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zakázka č. 2016088
2016119

Ostrov, Májová

Karlovy Vary, Moskevská

Šemnice, Pulovice
Drahovice,
Lidická

Byt 2+1
cena: 1.290.000,-Kč

Byt 2+1
cena: 750.000,-Kč

Kanceláře
cena: 22.500 Kč/měsíc

Chalupa
3+1
Vila
se třemi
byty
cena: 1.850.000,-Kč
6.900.000,-Kč

Druhé patro cihlového domu.
Parkety, kachlová kamna, vestavěná
skříň, velký sklep. Blízko do centra
města. Možnost ponechat původní
vybavení. UP 77 m², PENB: G

Poslední patro panelového domu
s výtahem. Původní udržovaný stav,
plastová okna. Výhled na Krušné
hory, klidná čtvrť, služby v okolí.
UP 55 m², PENB: G

Čtyři kanceláře, kuchyňka, sklad,
sociální zařízení. Plynové vytápění.
Viditelné místo, dobrá dostupnost.
V domě pojišťovna, notářka, realitní
kancelář. UP 98 m², PENB: G

DůmVila:
k rekreaci
i celoročnímu
bydlení
9 místností,
3 x kuchyně,
přírody.
Terasa,
krb
3uprostřed
x koupelna,
4 x WC.
Vlastnígaráž,
pozemek,
a krbová
kamna. Výborný
udržovaný
pět parkovacích
míst. Výborná
stav,
ihned
obyvatelný.
UP 126
m²,
dopravní
dostupnost,
služby
v okolí.
pozemek
950 m²,
PENB:
G D
UP 340
m², pozemek
924
m², PENB:

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Olga Vrtáčková

Martin Lojda 602 415 530

Makléř: Olga Vrtáčková
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zakázka č. 2016099

Drahovice, Pod Tvrzí

zakázka č. 2016072

zakázka č. 2016128

zakázka č. 2016117

Mládežnická

Doubí, Studentská

Ostrov, S. K. Neumanna

Penzion - 3 apartmány
cena: 15.125.000,-Kč

Byt 4+1
cena: 2.420.000,-Kč

Byt 2+kk
cena: 2.680.000,-Kč

Byt 2+1
cena: 955.000,-Kč

Tři apartmány v v centru města,
celková kapacita 16 lůžek. Samostatné
vchody, recepce, jídelna, kuchyně,
prádelna, sušárna. Zavedená klientela,
Booking.com: 8,9/10. UP 316 m², PENB: D

Zvýšené přízemí zatepleného panelového domu. Čerstvá rekonstrukce, nové
rozvody, laminát a dlažba, plastová
okna. Úsporná světla, šatna, sklep.
UP 98 m², PENB: C - úsporná

Zařízený byt v 1. patře cihlové
novostavby z roku 2005 s vynikající
údržbou. Vlastní parkovací místo, sklep.
Nízké provozní náklady. UP 77 m²,
PENB: C - úsporná

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

Jiří Brož 602 10 10 77

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Regina Dostálová

Makléř: Olga Vrtáčková

SL
EV
A

zakázka č. 2016127

Karlovy Vary, Nábř. Palacha

zakázka č. 2016138

zakázka č. 2016097
2016131

zakázka č. 2016007

Tuhnice, Západní

Jáchymov,
Nové Město
Kolová

Bečov nad Teplou, Krásný Jez

Byt 1+kk PRONÁJEM
cena: 5.900 Kč/měsíc

Garáž
cena: 120.000,-Kč

Rodinný dům 6+1
cena: 2.995.000,-Kč

Chalupa 7+kk
cena: 1.800.000,-Kč

Byt v novostavbě. 1. patro domu
s výtahem. Vyhrazené parkovací místo,
sklep. Bez vybavení, s kuchyňskou
linkou. Volné ihned. UP 33 m²,
PENB: C - úsporná

Prodej garáže ve výborném stavu.
Nová střecha a nájezd. Vrata dvoukřídlá
s novým nátěrem a třemi zámky. Bez
známek vlhkosti. V blízkosti sídlištní
zástavby. ZP 21 m².

Soukromí kousek za městem s rozlehlou
zahradou, za domem louky a pole.
Zděný dům s obytným podkrovím. Krb,
sauna, terasa, dvojgaráž. UP 180 m²,
pozemek 2.243 m², PENB: G

Dům vhodný k trvalému bydlení s velkým
rovinatým pozemkem. Klidné místo bez
sousedů. Dobrý technický stav, dům si
upravíte na míru. UP 220 m², pozemek
10.166 m², PENB: G

Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Olga Vrtáčková
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zakázka č. 2016062

Doubí, Spálená
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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 rozdělena 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.

01 TVÁŘEMI Z TITULNÍ STRANY
jsou zleva Dominick Benedikt, Karolína Jägerová, Radek Bár, ústřední protagonisté původního
českého muzikálu "Adéla ještě nevečeřela", který
v celkově už pátém nastudování společně představí
herci Západočeského divadla v Chebu, Činohry
Karlovarského městského divadla a členové Karlovarského symfonického orchestru.
05 VEŘEJNÁ VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY
má už svůj transparentní účet. Pro účely úpravy
a vybavení výukových prostor v budově školy Jana
Palacha se zřídil účet pod názvem “Statutární
město Karlovy Vary - Veřejná vysoká škola v KV”,
na nějž všichni, kdo fandí tomuto projektu, mohou
složit sponzorský dar.
11 MEZINÁRODNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ
Antonína Dvořáka se bude konat v Karlových
Varech v termínu od 4. do 11. listopadu. V rámci 51.
ročníku budeme svědky klání operních a koncertních pěvců z mnoha zemí světa ve čtyřech kategoriích: Operní naděje, Junior, Opera a Píseň.

12 KARLOVARSKÝ PĚVECKÝ SBOR SLAVÍ
Slavnostní koncert k příležitosti 55. výročí trvání
Karlovarského pěveckého sboru se uskuteční
16. listopadu v 19.30 hodin v Grandhotelu Pupp.
14 CESTOVATELSKÝ FESTIVAL CAMINOS
se chystá zavítat mezi čtvrtým a šestým listopadem
do karlovarského kina Drahomíra už ve svém desátém pokračování. Caminos umožňuje návštěvníkům
procestovat celý svět během třech dní.
16 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ TERMINÁL
jako veřejně prospěšná stavba sloužící především
pro zvýšení komfortu občanů, uživatelů veřejné
dopravy. To je podle Vladimíra Tůmy z Architektonického sdružení Studio Hangár základní motto celého
záměru integrovaného dopravního terminálu
v Karlových Varech.
22 KDYŽ MAJÍ AUTOBUSY SVÁTEK
V drahovických garážích Dopravního podniku Karlovy Vary se 1. října konal Den otevřených dveří.

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 9. listopadu 2016.
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• STALO SE / STANE SE
DÁRCI KRVE PŘEVZALI MEDAILE
Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary
uspořádal další setkání bezpříspěvkových dárců krve
z regionu. Bylo mezi nimi i šest obyvatel Karlových Varů,
kteří převzali zlatou Jánského medaili a pět Karlovaráků,
kteří obdrželi medaili stříbrnou. Od náměstka primátora
Michala Riška obdrželi věcné dary jako poděkování za
nezištnou pomoc zachraňovat životy jiných.

CHOVATELE PSŮ UPOZORŇUJÍ NOVÉ CEDULE

ZASTUPITELSTVO SE SEJDE VE STARÉ ROLI

Na povinnost uklízet psí exkrementy upozorňují
chovatele psů nové cedule. Rozmístěny byly na dvaceti
místech Karlových Varů a smyslem jejich instalace je
přimět obyvatele a návštěvníky města k odpovědnějšímu
chování. Tabule upozorňují, že za znečištění veřejného
prostranství může být vyměřena pokuta až do výše 20
tisíc korun. Za odklizení psích exkrementů je odpovědný
ten, kdo má psa na veřejném prostranství pod dozorem.

Zastupitelstvo města se ke svému dalšímu jednání
sejde v úterý 8. listopadu v Lidovém domě ve Staré Roli.
Zasedání začíná v 8:30 a je volně přístupné veřejnosti.
On-line přenos jednání je možné sledovat na internetových stránkách magistrátu www.mmkv.cz.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ OTEVŘELA
SVÉ STUDIJNÍ STŘEDISKO V KARLOVÝCH VARECH
Univerzita zde nabízí studijní obory v bakalářském
i navazujícím magisterském studiu. Škola působí
v městském objektu na třídě TGM a v současné době má
zhruba 250 studentů. Výuku univerzity na začátku října
slavnostně zahájila její rektorka Bohuslava Šenkýřová.

CYKLOJÍZDU MĚSTEM ZPESTŘILY PŘEDNÁŠKY
Dvacet cyklistů se v pátek 23. září sešlo k organizované
cyklojízdě městem Karlovy Vary, na provoz dohlíželi na
kolech dva městští policisté, kteří pomohli s vyřešením
některých křižovatek a dalších technických věcí na
cestě. Na náměstí Dr.Bechera si účastníci povídali na
téma nového autobusového terminálu s odborníkem na
dopravu Otou Řezankou, historická přednáška je pak
čekala na náměstí Dr.Horákové, kde se k cyklojízdě
připojilo dalších třicet účastníků.

HLÍDKU DRŽEL HASTRMAN
MOSKEVSKÁ ULICE DOSTANE UŽ BRZY NOVÝ
PŘECHOD A ZASTÁVKY
Do konce listopadu by měla být dokončena výstavba
nového přechodu pro chodce a zálivů autobusových
zastávek v Moskevské ulici. Devět metrů dlouhý přechod
bude rozdělen středovým ostrůvkem a osvětlen speciálními svítidly. Nově vybudované zálivy autobusových
zastávek zvýší komfort nastupujících a umožní plynulou
dopravu v Moskevské ulici.

Každoročně v říjnu se koná Partnerský den s Lázeňskými
lesy. Kromě prohlídky lesa, lesních rybníků a v uplynulém
roce dokončených nebo opravených novinek pro návštěvníky lesů přinesl také přátelské setkání s německými partnery lesních projektů, realizovaných díky podpoře
Cíle Evropské územní spolupráce. Hlídku u linhartského
rybníka držel letos místní hastrman.

SYMFONICI UVEDLI ŠIMANDLOVO DÍLO VOICES
Karlovarský symfonický orchestr za řízení dirigentky Miriam Němcové uvedl v říjnu v premiéře nové dílo Voices
karlovarského soudobého skladatele a klavíristy Karla
Šimandla. Skladba vznikala v letech 2014 - 2016.

KE DNI SENIORŮ ZAVZPOMÍNALI NA COCO CHANEL

SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI OŽIVILY TUHNICE
Prvním ročníkem sousedských slavností ožilo v sobotu
24. září prostranství u Meteoru v Tuhnicích. O akci, kterou pořádal spolek Žijeme Tuhnice, byl nebývalý zájem.
Nejen Tuhnická omladina se mohla potěšit čtenou autorskou pohádkou Richarda Hrdého a hned po té vyprávěly
loutky divadla Až naprší a uschne příběh o králi Karlu IV.
Dech beroucí podívanou pro malé i velké připravil Petr
Erben se svými šnečími závody. Po setmění akci zakončil
pan Jindřich Nový komentovaným promítáním dobových
snímků Tuhnic.
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Tradiční divadelní představení ke Dni seniorů zaplnilo
1. října Karlovarské městské divadlo. Příběh Coco
Chanel, jevištní zpracování vzpomínek na královnu módy
v provedení Divadelní agentury Harlekýn, si ve dvou
představeních užilo na 850 seniorů.

V MŠ NA KOPEČKU MAJÍ NOVÉ HŘIŠTĚ
Děti z MŠ Na kopečku v Mozartově ulici v Drahovicích se
radují z nového hřiště. Na dvou multifunkčních plochách
s pestrobarevným umělým povrchem mají dostatek
prostoru nejen pro sportovní hrátky. Součástí hřiště je
i malá lezecká plocha, skluzavka a trampolína.

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Veřejná vysoká škola Karlovy Vary má už svůj transparentní účet
podpořit karlovarské mládí, aby hledalo budoucnost ve svém městě. I Rada města podporuje tuto
historicky logickou návaznost a ráda by ji uvedla ve
skutečnost. Pro účely úpravy a vybavení výukových
prostor v budově školy Jana Palacha se zřídil účet
pod názvem “Statutární město Karlovy Vary - Veřejná
vysoká škola v KV”, na nějž všichni, kdo fandí tomuto
projektu, mohou složit sponzorský dar. Každý dárce
tu bude uveden jménem i s výší částky a poté bude
zvěčněn zápisemi v pamětní knize školy.
Každý, kdo chce uctít výročí narození našeho
zakladatele města a má zájem, aby se naše mésto
rozvíjelo, má příležitost stát se aktivním občanem.
Je to krásný příklad jak oživit naše tradice a probudit
město do nových dní.

Vladimír Loda

Veřejná vysoká škola,
pracovní skupina
Karel IV. založil naše město o deset let později
než univerzitu v Praze. Město Karlovy Vary
usiluje o založení veřejné vysoké školy pod
hlavičkou Univerzity Karlovy. Naše město bylo
založeno jako léčebné, a proto by se k němu
hodila katedra fyzioterapie, ergoterapie, balneologie a dalších oborů blízkých lázeňství.
Kdyby tu byla založena veřejná vysoká škola dříve,
pravděpodobně by na ní učili významní lékaři naší
historie, Například v 16. století Agricola, lékař šlechtického rodu Šliků,
nebo loketský lékař Václav Payer, první odborný lékař
a propagátor pitné kůry, na něho navazující doktor
Reudenius, zkoumající pitnou léčbu a původ vod.
V 17. století pak lékař Hillinger popisuje karlovarskou
vodu ve spise Hydroatria Carolina a zavádí kurlisty,
komplexnost lázeňské léčby pak zdůrazňuje v c.k.
periodikách lékařský analytik pan Hlawaczek. Doktor
Hochberger se zabýval sanací pramenů a sepsal

na 12 tisíc pojednání o pramenech. Profesor doktor
Josef von Löschner, c.k. ministr zdravotnictví
propagoval slatinnou léčbu v lázních. Hipokratem
Karlových Varů se pak určitě stal doktor Becher,
který provedl rozbor vody a sepsal přelomovou
knihu léčby u pramenů, tzv. pochůzkové pití. Naproti
tomu pyramidální pitnou kůrou se zabýval doktor
Strobelberger. Největším propagátorem karlovarské
léčby v 18. století pak byl doktor de Carro,. Na něj
navazoval propagátor novinek a celostní léčby doktor
Mannl. Téměř do všech evropských jazyků pak uměl
překládat doktor Pfitzmeier. Po 2 světové válce rozvíjel lázeňskou léčbu ve velkoprovozech doktor Bureš
a z nedávné doby si lze vzpomenout na propagátory
celostní terapie z východu doktor Lovacký nebo doktor Marek, zakladatel pražské monády nebo dětský
lékař z Kyselky profesor Javůrek, zakladatel dětské
lěčby v Motole.
I dnes jsou lékaři, kteří by mohli povznést naše
tradice a přinést městu rozvoj v lázeňském odvětví,

V článku zmíněný Jan Klíma je členem pracovní
skupiny magistrátu, která se věnuje činnostem
souvisejícím se vznikem univerzitního studia
na veřejné vysoké škole v Karlových Varech, jež
podporuje město. Pracovní skupina pracuje ve
složení: Petr Kulhánek – primátor města, Jan
Klíma – člen rady města, Josef März – člen
zastupitelstva města, předseda představenstva
a generální ředitel Karlovarské krajské
nemocnice.
Za účelem možnosti darování peněžních
prostředků na podporu vzniku veřejné vysoké
školy v Karlových Varech založilo Statutární
město Karlovy Vary transparentní peněžní účet
pod číslem 7030392/0800 vedený u České
spořitelny. Nutné je nejprve kontaktovat pana
Jana Klímu na telefoním čísle 602 149 770
nebo e-mailu vvskv@mmkv.cz, který vyhotoví
darovací smlouvu.

Život Karla IV. očima dětí 2. Mateřské školy
Rok 2016 spojují v Karlrových Varech oslavy výročí
narození Karla IV. Slaví se hudbou, výstavami, karnevalem, festivalem světel. Slavili mladí, staří, velcí, ale
i ti nejmenší a nejmladší, děti z 2. Mateřské školy Karlovy Vary. Přípravy na společné zářijové setkání v parku před Alžbětinými lázněmi začaly již v květnu, kdy
se děti ve všech 9 mateřských školách 2. Mateřské
školy seznamovaly s osobností a životem krále Karla
IV. Důležité životní etapy českého krále a zakladatele
našeho města jednotlivé mateřské školy pak zahrály
odpoledne 15. září v komponovaném programu s názvem Obrazy ze života Karla IV.
Samotný Karel IV., který přijel za dětmi na koni do
parku před Alžbětinými lázněmi, tak mohl sebe vidět
v den, kdy se narodil, jak si jako malý hrál, všechny
manželky, svojí korunovaci, stavitelský a rytířský um
a potěšit se věhlasem města, které založil. Nápadité,
originální a skvěle dětmi zahrané obrazy král Karel
IV. odměnil pamětní litinou a měšcem grošů, za které

děti nakupovaly na jarmarku. Nemalou odměnou pro
děti bylo také divadelní představení a rytířské souboje.
Na památku na tuto krásnou akci jistě bude a malým

střípkem do mozaiky oslav výročí narození Karla IV.
dětmi z 2. Mateřské školy Karlovy Vary zasazený dub,
který ponese jméno Strom Karla IV.
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Vánoční trhy? Formát zůstává,
mění se termíny, o místě se jedná
Formát trhů a jejich režim by měl v Karlových
Varech zůstat podobný jako v minulém roce,
o místě jejich konání se stále jedná, veškeré
aktualizované informace o dění z karlovarských vánočních trhů však naleznete již tradičně také na webu novevanocnitrhy.cz, kde
se dozvíte i více o aktuálním programu.
Významnou změnou, kterou připravujeme oproti
minulému roku, je termín konání trhů. Začneme
standardně první adventní nedělí, kdy rozsvítíme
vánoční strom a první svíci na našem adventním
věnci. Dále se pak v plném proudu trhy včetně
kulturního programu rozběhnou od 2. prosince
a skončí až prvním dnem roku 2017. K tomuto
kroku jsme přistoupili po loňské zkušenosti, kdy
mnozí z prodejců projevili zájem pokračovat v trzích i přes období vánočních svátků a Nový rok.
Je to logické, v tu dobu jsou již Karlovy Vary plné
turistů, kteří přijíždí na oslavu Nového roku, a kteří
si na vánoční trhy také najdou cestu.
Programová část bude konstruována obdobně
jako v loňském roce. Vrcholy programu budou
čtyři adventní neděle, kdy se představí známé
tváře české hudební scény. Máme velkou radost,
že k nám i v tomto roce dorazí Petr Kolář, který
měl v roce loňském velký úspěch. Z dalších
jmen, které máme již potvrzené, můžeme zmínit
Olgu Lounovou, Báru Mottlovou nebo třeba Mira
Šmajdu. V moderaci chceme dát největší prostor
karlovarskému matadorovi, Petru Čimperovi, který
je již ikonou karlovarské scény, a který je schopen
svou moderaci brilantně doplnit i zpěvem tak, jak
tomu bylo v loňském roce. Prostor dostanou samozřejmě i lokální soubory, znovu budeme oslovovat mateřské, základní i umělecké školy a další

umělecká uskupení z Karlových Varů a okolí.
V letošním roce by měl být posílen program v průběhu pracovních dní a sobot. Své místo v programu vánočních trhů bude mít i v letošním roce
Průvod světlonošů, který již tradičně pořádá paní
Hrnková. Podobnou atmosféru chceme vytvořit
i v rámci svátku Sv. Mikuláše, kdy by se to na
trzích mělo hemžit Mikuláši, anděly i čerty. Budeme opět soutěžit, budeme opět tvořit ve vánoční
tvořivé dílně a budeme se opět snažit vytvořit co
nejvíce atrakcí pro naše nejmenší.
Trhy budou znovu ve znamení projektu Náš

ježíšek, který bude opět patronem trhů. Nápoje
budeme i v tomto roce rozlévat do speciálních
keramických hrnečků s motivem Karlových Varů
a Ježíška, patrona našich trhů. Pro tento rok již
exkluzivně, což by mělo mít svůj pozitivní dopad
na objem odpadu a čistotu trhů.
Co si tedy pro letošní rok v rámci vánočních trhů
přát? Určitě co nejvlídnější počasí, co nejvíce
úsměvů na tvářích našich nejmenších, protože to
jsou ti, kteří svátky vánoční prožívají nejemotivněji.

