávají. Jak totiž ukazují četné zkušenosti 
ze světa, pachatel takového hrůzného činu již průměrně 
za 10-15 minut vystřílí všechny náboje, zavraždí maxi-
mum lidí co může – a zpravidla již sám pak ukončí svůj 
život vlastní rukou. Při zásahu bezpečnostních složek 
je tedy hlavním znakem potřebná rychlost, se kterou 
se eliminuje ozbrojená osoba a tak co nejvíce zabrání 
ztrátám lidských životů na místě události. Jde takříkajíc 
o co nejvíce rychlý „chirurgický řez“, provedený dosta-
tečně rázně a s potřebnou přesností. To znamená nejen 
potřebně rychlé rozhodnutí prvních strážců zákona, 
dorazivších na místo, ale zapracování podobných spe-
ciálních scénářů do jejich taktické přípravy a zaběhlých 
služebních procedur. Zmínění strážníci služby PCO (13 
osob) tematická školení na aktuální hrozby pravidelně 
absolvují již několik let a intenzivně v rámci speciální 
přípravy pracují na svých schopnostech, nutných pro co 
největší šance zvládání podobných extrémních situací, 
které v budoucnosti žel mohou i u nás nastat.
Závěrem bychom rádi poděkovali komisi bezpečnosti, 
která projekt podpořila, všem účastníkům náročného 
výcviku, a především bychom rádi ocenili perfektní 
spolupráci s ředitelem ZŠ 1. máje, neboť jak se uka-
zuje, podobná cvičení jsou pro cílovou skupinu, tedy 
žáky a pedagogy, velmi přínosná. Rozhodně je dobré 
být připravený.... 

Ukradené kolo se podařilo nalézt 
Na strážníky se obrátil s prosbou o pomoc karlovarský občan, 
kterému v nestřeženém okamžiku někdo odcizil jízdní kolo. 
Poskytnutá fotografie putovala všem hlídkám a také asisten-
tům na městské ubytovny. A právě to bylo rozhodující, pro-
tože další den jeden z asistentů prevence kriminality poznal 
zcizené kolo a přivolal strážníky. Ti následně zadrželi 49letého 
muže z Ostrova, kterého předali policistům. Jízdní kolo se tak 
rychle navrátilo majiteli.

Strážníci zachránili "skokana"
Noční služba měla pro strážníky služby PCO adrenalinový ná-
dech. Po 22:00 hodině při provádění kontroly městské části 
Rybáře hlídku oslovili dva muži, kteří uvedli, že na lávce přes 
průtah městem stojí za zábradlím muž, který se chystá skočit. 
Strážníci se okamžitě přesunuli na uvedené místo, kde spat-
řili muže, který stál za zábradlím, jehož se jednou rukou držel 
a ve druhé měl telefon. Strážníkům se podařilo využít zane-

prázdněnosti muže a přiblížit se na kontakt. Následně muže 
zachytili a přetáhli ho zpět na lávku. 
Dvaatřicetiletý muž z Měchova chtěl dle svých slov skokem 
pod kamion vyřešit životní krizi. Po chvíli dorazila na místo 
rovněž Policie ČR, která obdržela oznámení o sebevrahovi. 
Muž, který nadýchal přes dvě promile, skončil v rukách zdra-
votníků

Řádil jak zběsilý 
Motorizovaná hlídka PCO při kontrole garáží v Jabloňové 
ulici,dostala od operačního informaci, že na Sokolovské ulici 
došlo k poškození skleněné výplně zastávky MHD. Oznamo-
vatel předal strážníkům přesný popis a těm se nakonec poda-
řilo viníka nalézt. Ten k překvapení strážníků vůbec nezapíral 
a navíc se doznal ještě k dalšímu poškozenému majetku. 
Co strážníky možná překvapilo ještě více, byl motiv jednání. 
Třiatřicetiletý muž z Horního Slavkova dle svého tvrzení takto 
řešil osobní problémy s cílem si zajistit přespání na vazbě. 

Strážníci přivolali na místo z důvodu podezření ze spáchání 
trestného činu kolegy z Policie ČR a případ jim předali.
Ukázka, že všímavost a včasné oznámení je nejlepší možnou 
variantou spolupráce městské policie a občanů. Děkujeme. 

Na hada s vysavačem
Kuriózní případ řešili strážníci služby PCO ve Staré Roli, kdy 
se na ně obrátila paní s tím, že má doma hada a z obavy 
pořádně nespí. Strážníkům se nakonec podařilo s majitelkou 
bytu po necelé půlhodince hada vypátrat pod jednou ze 
skříní. Přestože strážníci správně odhadli, že by se mohlo 
jednat o mládě užovky, nejsou odborníci a proto zvolili 
bezpečnou variantu odchytu a hádě z pod skříně vysáli 
vysavačem. Z něho pak putovalo do připravené sklenice a do 
místní Minizoo s nímž má MP uzavřenu smlouvu. Skutečně 
se jednalo o mládě chráněné užovky obojkové, jak potvrdili 
zaměstnanci Minizoo. V přírodě mu bude nepochybně lépe 
a šťastná majitelka bytu se může pořádně vyspat .

Z P R Á V Y  Z   V Ý K O N U  S L U Ž B Y
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Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

1.10.  16:30 a 19:30  Příběh Coco Chanel
Představení pořádá Statutární město Karlovy Vary ke Dni 
seniorů.
Osudové lásky ženy, která se stala legendou... Jedna 
z nejbohatších žen světa, sebevědomá „paní kapitalistka", 
osobnost s břitkým až cynickým humorem, nepřestala 
být nikdy naivní švadlenkou, toužící mít to, co většina 
žen - manžela a dítě. Základem pro jevištní zpracování 
vzpomínky na královnu módy Coco Chanel se stala kniha 
Edmonde Charles-Rouxové Chanel And Her World. Na 
návrhu výtvarné stylizace velkého divadelního projektu 
spolupracovalo i ústředí firmy Chanel v Neuilly-sur-Seine.
Hrají: Michaela Dolinová, Libuše Švormová, Jan Čenský, 
Lumír Olšovský/ Filip Sychra
Režie: Jiří Adamec

2.10.  19:30 Slepice
derniéra, ČKMD
V divadle řádí Slepice - sousto pro vaše bránice! Neobyčej-
ně vtipná gogolovská komedie o milostném pětiúhelníku, 
do něhož patří mladá herečka, umělecký šéf, správce 
divadla a manželky řečených pánů, rovněž umělkyně. Na 
herecké ubytovně v nekřesťansky časnou hodinu proběh-
nou životně důležité konflikty o to, kdo koho miluje více, 
kdo slouží Paní Thálii kvalitněji, kdo přináší na oltář Umění 
a Lásky větší oběti - a kdo kde mohl být, kdyby... Tomu 
všemu vévodí otázka nejzásadnější - kdo je tady vlastně 
slepice? Umělci se perou a masky padají!
Hrají: Kateřina Seidlová-Hrušková, Lucie Domesová, Mag-
daléna Hniličková, Jiří Untermüller, Pavel Marek
Režie: Jiří Seydler

3.10.  19:30 Petr Abraham: Moje hra
Divadlo Kalich
Moje hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi 
jeho život právě protekl mezi prsty. Slavný spisovatel 
Josef Jankulovski opustil tento svět nečekaně a s po-
měrně starosvětským přáním: chtěl po své partnerce, aby 
uspořádala soukromou smuteční slavnost na jeho počest. 
V obývacím pokoji se proto u vystaveného Mistra schází 
šest žen různého věku, postavení i světonázoru, z nichž 
každá sehrála v životě vyhlášeného bonvivána osudovou 
roli... Komedie Moje hra odkrývá s nadhledem, odzbrojující 
upřímností a především humorem zákoutí vztahu muže 
a ženy a otevírá řadu třináctých komnat. Současně fandí 
životu: za jeden vyhaslý nabídne hned dva nové!
Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská, Jana Janěková, 
ml., Vlasta Peterková, Nina Divíšková,
Martin Kubačák, Adéla Koutná
Režie: Jan Kačer

5.10.  19:30 John Godber: Romantický víkend
1. festivalové představení
Agentura Kateřina Schauerová
Komedie vypráví příběh Ala a Bet, yorkshirského páru, 
jehož ustaraný vztah se láme pod tíhou všedních rodinných 
starostí. Jediným ze světlých bodů jejich soužití je neustálá 
snaha Bet vyhrát nějakou cenu v časopisech pro ženy. 
Až konečně vyhraje dovolenou v romantickém městě 
starého kontinentu, v Paříži. Komedie humorně a brilantně 
vykresluje změnu vztahu dvou lidí, kteří jsou vytrženi 
ze svého obvyklého stereotypu. Autor John Godber byl 
nedávno vyhlášen třetím nejhranějším dramatikem ve 
Velké Británii, hned za Williamem Shakespearem a Alanem 
Ayckbournem.
Hrají: Petra Špalková, Jan Novotný
Režie: Vojtěch Štěpánek

7.10.  19:30 Marc Camoletti: Tři letušky v Paříži
Divadlo Radka Brzobohatého
Francouzská situační komedie, kde lásky přilétají 
a odlétají... Alexander je úspěšný pařížský architekt, 
kterému monogamie ovšem nic neříká. Svůj milostný život 
koordinuje s letovým řádem, který se zdá být dokonalý. Vše 
se ale změní příchodem kamaráda ze školy - i perfektní 
navigační systém začne mít trhliny. Kolotoč bláznivých 
situací se právě roztáčí...

Hrají: Jaromír Nosek, Petr Semerád, Pavlína Mourková, Ka-
teřina Peřinová-Velebová, Charlotte Doubravová, Vladimíra 
Benoni/ Irena Máchová
Režie: Roman Štolpa

9.10. 19:30 William Shakespeare: Zimní pohádka
Dejvické divadlo
Psychotriller se šťastným koncem podle nejslavnějšího 

dramatika všech dob. Zimní pohádka je jedním z méně 
známých Shakespearových příběhů - a zároveň příběhem 
výjimečným: byl napsán ne jako komedie, ne jako tragédie, 
ale jako romance. K jejímu zinscenování nedochází příliš 
často, neboť jde o těžko uchopitelný tvar. V Dejvickém 
divadle toho však nedbali a v režii Ondreje Spišáka tak 
vznikla pozoruhodná inscenace, která od své premiéry 
sklízí samé kladné ohlasy.
Hrají: David Novotný, Martin Myšička, Lenka Krobotová, 
Miroslav Krobot, Pavel Šimčík, Jaroslav Plesl, Petr Vršek, 
Veronika Khek Kubařová, Vladimír Polívka, Simona Babčá-
ková, Zdeňka Žádníková
Režie: Ondrej Spišák

10.10.  19:30 Don Miguel Ruiz, Jaroslav Dušek: 
  Čtyři dohody
V rámci spolupráce s panem Jaroslavem Duškem bude 
opět část vstupného darována Nadaci pro transplantace 
kostní dřeně a občanskému sdružení ANAON.
Ve Čtyřech dohodách odhaluje Don Miguel Ruiz zdroj ome-
zujících názorů, které připravují o radost a vedou ke zby-
tečnému utrpení. Čtyři dohody, založené na staré toltécké 
moudrosti, nabízejí silný kód chování, který dokáže rychle 
proměnit náš život v nový prožitek svobody, opravdového 
štěstí a lásky. V podstatě říkají - nehřešte slovem, neberte 
si nic osobně, nevytvářejte si žádné domněnky, dělejte vše, 
jak nejlépe dovedete... Představení je velmi odlehčené, 
podané s nadsázkou a velkou mírou improvizace.
V hlavní roli: Jaroslav Dušek, spoluúčinkují: Alan Vitouš 
a Pjér La Š´éz

11.10.  19:30 Don Miguel Ruiz, Jaroslav Dušek: 
  Pátá dohoda
V rámci spolupráce s panem Jaroslavem Duškem bude 
opět část vstupného darována Nadaci pro transplantace 
kostní dřeně a občanskému sdružení ANAON.
Pokračování knihy moudrosti starých Toltéků. Pátá dohoda 
nás zavádí do hlubší roviny sebeuvědomování a vrací nás 
k našemu vrozenému pravému já. Toto pokračování Čtyř 
dohod, které změnily životy milionům lidí po celém světě, 
připomíná největší dar, kterým se můžeme obdarovat: 
svobodu být sám sebou.
V hlavní roli: Jaroslav Dušek, spoluúčinkují: Alan Vitouš 
a Pjér La Š´éz

12.10.  10:00 Karel IV. aneb Strasti Otce vlasti
představení pro školy, činohra KMD
I Karel IV., ač monarcha, je pouhý člověk... Vládne pro větší 
slávu Boží a chce Evropu sjednotit z jejího středu - tedy 
z Čech - a usiluje o to z místa, kde si léčí zraněné stehno 
- tedy z loketského hradu, který je plný vzpomínek na jeho 
matku Elišku Přemyslovnu. V nejlepším věku, lehce po 
čtyřicítce, dosáhl zdánlivě všeho, co si muž může přát - je 
císařem římským a potřetí se oženil s o dvacet let mladší 
Annou Svídnickou. Jenomže! Aby vše bylo, jak mu ambice 
velí, potřebuje ještě dvě věci: legendu, která by šířila mezi 
lidem slávu jeho i jeho skutků - a samozřejmě následníka 
trůnu... Komediální příběh o Karlovi IV., objevení karlovar-
ského vřídla a početí Karlova syna Václava je první částí 
dlouhodobého projektu inscenací o historii i současnosti 
Karlovarského kraje.
Hrají: Aleš Háma/ Martin Jurajda, Viktor Braunreiter, 
František Špaček, Alexandra Ptáčková, Lucie Domesová, 
Tereza Kostková/ Lucie Domesová, Radek Bár, Magdaléna 
Hniličková/ Tereza Pachtová, Martin Jurajda/ Jiří Švec
Režie: Jiří Seydler

12.10.  19:30 Jiří Seydler: 
  Karel IV. aneb Strasti Otce vlasti
Činohra KMD
I Karel IV., ač monarcha, je pouhý člověk... Vládne pro větší 
slávu Boží a chce Evropu sjednotit z jejího středu - tedy 
z Čech - a usiluje o to z místa, kde si léčí zraněné stehno 
- tedy z loketského hradu, který je plný vzpomínek na jeho 
matku Elišku Přemyslovnu. V nejlepším věku, lehce po 
čtyřicítce, dosáhl zdánlivě všeho, co si muž může přát - je 
císařem římským a potřetí se oženil s o dvacet let mladší 
Annou Svídnickou. Jenomže! Aby vše bylo, jak mu ambice 
velí, potřebuje ještě dvě věci: legendu, která by šířila mezi 
lidem slávu jeho i jeho skutků - a samozřejmě následníka 
trůnu... Komediální příběh o Karlovi IV., objevení karlovar-
ského vřídla a početí Karlova syna Václava je první částí 
dlouhodobého projektu inscenací o historii i současnosti 
Karlovarského kraje.
Hrají: Aleš Háma/ Martin Jurajda, Viktor Braunreiter, 
František Špaček, Alexandra Ptáčková, Lucie Domesová, 
Tereza Kostková/ Lucie Domesová, Radek Bár, Magdaléna 
Hniličková/ Tereza Pachtová, Martin Jurajda/ Jiří Švec
Režie: Jiří Seydler

15.10. 1 9:30 Big Band Karlovy Vary
  koncert: Glenn Miller Story

Big Band byl založen v roce 1986. Je složen z profesionál-
ních hudebníků karlovarského regionu a jeho základním 
repertoárem jsou skladby mistrů swingové hudby Glenna 
Millera, Dukea Ellingtona, Counta Basieho, Bennyho Good-
manna, George Gershwina aj. Big Band Karlovy Vary a jeho 
sólisté vystupují pod vedením trombonisty Zdeňka Kráma.                                             
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová nebo Marcela Vaculová

16.10.  19:30 Pavel Ondruch: Kurtizána
Divadlo Ungelt
Nikdy není pozdě bořit překážky, zakoušet svobodu 
a propadat lásce, nikdy není pozdě odmítnout samotu. 
A nejlépe s grácií a šarmem - jako prvotřídní pařížská 
kurtizána... Ale co se stane s takovou umělkyní, když si až 
na sklonku své kariéry přizná, že se zamilovala? A navíc 
do mnohem mladšího chlapce, pro něhož ještě nedávno 
byla „milovanou chůvinkou"? Milostný příběh z počátku 
20. století v hávu okouzlující a smyslně dekadentní epochy 
krásy, Belle Epoque.
Hrají: Chantal Poullain, Regina Rázlová, Igor Ozorovič
Režie: Pavel Ondruch

19.10.  19:30 Ondřej Havelka a jeho Melody 
  Makers: Nás to tady furt baví
Orkestru Melody Makers je dvacet. Krásný věk. Mládí 
v rozpuku a přitom již jisté zkušenosti. Ondřej Havelka 
a jeho hot-jazzoví pardálové vrhají se do jubilejní sezóny 
s nakažlivou vitalitou a v nebývalé formě. V novém pro-
gramu zazní mnohé pyramidální hity, jež si publikum za 
ta léta oblíbilo - Mě to tady nebaví, Děkuji, bylo to krásné, 
Půlnoční blues, Vendelíne, co děláš?... A k nim přibude 
pár fungl nových swingových smrští, které jistě chytnou za 
srdce též.