Lukáš Červený, KV CITY CENTRUM

Dorazí Svatý Martin na bílém koni, lampiony sebou
Svatý Martin na bílém koni dorazí do města v pátek 11. listopadu. Očekáván je v 17 hodin před
Grandhotelem Ambassador Národní dům. Svatý
Martin se pak vypraví na krátkou pouť centrem
města v čele tradičního lampionového průvodu, do
kterého jsou zváni všichni příchozí. Takže: lampiony sebou! Za přispění města Karlovy Vary pořádá
agentura Rafael.

SVATOMARTINSKÉ
SLAVNOSTI
před Grandhotelem Ambassador
– Národní dům
16:30
vystoupení sboru Štěpánky Steinové
17:00
příchod sv. Martina
rytířská klání a fire show v podání
skupiny historického šermu Savioli
a ohnivého divadla Ignis
6
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UtilityReport slouží stavebníkům
Už více než čtyři roky slouží stavebníkům v Karlových Varech služba UtilityReport. Usnadňuje život
místním stavebníkům a žadatelům o stavební povolení, či zájemcům o koupi pozemku.
Služba UtilityReport je přístupná přes web města
www.mmkv.cz – Magistrát – Žádost o vyjádře-

ní k sítím on-line. Pomocí webové aplikace může
žadatel bezplatně podat žádost o vyjádření k existenci sítí všem relevantním správcům inženýrských
sítí prostřednictvím jednoho formuláře. Vytvořená
žádost je následně elektronicky rozeslána všem
správcům, kteří doručení prostřednictvím UtilityRe-

portu umožňují. Pro ostatní správce jsou vygenerovány žádosti ve formátu PDF pro vytištění a doručení poštou nebo osobně.
V současnosti přijímají automatické žádosti UtilityReportu energetické společnosti s celostátní působností a telekomunikační operátoři. Od prosince
se k nim přidá například i Správa železniční dopravní cesty, státní organizace spravující dráhy. Od
května 2012, kdy je bezplatná služba nabízená na
webu magistrátu, ji využily stovky uživatelů, jejich
počet neustále roste.
K podání žádosti stačí připojení k internetu a internetový prohlížeč. Službu UtilityReport provozuje
společnost Hrdlička spol. s r. o. Webová aplikace je
dostupná na adrese http://cz.mawis.eu/mm-karlovy-vary/ 

(JK)

Výhody služby UtilityReport
• Možnost hromadného podání žádosti
• Aktuální seznam správců, kterým lze žádost
poslat
• Výrazná úspora času
• Kompletní žádost v souladu s legislativou
• Podpora uživatelů zákaznickým centrem

Nabídněte své služby prostřednictvím turistické karty
Chcete nabídkou svých služeb oslovit návštěvníky
Karlových Varů? Máte zájem o zapojení do KarlovyVARY° CARD?
Již druhým měsícem je všem turistům a návštěvníkům města Karlovy Vary k dispozici nová služba,
usnadňující jejich pobyt v lázeňském městě i v regionu Karlovarska - KarlovyVARY° CARD.
KarlovyVARY° CARD – to je v současné době
nabídka volného vstupu nebo slev do více než
padesát muzeí, galerií, památek a dalších atraktivních míst v Karlových Varech i v Karlovarském
kraji. Po dobu platnosti slouží KarlovyVARY° CARD

také jako jízdenka městské hromadné dopravy
v Karlových Varech.
Součástí této turistické karty je i nabídka gastronomických zařízení poskytujících své služby
držitelům KarlovyVARY° CARD. Jejich zapojení je
realizováno formou uplatnění slevy na poskytované služby.
Nabídněte i vy držitelům KarlovyVARY° CARD své
služby!
V případě zájmu o spolupráci kontaktujte Infocentrum města Karlovy Vary na emailové adrese
janous@karlovyvary.cz. Veškeré další informace

o turistické kartě KarlovyVARY° CARD najdete na
www.karlovyvarycard.cz.

www.karlovyvaryCARD.cz

Město se chystá uctít Památku všech zesnulých
Památka všech věrných zesnulých či vpomínka na
všechy věrné zesnulé, nebo lidově řečeno – dušičky. To je svátek, kdy se římsko-katolická církev
modlí za zemřelé, tradičně se navtěvují hřbitovy,
kde se pokládají květiny a zapalují svíce. Vzpomínky na zemřelé se drží ve všech koutech světa,
u nás je to tradičně druhého listopadu.
V Karlových Varech pro návštěvníky hřbitova
v Drahovicích bude také letos připravený stánek
pro prodej květin, svíček a další květinové výzdoby
při vstupu na hřbitov. "Prodejní stánek tady chyběl
mnoho let, takže si návštěvníci tuto službu chválí,"
říká vedoucí hřbitovní správy Zdeněk Neumann
o službě, zavedené v minulém roce.

Už pár let bývá při vstupu na hřbitov v Buchenwaldské ulici u krematoria a na hřbitově v
Drahovicích tradicí také smuteční hudba. Reguiem
od slavných skladatelů jakými jsou Giuseppe Verdi
či Luigi Cherubini umně podtrhávají smuteční atmosféru.
Vyššímu poštu návštěvníků v tomto období vychází
vstříc také Dopravní podnik Karlovy Vary, který po
vyhodnocení zkušeností z minulých let posílí v neděli 30. listopadu linku číslo 21. "Tato linka bude
zajišťována namísto malého autobusu klasickým
velkým nízkopodlažním autobusem," upřesňuje
Jiří Tlučhoř, vedoucí dopravního útvaru Dopravního
podniku Karlovy Vary.

Jako každý rok budou o „dušičkách“ provádět
namátkové kontroly hřbitovů v ulicích Buchenwaldská (Rybáře) a Hřbitovní (Drahovice) hlídky
Městské policie Karlovy Vary. "Kontroly budou
zaměřeny hlavně na dodržování veřejného pořádku a na závadové osoby - nenechavce, kteří ničí,
případně odcizí a následně opět zpeněží výzdobu
z hrobů," upřesňuje Jan Trojáček, zástupce velitele městské policie. Kontrola se v denních hodinách
rovněž zaměří na vozidla zaparkovaná v okolí hřbitovů, to kvůli zvýšené míře rizika jejich vykradení.
Na hřbitovech v ulicích Terezínská (Doubí) a Husova (Stará Role) provádí kontroly Policie České
republiky.
7
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Na Čankovské se otevírá
edukační centrum paliativní péče
Edukační centrum paliativní péče k 1.listopadu plánuje otevřít agentura domácí péče LADARA. Poradnu
budete moci v Karlových Varech u koupaliště Rolava
navštívit každý čtvrtek od 16 do 18 hodin na adrese
Čankovská 1021/19. Na setkání se však můžete
domluvit i mimo tuto dobu telefonicky na čísle 774
429 798.
Edukační centrum nabízí pomoc lidem, kteří prožívají
těžké období života související s vážnou nemocí
nebo ztrátou blízkého člověka. "Zdarma poskytujeme
poradenství a psychosociální podporu lidem, kteří

prožívají těžkou nemoc nebo se starají o své blízké
v závěrečné fázi života. Nabízíme možnost promluvit
si o všem, co Vás trápí a s čím si nevíte rady, abyste
v těžkém životním období nezůstali sami," vysvětluje
Pavla Andrejkivová z agentury domácí péče LADARA.

Název společnosti odvozený ze tří slov LAsku DAvám
Rad vystihuje zároveň i její zaměření na poskytování
zdravotních služeb ve formě zdravotní ošetřovatelské
péče a rehabilitace a služeb sociálních: pečovatelskou službu, osobní asistenci a tísňovou péči. "Cílem
naší služby bylo a je zachování či zlepšení kvality
života našich klientů," říká Pavla Andrejkivová.
LADARA se postupně rozvíjí od roku 1994, kdy nesla
název Agentura domácí péče. V roce 2005 pak došlo
k transformaci služeb a společnost se rozdělila na
služby zdravotní a služby sociální.

Nejen o náhradním rodičovství
Nezisková organizace Náhradním rodinám zve již popáté rodiče, odborníky
i veřejnost na setkání nejen o náhradním rodičovství. Akce se koná v sále Krajské
knihovny v Karlových Varech v pondělí 14. listopadu od 9 do 17 hodin. Podrobnosti
najdete na www.nahradnimrodinam.cz
Posláním organizace Náhradním rodinám je rozvoj náhradní rodinné péče na území
Karlovarského kraje. Prostřednictvím podpory a doprovázení stávajících náhradních rodin tady přispívají ke zdárnému procesu péče o přijaté dítě a pozitivnímu
vnímání náhradní rodinné péče laickou veřejností. Úkolem pracovníků organizace je
seznamovat širokou veřejnost se skutečností, že náhradní rodinná péče je pro další
zdárný vývoj dítěte vhodnější, než péče ústavní.

Dne 10. listopadu se dožívá krásných devadesátých narozenin naše drahá maminka, teta a babička paní MUDr. Alena Bochenková ze Staré Role. K jejímu významnému jubileu jí všichni srdečně přejeme do dalších let zdraví, pohodu, spokojenost
a vitalitu.
Celá rodina a přátelé

Najděte babičku či dědu.
To je dobrovolnický program 3G
V roce 2016 se dobrovolnické centrum INSTAND
rozhodlo začít v Karlovarském kraji realizovat
program 3G – doslova TŘI GENERACE. Program
funguje na principu přátelského vztahu dítěte
s jedním dospělým dobrovolníkem starším 50 let
a společném trávení volného času jedno odpoledne v týdnu. Může se jednat i o hlídání, doučování
či doprovod menšího dítěte ze školy, na kroužky
a podobně.
Co vlastně dobrovolnické centrum INSTAND
k zahájení 3G vedlo? Centrum realizuje již druhým
rokem dobrovolnický program pro seniory a v rámci něj dobrovolníci dochází pravidelně každý týden
8
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do pečovatelského domu a ve skupince pěti až
osmi seniorů hrají společenské hry, povídají si
a popíjí čaj kávu. „Právě tady jsem si uvědomila
i mezigenerační přínos,“ říká Romana Trutnovská
z centra INSTAND.
Dobrovolníci, kteří jsou často mladšího věku, se
tady dostanou k věcem, které už je nikdo neučil,
například háčkování nebo pletení a zároveň si
vyslechnou neskutečné historky. A senioři zase
využívají kreativitu a akčnost dobrovolníků a své
nabyté zkušenosti a vědomosti. „Oni mu mohou
předat své moudro a on jim zase ukáže nové věci,“
dodává Romana Trutnovská.

Druhým impulsem pro zahájení 3G programu byla
dobrovolnice, která začala docházet do domova
pro seniory se svým synem a dcerou. „Babičku
a dědu mají daleko a dobrovolnice si přeje, aby si
její děti vybudovaly hezký vztah ke starým lidem,“
vysvětluje Romana Trutnovská.
Právě tyto dva příběhy započaly cestu dobrovolnického centra INSTAND programem 3G. „Jsme
teprve na začátku, ale věřím, že takových příběhů
bude jen přibývat,“ uzavírá Romana Trutnovská.
Pokud Vás program 3G zaujal, více informací
a kontakt na nás najdete na:
www.instand.cz/cz/program-3-g.html.

Notes strážníka Pavla už poznávají druháci
Notes strážníka Pavla“ je název nového projektu
primární prevence Městské policie Karlovy Vary,
který byl poprvé představený druháčkům ze základní školy J. A. Komenského 11. října letošního roku. Projekt se postupně rozjíždí ve všech
druhých ročnících nejen v Karlových Varech, ale
i v Sokolově, Chodově, Ostrově a Mariánských
Lázních.
Městské policie právě z těchto měst spojily své
síly při tvorbě metodické pomůcky, která slouží
jednak žákům, ale také strážníkům – lektorům.
Notýsek, který děti obdrží, je součástí programu
prevence kriminality, který strážníci z Karlových
Varů realizují již 15 let.
Novinkou je zmíněná pomůcka, která zábavnou
formou dětem přibližuje důležitá pravidla týkající se ochrany života a zdraví jich samotných, ale
i ostatních. Projekt je rozložený na dva školní roky,
v prvním roce se děti v úvodní kapitole seznamují
s úlohou nejen městské a státní policie, ale také
s úkoly ostatních složek záchranného systému.
Další kapitoly kladou důraz na bezpečnost dětí
v silničním provozu, proto je značná pozornost věnována pravidlům pro chodce a cyklisty.

Na kolo jen s přilbou
Městská policie Karlovy Vary navázala na loni
úspěšný projekt "Na kole jen s přilbou" a rozhodla
se jej v letošním roce zopakovat a navíc i rozšířit.
Na nejfrekventovanější cyklostezce v Karlových
Varech směrem na Svatošské skály se tak mohli
řidiči i cyklisté setkat se strážníky opakovaně. První
preventivní akce z konce srpna měla pokračování
i v září.
Výsledek byl velmi obdobný jako v srpnu. Z více jak
100 kontrolovaných cyklistů měla většina přilbu,
u dětí to pak platilo ve 100 procentech. A jaké byly
nejčastější důvody její absence? Je strašné horko,
na cyklostezce je bezpečně a právě jsem si nechala
udělat nový účes...
Strážníci v kontrolovaném místě nezjistili ani žádné

Po prázdninách budou děti dále pracovat s „Notesem“ i ve třetím ročníku, kdy je strážník Pavel
provede tématy o mezilidských vztazích a zdravém životním stylu. Strážníci - preventisté budou

besedy zpestřovat různými názornými ukázkami
a hrami, jejichž hlavními aktéry budou především
děti a to je důvod, proč se na práci s „Notesem
strážníka Pavla“ všichni těší.

problémy s rychlostí vozidel, dostali však od cyklistů tip na časy, kdy řidiči tolik uvědomělí nejsou.
Sami cyklisté se pak velmi často dotazovali, zda
preventivní akce zahrnuje i dechovou zkoušku. Nezahrnovala a dlužno dodat, že s alkoholem skutečně viditelný problém nebyl.
Partner akce, obecně prospěšná společnost Bezpečně na silnicích, dodala cyklomapky a reflexní
pásky, které strážníci při akci rozdávali.

a bezpečí“. Nabídky zúčastnit se programu strážníků využilo 6 karlovarských mateřinek v celkovém
počtu 112 dětí.
Předškolní děti měly příležitost vyzkoušet si například telefonování na tísňovou linku, prohlédnout si
„policejní sanitku“, rozeznávat nebezpečné situace
a umět je řešit. Nejoblíbenější disciplínou byla tradičně, jízda na odrážedlech a koloběžkách na dětském dopravním hřišti.
Celou akci strážníkům pomáhali zajistit studenti
Střední pedagogické školy Karlovy Vary, pro něž
to jako budoucí pedagogy byla skvělá praxe. K dokonalé spokojenosti všech účastníků přispělo také
krásné počasí pozdního léta a drobné motivační
předměty ve formě omalovánek a pexes s bezpečnostní tematikou, které děti od strážníků obdržely.

Centrum zdraví a bezpečí navštívily
mateřské školy
Druhý týden v září připravilo oddělení prevence
a dohledu oblíbenou akci „Dny s Městskou policií
Karlovy Vary pro mateřské školy v Centru zdraví

ZPRÁVY Z VÝKONU SLUŽBY

Alkohol za volantem je častý jev. Bohužel
Ve Staré Roli si 8. října při kontrole diskotéky Brooklyn všimli
strážníci jedoucího neosvětleného vozidla. Při následné
kontrole zjistili, že muž požil alkohol a za volant usedl
s 1,2 promile. Případ byl předán Policii ČR. Za necelých 24
hodin, tentokrát v centru města na Horově ulici, vjel řidič
strážníkům přímo do náruče. Ti totiž prováděli kontrolu
a všimli si vozidla, jež před nimi vjelo do zákazu vjezdu.
Při projednávání přestupku strážníci ucítili z muže alkohol.
Přivolaní policisté zjistili orientační dechovou zkouškou
1,89 promile alkoholu a věc si na místě převzali.
Opilci zaměstnávají strážníky celý rok
Převozy na záchytku v září překročily hranici 150 případů.
Přestože zátěž opilci je pro městskou policii rozložená do
celého roku, nejvíce vytíženým měsícem je právě září. Nejvíc
práce však měli strážníci hned s prvním případem letošního
roku, který jim zabral bez pěti minut 4 hodiny, roční

průměr na převoz včetně nezbytných úkonů je přitom 1:30
hodiny. Naopak nejrychleji vyřídili opilce strážci pořádku
23. srpna, kdy celý úkon trval 50 minut. Pro představu tak
strážníci touto činností letos již strávili 255 hodin. Odkud
se vozí nejvíce? Z konkrétních míst jasně dominuje Tržnice
a nejbližší okolí Smetanových sadů. Nejčastějším klientem
je karlovarský bezdomovec Zdeněk, kterého sice těsně
následuje další silná čtyřka, ale jeho 13 převozů jej zatím
řadí na stupínek nejvyšší.