21.10.  19:30 Isabele Mergault: Sbohem, zůstávám!
Divadlo Kalich
Komediální hit současné Paříže z pera populární francouz-
ské herečky, scénáristky a režisérky Isabelly Mergaultové 
má v Divadle Kalich českou premiéru. Těšit se můžete na 
vybroušenou komedii o tom, jak šeredně se mýlíme v oka-
mžicích, kdy si myslíme, že jsme neporazitelnými pány 
situace a svůj život svíráme pevně v rukou. Odpověď na 
otázku, kdo je oběť a kdo šťastný vítěz, se v tomto příběhu 
mění každou chvíli.
Hrají: Iva Janžurová, Jana Paulová, Pavel Zedníček, Jaro-
mír Dulava/ Antonín Procházka
Režie: Antonín Procházka

22.10.  19:30  Wolfgang Amadeus Mozart: 
  Únos ze Serailu
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
Opera je nastudována v německém originále.
Komická opera o třech dějstvích W. A. Mozarta. Vznikla 
na objednávku císaře Josefa II. pro vídeňský Burgthea-
ter. Jedná se o příběh Konstance a její služebné Blondi, 
unesené tureckým pašou Selimem do harému, z nějž jsou 
složitě osvobozovány nápadníky Belmontem a Pedrillem. 
Dílo je z počátků Mozartova vrcholného období a obsahuje 
pěvecky velmi náročné pasáže.
Účinkují: sólisté, sbor a orchestr Severočeského divadla
Dirigent: Miloš Formáček, režie: Martin Otava

24.10.  10:00 a19:30   Vita Caroli
představení pro školy: 
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a Karlovarské městské divadlo
Sedm století dělí dvanáctiletého Karla IV. Lucembur-
ského a Karolínu Varskou, a přesto se setkají v tanečně 
hudebním představení ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Karolína na 
svém tabletu pomocí interaktivních úkolů přiblíží divákům 
život, dílo a dobu Karla IV., která se stává inspirací pro 
celé představení. Diváci se mohou aktivně účastnit řešení 
úloh a návrat Karla do své doby se bez jejich pomoci 
dokonce neobejde. Představení je vhodné pro děti od 8 let 
a dospělé.
Účinkují: Vojtěch Přiklopil/ Danny Takieddin, Gleb Androsov/ 
Kryštof Zíka, Kateřina Mikešová/ Tereza Skalická, Anežka 
Beránková/ Kamila Deylová/ Štěpánka Smržová, žáci 
tanečního, hudebního a dramatického oboru.
Režie: Pavla Šemberová

25.10.  19:30 Galakoncert operetních melodií...
Festivalový orchestr Petra Macka
Festivalový orchestr, složený z předních profesionálních 
umělců ze severních Čech a Prahy, s cílem obohatit domá-
cí hudební život a propagovat také české hudební umění 
v zahraničí. Hraje nejslavnější operetní melodie a evergree-
ny Franze Lehára, Johanna Strausse, Emmericha Kálmána, 
Oskara Nedbala a dalších a za poměrně krátkou dobu již 
doprovázel velký počet slavných umělců. Jeho zakladatel 
Petr Macek je dirigentem, kontrabasistou, uměleckým 
vedoucím i moderátorem tohoto tělesa.
Účinkují: Venuše Dvořáková - sólistka opery DJKT Plzeň, 

KMD karlovarské městské divadlo
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Roman Krebs - tenor, sólista opery DJKT Plzeň, Petr 
Matuszek - bas, sólista opery Severočeského divadla

26.10. 19:30 Božena Němcová, Arnošt Goldflam: 
Babička se vrací aneb Dichtung und Wahrheit
4. festivalové představení
Studio Ypsilon
Babička Boženy Němcové, vysněná a taky trochu 
skutečná. Arnošt Goldflam říká, že je to „Babička na rožni 
Ypsilonky". Neboli Babiččin příběh ve třech variantách - jak 
ho viděla Božena Němcová, jak se s největší pravděpo-
dobností skutečně udál a jak ho vidíme dnes. A k tomu 
ještě řada zvláštností a pikantních souvislostí, například 
dvě Babičky v jedné postavě, ale v několika příbězích. Po 
stopách osudů slavné knihy se na Staré bělidlo vydávají 
herci, herečky i hosté Studia Ypsilon.
Hrají: Jana Synková, Jiří Lábus, Lilian Malkina nebo Arnošt 
Goldflam, Pavel Nový, Jan Jiráň, Jiřina Vacková, Barbora 
Skočdopolová, Lenka Šebek Loubalová, Jana Šteflíčková, 
Romana Sittová, Petr Vršek, Martin Janouš, Mikuláš Čížek, 
Martin Bohadlo a Dominik Renč
Režie: Arnošt Goldflam

31.10.  19:30 Milan Uhde, Miloš Štědroň: 
  Leoš aneb tvá nejvěrnější
Divadlo Husa na provázku
Po legendární Baladě pro banditu přichází nová inscenace 
Milana Uhdeho a Miloše Štědroně, tentokrát o podivu-
hodném životě a fascinujícím díle geniálního hudebního 
skladatele Leoše Janáčka. Tři Janáčkové (chlapec, mladý 
muž, zralý člověk) a šest žen (Marička, Amálie W., paní 
Sch., Zdenka, Gabriela H., Kamila St.) na půdorysu 
jakýchsi sešitů velmi směšných lásek vyjevují svá srdce, 
toužení a zklamání.
Hrají: Martin Havelka, Martin Donutil, Robert Mikluš, Slávek 
Bílský, Dalibor Buš, Eliška Fuksová, Melika Yildizová, Ivana 
Hloužková, Pavlína Vaňková, Tereza Marečková, Simona 
Zmrzlá, Kateřina Jebavá, David Janík, Jožka Králík, 
Gabriela Vermelho
Režie: Vladimír Morávek

KSO karlovarský symfonický orchestr

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

2. 10. 18:00 Kostel Svaté Anny Sedlec
BENEFIČNÍ KONCERT
JOHANN SEBASTIAN BACH
Suita č. 3 D dur BWV 1068
Koncert pro housle a orchestr a-moll BWV 1041
Koncert pro housle a orchestr E-dur BWV 1042
Koncert pro dvoje housle a orchestr d-moll BWV 1043
Pavel Šporcl – housle

6. 10. 19:30 Grandhotel Ambassador Národní 
dům
KAREL ŠIMANDL: Voices
JOSEF SUK: Pohádka op. 16
OTTORINO RESPIGHI: Římské fontány
OTTORINO RESPIGHI: Římské pinie
Miriam Němcová - dirigentka

14. 10.  19:30 Grandhotel Ambassador Národní 
dům
JAZZFEST KARLOVY VARY
KONCERT VE SPOLUPRÁCI S JAZZOVÝM KRUHEM
MILAN SVOBODA: Suita pro jazzový kvartet a orchestr
I. Ve znamení střelce
II. Když přichází soumrak
III. Posel dobrých zpráv
Milan Svoboda Quartet
Karlovarský symfonický orchestr
Jiří Štrunc – dirigent

27. 10.  19:30 Grandhotel Ambassador Národní 
dům
KONCERT K ZALOŽENÍ REPUBLIKY
Hymna České republiky
BEDŘICH SMETANA: Má vlast
Jan Kučera - dirigent

DIVADLO HUSOVKA

Husovo nám. 270/2, 360 01 Karlovy Vary
Telefon: 353 333 322

7.10. 19.30 Pavel Žalman Lohonka 

Písničkář Žalman Lohonka se svými spoluhráči se pohybuje 
po koncertních štacích už téměř 40 let. Jeho písně mají 
zvláštní tesknou náladu.

9.10. 19.30 Vocal Band Quartet 
  – Doctor Jazz 1  
Jazzový koncert Vocal Band Quartetu za doprovodu Henry 
Bandu předchází jeden z vrcholů nové sestavy tohoto 
pěveckého kvartetu - křtu jejich prvního CD DOCTOR JAZZ 
1, který proběhne jen o pět dní později v rámci International 
Jazzfestu Karlovy Vary 2016 v Grandhotelu Ambassador - 
Národní dům. Půjde tedy o předpremiéru křtu zmíněného 
CD a představení Frank Sinatra Story, které si odbylo svou 
úspěšnou premiéru již koncem srpna v KMD. 

10.10. 19.30 Live Foyn Friis Quintet 
(Norsko/CZ/SK)
Norská zpěvačka a skladatelka Live Foyn Friis je vycházející 
hvězda skandinávského jazzového vokálu a miláček hudeb-
ních kritiků. Vystupovala na řadě evropských i amerických 
festivalů, v jižní Americe i Africe. Během své kariéry si 
zazpívala i s Bobbym McFerrinem. Získala ocenění Årets 
Unge Jazzkomponist og Danmarks Nye Jazzstjerne ("Nej-
lepší mladý jazzový skladatel roku" a "Nová hvězda dán-
ského jazzu"). Na turné v ČR vystoupí s norským kytaristou 
Stianem Swenssonem a předními českými a slovenskými 
jazzmany - saxofonistou Lubošem Soukupem, basistou 
Rastislavem Uhríkem a bubeníkem Martinem Novákem.
 
14.10. 19.30 Electric Lady 
Koncert talentované plzeňské kytaristky a zpěvačky Terezy 
"Electric Lady" Hrubanové, jediné tuzemské firemní hráčky 
legendárního amerického výrobce Fender Musical Instru-
ments Corporation, která vydala debutovou funk-rockovou 
desku "Electrical", jež byla natočena v americko-české 
spolupráci. 

19.10. 19.30 Jananas  
Po dlouhých 3 letech se na scénu Husovky vrací reno-
mované folkové trio Jananas, nominované na cenu Anděl 
2010. Za tu dobu vyprodukovalo spoustu novinek a písní, 
které si nemůžete nechat ujít. 

23.10. 15.00 Vlastimil Peška: 
  Čučudejské pohádky 
Hejá, hejá, hejá, hejá! Tři klasické pohádky v neklasickém 
provedení. Jeníček a Mařenka čili Ahajúte a Šavenis ve 
spárech lidožroutů, Smolíček pacholíček aneb ztrace-
ný chlapec Čikaja ohrožený kojoty a Šípková Růženka 
neboli Pípsil, po píchnutí šípem sedmdesát sedm let spící. 
Indiánské verze nejdobrodružnějších příběhů pro děti od 4 
do 104 let, také roztodivná zvířena, nadpřirozené bytosti, 
humor, podmanivé písně a divoké tance. Účinkují Indiáni 
z karlovarského Déčka. Režie: Petr Richter.

24.10. 19.30 Improshow Mejdlo
Improvizačně divadelní show založená na herecko-kome-
diálních disciplínách. Unikum představení spočívá v plném 
zapojení diváků, ať už to jsou témata či podněty pro impro-
hry tak i dobrovolníci z řad příchozích. Tato neplánovaná 
interakce vytváří ojedinělou atmosféru a nezapomenutelný 
zážitek, který si odnesete domů. 
 
26.10. 19.30 The Primitives Group 
  Return of The Primitives Group!
Po téměř 50 letech se na česká i evropská pódia vrací 
největší legenda české i československé psychedelic 
music, slavná kapela, která vždy plnila stránky hudebních 
časopisů, poutala pozornost hudebních kritiků a přiváděla 
v úžas fanoušky - The Primitives Group v čele s fenomenál-
ním zpěvákem Ivanem Hajnišem

KINO DRAHOMÍRA

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

1.10. 14:30  Čapí dobrodružství
1.10. 17:00  Teorie tygra
1.10. 19:30  Anthropoid
2.10. 14:30  Tajný život mazlíčků
2.10. 17:00  Anthropoid
2.10. 19:30  Sirotčinec slečny Pelegrinové   
3.10. 19:30  Anthropoid
4.10. 17:00  Než jsem tě poznala
  Projekce pro seniory  
4.10. 19:30 Teorie tygra
Tourfilm
5.10. 17.00  Sobík Niko

5.10. 18.30 Století Miroslava Zikmunda
5.10. 20.30 Zahájení, koncert ,vernisáž 
  Jaromír 99
6.10. 19:30 Eva Nová - filmový klub
7.10. 19:30 Instalatér z Tuchlovic
8.10. 14:30 Kubo a kouzelný meč
8.10. 17:00 Já, kocour
8.10. 19:30 Instalatér z Tuchlovic
9.10. 14:30 Kubo a kouzelný meč
9.10. 17:00 Já, kocour
9.10. 19:30 Dívka ve vlaku
10.10. 19:30 Instalatér z Tuchlovic
11.10. 17:00 Tohle je náš svět
  Projekce pro seniory
11.10. 19:30 Dívka ve vlaku
12.10. 19:30 Café Society
13.10. 18:00 Jazz And Poezie - Jan Hanč - Udá-
losti
13.10. 19:30 Láska z Khon Kaen - filmový klub 
14.10. 17:00, 19:30 Bezva ženská na krku
15.10. 13:00 Burza gramofonových desek 
15.10. 14:30 Kubo a kouzelný meč
15.10. 17:00  Bezva ženská na krku
15.10. 19:30 Inferno   
16.10. 14:30 Kubo a kouzelný meč
16.10. 17:00 Inferno
16.10. 19:30 Bezva ženská na krku
17.10. 17:00 Bezva ženská na krku
17.10. 19:30 Inferno
18.10. 17:00 Božská Florence
  Projekce pro seniory
18.10. 19:30 Bezva  ženská na krku     
19.10. 19:30 Bezva ženská na krku
20.10. 17:00 Teorie tygra
20.10. 19:30 Líná zátoka - filmový klub 
21.10. 19:30 Ostravak Ostravski
22.10. 14:30 Lichožrouti
22.10. 17:00 Instalatér z Tuchlovic
22.10. 19:30 Bezva ženská na krku
23.10. 14:30 Lichožrouti
23.10. 17:00 Bezva ženská na krku
23.10. 19:30 Dívka ve vlaku
24.10. 19:30 Ostravak Ostravski
25.10. 17:00 Dítě Bridget Jonesové 
  Projekce pro seniory
25.10. 19:30 Kiss Rock in Vegas
26.10. 19:30 Bezva ženská na krku
27.10. 17:00 Kruhy
27.10. 19:30 Můj Král - filmový klub
28.10. 14:30 Lichožrouti
28.10. 17:00 Teorie tygra
28.10. 19:30 Kruhy
29.10. 14:30 Tajný život mazlíčků
29.10. 17:00 Bezva ženská na krku
29.10. 19:30 Kruhy
30.10. 14:30 Lichožrouti
30.10. 17:00 Ostavak Ostravski
30.10. 19:30 American Honey
31.10. 19:30 American Honey

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 

VÝSTAVY:
do 30. 10. Tváře Ruska - Ruské umění 19. 
a počátku 20. století ze sbírky GVUN  
Reprezentativní soubor maleb a kreseb význačných 
ruských umělců druhé poloviny 19. století a počátku 20. 
století (I. J. Repin, I. I. Šiškin, I. K. Ajvazovskij, aj.) před-
staví portrétní tvorbu a krajinomalbu ze sbírky ruského 
umění z Galerie výtvarného umění v Náchodě.  

Stálá expozice: České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové 
fondy českého umění 20. století a představuje díla 
klasiků českého moderního umění i současných autorů 
– např. A. Slavíček, J. Preisler, J. Trampota, J. Zrzavý, J. 
Čapek, E. Filla, J. Šíma, M. Medek, V. Boštík, K. Nepraš, 
M. Rittstein, Z. Sýkora, K. Malich, F. Skála, J. Róna aj. 

20. 10 19:30 Yellow Sisters
Vokální skupina využívající bohaté barvy ženských hlasů 
ve skladbách inspirovaných africkými lidovými písněmi, 
americkým soulem, karibským reggae a mnoha jinými 
žánry a okořeněných zvukovým experimentátorstvím 
a nevšední tvorbou melodií, rytmů a nálad. 
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GALERIE DRAHOMÍRA

Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – pá 11 – 20, so – ne 14 – 20 hodin

do 28. 10. Klub přátel fotografie KV – Kouzlo 
viděného
Výstava nabízí průřez třináctiletou historií Klubu přátel 
fotografie Karlovy Vary. Bezmála dvě desítky nejšikov-
nějších členů klubu se představí černobílými i barevnými 
fotografiemi na volné téma -  portrét, lidé, akt, krajina, 
hudba, sport, kultura, živé pouliční dění, zátiší, detail, 
architektura.