Znovu se prozradil sám
Již mnohokrát si mohli čtenáři přečíst zprávu městské
policie o přistižení podnapilého člověka za volantem. Velmi
často se pak dozvěděli, že dotyčný na sebe upozornil sám.
Nejinak tomu bylo i první říjnový den krátce před druhou
hodinou, kdy strážníci prováděli kontrolu v centru obchodně
správního území. Řidič nedal znamení o směru jízdy, poté
jel chvíli v protisměru a i další jízda vypovídala mnohé

o jeho aktuální kondici. Při následné kontrole devatenáctiletého mladíka z Hájku vyšlo najevo, že i přes své tvrzení
o abstinenci bude pravda někde jinde. Případ byl předán
policii, neboť muž nadýchal 2 promile alkoholu.
Vandalové skákali po autech
Jen pár minut před případem s opilým řidičem začal na
druhém konci města jiný příběh. Tentokrát byli strážníci
upozorněni občany ze Staré Role na skupinku mladíků,
která měla skákat po zaparkovaných vozidlech. Strážníci
na místo dorazili během pěti minut, vyžádali si přesnější
popis osob a během okamžiku je našli u diskotéky Brooklyn.
Oba osmnáctiletí mladící z Karlových Varů byli předáni
Policii ČR. Městská policie děkuje občanům za včasné
oznámení, které v drtivé většině případů vede k úspěšnému
zadržení pachatelů trestného činu nebo vyřešení jiného
protiprávního jednání. Právě tato spolupráce je dlouhodobě
nejefektivnější.
9

• KULTURA

Masožravá Adéla se chystá na divadelní premiéru
Masožravá Adéla rozezpívá a roztančí jeviště v Chebu i Karlových
Varech. Publikum se může těšit
na napínavou podívanou a skvělou
hudbu.
Na jevišti chebského divadla se už od konce srpna
pilně zkouší původní český muzikál Adéla ještě
nevečeřela. Jeho autoři, libretista Radek Balaš
a hudební skladatel Ondřej Brousek, se inspirovali stejnojmenným, dnes již kultovním filmem
Jiřího Brdečky a Oldřicha Lipského. A s úspěchem
už tento muzikál uvedla divadla v Praze, Plzni
a Uherském Hradišti, nyní jde o celkově páté
nastudování.
Podobně, jako v případě unikátního projektu
muzikálu Divotvorný hrnec, i tentokrát se spojí
herci Západočeského divadla v Chebu, Činohry
Karlovarského městského divadla a členové
Karlovarského symfonického orchestru. A právě
proto bude mít muzikál hned dvě premiéry; ta
chebská se uskuteční 5. listopadu, karlovarská je
připravena na 26. listopad. Poté se stane součástí
repertoáru obou scén.
Na přípravě náročné inscenace se podílí podobný
tým jako v případě Divotvorného hrnce, tedy režisér Zdeněk Bartoš, choreografka Ivana Dukić, autor
hudební úpravy Matěj Kroupa nebo korepetitorka
Irena Žídková. Tvůrčí sestavu doplňují výtvarníci
scény a kostýmů Jan Brejcha a Andrea Králová.
Jediným nováčkem v týmu je tak autor kreseb
a animací, známý komiksový tvůrce Dan Černý.
A opět se také představí kompletní herecká
sestava chebského divadla, ve větších rolích například Petr Batěk, Pavel Marek nebo nová posila
souboru Karolina Jägerová. Z karlovarské činohry
si v novém muzikálu zahrají a zazpívají Dominick
Benedikt, Radek Bár, Lucie Domesová, Barbora
Mošnová, Karel Beseda a Jiří Švec. Ačkoli jsou oba
zúčastněné herecké soubory oficiálně činoherní-
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mi, jejich členové mají nejednu muzikálovou zkušenost. Západočeské divadlo v Chebu si dokonce
již řadu let ve své dramaturgii udržuje linii titulů,
v nichž hudba, zpěv a tanec hrají nezastupitelnou
roli. V současné době má například na repertoáru
americký muzikál podle filmu Pedra Almodóvara
Ženy na pokraji nervového zhroucení, který ovládl
loňský ročník ankety chebských diváků.
Slavný film Jiřího Brdečky a Oldřicha Lipského
z roku 1977 je především parodií na příběhy
o neohrožených detektivech a jejich všehoschopných protivnících. Tuto rovinu obsahuje muzikálová
verze Radka Balaše a Ondřeje Brouska rovněž, navíc ovšem akcentuje fascinaci současného diváka

akčností a krvavými horory. Na scéně se tak objeví
řada hororových rekvizit, od sekyry v zádech až
po tančícího kostlivce. A západočeský Nick Carter
je spíše akčním superhrdinou než uhlazeným
aristokratem. Samotná masožravka Adéla je pak
monstrum, které před očima diváků narůstá do
nadpřirozených rozměrů, podobně jako zmutované
příšery v béčkových filmech.
Autoři napsali pro Adélu patnáct originálních písní,
které patří v konkurenci naší současné muzikálové
produkce ke špičce. Hudba má švih, swingové
tempo, chytlavé melodie. Bizarně nadsazenou
atmosféru secesní Prahy dodají muzikálové Adéle
také komiksové kresby Dana Černého.

• KULTURA

Karlovy Vary – pomyslná mekka pěvectví
V termínu 4.-11. listopadu se v Karlových Varech koná
již 51. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína
Dvořáka. Budeme svědky klání operních a koncertních pěvců z mnoha zemí světa ve čtyřech kategoriích
OPERNÍ NADĚJE, JUNIOR, OPERA a PÍSEŇ. V letošním
roce převzali nad soutěží záštitu Miloš Zeman, prezident České republiky, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury České republiky, Mgr. Kateřina Valachová,
Ph.D., ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky, Jan Hamáček, předseda Poslanecké
sněmovny České Republiky, Ing. Petr Kulhánek, primátor Města Karlovy Vary, Mgr. Silvia Hroncová, ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery, a Mgr.
René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu.
Význam soutěže potvrzuje partnerství Národních divadel v Praze, Brně, Ostravě, Bratislavě, operní scény
Divadla J. K. Tyla v Plzni a mnoha dalších společností,
které udílejí interpretační ceny. Přejme letošní soutěži
úspěch. Budeme rádi, když se i letos opět potvrdí, že
Operní hvězdy vycházejí v Karlových Varech.

Tradičním partnerem pěvců při finále kategorií JUNIOR a OPERA a při Závěrečném koncertu vítězů je Karlovarský symfonický orchestr s dirignetem Františkem Drsem.

Celkem se do 51. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka přihlásilo 104 pěvců.
Někteří si zvolili také kombinaci dvou soutěží:
JUNIOR (37), JUNIOR + OPERNÍ NADĚJE (1), JUNIOR + PÍSEŇ (3), OPERA (33), OPERA + PÍSEŇ (7), OPERNÍ
NADĚJE (10), PÍSEŇ (13)
Do Karlových Varů přijedou pěvci z následujících zemí:
Arménie (1), Čína (2), Česká republika (42), Francie (1), Chorvatsko (1), Japonsko (1), Jižní Korea (3),
Kanada (1), Kazachstán (1), Krymský Tatar (1), Maďarsko (2), Polsko (), Rusko (8), Slovensko (13),
Slovinsko (2), Německo (2), Ukrajina (13), USA (5

Peter Dvorský a Gabriela Beňačková opět zasednou v čele jedenáctičlenné odborné poroty.

5 1. M E Z I N Á R O D N Í
PĚVECKÁ SOUTĚŽ
ANTONÍNADVOŘÁKA
KARLOVY VARY
4. – 1 1. 1 1. 2 0 1 6
PROGRAM SOUTĚŽE
Pátek 4. 11. 2016 | 9:00 – 16:30
ALŽBĚTINY LÁZNĚ: Prolog soutěže – I. a II. kolo
kategorie OPERNÍ NADĚJE
Pátek 4. 11. 2016 | 20:00
Hotel KRIVÁŇ: Zahájení 51. MPS AD a rozlosování
kategorií JUNIOR a OPERA
Vyhlášení výsledků kategorie OPERNÍ NADĚJE
Sobota 5. 11. 2016 | 9:30 – 18:30
ALŽBĚTINY LÁZNĚ: I. kolo kategorie JUNIOR
Neděle 6. 11. 2016 | 9:30 – 18:30
ALŽBĚTINY LÁZNĚ: I. kolo kategorie OPERA
Pondělí 7. 11. 2016 | 13:00 – 18:30
ALŽBĚTINY LÁZNĚ: II. kolo kategorie JUNIOR
Úterý 8. 11. 2016 | 13:00 – 18:30
ALŽBĚTINY LÁZNĚ: II. kolo kategorie OPERA
Středa 9. 11. 2016 | 9:30 – 13:30 A 15:30 – 18:30
ALŽBĚTINY LÁZNĚ: I. kolo kategorie PÍSEŇ
II. kolo kategorie PÍSEŇ
Čtvrtek 10. 11. 2016 | 15:00 – 18:00
KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO: Finálová kola
kategorií JUNIOR a OPERA
Karlovarský symfonický orchestr řídí František Drs
Čtvrtek 10. 11. 2016 | 21:00
Hotel KRIVÁŇ: Slavnostní vyhlášení výsledků
Pátek 11. 11. 2016 | 19:30
KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO: Slavnostní
galakoncert vítězů a laureátů soutěže
s orchestrem a udílením cen
Karlovarský symfonický orchestr řídí František Drs
Sobota 12. 11. 2016 | 19:00
DIVADLO J. K. TYLA V PLZNI: PETER DVORSKÝ
UVÁDÍ OPERNÍ HVĚZDY ZÍTŘKA
Repríza slavnostního galakoncertu vítězů
a laureátů soutěže
Orchestr Divadla J. K. Tyla v Plzni řídí František Drs
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Karlovarský pěvecký sbor slaví 55 let svého trvání
U příležitosti 55. výročí trvání
pořádá Karlovarský pěvecký sbor
(KPS) dne 16. listopadu v 19.30 hodin v Grandhotelu Pupp slavnostní
koncert.
Na koncertu zazní výběr z repertoáru, například
operní sbory, Te Deum Antonína Dvořáka. Spolu
s KPS si zazpívají i spřátelené sbory, Smíšený
sbor Fontána Mariánské Lázně, Svatojakubský
sbor Praha, Vivat Musica Kraslice a sólisté, to
vše za doprovodu Karlovarského symfonického
orchestru. Všichni občané i hosté Karlových Varů
jsou srdečně zváni.
Karlovarský pěvecký sbor (KPS) založil v lednu
roku 1961 dirigent a sbormistr Josef Hercl, absolvent Pražské konzervatoře a Akademie múzických
umění. Navázal tak na sborové zpívání v zaniklém
sboru Hlahol. Zkoušky sboru se konaly jednou
týdně v Lázních III. a sbor měl tehdy 60 členů.
Poprvé se sbor představil na koncertě 2. června
1961 v Lázních III. s velkým úspěchem a KPS byl
zařazen do abonentní řady koncertů s Karlovarským symfonickým orchestrem (KSO). Přihlásili se
další členové, v roce 1962 měl KPS kolem stovky
zpěváků. Zkoušky se konaly častěji, repertoár se
rozšiřoval. KPS spolupracoval s KSO, ale pořádal
i samostatné koncerty.
S KSO a dalšími orchestry uváděl sbor kantáty,
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oratoria, mše, operní sbory i drobnější skladby
na abonentních koncertech. Pořádal koncerty pro
pacienty, nedělní matiné GH Pupp, koncerty pro
lázeňské hosty na kolonádě, výchovné koncerty
pro školní mládež s KSO.
Koncerty se konaly i v jiných městech a v zahraničí. Josef Hercl sestavil základ repertoáru, ze
kterého sbor dodnes těží.
Po třiceti letech Josef Hercl v roce 1991 předává
vedení sboru Zdeňku Jandovi, který je od roku
1980 ředitelem KSO. Dirigent Janda pracoval se
stávajícím repertoárem, obohatil jej o některé své
úpravy koled a lidových písní.
Po jeho náhlé smrti v roce 1994 přebírá řízení
sboru profesor Pedagogické školy v Karlových
Varech Jiří Štrunc, zkušený sbormistr a významná
osobnost karlovarského hudebního života. Za jeho
působení spolupracoval sbor často se sborem
Střední pedagogické školy, kde se také konaly
zkoušky. Přibyly vánoční koncerty ve městech
a malých obcích, zanikly koncerty pro pacienty
lázní. Sbor vyjel na koncertní zájezd do Sušice
a Rakouska, do Paříže, do Zwickau, do Saint
Marcellinu pod Alpami, na Pražské dny sborového
zpěvu, vánoční a velikonoční koncerty. Pro značné
pracovní vytížení Jiří Štrunc v roce 2001 sbor
opouští.
Od roku 2002 pak vede sbor skladatel, dirigent,
klavírista a pedagog Miloš Bok. Pro sbor je to
inspirativní setkání s velkou uměleckou osobností.

K repertoáru přidává i vlastní skladby Missa solemnis, oratorium Svatá Zdislava a svou úpravu vánočních koled pod názvem Snové koledy. Zkoušky
se konají v ZUŠ ve Šmeralově ulici. Na koncerty
vyjíždí sbor také do Prahy, Litoměřic, Mostu, Ústí
nad Labem, Roudnice nad Labem, ale také do
německého Schwarzenbergu a do Lotyšska.
Od září 2011 do konce roku 2012 vede sbor
Andrea Plachá, učitelka sólového a sborového
zpěvu v ZUŠ Sokolov. K repertoáru přidává kratší
populární skladby.
Od roku 2012 vede sbor Jan Rezek. Violoncellista,
pedagog, sbormistr, vede rovněž Svatojakubský
sbor v Praze. Kromě profesionálních kvalit mu
nechybí mladický elán a trpělivost, vlastnosti pro
amatérské těleso důležité. Zkoušky se konají
v hudebně Prvního českého gymnázia v Karlových
Varech.
Dnes má sbor 40 členů. Potřeboval by získat
hlavně nové mužské hlasy.
Vést sbor je jistě práce nelehká. Sborista může
občas chybět, sbormistr nikoli. Zodpovědnost
i kritika jdou za ním. Přivést 40 sboristů k nasazení a soustředění je někdy úkol hodný titána.
Členové sboru si proto svých sbormistrů vždy
vážili.
S finančním zajištěním pomáhá sboru prostřednictvím dotací Statutární město Karlovy Vary
a Karlovarský kraj.

Libuše Wieserová, Helena Bulková
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KSO uvede dvě verze
Musorgského Obrázků z výstavy
Listopad znamená pro Karlovarský symfonický
orchestr již tradiční účast na finálovém a závěrečném koncertě Mezinárodní pěvecké soutěže
Antonína Dvořáka. Nejinak tomu je i letos, vedle
toho však KSO ve svém programu nabízí velmi
zajímavé srovnání dvou verzí jednoho hudebního
díla. Jedna se o proslulou skladbu ruského skladatele Modesta Petroviče Musorgského Obrázky
z výstavy. Skladatel tuto suitu napsal původně
jako klavírní dílo. V této verzi ji provede na svém
Klavírním recitálu jedinečný český klavírista
Martin Kasík (16. listopadu v Grandhotelu Ambassador Národní dům). Suitu později upravili pro
orchestr mnozí hudební skladatelé. Nejznámější
a kongeniální je však orchestrální úprava od francouzského skladatele Maurice Ravela, který svou
vynikající instrumentací dílu vdechl nový rozměr.
A právě v této úpravě provede skladbu KSO za
řízení svého šéfdirigenta Jana Kučery hned na následujícím koncertě (23. listopadu v témže sále),

Karlovarský hlas 2016 se
chystá na finálový večer
Jubilejní 40. ročník pěvecké soutěže Karlovarský
hlas v pátek 25. listopadu v malém sále LH Thermal. Do čela poroty veřejného finálového kola od
19.00 hodin usedne Karel Vágner, hostem večera
bude Ondřej Ruml. Karlovarský hlas je nadregionální soutěží v sólovém zpěvu se zaměřením
na neklasický hudební projev od muzikálu přes
jazz, rock, pop, folk až po další alternativní směry.
Smyslem soutěže je rozvíjení zájmu o zpěv, vyhledávání talentů, jejich další odborné vedení a pomoc při uplatnění nejlepších účastníků v hudební
praxi. Soutěž není výdělečná akce a je konána za
finanční podpory Magistrátu města Karlovy Vary
a Karlovarského kraje.
Neveřejné výběrové kolo se uskutečilo v pondělí
17. října v aule ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary.

mimochodem dramaturgicky sestaveném výhradně z Musorgského děl.. Pro posluchače tak bude
vyslechnutí obou verzí jistě vynikajícím hudebním
zážitkem.

Vzdělávací a kulturní agentura Hlas v.o.s. uvádí
finálový večer

40. ročníku pěvecké soutěže
všech žánrů kromě klasického pro mládež a dospělé od 15 do 30 let

K A R L O VA R S K Ý

HLAS

Malý sál LH
Thermal
Karlovy Vary

Soutěžící bude doprovázet

pátek

Tajemství kosmetiky

aneb

Jak se vyznat v názvech uvedených na
obalu kosmetických produktů

Kde: Alžbětiny lázně (Lázně V) Smetanonvy sady 1145/1
Karlovy Vary

Vstupné:
250
Zveme
VásKč
na zajímavou a poučnou přednášku Ing. Víta Syrového.
Tato přednáška přispěje k tomu, abyste se vyznali v těchto
Tel.:poněkud
606 818 tajemných
860
označeních. Dozvíte se na ní také, co mohou
způsobovat mnohé z kosmetických ingrediencí, jaký vliv mají na
naše zdraví
a okolnína:
přírodu.
Rezervace
vstupenek
www.prednasky-psychologie.cz
Kdy: 15. listopadu 2016 od 17.30 hodin
E-mail:
Kde:prednasky-psychologie@seznam.cz
Alžbětiny lázně (Lázně V) Smetanovy sady 1145/1, K. Vary
Vstupné: 250 Kč | Tel.: 606 818 860
Rezervace vstupenek na: www.prednasky-psychologie.cz
E-mail: prednasky-psychologie@seznam.cz

19.00 hod.

Milana Krajíce.

moderátor

pod vedením

vstupné 150,-Kč
děti do 15 let 70,- Kč
Vstupenky v prodeji na místě.
Více informací naleznete na
www.agenturahlas.cz.

předseda poroty

Karel Vágner

host večera

Ondřej Ruml

OBUV
A ODĚVY
PRO VYJÍMEČNÉ
ŽENY

vá e
o kc
n le
o
k

TAJEMSTVÍ KOSMETIKY

Kdy: 15. listopadu 2016 od 17.30 hodin

Karlovarský
Repre Band

Zbyněk Janíček

aneb
Jak se vyznat v názvech uvedených na obalu
kosmetických produktů
Zveme Vás na zajímavou a poučnou přednášku Ing. Víta Syrového.
Tato přenáška přispěje k tomu, abyste se vyznali v těchto poněkud
tajemných označeních. Dozvíte se na ní také, co mohou způsobovat
mnohé z kosmetických ingrediencí, jaký vliv mají na naše zdraví a
okolní přírodu.