13. 10. 18:00 POEZIE & JAZZ: Jan Hanč – Události
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Draho-
míra a hudební skupina Jazz Apetit básnickou tvorbu 
Jana Hanče, představitele Skupiny 42 a nejznámějšího 
„outsidera” české literatury, který svým neokázalým 
pojetím tvorby velmi výrazně ovlivnil řadů autorů 2. 
poloviny 20. století.

GALERIE SUPERMARKET

Galerie SUPERMARKETwc, podchod u Dolního nádraží, 
Karlovy Vary
www.supermarketwc.cz, tel.: 774 232 048

13.10. – 2.12. Umění se rozloučit
Umíme se rozloučit? Nový design (nejen) smutečních 
tiskovin přináší jedinečná výstava plná inspirace a důle-
žitých informací. 
Galerie SUPERMARKET wc přináší do regionu téma 
„funerálního designu“ – designu v pohřebnictví.
Parte, kondolenční listiny, rakve, urny, květinová vazba 
i náhrobky… To vše jsou úkoly pro design stejně jako 
cokoliv jiného.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz 
otevírací doba: úterý - neděle 10 - 17 hodin; 
dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 029 
nebo na cernohousova@galeriekvary.cz

VÝSTAVY:
do 20. 11. Zdeněk Sýkora fotografem
Soubor přibližně šedesáti fotografií představuje v pod-
statě neznámé umělecké začátky Zdeňka Sýkory, jenž 
se později profiloval především jako malíř. Do lounské 
umělecké komunity však na začátku války vstupoval 
jako fotograf, dosáhl několika úspěchů na tomto poli 
a svými avantgardními černobílými snímky v polovině 
čtyřicátých let také doplnil autorskou knihu básní Někam 
jít od Kamila Linharta, který byl v té době vůdčí osobnos-
tí lounské neformální surrealistické skupiny. 

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

DALŠÍ AKCE:
1. 10. 10:00 – 13:00  Den architektury
10:00 Komentovaná prohlídka Becherovy vily 
O minulosti, rekonstrukci i nové expozici Becherovy vily 
s kurátorkou Ivanou Klsákovou. 
11:00 Prezentace studia A69 
Představení územní studie rozvoje centra Karlových Varů 
a navazující procházka městem.

14. 10.   11:00 a 14:00   Komentované prohlídky 
Becherovy vily
Prohlídka Becherovy vily přinese zajímavosti o Gustavu 
Becherovi, přiblíží architekturu a historii budovy.

18.10. 16:0 Helloweenské příšerky z plsti
Další z cyklu textilních dílen Zdeňky Bílkové pro děti 
i dospělé bude věnována tvorbě drobných pestrých 
dekorací z filcu technikou šití a lepení tentokrát v duchu 
anglosaského lidového svátku.

říjen: Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený 
pouze pro 2 osoby.
(konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 112 
nebo 606 928 844)

MUZEUM KARLOVY VARY

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 226 253, 
email: novalouka@kvmuz.cz, 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. Studovna pro 
odbornou veřejnost otevřena v pondělí 9:00 – 12:00, 
13:00 – 18:00, ve středu 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00. 
Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353 224 433, www.
kvmuz.cz. Adresa: Pod Jelením skokem 393/30

JAZZFEST KARLOVY VARY – SOKOLOV 2016

14. 10. 19:30 Milan Svoboda Quartet & 
Karlovarský symfonický orchestr (CZ) 
Grandhotel Ambassador Národní dům, Společenský sál 
Orpheum

14. 10. 22:00 Vocal Band Quartet &  Henry 
Volf Band (CZ)
Music bar Kakadu
22.10. 19:30 The Trio (Kevin Hays, Marián 
Ševčík, Tomáš Baroš) (USA, SK, CZ), Chuck Wansley 
Band (USA, CZ)
Hotel Imperial – Concert Hall

23.10. 15:00  Invisible World Quartet (CZ, 
SRB, TUR), Doug Hammond Trio (USA, IT, SL)
Galerie umění Karlovy Vary

KOSTEL SV. ANNY, K. VARY - SEDLEC 

2. 10. 18:00 Bacha na Šporcla
Johann Sebastian Bach:
Suita č. 3 D dur, BWV 1068; 
Koncert  pro housle a orchestr a – moll BWV 1041; 
Koncert  pro housle a orchestr E - dur BWV 1042; 
Koncert  pro dvoje housle a orchestr d - moll BWV 1043
Účinkují: Pavel Šporcl - housle, Jakub Sedláček - housle, 
Karlovarský symfonický orchestr
Cena vstupenky je 250,- Kč. 100% z ceny vstupenky je 
součástí veřejné sbírky na opravu kostela sv. Anny v Sed-
leci. Rezervace je možná na e-mailu kurka.kv@gmail.com 
nebo tel. 608 164 832

23.10. 17:00 Známé klasické melodie ze 
všech koutů Evropy
Účinkují: Karolína Žmolíková - soprán, Ludmila Juránková - 
varhany a klavír, Jan Rezek - violoncello
Program: Skladby a árie J. S. Bacha, F. Schuberta, A. 
Dvořáka, A. Vivaldiho a dalších
Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit na 
opravu kostela. 
Akce se koná za podpory statutárního města Karlovy Vary

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

I. P. Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary 
www.mestskaknihovnakv.cz, tel. 353 221 365

Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO        9:00 - 17:00 
ÚT         9:00 - 17:00
STŘ      9:00 - 14:00
ČT        9:00 - 17:00
PÁ 9:00 - 17:00 
SO      9:00 - 12:00   pouze čítárna, tel. 353 221 365/23
Dětské odd., tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT 13:00 – 17:00
STŘ      12:00 – 15:00
PÁ      12:00 – 16:00

Prázdninová půjčovní doba
Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO        9:00 - 16:00 
ÚT         9:00 - 16:00
STŘ      Zavřeno
ČT        9:00 - 16:00
PÁ Zavřeno 
SO      9:00 - 12:00   pouze čítárna, tel. 353 221 365/23

Dětské odd., tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT 13:00 – 16:00
STŘ      Zavřeno
PÁ      Zavřeno

Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854, tel. 353 565 085
Drahovice, Vítězná 49, tel. 353 226 346
Růžový Vrch, Sedlecká 4, tel. 353 564 844
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup 
zezadu od hřiště), tel. 353 562 715
Tuhnice, Wolkerova 1, tel. 353 227 747
Vyhlídka, Raisova 4, tel. 353 224 203

Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací 
dobu:
PO, ÚT, ČT 9:00 – 16:00
STŘ      ZAVŘENO
PÁ       ZAVŘENO

3. – 9. 10.   TÝDEN KNIHOVEN – jubilejní 20. ročník
Celostátní akce Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků, sledujte web. stránky MěK KV
www.mestskaknihovnakv.cz

3. – 31. 10.  PEL-MEL
Výstava fotografií Františka Panochy v prostorách 
půjčovny, 1. p.

13. 10. 17:00  S BYLINKAMI NA PODZIMNÍ POSÍLENÍ 
ORGANISMU 
Vraťme se ke zkušenostem bylinkářů, využijme 
hydroterapie obohacenou o nové poznatky a účinky 
bylin a dovolme jim pečovat o naše tělo i duši. Přednáší 
Zdeňka Krejčová.

20. 10. 17:00 JAK SI PRAVÝM ČAJEM A BYLINAMI 
VYLEPŠIT ZDRAVÍ aneb POVÍDÁNÍ O ČAJI, ZDRAVÍ 
A NAŠEM PŘÍSTUPU K NĚMU
Čaj patří mezi nejdostupnější a nejlevnější léky a navíc, 
dávkovat si jej můžete sami! Přijďte se dozvědět 
informace o kvalitním čaji a bylinách, které vám jen tak 
někdo neřekne.
Povídání a ochutnávka čajů s Ing. Zdeňkem Nepustilem.
.
1. 9. – 31. 10. MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY VE 
FOTOGRAFII 
Výstava fotografií ve vstupních prostorách knihovny

PLÁŠŤ PRO KARLA IV. Nejen návštěvníci knihovny mo-
hou zanechat svou stopu v historii a pomoci tak vytvořit 
rekordně dlouhý plášť pro Otce vlasti před čítárnou MěK 
KV

Každé úterý SENIOR KLUB – posezení nad knihou pro 
seniory od 13:30 hod.
 I. P. Pavlova 7, informace na tel. č. 353 221 365/21, Bc. 
Ludmila Křivancová 

Každé úterý JÓGA PRO SENIORY pod vedením Mgr. 
Marcely Luňáčkové od 14:15 hod. 

Každé úterý od 15:30 do 16:10  HRAJEME SI POHY-
BEM – pro předškolní děti
Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační a pohybové 
aktivity rodičů s dětmi ve věku 3-7 let. Kapacita je ome-
zena, předchozí domluva na tel. 353 221 365/27, 
e-mail: k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.cz 

Každý čtvrtek od 16:00 hod. ČTENÁŘSKÝ KLUB – 
určeno pro děti 2. – 5. tříd
Informace na tel. č. 353 221 365/21, Bc. Ludmila 
Křivancová
VSTUP NA AKCE JE ZDARMA!

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

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

3. 10. – 9. 10. 2016 Týden knihoven v Krajské knihovně 
Karlovy Vary 
Motto 20. ročníku akce Týden knihoven v Krajské knihovně 
Karlovy Vary je „Braňme knihu“.

VÝSTAVY
Vstupní chodba Dvory
4.-27.10. MOMENTKY Z PŘÍRODY KARLOVARSKA 
Výstava fotografií Svatopluka Šedivého.

Centrální hala Dvory
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4.-27.10. LESY KOLEM NÁS 
Výstava nejlepších výtvarných prací ze stejnojmenné 
výtvarné soutěže, která se letos konala s podtitulem „Lesní 
herbář“. Pořádáno ve spolupráci s Lesy ČR s.p.
Vernisáž výstavy 4. 10. od 16:00 hodin

Půjčovna pro dospělé
4.-27.10. KNIHA - Výstava Ivana Pelce. 

Kavárna Dvory
do 26. 10. MALBA A KRESBA 
Malby a kresby z dílny Ivany Sedláčkové.
Spektrum tvorby Ivany Sedláčkové: hedvábí, kresba, 
malba, plastika 

Pobočka Lidická
do 14. 10. OSOBNOSTI A KREATURY XX. STOLETÍ 
Výstava obrazů karlovarského výtvarníka Miloše Bárty. 

17. 10. – 4. 11. PLAKÁTY PRO KARLOVARSKÉ DIVA-
DLO 1977-2004 
Výstava Jana Pelce.

PŘEDNÁŠKY
Pobočka Lidická
7.10. 17:00  CESTA
Přednáška Jitky Hlavsové o pouti do Santiaga di Com-
postela.

Sál Dvory
21.10.  16:00 Agentura ochrany přírody a krajiny
Tradiční podzimní setkání příznivců přírody Karlovarska.

25. 10.  17:00 PORCELÁNOVÝ BARON
Přednáška Luďka Jaši, která nás zajímavým a poutavým 
způsobem seznámí především s životem Jiřího Haase, 
který se významným způsobem přičinil o rozšíření moderní 
výroby porcelánu v Čechách pod světoznámou značkou 
Haas & Czjzek v Horním Slavkově.
Tak zvaný „porcelánový baron“ je dnes u nás téměř zapo-
menut, ale ve světě ho znají více, než jiného významného 
podnikatele našeho regionu Heinricha Mattoniho.
Další přednášky z tohoto cyklu nás 15.  a 29. 11. Seznámí 
s historií i současností karlovarských kolonád a také 
historií karlovarského Horního nádraží. Jejich lektory budou 
Jiří Klsák, Milan Trnka a Jindřich Nový. 

Sál Dvory
20.10.  17:00 IVANKA DEVÁTÁ
Beseda se známou a oblíbenou autorkou. 

KURZY A SEMINÁŘE
Vzdělávací centrum – počítačová učebna
5. 10. 16:30 BYTOVÝ DESIGN PRO AMATÉRY
Téma: DĚTSKÝ POKOJ 
Lektorka: Dana Hribová – interiérový designér
Cena semináře: 700 Kč

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU – U3V
11., 25. 10., 22. 11., 6., 20. 12. 
Vzdělávací centrum 10:00 – 11:30 hodin
Téma: BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČECHÁCH
Cena: 350 Kč

Sál Dvory
6. 10.  LITERATURA VE FILMU II.
Italský žánrový film (detektivka, horor, sci-fi)
Svět literární detektivky a jedinečného filmařské předsta-
vivosti tvoří základ italského žánrového filmu 2. poloviny 
20. století. Mario Bava, Lucio Fulci, Joe D´Amato nebo 
Dario Argento jsou mistry krvavého řemesla i tvůrci osobité 
filozofie. Cena přednášky je 40 Kč.

HLASITÉ ČTENÍ
Pobočka Lidická:
5. 10.  18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; čte 
František Stecker

19. 10. 16:30  ČTEníčko mučeNÍČKO
Čteme na doporučení; čte, vysvětluje, rozebírá Míša 
Čápová. K. J. Erben „Kytice“

19.10.   18:18  A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; poezii čte 
Marcela Hadravová

PRO DĚTI
Oddělení pro děti:
5. 10.  15:30 – 16:30    MAMI TATI, PUJČ MI KNÍŽKU
Seznamujeme děti od 6 let a jejich rodiče s novinkami ve 
fondu oddělení pro děti. 

ALŽBĚTINY LÁZNĚ

4.10.  začátek kurzu Hormonální jógy pro ženy dle 
Dinah Rodrigues – cvičení při potížích s hormonální 
nerovnováhou. 
8.10. seminář Tajemství ženského pánevního dna 
– cvičení pro zdravé svaly pánevního dna a na podporu 
ženského zdraví. 
Lektorkou kurzu i semináře je Ing. Šárka Vorlová,  cer-
tifikovaná lektorka Hormonální jógy a Školy pánevního 
dna. Více informací na www.zivotemkezdravi.cz.  

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY

Hvězdárna Františka Krejčího, K letišti 144, Karlovy Vary
tel. 357 070 595, www.astropatrola.cz

PRAVIDELNĚ KAŽDÝ PÁTEK
Páteční večerní programy jsou přístupny bez předchozí 
registrace. Uvedené časy platí jako začátek
programu, kdy je sraz zájemců před hvězdárnou. 
Program uvozuje krátká tematická přednáška. V případě 
jasné oblohy proběhne pozorování dalekohledy pod 
jasnou oblohou. V případě zatažené oblohy proběhne 
náhradní program dle domluvy s přítomnými.
LETNĚ-PODZIMNÍ OBLOHOU NA KŘÍDLECH LABUTĚ 
A ORLA
20:30 POHÁDKY S HVĚZDIČKOU
Kratší verze večerního pozorování vhodná pro rodiče 
s dětmi od 5 do 9 let. Je laděn spíše pohádkově a odbor-
ná astronomie zde není tak úplně na prvním místě.
21:30 LETNÍ A PODZIMNÍ NOČNÍ OBLOHA ODKRÝVÁ 
SVÁ TAJEMSTVÍ
Odbornější verze večerního pozorování vhodná pro děti 
starší 10ti let a dospělé. Program začíná v době, kdy je 
již dostatečná tma, je laděn více odborně a hvězdárna 
zde prezentuje výstupy svých měření a pozorování.
NABÍDKA DENNÍCH PROGRAMŮ HVĚZDARNY PRO 
VEŘEJNOST V SOBOTU 1. a 8. 10. 2016
O PODZIMNÍCH PRÁZDNINÁCH 26., 27. a 28. 10. 2016
15:00 POHÁDKY S HVĚZDIČKOU
17:00 120 MINUT ASTRONOMIE PRO STARŠÍ A PO-
KROČILÉ

4. – 6. 11. 2016: ASTRONOMICKÝ VÍKEND PRO DĚTI
Astronomický víkend pro děti od 9 do 18 let. Možnost 
přihlášení do 25. 10. 2016 sms prostřednictvím telefonu 
777953421. Kapacita akce je 12 míst, na přihlášky bude 
brán zřetel podle jejich pořadí. Minimální počet účastníků 
je 6. Finální potvrzení účasti proběhne v pondělí 3. října 
2016, kdy pořadatel účastníkům rozešle upřesňující SMS 
s přesnými propozicemi.
Vstupenky na pořady je možno zakoupit v internetovém 
předprodeji na www.astropatrola.cz.