25. 11. 2016

OBUV LEDA
Moskevská 4
Karlovy Vary
728 454 872

DÁMSKÉ PARUKY
Z USA ZA NEJNIŽŠÍ
CENY V ČR

DÁMSKÁ MÓDA
Moskevská 14
Karlovy Vary
728 454 472
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Caminos. Cestovatelský festival se chystá na desátý ročník
Už desátý ročník cestovatelského festivalu Caminos se chystá zavítat mezi čtvrtým a šestým
listopadem do karlovarského kina Drahomíra.
Caminos umožňuje nejen karlovarským návštěvníkům procestovat celý svět během třech dní.
Každý rok nabízí širokou přehlídku vyprávění
a promítání o exotických i blízkých zemích všech
kontinentů. "Nejdůležitějším prvkem cestovatelského festivalu je zejména samotné setkávání lidí, výměna zkušeností, čerpání inspirací
a získávání důležitých informací," říká Jaroslav
Machek, jeden z organizátorů cestovatelského
festivalu Caminos.
Čím bude leho jubilejní ročník jedninečný, to
je samotné uspořádání programu. V neděli se
bude věnovat cestovatelům, které na festivalu
přivítají poprvé, sobotní program je pak věnovaný
těm cestovatelům a dobrodruhům, kteří patří
mezi časté hosty festivalu a zárověň se umístili
v divácké ceně předešlých ročníků na stupních
vítězů. Někteří získali vysoké divácké hodnocení
dokonce vícekrát. "Požádali jsme je o malé
ohlédnutí za jejich cestami v rámci letošního
Caminosu," dodává Jaroslav Machek. Všichni ze
zúčastněných sobotního programu věnovaného
průřezu z toho nejlepšího v rámci uskutečněných
cest se tak budou moci poprat o speciální sobotní diváckou cenu "10 let Caminosu".
Program v sobotu zpestří na závěr vystoupení
karlovarské kapely LIWID. Akustický koncert
s mnoha hosty představí nové album Laureát.
V neděli pak festival uzavře motorkářská sága po
Jižní Americe v podání režiséra Egona Kulhánka
a herců Pavla Liška s Janem Révaiem, který
také nejnovější výpravu téhle trojice Moto cestou
necestou v Karlových Varech osobně převypráví.
Španělské slovo Caminos znamená v překladu
do češtiny „Cesty“. A právě cesty, cestování, po-

To nejlepší
z trabantů
Stejně jako se může psát historie Caminos
festivalu, tak se může Dan Přibáň ohlédnout
za svými dobrodružnými výpravami se žlutým
trabantem. Bylo tomu roku 2007, kdy se v Karlových Varech konal první ročník Caminos festivalu a ve stejném roce se Dan Přibáň vypravil
na svou první velkou cestu po Hedvábné stezce.
To mu však nestačilo a napřesrok v roce 2009
nakopl opět svého žlutého divočáka a protáhl
ho napříč Afrikou. Po několikaleté pauze se
pro změnu vydal v roce 2014 prozkoumat
Jižní Ameriku. Jak jinak než díky neúnavnému motoru svého dvoutaktu. Rok na to už se
žlutá mezinárodní výprava pohybovala napříč
Tichomořím.
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znávání cizích krajin a kultur se staly společným
rysem cestovatelského festivalu.
"Každé vyprávění v sobě nese cosi originálního,
ať dojmy z cest přináší čerstvý cestovatel nebo
ostřílený dobrodruh," říká Jaroslav Machek.
"Caminos představuje cestovatele, kteří nás
zavedou na místa silného slunce, ale i ostrého
chladu, na místa opuštěná i zabydlená, na místa
již objevená, ale i ta pro mnohé ukrytá, na místa,

kde duše si často ráda zaskotačí."
Snahou festivalu je ukázat, že svět nemusí být
vždy takový, jaký je běžně ukazovaný v médiích.
Caminos chce návštěvníky zaujmout výpravami
do různých koutů světa a vytrhnout je tak alespoň na jeden podzimní víkend z jejich běžných
životních rytmů. Ke skvělé atmosféře napomáhá
samozřejmě také příjemné prostředí kinosálu
Kina Drahomíra.

• INZERCE

Společnost Luxury Home s.r.o. již staví
osmipodlažní bytový dům s názvem
“Residence Mattoniho nábřeží“ pro občany
Karlových Varů a okolních měst a obcí
Na mapě karlovarských realitních nabídek se objevil projekt developerské
společnosti Luxury Home s.r.o. Ta má
bohaté zkušenosti s přípravou a realizací
podobných projektů a aktuálně nabízí byty
v několika domech v Mariánských Lázních
a Tachově. Filip Müller je zodpovědný ve
společnosti za obchodní tým a představil
nám nabídku v lokalitě Mattoniho nábřeží.
V této lokalitě nabízíme velmi dobrou
dostupnost jak centra Karlových Varů
s obchody, službami a úřady, tak i okolní přírody pro chodce i cyklisty. Spolu
s architekty jsme se zaměřili na vytvoření nabídky pro místní občany, kteří chtějí
posunout kvalitu svého bydlení. Proto
nabízíme širokou škálu bytů 1+kk, 2+kk,
3+kk a 4+kk. Byty společnosti Luxury Home nejčastěji kupují mladé rodiny
a lidé, kteří jsou vytíženi a nechtějí se
starat o rodinný dům. Byt od nás tak
ušetří jeho majitelům nejen čas, ale
i výdaje. Na Mattoniho nábřeží získají
dobře dostupné, pohodlné, energeticky úsporné a cenově zajímavé bydle-

ní. Zde nehovoříme pouze o pořizovacích
nákladech, ale i o těch provozních, které
budou díky energetickému řešení objektu nízké. Když už jsem zmínil náklad na
pořízení bytu, tak bych rád vyzdvihl cenovou atraktivitu našich bytů. Cena začíná na 28 000 Kč a končí na 35 tis.
Kč bez DPH za 1 m2. Byty v Karlových
Varech se přitom prodávají od 50 000 do
100 000 Kč za 1 m2. Věříme, že touto nabídkou probudíme zájem o nové bydlení
v Karlových Varech. Ostatně to potvrzuje
současná poptávka, kdy jsme již prodali
nebo rezervovali 15% z 63 bytů.
Při přípravě projektu jsme se zaměřili na maximální pohodlí pro budoucí
obyvatele domu. V domě tak naleznete
garážová stání, venkovní parkovací místa, sklepy, kolárnu, tři výtahy. Okolí domu
zpříjemníme parčíkem s lavičkami, dětským hřištěm a fontánkou. Mysleli jsme
i na bezpečnost, a tak bude vjezd do
areálu průjezdný přes elektrickou závoru a celý areál pak střežený kamerovým
systémem. Vlastní byty budou nadstan-

dardně vybaveny podlahovým vytápěním
s plovoucími podlahami, designovými
dveřmi s obložkami, rohovými masážními vanami nebo masážními vanami
se zástěnou či prostornými sprchovými
kouty. Pro ukládání věcí bude v předsíni
bytů prostor pro vestavěné skříně. Většina bytů má balkon nebo prostornou
terasu. Vybrané byty mají navíc komoru
a dvě koupelny. Nabízíme svým klientům
dotaci na kuchyňskou linku pořízenou
u partnerské firmy ve výši 50 %.
Na Mattoniho nábřeží již rychlým tempem
rostou jednotlivá podlaží budovy a zájemci již nyní mohou kontaktovat obchodní
zástupce a developera na telefonních číslech +420 720 034 158 nebo
+420 775 167 748. Naši klienti složí
rezervační poplatek 30 000 Kč, přičemž
tento poplatek i další veškeré platby budou uloženy na jistotním účtu banky. Ta
vydá peníze developerovi až po kolaudaci,
resp. v momentě, kdy klient převezme byt
k užívání. Celý prodej si zajišťuje developer sám, proto není cena bytu navýšena
o poplatek pro realitní kanceláře, naopak
nabízí svým klientům realitní služby sesterské společnosti Euro Reality, která zajistí kupce na jejich byt či dům, popřípadě
byt vykoupí. Rovněž umožní klientovi individuální financování při koupi bytu.
Veškeré informace naleznete též na webových stránkách www.luxury-home.info.
Těšíme se na Váš zájem.
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Nový terminál přinese užitek všem
Dopravní terminál jako veřejně prospěšná stavba
sloužící především pro zvýšení komfortu občanů,
uživatelů veřejné dopravy. To je podle Vladimíra
Tůmy z architektonického sdružení Studio Hangár
základní motto celého záměru integrovaného
dopravního terminálu v Karlových Varech (IDT).
"Odpovídá tomu jak jeho situování, tak jeho
řešení," říká.
Integrovaný dopravní terminál bude hlavní přestupní stanicí mezi všemi druhy veřejné dopravy
ve městě: autobusové městské, příměstské
I dálkové a regionální železniční. Dojde tím ke
sloučení, tedy integraci dvou dnešních oddělených
dopravních ohnisek u Tržnice a na Dolním nádraží.
Nově bude vše na jednom místě, v bezprostředním
kontaktu.
IDT je prvním a velmi zásadním počinem pro zatraktivnění veřejné hromadné dopravy v Karlových
Varech jako žádoucího a zdravého trendu zvýšení
podílu hromadné dopravy na úkor dopravy individuální. V budoucnu se navíc předpokládá větší integrace všech druhů hromadné dopravy, zapojení
železnice do systému MHD formou vlakotramvaje,
inteligentní systém řízení hromadné dopravy, společné hybridní jízdenky... "Veřejná doprava, aby
obstála, musí být dostatečně atraktivní, komfortní
a spolehlivá. Hromadná doprava je samozřejmě
ekologičtější než individuální automobilismus, navíc se u ní v Karlových Varech stále zvyšuje podíl
nízkoemisních vozidel. Je to celosvětový trend,
který bezesporu prospěje i Karlovým Varům," míní
další člen studia Antonín Juštík.
Jak se vůbec dospělo k umístění terminálu ve
Varšavské ulici?
Je to výsledek delšího vývoje, výsledek několikaleté důkladné územně plánovací přípravy ze
strany města. V roce 2013 proběhla anonymní
architektonická soutěž na řešení celého území
širšího centra, jejímž účelem bylo i nalezení
ideálního místa pro dopravní terminál. U oceněných návrhů bylo porotou nezávislých odborníků,
docentů a profesorů urbanismu a dopravního
inženýrství, vyhodnoceno umístění integrovaného
dopravního terminálu na Varšavské jako optimální,
nejméně problémové a zároveň velmi vhodné pro
MHD i pro napojení na stávající centrum. Úkolem
navazující územní studie zpracovávané v letech
2014-2015 bylo prověření dokonce tří možností
umístění terminálu: na Varšavské, na Dolním
nádraží, kombinace Varšavská a Dolní nádraží.
Autoři studie měli za povinnost rozpracovat návrh
a navrhnout optimální řešení, které bude vhodným
kompromisem a jehož klady budou bohatě vyvažovat případná negativa. Bylo zpracováno několik
variant a ty byly ze strany města tvrdě oponovány
odbornou pracovní skupinou, neboť u nich byly
shledány závažné dopravní problémy. Výsledkem
této studie bylo bohužel konstatování samotného
zpracovatele dopravní části studie pana Řezanky,
že dopracované varianty „vykazují řadu nedostatků“ což se následně potvrdilo i při veřejnoprávním
projednání. Proti navrženým řešením byli nejen
16
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zástupci města, ale i provozovatelé dopravy
a dopravní inspektorát. Závěrem této studie, která
bohužel konkrétní optimální řešení nepřinesla,
bylo konstatování zpracovatele, že „terminál musí
být řešen samostatnou studií“. Následně si město
nechalo zpracovat odborné posouzení od jednoho
z nejuznávanějších dopravních expertů u nás
profesora Lehovce, který vyhodnotil situování
terminálu na Varšavské jako optimální. Podle něj
„poskytuje nejkratší možné přestupové vzdálenosti mezi jednotlivými druhy hromadné dopravy a je
koncentrováno do půdorysně přijatelné podoby.
Navrhovaná varianta umístění dopravního terminálu Varšavská splňuje požadavky na maximální
komfort a bezpečnost cestujících.“
Poté odborné poradní orgány města na základě
předchozích zjištění doporučily zpracovat ověřovací studii na lokalitu Varšavská, která je z mnoha
důvodů nejvhodnější. Takže za rozhodnutím pro
Varšavskou stojí tři roky odborné práce a rozhodně
to není žádný bezkoncepční, náhlý nápad.
Byly zvažovány i jiné varianty a co na ně
říkáte?
Alternativní lokalita Dolní nádraží je velmi problematická mimo jiné z několika důvodů. Za prvé majetkoprávních, pozemky mají čtyři majitele, město
Karlovy Vary má minoritní podíl. Za druhé urbanistických, přetržení možného rozvoje obchodně
správního centra města, menší šířka pozemku než
na Varšavské, přitom je žádoucí zachovat široký
pás pobřežní zeleně. Za třetí dopravních, dopravní
napojení pouze z jednoho směru ze Západní, proti
je navíc další napojení do centra města a z důvodů
možného postupu výstavby při výstavbě nového
terminálu na Varšavské může Dolní nádraží sloužit
jako provizorní plocha pro MHD, ale naopak to
možné není. Ze všech těchto důvodů se jeví tato
lokalita pro situování IDT jako nevhodná a ve výhledu nejbližších let dokonce jako zcela nereálná.
Další varianta terminálu „na druhém břehu Ohře“,
se kterou operují někteří diskutéři, je zjevně úplná
utopie. Není tam dostatek ploch - oproti Varšavské

přibližně jen třetina, a není možné je ani regulérně dopravně napojit na průtah. Navíc, veřejná
doprava, aby měla smysl, musí být tam, kde jsou
lidé - to je základní smysl terminálu, který jsme
rozebírali hned v první odpovědi. A s tímto axiomem tato varianta zjevně koliduje.
Co je nosným tématem vašeho řešení terminálu
na Varšavské?
Komplexnost, zvažování všech zásadních vstupů,
požadavků, nároků, hodnot a kvalit. Architektura je
multioborové umění a jeho podstatou je dosáhnout vyladění všech aspektů, které vstupují do hry
tak, aby byl celek pevný a smysluplný. Nezajímá
nás tedy pouze vzhled, ale stejně tak konstrukce,
cena, provoz, bezprostřední i vzdálené vazby. To je
podstatou naší práce a proto si často
nerozumíme s nekreativními, úzce specializovanými odborníky, kteří neumí vytvářet koncepce;
proto vždy vysvětlujeme, že nelze z celku vyčlenit
jednotlivost, vše se prolíná a vzájemně ovlivňuje.
Vše je jeden organismus, jako lidské tělo. Myslíme
na město jako celek, na jednotlivé vazby, na občany
z okolí, z ostatních částí města, na pěší, cyklisty,
motoristy, na efektivitu stavby, na možnost realizace, na budoucí rozvoj, a z toho mixujeme koktejl
tak, aby byl životodárný. Nevaříme onen pověstný
„pejskokočičkový“ dort.
Terminál na Varšavské bezpochyby není jednoduchým úkolem, přestože je z možných situování
v centru města nejvhodnější. Území, které je pro
tento záměr k dispozici, je zhruba třetinové oproti
území dnešních terminálů, navíc ve velmi exponované lokalitě s komplikovanými vazbami urbanistickými i dopravními a s členitým terénem. Přitom se
snažíme přijít s u nás netradičním, avšak městsky
životodárným objektem namísto obligátní monofunkční plochy obětované čistě dopravě. Naším
návrhem jsme se pokusili přinést do centra Karlových Varů novou atraktivitu a kvalitu a nastartovat
tím další kapitolu rozvoje města, oživit dnes mrtvé
území a nastartovat jeho rozvoj. Věříme, že tento
počin bude pro město a jeho další rozvoj iniciační.