RADIOKLUB OK1KVK  

Školní 358/7, Karlovy Vary
krouzek@ok1kvk.cz, www.ok1kvk.cz
tel. 728762610 (akce pro mládež), 
602258135 (akce pro dospělé)

Akce: každý čtvrtek 15:00 elektrokroužek pro mládež 
(v sídle radioklubu)
soboty a neděle radioamatérská setkání
a soutěže v chatě radioklubu na Blatenském vrchu

ARMÁDA SPÁSY

Armáda spásy
Karlovy Vary, Jugoslávská 16
mobil: 773 795 004
e-mail: daniel_bisko@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz
Filmová kavárna (filmy s poselstvím) vždy první pátek 
v měsíci od 18:00
Bohoslužba každou neděli od 16:00 (Jugoslávská 16).

BOHOSLUŽBY

Apoštolská církev
Karlovy Vary, Západní 63
mobil: 777 801 350
e-mail: ostrov@cirkevbezhranic.eu

web: www.cirkevbezhranic.eu
Bohoslužba - každá sudá neděle od 10:00

Bratrská jednota baptistů
Karlovy Vary, Závodu míru 42/112
telefon: 353 565 095
e-mail: bjbkvary@gmail.com
web: www.karlovyvary.bjb.cz
PRAVIDELNÉ VEŘEJNÉ 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
Bohoslužby: každou sobotu od 9:30, odpolední program 
od 14:00Klub Pathfinder: středa 16:30 - 18:00Studium 
Bible: středa 17:00 - 18:00Mládež: pátek 17:15 - 18:30

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.

Centrum buddhismu Diamantové cesty
Karlovy Vary, Jaltská 15, 4. patro
telefon: 602 627 120, 777 712 677

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
Kostel sv. Petra a Pavla (Za Puppem)
Bohoslužby každou neděli od 10:00

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 - každé pondělí od 8:30
Bohoslužba – každou středu od 17:00
Bohoslužba – každý čtvrtek od 17:00
Bohoslužba – každý pátek od 17:00
Bohoslužba – každou sobotu od 17:00
Bohoslužba – každou neděli od 10:00 a od 17:00

Řeckokatolická církev
Farnost u kostela sv.Ondřeje
Ondřejská 2
www.reckokatolikkv.estranky.cz
tel. 731619671
Bohoslužby:
každou sobotu v 10.00 hod.
každou neděli v 10.00 hod.
církevní svátky v pracovních dnech v 18.00 hod.
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V neděli 4. září 2016 se ve Světě záchranářů 
v Karlových Varech uskutečnila akce s názvem 
„Ty to zvládneš – LIVE“, která navazovala na 
kampaň Ty to zvládneš, která je celorepubli-
kovým projektem Asociace Záchranný kruh, 
a která poukazuje na nejčastější chyby laických 

záchranářů při dopravních nehodách.
Přes tři tisíce návštěvníků se naučilo, jak správně 
postupovat, když přijedou k dopravní nehodě 
a jak zachránit lidský život. Chtěli jsme lidem 
ukázat, že zachránit život může opravdu každý, 
když ví, jak na to. Proto jsme rodinám ukazovali 
například i to, že nejprve musí dbát na vlastní 
bezpečí, než se vrhnou k záchraně zraněného. 
Dále jsme je učili, jak správně provést resusci-
taci nebo zástavu tepenného krvácení. Celkem 
na ně čekalo 11 stanovišť. Oblíbeným se stalo 
třeba rozkládání výstražného trojúhelníku, které 
se může na první pohled zdát jednoduché, jenže 
pokud člověk jedná pod stresem, nemusí se to 
vždy podařit tak lehce. Dalším stanovištěm byl 
například i vrak auta, ze kterého se kouřilo, kde 
profesionální záchranáři vysvětlovali návštěv-
níkům, že se nemusí bát bílého kouře a mohou 
přistoupit k záchraně zraněného. Bílý kouř totiž 
vzniká tím, že se většinou u nehody prorazí chla-
dič a voda z něj se dostane k teplému motoru, 
který vytváří právě bílý kouř.
Na své si tady přišel opravdu úplně každý. Byl 

tu skákací hrad, střílení na branku nebo stánek 
s omalovánkami se záchranářskou tématikou. 
Celé odpoledne zpříjemňovala Kapela Vesper 
a v samotném závěru pak zpěvák Petr Kolář.
Akcí provázel moderátor Tomáš Fíla a pozvání 
přijal i Petr Částka, který je tváří kampaně Ty 
to zvládneš. Před pár lety se stal účastníkem 
banální dopravní nehody, ale shodou špatných 
okolností přišel o obě nohy, protože do odstave-
ného auta za ním narazilo další auto a přimáčklo 
ho k jeho vozidlu, když šel vytahovat výstražný 
trojúhelník. Velmi si vážíme toho, že nás přijel 
podpořit a podělil se o svůj životní příběh, který 
když na podiu představoval, nejednomu návštěv-
níkovi naskakovala husí kůže.
Děkujeme všem partnerům a především 

návštěvníkům, kteří přišli a dokázali tak, že jim 
téma záchrany života při dopravních nehodách 
není lhostejné.
Kampaň „Ty to zvládneš“ je celorepublikovou 
kampaní, která je určená pro širokou veřejnost 
a je zaměřena na nejčastější chyby „laických 
zachránců“ při dopravních nehodách. Kampaň 
realizuje Asociace Záchranný kruh, v úzké 
spolupráci s HZS ČR a ostatními složkami IZS 
a Ministerstvem dopravy ČR – BESIP. Kampaň je 
realizována v rámci projektu „Záchrana života 
při dopravních nehodách“ za finanční podpory 
z Fondu zábrany škod ve výši necelé 4 miliony 
korun.
Kampaň „Ty to zvládneš“ tvoří deset krátkých 
emotivních spotů, které upozorňují na nejčastější 
chyby při dopravních nehodách, kterých se do-
pouštějí samotní zachránci. Součástí kampaně je 
i instruktážní video zaměřené na správný postup 
při řešení dopravní nehody laickou veřejností 
i profesionály. 
Spoty natočila společnost Vachler Art Company 
v čele se zkušeným režisérem a kameramanem 
Jiřím Studničkou a celé natáčení probíhalo pod 
dohledem a záštitou ředitele HZS Karlovarského 
kraje Ing. Václava Klemáka. Ve spotech se obje-
vují i známi herci, např. Jana Stryková či Martin 
Stránský, který navíc celé kampani propůjčil 
i svůj hlas.
Záštitu kampani udělil genmjr. Ing. Drahoslav 
Ryba - generální ředitel HZS ČR a policejní prezi-
dent genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý. 
Kromě spotů jsou součástí kampaně také 
grafické vizuály s jasným sdělením „I ty můžeš 
zachránit život“, které mají za cíl motivovat 
veřejnost k návštěvě webu kampaně www.
tytozvladnes.cz, na kterém se dozví ty nejzáklad-
nější rady a informace, jak správně postupovat 
v případě dopravní nehody v roli náhodných 
svědků nebo i účastníků dopravní nehody.

Ty to zvládneš - LIVE
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www.ceskaposta.cz

Dopoledne firmám, 
odpoledne domů, večer na přání.

V Karlových Varech teď doručujeme balíky ve třech časových 
zónách. Čas i místo avizovaného doručení si navíc můžete sami 
snadno změnit na webu pošty v aplikaci Změna doručení Online.
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických akcí 
v říjnu 2016:

1. 10.  Krušné hory: Jáchymov – Po-
chod o jáchymovský tolar   

8. 10.  Brdy: Po nově přístupných 
turistických cestách

15. 10.  Podkrušnohoří: Zubrnice – 
podzim na vesnici 

22. 10.  Tepelská vrchovina: Michalovy 
Hory – nejmenší městečko 
Čech

27. 10.  Pošumaví: Toulky III.  předhů-
řím Šumavy (4 dny)

5. 11.  Podkrušnohoří:  Nová Fla-
schnerova kaple u Hroznětína

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro 
nečleny Klubu českých turistů. 
Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou k dispozici na 
www.fjw.rajce.net.

Klub českých turistů, odbor Slovan Karlovy Vary, 
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz;
tel: 603 209 270

TURISTIKA

Volejbalisté nabírají zápasový rytmus
Hráči VK ČEZ Karlovarsko trénují na novou sezo-
nu už druhý měsíc. Minulý týden odehráli první 
přípravná utkání. „Sestava byla prořídlá, chybí 
nám čtyři hráči a jediný nahrávač se navíc potý-
ká s nemocí,“ popsal trenér Jiří Novák.