Architektonické sdružení Studio Hangár
Architektonické sdružení Studio Hangár bylo založeno v roce 1995. Dosud pracovalo výhradně pro
privátní investory, vesměs mimo Karlovy Vary. Posledních 15 let je hlavní náplní studia navrhování
rozsáhlých polyfunkčních objektů v centrech velkých měst po celé ČR.
V portfoliu Studia Hangár jsou dosud architektonické studie na stavby v hodnotě přes 11mld Kč,
projekty na akce přes 3mld Kč a realizace přes 1mld. Kč. Studio má bohaté zkušenosti s řešením
složitých městských „rébusů“ s mnoha vazbami urbanistickými, architektonickými a dopravními.
Studio Hangár ve své práci usiluje o „celostní přístup“ k návrhu díla – o vyladění všech aspektů
a požadavků, vstupujících do hry, včetně efektivity a realizovatelnosti stavby.
Členové sdružení Ing. Arch. Antonín Juštík a Ing. Vladimír Tůma pracují již druhé volební období v poradních orgánech města. Kromě toho usilují o nastavení nových pravidel směřujících ke
zvýšení architektonické úrovně a stavební kultury v Karlových Varech. Arch. Juštík byl iniciátorem
a následně členem poroty veřejné architektonické soutěže na „širší centrum“ Karlových Varů, Ing.
Tůma předsedal pracovní skupině pro územní studii širšího centra a je součástí pracovní skupiny
pro územní plánování.
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Jak tedy váš návrh vypadá?
Obsahuje vlastní terminál, který je rozdělený
do dvou objektů, autobusového a vlakového
terminálu. Ty jsou mezi sebou propojeny lávkou
nad Horovou ulicí. Pak obsahuje úpravy Horovy
ulice, zkapacitnění Chebského mostu a úpravu
křižovatek v obou jeho zhlavích, pěší zónu ve
Varšavské, novou pěší a cyklistickou lávku sloužící
pro propojení centra města s Rybáři a Růžovým
Vrchem, parkovací domy, mimoúrovňové propojení
stávajícího centra města s územím mezi Západní
ulicí a Ohří… Prostě je to několik vzájemně
navazujících řešení a opatření, která se vzájemně
doplňují a podporují a vytvářejí tak synergický
efekt. Tato opatření lze přitom realizovat i po etapách a postupně tak naplňovat celkovou koncepci.
Díky oddělitelnosti jednotlivých částí návrhu lze
oddělit i jejich způsob financování. Vzniká tak
velmi variabilní řešení.
Vraťme se ještě k netradičnímu řešení
vlastního autobusového terminálu, o němž
říkáte, že není „pouhou dopravní plochou“,
čím tedy je?
Ta ambice je skutečně vyšší. Podívejme se na
dnešní Dolní nádraží. Mimo dopravní špičku je to
mrtvá plocha, zcela bez života. Prázdná autobusová stání a kolem předimenzované dopravní plochy, rampy, křoví, k tomu navazující parkoviště
s odstavenými dvaceti, třiceti prázdnými autobusy. To přeci není řešení úměrné centru krajského
města, jednoho z nejvýznačnějších turistických
cílů v republice, proslulých lázní a dějiště mezinárodního filmového festivalu?! Umíte si představit

na Varšavské ul. klasický „autobusák“? Usilujeme o více městské řešení. Za prvé jsme razantně
zredukovali počet autobusových stání linkových
autobusů z dnešních 16 na 10. Za druhé jsme
vymístili odstavy autobusů na druhou stranu řeky,
vedle čerpací stanice ÖMV. A za třetí jsme navrhli
terminál jako „dům“, který v sobě zahrnuje nejen
dopravní plochy, ale i mnoho dalších funkcí:
komfortní kryté haly pro cestující, předprodeje
jízdenek, obchody, infocentrum, veřejné toalety,
bagetérii, fastfood, kavárnu, restauraci… tento
objekt zastavuje dnes neuspořádané území,
dotváří celou druhou stranu Varšavské ulice,
do které se otevírá svým obchodním parterem,
lemovaným krytým loubím, navazujícím na nově
vzniklou pěší zónu Varšavská. Objekt bude žít
celodenně a stane se součástí městského veřejného prostoru. Na jeho ploché střeše navrhujeme
střešní zahradu s volnočasovým areálem. To je
další cenný bonus pro centrum města.
To je ale jistě dražší řešení, navíc ze strany
opozice zazněla kritika, že Vámi odhadované
náklady jsou nereálné?
Nejde ani tak o věcnou, dobře míněnou kritiku,
jako o cílenou negativní až nenávistnou kampaň
několika osob. Co se týče odhadu realizačních
nákladů: vlastní terminál bude stát cca 250
milionů. Je to jistě více než by stál onen klasický
„autobusák“ s vyasfaltovanou plochou a přístřešky
nad stanicemi, toto řešení však v tomto místě není
z mnoha zřejmých důvodů akceptovatelné.
Pokud nám jako příklad dávají oponenti terminál
v Chebu, vyprojektovaný dopravními inženýry,

shodou náhod velmi těsně spjatými s těmito
oponenty, bez spolupráce architekta, a který stál
přes 100 milionů, doporučujeme ke shlédnutí
pořad „Gebrian versus Cheb“ na streamu. Takový
výsledek se nezdá být pro Karlovy Vary efektivní
ani důstojný.
Ale zpět k celkovým nákladům : součástí návrhu
není totiž jen ten terminál, ale mnoho dalších, po
léta neřešených úprav v jeho okolí - úpravy mostů,
lávky, parkovací domy apod. Celková odhadovaná
cena celého tohoto souboru staveb je přibližně
700 milionů. Stavbu bude možno etapizovat
a financovat z více zdrojů. A k výši odhadu:
vycházíme z našich více než pětadvacetiletých
zkušeností projektování rozsáhlých a náročných
staveb v řádech stovek milionů až miliard korun
pro soukromé investory, kdy dosahujeme díky
vhodně zvolené koncepci a uplatnění autorského
know-how realizačních cen dlouhodobě na úrovni
mezi šedesáti a sedmdesáti procenty průměrných
realizačních nákladů. U některých částí návrhu,
jako je například Chebský most, se skutečně
jedná o velmi hrubý odhad. V další fázi bude nutno
zajistit potřebné podklady, průzkumy a posouzení
současného stavu konstrukcí.
Zcela zásadní je však to, že náš návrh oproti
všem předchozím studiím nepočítá s umístěním
parkingů pod zem a tím se šetří řádově stovky milionů. V této fázi ověřovací studie je to především
o koncepčních rozhodnutích, zde se dá ušetřit
nejvíce. Není úplně rozhodující, zda celková cena
bude na korunu přesně. Zcela jistě nebude však
dvojnásobná, jak zaznělo v negativní kampani.
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Když padla řeč na Chebský most, jaká je idea
jeho zkapacitnění a co přinese?
Chebský most je zcela jistě nejdůležitějším,
vpravdě strategickým mostem ve městě, jediným
mostem spojujícím centrum města s protější
stranou města severně od řeky Ohře. Při zpracovávání studie a jejím projednávání jsme si potvrdili, že je tento most v podstatě v předhavarijním
stavu a vyžaduje v krátké době generální opravu.
Dalším problémem je jeho kapacita a dopravní
uspořádání - dnešní krátké řadící pruhy způsobují, že už dvě vozidla odbočující vlevo brání
veškerému provozu za nimi. Tento stav je dle
našeho přesvědčení neúnosný. Navrhujeme tedy
odebrat horní část mostovky, ponechat historické
pilíře a klenutou část mostu a na ní realizovat
novou, širší konstrukci, která umožní provoz čtyř
dopravních pruhů, lemovaných po obou stranách
chodníky. Spolu s tím navrhujeme upravit
křižovatky v obou zhlavích mostu, které zajistí
větší plynulost provozu. Toto řešení je současně
vkladem do budoucnosti a dle našeho přesvědčení nezbytným strategickým rozhodnutím.
Považujeme za rozhodující, že více jízdních
pruhů zajistí větší kapacitu a plynulost dopravy.
Neobáváme se toho, že toto řešení přinese další
masívní dopravu do centra města. Atraktivita
tohoto cíle zůstává stejná. Naopak jsme přesvědčeni o tom, že rozšířený most umožní lepší
propojení směrem z centra města na průtah a tím
zatraktivní využívání průtahu i pro přesun mezi
jednotlivými částmi města. Díky tomu budou
dopravně odlehčeny komunikace blíže k centru
na pravém břehu Ohře.
Náš návrh je úplným opakem obecně kritizovaného řešení z předchozí územní studie širšího
města, kde bylo zpracovatelem dopravního řešení
panem Řezankou uvažováno s tím, že se Chebský
most zcela odpojí od silničního průtahu, bude na
něm umožněna pouze autobusová doprava, ze
Sokolovské ulice se stane pěší zóna a z Rybář do
centra povede tunel.
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Tvrdíte, že přestože do prostoru Varšavské
přivedete díky IDT další dopravu s prostoru
dnešního Dolního nádraží, že se zde doprava
oproti dnešnímu stavu výrazně zklidní. Jak je
to možné?
Velmi podrobně jsme analyzovali současný
stav dopravní zátěže území Varšavská - Tržnice.
Základní ambicí našeho návrhu skutečně je nejen
nezhoršit dopravní situaci v tomto místě, ale
naopak ji výrazně zlepšit. Dnes je hlavní dopravní
zátěží v tomto území osobní automobilová doprava,
která zde tvoří přibližně osmdesát procent provozu.
Autobusová doprava včetně přesunuté linkové
dopravy z prostoru Dolního nádraží tvoří paradoxně pouze asi pětinu současné dopravní zátěže.
Revoluční myšlenkou studie je z tohoto prostoru
automobily vymístit a zachovat zde pouze pěší
a veřejnou hromadnou dopravu. To je důvod, proč
navrhujeme parkovací dům mimo terminál, v místě
stávajícího areálu Správy lázeňských parků.
V důsledku se tedy v tomto území dá předpokládat
pouze přibližně pětinová dopravní zátěž proti současnému stavu, tedy skutečně výrazné zlepšení!
Pokud se ale v prostoru Varšavské stávající
parkování zruší, jak to bude s rezidenty a s příjezdem k terminálu?
Ano, parkování osobních vozidel na území Varšavská - Tržnice jsme minimalizovali. Nahrazujeme je
však parkovacím domem ve velmi dobře dostupné
vzdálenosti - kolem dvouset metrů, v areálu dnešní
Správy lázeňských parků. Výsledkem bude, že
rezidenti budou mít v tomto parkovacím domě
vyhrazena místa a jejich parkování bude na rozdíl
ode dnešního stavu dostatečně kapacitní, vždy jisté, komfortnější a bezpečnější. Místo pro parkovací
dům bylo vybíráno a velmi uvážlivě, aby se jednak
vytěsnila automobilová doprava z Varšavské, ale
přitom, aby byly parkingy dobře dostupné. Varianty
parkovacích domů na protějším břehu řeky nebo
v jiných vzdálených lokalitách jsou z tohoto pohledu pro tento účel nepoužitelné.

Další kapacitní parkingy budou realizovány při
budoucí zástavbě na pravém břehu Ohře v místě
stávajícího Dolního nádraží. I zde budeou vyhrazena dostatečný počet míst pro rezidenty.
Zmizí stovky vozidel z Varšavské a okolí, ubude
hluk, exhalace a vizuální rušení s tím spojené.
Toto území se zklidní a bude věnováno pěším
a cyklistům. Nám se to zdá být přínosné a věcně
správné řešení. Lidé, kteří žijí ve vedlejší ulici
Zeyerově nebo T. G. Masaryka, jsou už po léta
zvyklí, že u domu nezaparkují, že nemají své auto
hned pod oknem. Přesto jsou tyto ulice považovány
za dobrou adresu, a to platí pro všechny pěší zóny
v centrech všech významných měst.
Příjezdy k terminálu a možnosti krátkodobého
stání na vyhrazených místech určených speciálně
pro tento účel jsou samozřejmostí. Stejně tak
možnost přijet osobním vozidlem před dům na pěší
zónu v režimu, stanoveném městem. Na druhou
stranu není možné, aby pěší zónu, která slouží
všem občanům a návštěvníkům Karlových Varů,
zneužívali majitelé obchodů a dalších provozoven
pro parkování svých vozidel takovým způsobem, že
je pro ostatní po mnoho hodin nevyužitelná.
Takže se nedomníváte, že se sníží kvalita života ve Varšavské a okolí, že dojde ke zhoršení
životního prostředí v tomto prostoru?
Vůbec ne, naopak. Již s ohledem ke zmíněnému snížení dopravy na Varšavské je zřejmé, že
se situace v tomto území zklidní. K tomu bude
rozhodující část Varšavské řešena jako pěší zóna
s vjezdem povoleným pouze pro zásobování.
Varšavská bude navíc od dopravy v Horově ulici
odstíněna budovou terminálu, takže bude velmi
klidná, a stane se bezpochyby vyhledávaným
městským prostranstvím a pěším korzem. Budova
terminálu je však natolik nízká, že nevytvoří
optickou bariéru pro byty ve vyšších podlažích
stávajících domů. Je nadevší pochybnost, že se
situace na Varšavské oproti současnému stavu
velmi zásadně zlepší.
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Nerozumíme obavám některých obyvatel z Varšavské, proč by se měly znehodnotit domy v jejich
ulici a klesnout jejich hodnota. Proto, že místo
stávajícího parkoviště se stánky před nimi bude
pěší zóna? Že na protější straně ulice bude stavba
s loubím a obchodním parterem? To naopak bude
motivovat k lepšímu obchodnímu využití vstupních podlaží všech stávajících nemovitostí. Že odpadne veškerý dnešní hluk a exhalace z dopravy
z Varšavské a okolí, a že navíc bude hluk z Horovy
ulice odcloněn budovou terminálu?
Karlovy Vary nemají funkční náměstí, nepřijdou
realizací terminálu na Varšavské o možnost mít
hlavní městské náměstí právě zde? Není škoda
naplnit tuto plochu pouze dopravní funkcí?
Skutečné, významné a funkční náměstí před
Tržnicí je mýtus. Náměstí v minulosti vznikala
přirozeně na křížení obchodních cest, kolem nichž
si měšťané začali stavět budovy pro obchod,
služby, pro bydlení. Tento proces měl vždy nějaký
logický vývoj a smysl. Klasická náměstí mají
svému významu odpovídající dimenzi, jsou na
nich významné městské stavby a dominanty, jsou
lemovány věncem obchodů a dalších atraktivních prvků. Slouží pro veřejný život, pro konání
hromadných akcí. Prostoru před Tržnicí toto vše
chybí. Má parametry možná zelného trhu, nikoli
však významného náměstí pro město velikosti
Karlových Varů. Prostranství před Tržnicí s ohledem k jeho malému rozměru a sklonu s převýšením téměř čtyři metry, s ohledem k tomu, že není
lemováno souvislým obchodním parterem, že zde
nejsou žádné významné instituce, nemá potenciál
stát se opravdovým a funkčním významným
karlovarským náměstím. Kolik osob by se na něm
vlastně mohlo shromáždit?
Je třeba si uvědomit, že součástí veřejného
prostoru jsou nejen veřejná prostranství, ale
i vnitřní prostory veřejných budov. Z toho pohledu
nový terminál nabízí nejen novou pěší zónu na
Varšavské jako veřejné prostranství celoměstského významu, propojující stávající síť pěších zón,
loubí, velkorysé zastřešené halové prostory, ale
i funkční veřejné prostranství na střeše budovy
pro relax, sport i pro možnost venkovních expozic
a mnoha dalších funkcí.
Právě to, že terminál není monofunkční dopravní
plochou, že je vícefunkčním objektem, významnou
veřejněprospěšnou stavbou, je tou novou kvalitou,
kterou do území přináší a tím ho zhodnocuje.
Ale pokud se vrátíme ke karlovarskému stigmatu
absence náměstí: Podle našeho názoru je správnější cestou pokusit se v budoucnosti rehabilitovat dnes zcela nevyužité náměstí Dr. Milady
Horákové a případně uvažovat o novém náměstí
v budoucí zástavbě na pravém břehu Ohře.
Musíme si totiž uvědomit, že budoucím rozvojem
města západně od Chebského mostu se přirozené
těžiště města posune západním směrem a tím
získají tyto lokality nový význam a kvalitu!
Když už jsme u problematiky náměstí, musíme
se vyjádřit k probíhající petici „Chceme náměstí,
ne nádraží“: bohužel i zde je patrná manipulace
a matení občanů. Mimo jiné se zde nepravdivě
uvádí, že součástí návrhu IDT jsou „dvouúrovňové

křižovatky“ ve zhlavích Chebského mostu. Stejně
tak je nepravda, že „díky výstavbě IDT vznikne
další překážka pěší a cyklistické komunikaci
v podobě nádražní budovy“. Naše řešení nejen
že nijak nezasahuje do stávajících tras, k tomu
navíc vytváří nové trasy pro pěší ia cyklisty a tím
nově propojuje dosud roztržené části města. Je to
z řešení komukoli a na první pohled patrné. Díky
přemístění autobusů z Dolního nádraží do prostoru Varšavské navíc propojíme město ve směru východ-západ a napravíme i toto stávající rozdělení,
též zmíněné v petici. A pokud má prostor před
Tržnicí opravdu sloužit jako „místo pro setkávání
všech Karlovaráků“, tak bude třeba bezpochyby
regulovat přístup, aby se neušlapali.
Narazili jsme na pěší dopravu. Jak je to tedy
s těmi novými trasami a „propojkami“?
Návrh výrazně posiluje pěší propojení mezi
Růžovým vrchem, Rybáři, Horním nádražím
a centrem města. K tomu nabízí bezpečnější,
zdravější a komfortnější řešení. Pěší a cyklistická
doprava jen prioritně vedena novou prosklenou,
zastřešenou a dostatečně širokou lávkou. Ta je
nejlogičtějším a nejkratším možným propojením
města ve směru sever - jih. Lávka je na karlovarské poměry navržena velmi čistě, jednoduše
a neokázale, jejím cílem nebude exhibovat.
Oboustranné chodníky podél Chebského mostu
zůstávají další možnou variantou. Kromě toho se
počítá s budoucím prodloužením pěší lávky u bývalé Hypernovy směrem k Tuhnicím a do zeleného
pásu na pravém břehu Ohře. Díky tomu vzniknou
nové dvě pěší trasy, které jsou situovány do strategických poloh a přitom odfiltrovány od obtěžující
automobilové dopravy. Lávky překlenou dnešní
bariéry v území - železnici, řeku Ohři a silniční
průtah - a významně posílí pěší a cyklistické trasy.
Zpříjemní tak občanům využívání jejich města.
No a Varšavská jako pěší zóna je bezesporu
obrovské zlepšení současného stavu: pěší mezi
Dolním nádražím a Tržnicí kličkují mezi masivní automobilovou dopravou. Stejně tak přímá

přístupnost terminálu z pěší zóny je úplně jiná
kvalita než dnešní chaotický a nebezpečný pohyb
pěších mezi autobusy u Tržnice.
A jak je to s cyklisty, též se ozvaly hlasy, že
s nimi v návrhu není počítáno?
Ale ano, studie s nimi počítá. Nově navržená lávka
spojující oba břehy Ohře znamená významnou
spojku nejen pro pěší, ale i pro cyklisty. Lávka je
propojena i s cyklotrasou Ohře na levém břehu
řeky a naplňuje tak velmi jednoduše a levně
koncepci cyklogenerelu. Je zachována a zlepšena
cyklotrasa i na pravém břehu řeky Ohře s možností nového komfortního vjezdu u Solivárny a dokonce i u nového vlakového terminálu. Funkční je
i cyklotrasa Varšavská - Zeyerova. Další propojení
je možné z Varšavské a Dr. Bechera směrem
k dnešnímu Dolnímu nádraží a dále do pobřežního
zeleného pásu.
U obou budov terminálu je počítáno s velkým
počtem stojanů na kola a dále jsou vytypována
místa pro cyklocentra s možností vypůjčení kol
a dalších služeb pro cyklisty.
Řešení je úměrné počtu cyklistů, kteří ve městě
této morfologie terénu jezdí. I zde je návrh efektivní. Není možno investovat stovky milionů do
cyklisticky zcela ideálních, ale pouze jednostranně
řešených opatření bez urbanistických, finančních a dalších vazeb, ku příkladu idea centrální
lávky dle cyklogenerelu, která se dají realizovat
uměřeně, funkčně a přitom řádově levněji. A to je
naše cesta.
Jaký je vlastně hlavní účel studie a jaký je její
výsledek?
Tato ověřovací studie je koncepční dokument pro
interní potřebu města, které si potřebuje ověřit
možnosti využití daného území a dle toho dále
postupovat. Rozhodně se nejedná o „projekt“.
Projekt je již konkrétní dokumentace, podle níž se
něco povoluje nebo staví.
Zadáním bylo ověřit, zda a za jakých podmínek lze
situovat integrovaný dopravní terminál do území
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odpovědi. Zjevně šlo především o předvolební
body před nadcházejícími krajskými volbami.
Spousta občanů, kteří přišli pro věcné informace,
znechuceně odcházeli. Chápali jsme je.
Na věcné informace jsme se snažili odpovídat.
Snažili jsme se vysvětlovat, že prezentovaná
studie není projektem a dokonce ani územně
plánovacím podkladem, že je pouze interním
koncepčním materiálem pro město, proto v ní
nejsou a nemohou být řešeny podrobnosti, neodpovídající této dokumentaci. Občanům z Varšavské jsme se snažili argumentovat, že nebudou
bydlet „Na Florenci“, že budou mít kde parkovat
a podobně.
Myslíme, že prezentace byla úspěšná, i následující ohlasy to potvrdily. Ovšem po přečtení některých médií, která se věnovala téměř výhradně
konfrontaci, jsme měli pocit, že jsme byli asi na
jiném projednání.
Varšavská – Horova - Tržnice a přijít s konkrétním
návrhem. To jsme udělali a můžeme konstatovat, že tento záměr možný je. To, že jsme studii
zpracovali v širším rozsahu, že nezahrnuje pouze
terminál, ale má ambice řešit i mnoho dalších
návazností, aby se konečně vyřešilo mnoho
dlouhodobě nerozlousknutých problémů, bylo
naše svobodné rozhodnutí. Stejně tak to, že jsme
ji zpracovali v mnohem větší podrobnosti, než
by mohlo být očekáváno, a proto může na první
pohled působit více exaktně.
V jakém stádiu je studie nyní a jaký bude další
postup?
Studie byla řádně dokončena a předána. Byla jednohlasně odsouhlasena Radou města. Nyní bude
projednána v zastupitelstvu a následně budou podniknuty další kroky, které budou už v režii města.
Studie je jen prvním krokem a na ní budou navazovat další cca 3 roky přípravných prací. Je to velmi
dlouhodobý proces. Pokud započítáme i předešlé
3 roky, tak přípravě tohoto významného projektu
bude věnováno celkem šest let.
Na návrhu studie jsme pracovali od února do června, pět měsíců. Během zpracování jsme průběžně
konzultovali s provozovateli veřejné autobusové
dopravy, odborem dopravy magistrátu (OD MMKV)
a s dopravním inspektorátem Policie České republiky (DI PČR), železniční část se Správou železniční
dopravní cesty (SŽDC), se zpracovateli studie
nových železničních zastávek a dalšími subjekty
byly velmi kladně hodnoceny dopravní návaznosti
a toky. Stejně tak jsme nalezli soulad s provozovateli veřejné dopravy.
Po zpracování návrhu studie jsme jej v období
červen - červenec prezentovali vedení města,
Radě a Zastupitelstvu města. Následně v srpnu
probíhaly prezentace v poradních orgánech města
– na strategickém výboru, v komisi architektury
a památkové péče, v komisi životního prostředí,
v komisi lázeňství a cestovního ruchu a podobně. Veškeré tyto orgány studii vzaly na vědomí
a doporučily její dopracování do čistopisu. Studii
jsme představili i médiím a veřejnosti na veřejném
projednání dne 4. října 2016. Mezitím jsme pracovali i na digitálním 3D modelu, který je nyní již též
dokončený.
20

krl° LISTOPAD

Jaké dojmy jste měli z veřejného projednání?
Byli jsme velice mile překvapeni zájmem občanů.
Veřejného projednání v sále Národního domu
se zúčastnilo více než 200, možná až 250 osob.
Veřejnému projednání jsme věnovali velkou péči,
tento záměr bezpochyby vyžaduje kvalitní prezentaci a o tu jsme se pokusili. V úvodu pan primátor
zdůvodnil potřebu terminálu, dále vysvětlil základní důvody vzniku této studie a celou dosavadní
tříletou genezi tohoto procesu.
Pak jsme prezentovali studii s podrobným
výkladem a projekcí. Poté se ke studii vyjadřovali
přizvaní dopravci a dopravní specialisté z OD
MMKV a DI PČR a ze SŽDC. Následně jsme se
věnovali oddílu „fakta a mýty“, abychom korektně
vyjasnili nejasnosti, dohady a informace vytržené
z kontextu, které se v mezidobí šířily médii a po
internetu a začínaly žít vlastním životem, přiživované některými konfrontačními informacemi
v některých médiích. Znovu s projekcí a názornými příklady. Celkem to bylo kolem třech hodin
profesionální práce. Potěšilo nás, že nás diváci po
prezentaci odměnili potleskem.
Pak následovala diskuse, která byla bohužel
z podstatné části veřejnou exhibicí programových
odpůrců tohoto záměru, které ani nezajímaly naše

Co podle vás Karlovým Varům přináší diskuse
kolem studie?
Určitě je pozitivní, že něco rozčeřilo místní stojaté
vody a vyvolalo diskusi. Doufáme, že se nyní nejen zastupitelé, ale i občané začnou více průběžně
zajímat o veřejné věci. Smutné je, že proces, který
trvá několik let, proces, z něhož vzchází průběžně
mnoho informací, který zapracovává mnoho připomínek a zjištění, nikoho „jakoby“ nezajímá. A to
až do doby, kdy se ho podaří projednat, doladit,
zohlednit vše důležité. Pak, navíc v předvolební
době, se náhle zvedne vlna „jakoby“ kritiky, která
vyvrcholí přehlídkou „jakoby“ rozhněvaných
politiků shodou okolností právě kandidujících
do Senátu nebo do krajského zastupitelstva. To
bohužel posouvá diskusi mimo půdu, na které se
lze něčeho užitečného dobrat.
Byli bychom rádi, kdyby občané města pochopili,
že je tato stavba určená jim a přijali ji za svou.
Aby se o ní zajímali nejen lidé z Varšavské, ale
i ze Staré Role a z Doubí, lidé cestující do Ostrova,
Chodova, do Prahy, kterým bude každodenně
sloužit.
Ale ať je to jakkoli, chápeme tento projekt jako
iniciační, který přinese do města novou dynamiku.

• INZERCE

Snadná cesta do lázní
Už po dvanácté připravila společnost Alžbětiny
lázně pro všechny Karlovaráky akci, ve které nabízí vybrané procedury za zvýhodněné ceny. Ceník procedur naleznete na webových stránkách
www.spa5.cz či přímo na prodejních místech,
kde vám také doporučí nejvhodnější kombinace
a jinou odbornou péči. Neváhejte a vyzkoušejte
procedury se zimní slevou nebo darujte svým
blízkým vánoční poukaz. A kdo si nevybere, pro
toho jsou k dispozici samozřejmě také další procedury za celoroční pultové ceny se slevou pro
konkrétní zdravotní pojiš´ťovny.
„Ti, kteří uvažují o lázeňských službách poprvé, případně neví, jestli je pro ně lázeňská péče
vhodná, mohou využít informaci na webu - program Poprvé v lázních, kde se dozví vše potřeb-

né,“ upozorňuje Stanislava Maulenová, lékařská
ředitelka Alžbětiných Lázní.
Návštěvníci jedinečných městských lázní už
léta oceňují kvalitní lázeňskou péči poskytovanou profesionálním a ochotným personálem.
„Těší nás, že je tady stabilní kolektiv, někteří
zaměstnanci dokonce pamatují doby hlubokého
socialismu,“ usmívá se Stanislava Maulenová. Například masérka Blanka Blažková pracuje v Alžbětiných lázních už 39 let. „Za tu dobu
má spoustu věrných zákazníků a není divu, má
opravdu zlaté ruce a vždy úsměv pro klienty,“
dodává lékařská ředitelka. Podobně Jana Sabová
masíruje v Alžbětiných lázních už 33 let, rašelinové zábaly aplikuje Alena Irmannová ještě o dva
roky déle. Lída Lidinská se stará o chod skladu
a úklid budovy 38 let, Anna Veselá tady uklízí už
21 let a našla by se celá řada dalších. „Ovšem
i zásluhou ostatních zaměstnanců na všech pozicích zde v Alžbětinkách panuje přátelská atmosféra,“ říká Stanislava Maulenová.
Však je také profesionalita celého týmu ruku
v ruce se silou přírodních léčivých zdrojů zárukou kvalitní lázeňské péče.
V Alžbětiných lázních nabízejí nejkompletnější
spektrum 60 léčebných procedur. Od tradičních
po zcela nové, relaxační a wellness procedury, při
kterých je využíván přírodní léčivý zdroj Karlovarska - vřídelní voda. Alžbětiny lázně patří mezi

největší odběratele karlovarské vřídelní vody
„pod jednou střechou“.
Návštěvníci Alžbětiných lázní mohou využít též
plaveckého bazénu a relaxačním bazénem, vířivkami, dětským brouzdalištěm, saunou, parní
kabinou.

Alžbětiny lázně přinášejí:

• záruku vysoké odborné péče při poskytování
lázeňských procedur
• přírodní léčivé zdroje - karlovarskou vřídelní
vodu a rašelinu
• jedinečnou paletu procedur a jejich
doporučené kombinace
• nabídku jednodenních či vícedenních
programů

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

眀眀眀⸀欀愀氀椀戀爀愀⸀挀稀
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• DOPRAVNÍ PODNIK / LÁZNĚ

Když mají autobusy svátek
V drahovických garážích Dopravního podniku
Karlovy Vary se 1. října konal Den otevřených
dveří. Na velké ploše stály různé druhy dopravních
prostředků – historických i současných autobusů,
hasičské vozy, vyprošťovací technika používaná
v případě havárií dopravních prostředků.
V dílnách pro opravu vozidel byly tentokrát
umístěny soutěžní stánky, kde si mohli malí
špunti v soutěži vypsané provozovatelem nechat
dát po splnění soutěžních úkolů do předtištěného
herního plánu potvrzující razítko o splnění úkolu.
Úkoly to byly roztodivné, někdy vyžadující pořádný
kus dovednosti a znalostí soutěžícího. Kutálení
pneumatikou mezi soutěžními brankami, kreslení
a vybarvování obrázků dopravních prostředků,
slalom na koloběžce či kole... a pro ty nejmenší
byly připravené skákací hrady. Všem pak posloužilo občerstvení pro doplnění sil po všem tom
soutěžení.
Velký zájem byl o možnost posadit se za volant
obrovských autobusů, hasičských vozů i jiných
dopravních a technických prostředků a nechat
se u toho vyfotografovat, aby všichni, kterým
akce z nějakého důvodu utekla, mohli žasnout
a závidět.
Velkou atrakcí pro starší návštěvníky byla
možnost vyzkoušet si za doprovodu zkušeného
instruktora roli samotného řidiče městského
autobusu. Třeba se mezi nimi našel budoucí řidič

městských autobusů, jichž je v současné době
v dopravním podniku nedostatek.
Na závěr úspěšné akce došlo k vylosování vítězů
celodenní soutěže a předání získaných cen.

Nové byty Svatošská Doubí
- byty v novostavbě IHNED k nastěhování
- posledních 15 bytů z celkem 47
- záruka 2 roky
- klidná lokalita mezi sídlištěm
a zástavbou rodinných domů
- nízké náklady na vytápění – PENB: C úsporná
- fond oprav jen 5 Kč / m² / měsíc
Ceny:
1+kk od 1.035.000 Kč
2+kk od 1.890.000 Kč
3+1
od 2.550.000 Kč

Parkovací stání a sklepní místnost
v ceně při rezervaci do konce roku 2016.

Regina Dostálová
+420 774 930 139
regina@loyd.cz
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Účastníci akce odcházeli domů spokojení a s nově
získanými zkušenostmi, o kterých při běžném
cestování autobusem napříč městem neměli ani
potuchy.
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• KULTURNÍ SERVIS
KMD karlovarské městské divadlo

Režie: Hana Franková

Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

10.11. 15.00 Finále kategorií Junior a Opera
s orchestrem
51. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka
Na programu zazní árie ze světových oper. O laureátech
a vítězích rozhodne odborná mezinárodní porota ve složení
Peter Dvorský – předseda poroty, Gabriela Beňačková,
Magdaléna Hajóssyová (Slovensko), Sarah Meredith
Livingston (USA), Eva Randová, Antonio Carangelo (Itálie),
Jürgen Hartfiel (Německo), Mariano Horak (Švýcarsko),
Ondřej Hučín, Martin Otava a Zdeněk Šmukař.
Karlovarský symfonický orchestr diriguje František Drs.

VII. ročník divadelního festivalu BEST FEST
1.11.
19.30 William Shakespeare: Romeo a Julie
Divadelní spolek Kašpar, 6. festivalové představení
Monteci, Kapuleti a Kašpaři! Nejslavnější milostný příběh
v jedinečné úpravě. Vrcholná tragédie autora, od jehož
smrti letos uplynulo čtyři sta let, adaptovaná pro osm
postav, aniž by se cokoliv ubralo na sdělnosti příběhu a síle
prožitku, kterou tato hra nese. Původních více jak dvacet
postav schází tedy opravdu málokomu. Zasněte se s námi
– rozpálené ulice krásné Verony, dva znepřátelené rody
a mladá láska. Hudbu na jevišti živě reprodukuje KRLESS
(Josef Vondráček, Petr Marek, Martin Hrbek, Jan Klíma).
Hrají: Matouš Ruml, Tereza Rumlová, Jan Potměšil, Ilona
Svobodová, Petr Lněnička, Martin Hofmann, Aleš Petráš,
Adrian Jastraban/ Petr Halíček.
Režie: Jakub Špalek
2.11.
19.30 The Backwards Tour 2016 - koncert
Beatles revival z Košic
V rámci aktuálního Tour 2016 se představí se svou
hudebně-vizuální show Beatles Legends, která mapuje
celé období tvorby legendárních Beatles. Od radostných
začátků plných osvědčených hitů období Beatlemánie
přechází ve druhé části ke skladbám z alba Rubber Soul
a Revolver. Ve třetí části diváci uslyší hudebně vyzrálé a na
interpretaci náročné hity z alb Sgt. Pepper´s a Magical
Mystery Tour a nakonec písně z období „Abbey Road“ (Let
It Be, Hey Jude, Something, Here Comes The Sun, Ob-la-di
Ob-la-da, atd.).
4.11.
19.30 Fjodor Michajlovič Dostojevskij:
Bratři Karamazovi
Činoherní klub, 7. festivalové představení
Který ze čtyř bratrů zabil starého Karamazova? A je starý
Karamazov – stejně jako Bůh – skutečně mrtev? Nejen
díky svrchovanému hereckému výkonu Juraje Kukury, který je na českých scénách opravdu nevídaný, ale i zásluhou
citlivé aktualizace dávné Schormovy dramatizace vznikla
vynikající inscenace, z níž nespustíte oči ani vteřinu.
Hrají: Juraj Kukura, Martin Finger, Igor Ozorovič/ Michal
Čapka, Honza Hájek, Matěj Dadák, Gabriela Míčová,
Natálie Puklušová, Ivana Uhlířová
Režie: Martin Čičvák
6.11.
19.30 Francis Veber: Blbec k večeři
Divadlo Bez zábradlí
Při srážce s blbcem se může rozsvítit i takzvanému „inteligentovi". Přesto si raději dvakrát rozmyslete, než někoho
prohlásíte za blbce. Může se vám stát, jako v této bláznivé
komedii, že se na váš účet bude bavit někdo jiný.
Hrají: Václav Vydra, Josef Carda, Rudolf Hrušínský,
Veronika Freimanová, Jana Švandová, Zdeněk Žák, Jana
Boušková
Režie: Jiří Menzel
8.11.
19.30 Štěpán Benyovszký, Tom Rychetský
a kol.: Airground (trailer)
Cirk La Putyka, 8. festivalové představení
O cestě k samostatnosti a pohrávání si se zemskou
přitažlivostí. Klesání i stoupání v jímavém příběhu, v němž
se cirkusová umění (závěsná akrobacie, acro-yoga a další)
prolínají s živou hudbou a s prvky pohybového a tanečního
divadla. Každý se musíme rozhodnout, jak naložíme se
životem, i když to není jednoduchá volba. Nahlédněme tedy
do jednoho životního příběhu a nechme se inspirovat k novým vzletům. Událost, která balancuje na hraně několika
divadelních tvarů. Co se stane, když neudržíme rovnováhu?
Hrají: Anna Schmidtmajerová, Šárka Bočková, Tereza
Toběrná, David Hlaváč
9.11.
19.30 Anna Barkovová: Anna
Divadlo Dagmar, 9. festivalové představení
Scénická kompozice z poezie, prózy, deníků a korespondence ruské lágrové básnířky Anny Barkovové, která mezi
roky 1934 až 1965 strávila více než dvacet let života
v sovětských gulazích a další léta v mezidobí ve vyhnanství.
Hrají: Hana Franková a Magdaléna Hniličková
Režie: Jan Hnilička
Hana Franková: Osm statečných
Divadlo Dagmar
Scénická kompozice o moskevské demonstraci proti okupaci ČSSR v roce 1968 vychází zejména z knihy Natalie
Gorbaněvské Poledne a ze sborníku dokumentů a rozhovorů Za vaši a naši svobodu editora Adama Hradilka.
Hrají: Sabina Vojvodová, Magdaléna Hniličková, Tereza
Pachtová, Ondřej Pečený, Martin Jurajda, Jan Hnilička, Jiří
Švec, Ladislav Karda
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11.11. 19.30 Operní galakoncert
51. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka
Slavnostní ceremoniál a závěrečný koncert vítězů
a laureátů 2016 s orchestrem. Na programu zazní árie
ze světových oper: Bizet – Carmen, Dvořák – Rusalka,
Jakobín, Mozart – Don Giovanni, Die
Zauberflöte, Dvořák: Rusalka, Puccini – Bohéma, Tosca,
Verdi – Rigoletto, La traviata, Il trovatore, Don Carlos, La
forza del destino, Smetana – Prodaná nevěsta a další.
Karlovarský symfonický orchestr diriguje František Drs.
12.11. 19.30 Petr Iljič Čajkovskij: Evžen Oněgin
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Opera je uvedena v ruském originále s českými titulky.
edna z nejslavnějších oper romantismu na motivy Puškinova románu, který se ve své době stal doslova kultovní
četbou. Velkolepý příběh cynického mladíka z Petrohradu
Evžena Oněgina a citlivé dívky Taťány je plný emocí
a životních zvratů.
Účinkuje sbor, balet a orchestr Divadla J. K. Tyla Plzeň
Dirigent: Jiří Štrunc
Režie: Tomáš Pilař
13.11. 15.00 Nikolaj Robertovič Erdman, Jana
a Jurij Galinovi: Mrazík
Docela velké divadlo Litvínov
Výpravná pohádka na motivy Erdmanova scénáře k proslulému filmu o Nastěnce a Ivánkovi, hloupé Marfuše a zlé
maceše, o dědu Mrazíkovi a dědečku Hříbečkovi, o zlé
ježibabě, ale také o tom, že láska a dobrota vždycky zvítězí
nad zlobou a nenávistí.
Hrají: Zuzana Bartošová, Petr Kozák, Lenka Lavičková,
Jana Galinová, Robert Stodůlka, Petr Erlitz, Lukáš Masár
Režie: Jurij Galin
14.11. 19.00 Den tance
vstup zdarma
15.11. 19.00 CHvění slov
vstup zdarma
16.11. 19.00 Slavnostní koncert
vstup zdarma
Festival tvorby základních uměleckých škol Karlovarského
kraje 2016 - pronájem. Pořádá: Krajská umělecká rada
ZUŠ Karlovarského kraje s podporou Krajského úřadu Karlovarského kraje a ve spolupráci s Karlovarským městským
divadlem. K uspořádání již pátého Festivalu tvorby ZUŠ
podnítily organizátory příznivé ohlasy festivalů v dřívějších letech – a především zájem veřejnosti. V programu
tří večerů se představí žáci tanečního oboru, literárně
dramatického oboru a hudebního oboru všech dvaceti ZUŠ
Karlovarského kraje.
18.11. 19.30 Arnošt Goldflam: Ředitelská lóže
Agentura Kateřina Schauerová
Převzaté představení z Divadla v Řeznické. Tragikomický
příběh o přátelství dvou starých a zapomenutých herců,
kteří spolu dožívají v domě seniorů. K srdci si příliš
nepřirostli, jeden z nich je dokonce nesnesitelně samolibý,
ale nakonec mají jen jeden druhého a své divadelní zážitky
a touhy. Chlapské přátelství, rivalita i lásky dvou starých
komedientů v černé komedii.
Hrají: Stanislav Zindulka, Alois Švehlík
Režie: Arnošt Goldflam
19.11. 19.00 Všechny cesty vedou do KMD – Noc
divadel 2016
Slavíme sedm set let od narození Karla IV. - a tak jsme se
tuto Noc divadel rozhodli dát nejkarlovarštějšímu z českých
mocnářů jako narozeninový dárek. Naši diváci uvidí něco
z toho, co se nevešlo do úspěšné inscenace Karel IV.
aneb Strasti Otce vlasti (Zač je toho Loket), zvolí, která
z Karlových manželek byla nejkrásnější, dozvědí se i to, co
by o Karlovi IV. i karlovarském divadle raději nevěděli, jako
vždy se utkají o vstupenky do divadla a budou svědky nejednoho zázraku. Noc strávená s Karlem IV. bude pikantní,
rozmarná i zábavná! Moderátorem večera bude jako vždy
Viktor Braunreiter.