Na úvod zápasové přípravy přivítali volejbalisté 
Karlovarska čtvrtfinalisty domácí extraligy, respek-
tive německé Bundesligy. Po porážce s mužstvem 
Příbrami 2:3 na sety se Novákovi svěřenci utkali 
s CV Mitteldeutschland, utkání na čtyři sady skon-
čilo remízou 2:2. Tým nemůže dlouhodobě počítat 
s liberem Danielem Pfefferem, smečařem Markem 
Zmrhalem, estonským blokařem Henrim Treialem 
a slovenským nahrávačem Danielem Končálem. 
Všichni čtyři teď bojují za reprezentační výběry 
svých zemí v kvalifikaci o postup na mistrovství 
Evropy.
Volejbalisté Karlovarska pracují od samotného za-
čátku přípravy s míčem, téměř všechny tréninky se 
odehrály buď v hale, anebo v posilovně. „Na atletic-
kém stadionu jsme byli jen třikrát, tam šlo o trénink 
silové rychlosti,“ doplnil trenér Novák. „A upravili 
jsme fyzickou část, už to není klasická objemová 
příprava.“
Vedení týmu nemůže počítat s kvartetem repre-
zentantů ani pro další přípravná utkání, která se 

odehrají na hřištích soupeřů, v Příbrami a v Ústí 
nad Labem. Poté už volejbalisty Karlovarska čekají 
tři kvalitně obsazené turnaje. „Některý z reprezen-
tantů naskočí do přípravy nejdřív po první části 
kvalifikace,“ upozornil kouč Novák. První kalifikační 
turnaje se uskuteční příští víkend, druhá fáze pak 
o týden později.Extraliga začíná pro VK ČEZ Karlo-
varsko 15. října zápasem proti ústeckému týmu. Pro 
příznivce je připraveno zvýhodněné vstupné v po-

době permanentních vstupenek v ceně 850 korun 
na celou extraligovou sezonu i na domácí vystoupe-
ní v pohárové Evropě.

PROGRAM ZÁPASŮ EXTRALIGY:
15. října:   Karlovarsko – Ústí n. L.
22. října:   Benátky n. J. – Karlovarsko
29. října:   Karlovarsko – Brno
3. listopadu:  Zlín – Karlovarsko

V mužstvu Karlovarska působí druhou sezonu. I ten-
tokrát patří k lídrům týmu, byl určen zástupcem kapi-
tána. „O nějaké role nejde, jsme skvělá parta, všichni 
táhneme za jeden provaz,“ prohlásil v rozhovoru zku-
šený blokař Tomáš Široký.

Jaký na vás zanechal dojem první měsíc přípravy 
týmu? 
Začali jsme teď konečně hrát zápasy, takže je pro 
nás příprava pestřejší, zajímavější. Zatím to byl do-
cela dril.

Máte za sebou náročnou objemovou přípravu, ale 
vy si přeci v posilovně libujete.

Posilovna mi nevadí, tu mám docela rád, z tohoto po-
hledu to byla normálka. Ale teď už jsem rád, že ubylo 
běhání, to já zrovna nemusím.

V prvním přípravném utkání jste v oslabené se-
stavě prohráli s Příbramí 2:3. Je pro vás tenhle 
výsledek důležitý?
V každé přípravě jde o výsledek! Prohrávat nikdo 
nechce. Ale třeba další zápas s Němci to byla dob-
rá konfrontace, vždycky je zajímavé vidět cizí hráče 
a taky trochu jiný herní styl.

Nakolik ovlivňuje herní projev týmu absence čtyř 
opor, které reprezentují v kvalifikaci o postup na 
ME? 
Zápasy jsou pro nás teď složitější, ale je to těžké i při 
tréninku, když jsme jen v osmi lidech. Nemáme libe-
ro, jednoho nahrávače, na bloku střídá jeden člověk. 
Ale aspoň si zahrajeme (smích).

Kapitánem mužstva byl zvolen Ondřej Hudeček, vy 
jste jeho zástupcem. Jaká je vaše role v týmu?
Moje role je myslím stejná jako loni. Ono ale o něja-
ké role nejde, jsme skvělá parta, všichni táhneme za 
jeden provaz. Jestli je někdo kapitán nebo asistent 
trenéra, na tréninku znát určitě není. Celé to vede 
trenér pevnou rukou.

V Karlových Varech žijete od loňského léta. Jak 
jste se tu zabydlel? 
Byl jsem tu přes celé prázdniny, takže jsem si užil 
festival a další akce ve městě. Proti Beskydům je to 
úplně něco jiného... 

Blokař Široký: Prohrávat nechceme ani v přípravě
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY

sledujdluznika.cz vymáhá pohledávky od Vašich dlužníků a přitom pro Vás zjišťuje informace o dlužníkovi 

Obecní živnostenský úřad
Ing. Soňa Hacklová
353 118 691, U Spořitelny 2
s.hacklova@mmkv.cz

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

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

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

Odbor rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl
353 118 241, Moskevská 21
d.riedl@mmkv.cz

Odbor kancelář primátora
Alena Pokorná – pověřená řízením odboru
353 118 470, Moskevská 21
a.pokorna@mmkv.cz

Odbor majetku města
Ing. Jaroslav Cícha
353 118 241, Moskevská 21
j.cicha@mmkv.cz

Odbor strategií a dotací
Ing. Pavlína Stracheová
353 118 163, Moskevská 21
p.stracheova@mmkv.cz

Odbor právní 
Mgr. Vojtěch Burda
353 118 227, Moskevská 21
v.burda@mmkv.cz

Odbor kultury, školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
3535 118 270, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz

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

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

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

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

Odbor sociálních věcí 
Bc. Jana Reischlová
353 118 561, U Spořitelny 2
 j.reischlova@mmkv.cz 

Odbor sociálně-právní ochrany dětí
Ing. František Pavlásek
353 118 586, U Spořitelny 2
f.pavlasek@mmkv.cz

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

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

Úřad územního plánování 
a stavební úřad
Ing. Ladislav Vrbický
353 118 516, U spořitelny 2
l.vrbicky@mmkv.cz
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Nevíte co podniknout
v době volna?

www.zivykraj.cz



Asklepion - Laser and Asthetic Medicine, Hotel Bristol, Sadová 19, Karlovy Vary, +420 353 344 557-8, www.asklepion.cz

Nově otevřeNá 
stoMAtoLogická 
ordiNAce
A speciáLNí ceNy 
oMLAzeNí!

Specialisté Asklepionu vám 
díky svému vysoce odbornému 
přístupu, dlouholetým zkušenostem
a nejúčinnějším novým metodám 
doporučí nejvhodnější ošetření 
právě pro vás.

Pro naši pobočku v Karlových Varech hledáme zdravotní sestru a recepční. Více informací najdete www.asklepion.cz.

Novinka!
NoVá StomAtologicKá ordiNAce 
V KArloVýcH VArecH
Hledáte marně dobrého stomatologa? Zajistěte si ještě dnes 
termín vstupního vyšetření v naší nově otevřené ordinaci. 
Špičkové vybavení a přímé napojení na stomatologické 
oddělení Asklepionu v Praze zajistí tu nejlepší péči o vaše 
zuby včetně řešení složitých problémů. Spolupráce s OZP.

tip Asklepion
rAdiKálNí omlAzeNí KreVNí plAzmou 
A rAdiofreKVeNcí
Vitamínovým koktejlem z vlastní plazmy nastartujeme 
regenerační procesy a zpomalíme proces stárnutí. 
Účinky krevní plazmy ještě znásobíme prohřátím hlubokých 
vrstev kůže radiofrekvencí eMatrix.
Radiofrekvence eMatrix + plazma nyní pouze za 8 600 Kč

dárek k ošetření
plAStiKA VíčeK S pooperAčNí 
BioStimulAcí zdArmA
Plastika víček je chirurgický zákrok s minimem bolesti 
a omezení, ale maximálním omlazujícím efektem. 
V Asklepionu vás budou operovat zkušení plastičtí chirurgové 
nejmodernějšími metodami, bude vám věnována špičková 
pooperační péče a jako dárek od nás získáte ošetření 
biostimulačním laserem pro ještě lepší výsledek 
omlazení ZDARMA!