21.11. 19.30 Renato Giordano, Rodolfo Sonego:
Vím, že víš, že vím...
představení pro uzavřenou společnost
23.11. 19.30 Halina Pawlowská: Manuál zralé
ženy – talk show
Zbrusu nová zábavná one woman talk-show, inspirovaná
nejnovější knihou Manuál zralé ženy Haliny Pawlowské.
Halina Pawlowská je nejprodávanější českou spisovatelkou, také scenáristkou, moderátorkou a publicistkou.
Obdržela řadu ocenění, například Českého lva v kategorii
Nejlepší scénář za film Díky za každé nové ráno nebo,
dokonce třikrát, televizní cenu TýTý za Pořad roku Banánové rybičky. Zájemci si v průběhu večera mohou zakoupit
a také nechat podepsat Halininy knihy, či se mohou se
spisovatelkou nechat vyfotit.
25.11. 10.00 Jiří Brdečka, Oldřich Lipský, Radek
Balaš, Ondřej Brousek: Adéla ještě nevečeřela –
veřejná generální zkouška
Koprodukce Západočeského divadla v chebu, Karlovarského městského divadla a Karlovarského symfonického
orchestru
Muzikál pro celou rodinu podle slavné filmové komedie.
Neporazitelný soukromý detektiv Nick Carter přijíždí do
Čech pomoci místní policii s případem. Podaří se mu
překazit ďábelské plány zločinného hraběte von Kratzmar
a zachránit květ nevinnosti líbezné Květušky? Navazujeme
na Divotvorný hrnec, půjde totiž opět o chebsko-karlovarskou koprodukci. Vedle herců spolupracujících s Karlovarským městským divadlem uvidíte a hlavně uslyšíte
Karlovarský symfonický orchestr, který bude produkci živě
doprovázet.
Hrají: Dominick Benedikt, Radek Bár, Petr Batěk, Pavel
Marek, Karolína Jägerová, Vuk Čelebić, Jarmila Šimčíková/
Lucie Domesová, Jindřich Skopec/ Karel Beseda, Miroslav
Sabadin, Pavla Janiššová, Vladimíra Vítová, Barbora
Mošnová, David Beneš, Jiří Švec, Pavel Richta, Radmila
Urbanová, Daniela Šišková
Režie: Zdeněk Bartoš
26.11. 19.30 Jiří Brdečka, Oldřich Lipský, Radek
Balaš, Ondřej Brousek: Adéla ještě nevečeřela –
premiéra
Koprodukce Západočeského divadla v chebu, Karlovarského městského divadla a Karlovarského symfonického
orchestru
29.11. 19.30 Jiří Hubač: Stará dobrá kapela
Divadlo Palace
Křehká a něžná romantická komedie o stáří, lásce, snech
a síle přátelství, kterou proslavilo legendární televizní
zpracování nazvané Nezralé maliny. Někdejší repetent
Beďar svolá abiturientský večírek píseckého gymnázia po
50 letech. Vrcholem večírku má být koncert znovuobnovené studentské kapely. Při jejích zkouškách se po dlouhých
letech setkávají také dva bývalí kamarádi na život a na
smrt, jejichž přátelství rozbila láska k jedné spolužačce.
A zkoušky kapely se mění v bitevní pole obou soků v lásce.
Hrají: Václav Postránecký, Svatopluk Skopal, René Přibil,
Zdeněk Maryška/ Karel Vlček, Václav Helšus, Johanna
Tesařová/ Zdena Herfortová, Naďa Konvalinková
Režie: Zdeněk Hruška
30.11. 19.30 Irena Dousková: Hrdý Budžes
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky
Ireny Douskové. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy Helenka Součková, nás zkoumavým
i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází
tragikomickými roky husákovské normalizace. V prostředí
školy a divadla v jednom nejmenovaném okresním městě
se odvíjí sled komických příhod, trapných zážitků, drobných i větších neštěstí. Barbora Hrzánová obdržela za roli
Helenky cenu Thálie 2003 za mimořádný jevištní výkon.
Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková/ Marcela Šiková,
Libor Jeník
Režie: Jiří Schmiedt

KSO karlovarský symfonický orchestr
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, tel.: 353 228 707-8,
www.kso.cz
10.11. 15.00 Finálový koncert Mezinárodní
pěvecké soutěže Antonína Dvořáka
Karlovarské městské divadlo
11.11. 19.30 Závěrečný koncert Mezinárodní
pěvecké soutěže Antonína Dvořáka
Program a sólisté dle výsledků soutěže v Karlovarském
městském divadle.
Dirigent: František Drs

• KULTURNÍ SERVIS
16.11. 19.30 Klavírní recitál
Grandhotel Ambassador Národní dům
Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku - 1. řada
Sergej Rachmaninov: Etudes-tableaux (výběr)
Modest Petrovič Musorgskij: Obrázky z výstavy
Klavír: Martin Kasík
23.11. 19.30 Musorgskij
Grandhotel Ambassador Národní dům
Modest Petrovič Musorgskij: Noc na Lysé hoře
Modest Petrovič Musorgskij: Písně a tance smrti
Modest Petrovič Musorgskij: Obrázky z výstavy
Bas: Boris Prýgl
Dirigent: Jan Kučera

DIVADLO HUSOVKA
Husovo nám. 270/2, 360 01 Karlovy Vary
Telefon: 353 333 322
2.11.
19.30 Jan Burian a Bizarre Band
Jan Burian a osmičlenné mezižánrové hudební těleso
vedené Zdeňkem Dočekalem a Dušanem Navaříkem,
navázali spolupráci. V dubnu poprvé vystoupili v Divadle
Archa, na počátek listopadu se vydávají na společné turné,
v jehož rámci se zastaví i v Husovce.
9.11.
19.30 Vertigo
Vertigo je jedna z nejoriginálnějších českých skupin, která
vzešla z jazzu, ale postupem času se svými hudebními
přesahy dopracovala ke zcela svébytnému zvuku. Kreativita, totální improvizace, ale též sofistikované kompozice
zasahující místy až do oblasti soudobé vážné hudby.
Kapela dříve známá jako Vertigo Quintet zahrnuje v řadách
stálých členů dříve hostující Dorotu Barovou a představí
vám nejnovější studiové album s názvem Taj.
10.11. 19.30 Robert Křesťan a Druhá tráva
Druhá tráva je řazena mezi špičku na folk & country scéně
nejen doma, ale i v zahraničí. Autorská a interpretační
výjimečnost Roberta Křesťana a mimořádná instrumentální
zdatnost členů skupiny, která jako jedna z mála českých
kapel pravidelně každý rok absolvuje turné po USA.
12.11. 19.30 Indialucia
Indialucía je hudební projekt, který propojuje dva fascinující
hudební žánry – indickou muziku a flamenco – hudebně
i lidsky. Oba žánry mají historicky podobné základy. Improvizace a rytmus jsou základními prvky obou stylů a jsou
klíčové pro hudební vývoj.
16.11. 19.30 Zrní
Kapele Zrní jsou žánry fuk. A když se jich někdo zeptá,
odpoví: něžný artbrut, kladenskej uhelnej zen. Jde o koncertní špičku, jakmile je uslyšíte naživo, dostanou vás.
A proto na ně lidi chodí. Jejich projev je stejný jako jejich
muzika. Osobitý, hypnotický, hutný, energický, uvěřitelný.
Ačkoliv zpívají česky, jsou světoví.
18.11. 20.00 V.A.D. Kladno - Kazimír Lupinec:
Upokojenkyně
Je třeba zabít babičku, aneb skoro realistická komedie
z prostředí domova pro seniory. Poslední přání, vztahy v rodině i v domově a plejáda lehce ujetých postav. Televize
a banalita. Lehkost a nadhled. Humor tak černý, že by se
dal vypít místo kafe. A smích, který snadno zabolí. Představení se probojovalo až na Jiráskův Hronov a je součástí
občasné divadelní přehlídky Karlovarský Harlekýn.
20.11. 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 ztracený 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 karlovarští Indiáni, režie Petr Richter.
22.11. 19.30 Klara.
Pod značkou Klara. stojí Klára Vytisková, která patří k nejtalentovanějším a zároveň nejrespektovanějším zpěvačkám
české klubové scény. Tento rok si odnesla cenu Anděl jako
zpěvačka roku. Působila v kapele Toxique, ale v posledních
letech o sobě dává vědět především sólově. V současné
době tráví Klara. hodně času na klubových a festivalových
pódiích, kde prezentuje svoji skvělou desku Home, která
vyšla v listopadu 2015.
24.11. 19.30
Divadlo LouTKa - Proces
„Slyšíš ho Viliame, souhlasí, že nezná zákon a přitom
tvrdí, že je nevinný. Obávám se, že ho ještě ucítí na vlastní

kůži.“ Loutkové zpracování románu France Kafky - Proces.
Divadelní spolek Loutka (divadlolo.webnode.cz).

GALERIE UMĚNÍ

25.11. 19.30 The Fellas, Lake Malawi a Thom
Artway
Domácí The Fellas vydali v září své druhé dlouhohrající
album „Scarecrow“ (česky Strašák), které vypráví o boji
s úzkostmi a depresemi. I přes těžké téma je album
překvapivě pozitivní a plné naděje. „Sáhl jsem si na dno,
ale temné písničky jsem nikdy skládat neuměl ani nechtěl.
Chci vyprávět o naději a šířit pozitivní energii,“ komentuje
album zpěvák a kytarista kapely Jonny Anděl. Kapela
zahraje v Husovce svůj jediný klubový koncert v roce 2016.
Jako host přijede naděje českého hudebního exportu Thom
Artway, který zaujal singlem „I have No Inspiration“.

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

27.11. 15.00 King Kong aneb Co uděláme s tou
opicí?
„Vždycky jsem chtěl být gangster. Když se mě nějaká teta
zeptala kdo chci být, tak jsem řekl, že chci být gangster, vytáhl
jsem bouchačku a zastřelil ji - pafff......paff......“ Hrají duo
BendersKindl a Loutky z DivadlaLo (divadlolo.webnode.cz).
Představení pro celou rodinu s dětmi od 5 let.

KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 233 933
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinodrahomira.cz
1.11.
17.00 Dítě Bridget Jonesové
1.11.
19.30 Anthropoid
2.11.
17.00 Vernisáž Jan Pelc/Korelace
2.11.
19.30 Rolling Stones: Havana Moon
3.11.
17.00 Anthropoid
3.11.
19.30 Filmový klub
4.11.
po celý den Caminos
5.11.
po celý den Caminos
6.11.
po celý den Caminos
7.11.
17.00 Dítě Bridget Jonesové
7.11.
19.30 Anthropoid
8.11.
17.00 Julieta projekce pro seniory
8.11.
19.30 Punk´s Not Dead
9.11.
17.00 Ostravak Ostravski
9.11.
19.30 Bezva ženská na krku
10.11. 18.00 galerie Drahomíra - Milan Kozelka Fastfood, Jazz And Poezie
10.11. 19.30 Filmový klub
11.11. 19.30 Pohádky pro Emu
12.11. 14.30 Trollové
12.11. 17.00 Bezva ženská na krku
12.11. 19.30 Pohádky pro Emu
13.11. 14.30 Trollové
13.11. 17.00 Normální autistický film
13.11. 19.30 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny
14.11. 19.30 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny
15.11. 17.00 Pohádky pro Emu
15.11. 19.30 Je to jen konec světa
16.11. 17.00 Pohádky pro Emu
16.11. 19.30 Bratříček Karel
17.11. 17.00 Fantastická zvířata a kde je najít
17.11. 19.30 Filmový klub
18.11. 17.00 Fantastická zvířata a kde je najít
18.11. 19.30 Fantastická zvířata a kde je najít
19.11. 14.30 Trollové
19.11. 17.00 Fantastická zvířata a kde je najít
19.11. 19.30 Fantastická zvířata a kde je najít
20.11. 14.30 Trollové
20.11. 17.00 Fantastická zvířata a kde je najít
20.11. 19.30 Bratříček Karel
21.11. 17.00 Bratříček Karel
21.11. 19.30 Fantastická zvířata a kde je najít
22.11. 17.00 Bezva ženská na krku
		
projekce pro seniory
22.11. 19.30 Rodinné štěstí
23.11. 17.00 Café Society
23.11. 19.30 Hologram pro krále
24.11. 19.30 Filmový klub
25.11. 19.30 Noční zvířata
26.11. 14.30 Odvážná Vaiana
26.11. 17.00 Pohádky pro Emu
26.11. 19.30 Americká idyla
27.11. 14.30 Odvážná Vaiana
27.11. 17.00 Bratříček Karel
27.11. 19.30 Fantastická zvířata a kde je najít
28.11. 19.30 Agnus dei
29.11. 17.00 Bezva ženská na krku
		
projekce pro seniory
29.11. 19.30 Dívka ve vlaku
30.11. 19.30 Pohádky pro Emu

VÝSTAVY:
10.11. 17.00 Václav Balšán – obrazy, kresby
Vernisáž výstavy Václava Balšána (1949) představí tvorbu
posledních několika let - malby a kresby energického
malířského gesta i zvučné barevnosti vážící se především
k přírodě a k procesům formování a utváření krajiny.
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.
2.11.
17.00 Hudební salón s Gabrielou Beňačkovou
Pořad vyprávění, vzpomínek a několika árií z Rusalky v podání první dámy české opery připravil Bel Canto Club.
3.11.
19.00 Dialogy s historií s architektem
Petrem Leškem
V druhém díle cyklu přednášek o propojení soudobé
architektury s historickým kontextem místa se představí
architekt Petr Lešek ze studia Projektil architekti (např.
Národní technická knihovna v Praze). Setkání nad úspěšnými a obohacujícími realizacemi mladého týmu Projektil
architekti může být v mnohém inspirací.
8.11.
19.00 Podzimní koncert komorního sboru
Collegium Vocale Jiřího Štrunce
Koncert ženského pěveckého sboru, umělecká vedoucí
Jarmila Štruncová, host Monika Cimprich (housle). Zazní
hudba autorů 19. a 20. století (A. Dvořák, Z. Lukáš, J.
Bažant, J. Hanuš, P. Eben, C. Franck, V. Neumann, A.
Piazzolla, E. Bloch).
15.11. 19.30 Tara Fuki
Dvě violoncella, dva hlasy, Andrea Konstankiewiczová
a Dorota Barová - intimní muzika plná emocí, osobité
poetiky, křehké dynamiky a bohatého výrazu obohacená
o otisky různých hudebních stylů s příchutí dálek, vytváří
originální krasohled ženského nitra.
22.11. 17.00 Komentovaná prohlídka výstavy
Václava Balšána
Výstavou svých prací z posledních let provede autor obrazů
a kreseb Václav Balšán.

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
2.11.
17.00 Jan Pelc – Korelace, Práce na papíře
Vernisáž výstavy představí volnou tvorbu, které se
v současnosti hlavně věnuje karlovarský grafický designer
Jan Pelc. Od roku 1969 pracoval jako grafický designer
převážně pro kulturní instituce. Po emigraci v letech
1987–1996 žil a pracoval v Německu, získal několik
ocenění za návrhy loga a jednotného vizuálního stylu. Po
návratu do České republiky na konci roku 1995 spoluzakládal obor Grafický design na Střední průmyslové škole
keramické v Karlových Varech, kde vyučoval do roku 2009.
V letech 2006–2016 působil jako odborný asistent na
Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské
univerzity v Plzni. Vyučoval Základy grafického navrhování
a Typografie. Jan Pelc se účastnil mnoha oborových výstav
v České republice a zahraničí, měl několik samostatných
výstav a jeho práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v České republice, Německu, Švýcarsku a Itálii.
10.11. 18.00 Poezie & Jazz: Milan Kozelka - Fastfood
V pokračování cyklu se vrátí Poetická skupina Drahomíra
a hudební skupina Jazz Apetit k básnickému dílu performera
a spisovatele Milana Kozelky, kdy představí jeho posmrtnou
básnickou sbírku Fastfood a doplní je dalšími ukázkami z autorovy bohaté básnické tvorby. Sbírka Fastfood je poslední
autorizovanou Kozelkovou knihou, která volně uzavírá trilogii
provokativních sbírek básní Semenště zmrdů a teteliště
zmrdů. Ve Fastfoodu se autor nevyhýbá ostřejším komentářům doby s ironií sobě vlastní, které byly plné předchozí dvě
zmíněné sbírky, ubylo ale textů politicky laděných a je zde
naopak několik básní osobnějších, meditativnějších.
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• KULTURNÍ SERVIS
MĚSTSKÉ GALERIE KARLOVY VARY
Stará Louka 26, 260 01 Karlovy Vary
tel: 777 266 818, www.mgkv.cz
otevírací doba: denně 10.00 až 18.00
9.11.
17.00 Kamila Horáková: Cestou necestou
Vernisáž prodejní výstavy plzeňské malířky. Výstava potrvá
do 23.11.

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

GALERIE SUPERMARKET
Galerie SUPERMARKETwc, podchod u Dolního nádraží,
Karlovy Vary
www.supermarketwc.cz, tel.: 774 232 048
výstava
13.10. - 2.12. Umění se rozloučit
Parte, kondolenční listiny, urny, květinová vazba i náhrobky… To vše jsou věci, které mohou být navrženy
a vytvořeny tak, aby s důstojností a úctou vyjádřily odchod
blízké a milované osoby. Netradiční výstavou vám nabízíme
inspiraci, příležitost k zamyšlení i upřímný a otevřený
pohled na téma, které stále zůstává pro řadu lidí tabu.
17.11. po 18.00 Banáni v galerii
Přátelské posezení se svařákem, svíčkami a dokumentem
k oslavě svátku svobody.

GALERIE DUHOVÁ PALETA
Sokolovská 35, 360 05 Karlovy Vary
tel.: 353 449 131, www.zsazus.cz
otevírací doba: PO až ČT 15.00 - 18.00
2.11.
17.00 Vernisáž: Muraz Martyrosian
Výstava potrvá do 23. listopadu.
9.11.
17.00 Vystoupení: žáci Jiřiny Rottové
Literárně dramatický obor ZUŠ Antonína Dvořáka.
16.11 17.00 Vystoupení: žáci Štěpánky Kačerové
Lovacké
Dramatický obor a obor autorské tvorby ZŠ a ZUŠ Karlovy
Vary.
30.11. 17.00 Vystoupení: Byl jednou jeden král
MŠ Na Kopečku Karlovy Vary.

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 02
VÝSTAVY:
do 20.11. Zdeněk Sýkora fotografem, 1937 - 1945
Šedesátka fotografií, které se dochovaly v archivu Lenky
a Zdeňka Sýkorových v Lounech, představuje téměř
neznámé umělecké začátky Zdeňka Sýkory. Autor, jenž
se později profiloval především jako malíř, dosáhl ve
40. letech 20. století úspěchů i se svými avantgardními
černobílými snímky.
24.11. 17.00 Václav Sika, Ze života hmyzu a lidí
Vernisáž výstavy. Václav Sika (1955), výtvarník, který své
umělecké působení spojil s rodnými Domažlicemi a Plzeňskem bude prezentovat cyklus realistických portrétů
a rostlinných motivů.
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je
prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE:
29.11. 16 – 18 hodin, Nitěná grafika
V rámci výtvarné dílny Zdeňky Bílkové si dospělí i děti
vytvoří přáníčka k různým příležitostem i drobné dekorace
technikou nitěné grafiky.

JAZZFEST KARLOVY VARY – SOKOLOV 2016
Hudební klub CRUX, Karlovy Vary
5.11.
20.00 Pam Steebler Band (USA, CZ)
Pam Steebler (voc), Marek Novotný (pi), Adam Tvrdý (g),
Petr Tichý (b, db), Tomáš Vokurka (dr).
V její hudbě lze slyšet odkazy Joni Mitchell a Alanis
Morissette, které Pam Steebler přetavila do vlastního
originálního soundu. Talentovaná zpěvačka, absolventka
světoznámé bostonské Berklee College of Music, představí
své písně s rockovým nápřahem v jazzovém hávu s českými jazzovými a multižánrovými hudebníky, vedenými
vynikajícím pianistou Markem Novotným. Více informací na
www.jazzfest.cz.

LIDOVÝ DŮM KARLOVY VARY
27.11. 10.30 Kouzelná školka - Michalovi mazlíčci
Po čtyřech letech nové autorské přestavení Michala
z Kouzelné školky, zábava, soutěže, aktivní zapojení všech
dětí a zážitek s Michalem!

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY
4.11.
18.00 Salafijský wahhábismus. Výzva či
hrozba?
Na faře v Rybářích přednáší ThDr. Martin Chadima, Th.D.,
teolog, filosof, pedagog a duchovní CČSH. Více na www.
farnoststararole.cz, www.akavar.webzdarma.cz.
18.11. 19.00 Můj život s křesťanskou menšinou
Fara v Rybářích. Postřehy z devíti let života v muslimském
světě (Pákistán, Libanon, Egypt) Günthera Ecklbauera, OMI
z kongregace misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné.
19.11. 9.00 Milosrdní jako Otec
Kostel Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli.
Přednáší a vede ve výborné češtině Günther Ecklbauer,
OMI. Pořádá Křesťanská akademie Karlovy Vary a Římskokatolická farnost Stará Role.

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
ST
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 oddělení, tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT
13.00 – 17.00
ST
12.00 – 15.00
PÁ
12.00 – 16.00
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

MUZEUM KARLOVY VARY

Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací
dobu:
PO, ÚT, ČT
9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00
ST		 ZAVŘENO
PÁ		
12.00 – 16.00
1. – 30.11.
Mandaly
Výstava mandal Elišky Petrovské.
1.11.
17.00 Vernisáž k výstavě Mandaly

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

3.11.
Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela
Pěšky z České republiky až k oceánu na západ Španělska

listopad: Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený
pouze pro 2 osoby. Konkrétní termín nutno dojednat na tel.
354 224 111 nebo 606 928 844.

26

krl° LISTOPAD

s Patrikem Kotrbou.
24.11. 17.00 Prvorepublikové četnictvo a dějiny
zločinu
Přednáška PhDr. Vladimíra Bružeňáka na téma Prvorepublikové četnictvo a dějiny zločinu v západních Čechách před
2. světovou válkou.
do 30.11.
Městská knihovna Karlovy Vary ve
fotografii
Výstava fotografií ve vstupních prostorách knihovny.
Plášť pro Karla IV. Nejen návštěvníci knihovny mohou 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 hodin. 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 hodin.
Každé úterý od 15.30 do 16.10 Hrajeme si pohybem – pro
předškolní děti
Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační a pohybové
aktivity rodičů s dětmi ve věku 3-7 let. Kapacita je omezena, předchozí domluva na tel. 353 221 365/27, e-mail:
k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.cz
Každý čtvrtek od 16.00 hodin Čtenářský klub
Určeno pro děti 2. – 5. tříd. Informace na tel. č. 353 221
365/21, Bc. Ludmila Křivancová.

ALŽBĚTINY LÁZNĚ
15.11. 17.30 Vít Syrový: Tajemství kosmetiky
Přednáška Ing. Víta Syrového na téma: Tajemství kosmetiky
aneb Jak se vyznat v názvech uvedených na obalech
kosmetických prostředků. Rezervace vstupenek na webu:
www.prednasky-psychologie.cz nebo na tel. 606 818 860.
Pořádá: Renata Střihavková

SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ
Areál Svět záchranářů se nachází za KV Arenou hned vedle
nové míčové haly, Západní ulice 1822, Karlovy Vary
tel.: 608 953 862, 777 572 576, email: info@zachrannykruh.cz, facebook „Svět záchranářů“, www.svetzachranaru.cz
9.11.
14.00 Senior akademie: Formy zabezpečení majetku
23.11. 14.00 Senior akademie: Prevence domácího násilí
Dopolední provoz je určen vzdělávání dětí a žáků mateřských, základních a středních škol a to vždy od 8 do 12
hodin.
Probíhají zde zdarma tyto programy:
Svět zdraví, Svět bezpečí, Svět ohně, Svět rizik, Mimořádné
události, Dopravní výchova
Odpoledne je otevřeno pro veřejnost – každý všední den
a v sobotu vždy od 13 do 17 hodin.
V rámci této provozní doby můžete využít moderní dopravní
hřiště se semafory, nebo se jen tak projít po areálu a dozvědět se celou řadu zajímavých informací.
V provozu je úplně nové dětské hřiště a připravili jsme pro
vás záchranářskou stezku, při které plníte úkoly a dozvíte
se spoustu užitečných věcí.
Ve Světě záchranářů je možné využít i nabídku Vzdělávacích programů „na klíč, kde je nutné se předem domluvit
na podmínkách programu dle jeho personální a materiální
náročnosti.

WLAŠTOVKA KARLOVY VARY
Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary
tel: 777 724 869, e-mail: tolarova@wlastovka.cz,
www.wlastovka.cz
5.11.
9.00 rukodělný ateliér Archa
Šití betléma. Hlaste se na tel. 603 113 983 (Dagmar
Kuncová).
30.11. 17.00 Den otevřených dveří
Nahlédnutí do školy pro zájemce z řad rodičů i široké
veřejnosti se koná ve škole v Karlových Varech na ulici
Modenské 15.

• KULTURNÍ SERVIS
FARMÁŘSKÉ TRHY
Před Městskou tržnicí v Karlových Varech. Kontaktní osoba:
Božena Turoňová, 775678928, bludistekv@seznam.cz,
www.bludistekv.cz, www.facebook.com/bludistekv
18.11.

Městské farmářské trhy

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Slovan Karlovy Vary, pobočný spolek ústředí KČT
tel.: 603 209 270, www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz
5.11.
Podkrušnohoří: Nová Flaschnerova kaple
u Hroznětína
12.11. Krušné hory: Z Plešivce do Abertam po
naučné stezce
17.11. Rakovnicko: Z hradu Krakovec do Rakovníka
19.11. Chebsko: Minerálka Mlýnská v bývalých
lázních Křižovatka
26.11. Podkrušnohoří: Nově objevený hrad Plikenštejn na Nejdecku

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
tel.: 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.

27

• INZERCE

y

í slev

zimn

%
0
6
ž
n
a
a na vybr ryé*
du

proce

A
T
S
E
ÁC

DN
A
N
S

DO

Í
N
Z
LÁ

» Darujte zdraví, darujte
vánoční poukaz
* nabídka platí na prodej od 7. 11. 2016 do 24. 12. 2016
• výše slevy podle druhu procedury
• čerpání procedur 10. 1. - 31. 3. 2017
Alžbětiny lázně • Smetanovy sady 1 • 360 01 Karlovy Vary
www.spa5.cz telefon: 353 304 211 • e-mail: info@spa5.cz
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• SPORT / INZERCE

V KARLOVÝCH VARECH JE DALŠÍ
PRVOLIGOVÝ SPORTOVNÍ ODDÍL
Kromě hokeje, volejbalu, basketu a nohejbalu můžete od září tohoto roku
pravidelně navštěvovat v Karlových Varech 1. ligu florbalu. Florbalový klub
FB HURRICAN, který našel útočiště pro své domácí zápasy v „Hale míčových
sportů“ v Karlových Varech zve tímto všechny sportovní fanoušky na své
domácí zápasy.

ROZPIS DOMÁCÍCH ZÁPASŮ A-TÝMU LISTOPAD:
30. 10. od 16,00 hodin
soupeř LITVÍNOV
12. 11. od 19,00 hodin
soupeř ZNOJMO
17. 11. od 14,00 hodin
soupeř START PRAHA
26. 11. od 19,00 hodin
soupeř PELHŘIMOV
web: WWW.FLORBALKV.CZ, facebook: WWW.FACEBOOK.COM/FLORBALKV
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY
ČUAN, KOIR
EVANS, TIT, HLAS ŽÁBY
NIOBÉ, SUE
RODA

KŘIK
(SLOVENSKY)

OBRATNÝ
KOUSEK

AMERICKÝ
ATLET

INICIÁLY
DIRIGENTA
ANČERLA

ŠKŮDCE
ZAHRADY

ANGLICKY
KRÁTKÝ

BUJNÍ
KONĚ

ODEBRAT

ČÍNSKÁ
FLÉTNA

MOZOL

SPZ KOLÍNA

ZKRATKA
HORSKÉ
SLUŽBY

ŽENSKÉ
JMÉNO

2. DÍL
TAJENKY

ZBOŽŇOVAT

SLONÍ
ZUB

KOKOSOVÉ
VLÁKNO

POHLED
(ANGL.)

NÁDOBA
U STUDNY

ŘÍMSKY
6

ZNAČKA
INSTANT.
POLÉVEK
1. DÍL
TAJENKY

CITOSLOVCE
RACHOCENÍ
HRAČKY
(ANGL.)

NEROZPOUŠTĚT
SE TEPLEM

DRUH
PEPŘE

BRIT
NEVĚNOVAT

3. DÍL
TAJENKY

PANOVNICKÝ
ROD

ŘÍMSKY
495

SVOBODNÝ
ŠLECHTICKÝ
STATEK

NERVOVÝ
ZÁŠKUB

DOKONCE

CIGARETA
(SLANG.)

OZNAČENÍ
NAŠICH
LETADEL
FOTBAL.
OBRÁNCE

OZN.
CITLIVOSTI
FILMŮ

ANGLICKY MEZINÁR.
KÓD
UCHO
MOLDAVSKA

SKLADIŠTĚ

ELEMENTY
CHŮZE

ZNAČKA
NAŠICH
NÁKLAD.
AUTOMOBILŮ

MZDA

RYCHLE
(EXPR.)

SPLYNUTÍ
ŘEK

ELÁN

OLUPOVAT

ANGLICKÉ
DÉLKOVÉ
MÍRY

NĚMECKY
HVĚZDA

OHLASY

EGYPTSKÝ
OSTROV

MUŠKETÝR

ABSENCE
SVĚTLA

KLIDNÝ
ÚSEK
ŘEKY

ZAKOKTÁNÍ

OSTRAVSKOKARVINSKÉ
DOLY

TROPICKÝ
OŘECH

VADNOUT

OKOVAT
STOUPNOUTI
SI

TYP ČÍNSKÉ
OPERY

PROUTĚNÁ
NÁDOBA

SLOV.
KDYŽ

ANGLICKÝ
ZÁPOR

MALÝ LÍN

DRUHY
ČAJE

KOLEM

NAPŮL
(NÁŘEČ.)

ZEMNÍ
OLEJ

PRAŽSKÝ
PODNIK
SPZ
OKRESU
OLOMOUC

ŘÍMSKY
51
PRAŽSKÝ
HOTEL
FRANCOUZ.
ROMANOPISEC
ŘÍMSKÝCH
1149

BLEDÁ
ZÁZEMÍ

PEVNĚ
OBTOČIT

JMÉNO
FENY
ANGLICKY
SÝKORKA

EVROPAN
(SLOVENSKY)
DOMÁCKY
UVE

AUSTRAL.
MEDVÍDEK
NĚMECKÝ
ČLEN
URČITÝ

ORGÁN
ČICHU
POPRAVČÍ
JMÉNO
MALÍŘE
BORNA

SPLÝVAVÉ
ROUCHO

PRIMÁT
JMÉNO
BARTOŠOVÉ

VYDÁVAT
ZVUK JAKO
HODINY

INICIÁLY
MALÍŘE
ALŠE
SLOVENSKÝ
SOUHLAS

POČÍTAČOVÁ
FIRMA

PLÁŠTĚNKA

ZKOUŠKA
STARÉ
VZTAŽNÉ
ZÁJMENO

VAJEČNÁ
PLACKA

DCERA
TANTALOVA

CHOROBNÝ
PODPALOVAČ

SÍDLO
ŘECKÝCH
BOHŮ

Zbytky místa posledního odpočinku nedaleko Mariánských Lázní. První písemná zmínka je doložena poprvé roku 1676. Dnes se na nevelké neohrazené ploše dochovalo přibližně 360
náhrobků pocházejících z let 1673-1936. Nacházejí se zde barokní a klasicistní žulové náhrobky zdobené prvky lidového umění, nejčastěji jde o rostlinné motivy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10% SLEVA

TRADIČNÍ

při
předložení
inzerátu

ČESKÉ VÁNOCE
Přivezeme Vám vánoční program
na multimediálním kamionu s TV obrazovkou
pro celou rodinu.

26. 11. 2016

Moderátor a houslista
Jakub Třasák, zpěvačka
Marta Vančová, Bertík
a jeho kamarádi.

od 15:00

PAMĚŤOVÁ
PĚNA

PATENT
MAGNISTRETCH

TERMOREGULACE

SNÍMATELNÝ
POTAH

OEKO TEX
STANDARD 100

OUTLAST

8 důvodů, proč Magniflex

Obchodní
centrum

PAMĚŤOVÁ

Fontána
PAMĚŤOVÁ
PĚNA

2016-10-studiohh-plotybrany-188x130-01.pdf 1 13.10.2016 12:55:28
www.oc-fontana.cz

PATENT
MAGNISTRETCH

TERMOREGULACE

Chebská 370, Karlovy Vary

TERMOREGULACE

SNÍMATELNÝ

OEKO TEX
PATENT
1. PĚNA
Nejvyšší
zdravotní certifikace
v EU
STANDARD 100
POTAH
MAGNISTRETCH
2. Pomoc od bolesti zad a poruch spánku
PAMĚŤOVÁ
SNÍMATELNÝ
OEKO TEX
PATENT
3.PĚNATradice
výrobyTERMOREGULACE
přes 50 let
STANDARD 100
POTAH
MAGNISTRETCH
4. Patentované pěny a ekologické materiály
5. Prodloužená záruka na jádro až 12 let
6. Hygienické vakuové balení
7. Duální komfort pro partnery
8. Matrace můžete vyzkoušet v naší prodejně

SNÍMATELNÝ
POTAH

OEKO TEX
STANDARD 100

OUTLAST

OUTLAST

OUTLAST

Nábytek STYL
Kpt. Jaroše 199/1
360 06 Karlovy Vray

Tel.: +420 353 566 576
Mob.: +420 603 806 795
www.nabytelstyl.cz

Zdrav ý život v yžaduje zdrav ý spánek
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Nově otevřeNá stoMAtoLogická ordiNAce
A skvěLé tipy NA váNočNí dárky!
Obdarujte letos o Vánocích své blízké voucherem na špičkové
zdravotnické služby v centrech Asklepion. Vybírat mohou z ošetření
na dermatologii, plastické chirurgii, cévní chirurgii nebo třeba zavítat
do naší nově otevřené stomatologické ordinace.
tip AskLepioN

AMbuLANtNí ošetřeNí

VÁNOČNÍ VOUCHERY
ASKLEPION – DARUJTE
ZDRAVÍ A KRÁSU
Nadělujte vánoční vouchery na služby
všech oddělení kliniky Asklepion
a splňte svým blízkým i ta nejtajnější přání.
Udělejte pod stromečkem radost poukazem
na plastiku očních víček, aplikaci botulotoxinu
nebo kyseliny hyaluronové pro vyhlazení
vrásek, laserové omlazení či léčbu křečových
žil nebo jakékoli další ošetření v Asklepionu
dle vlastního výběru.
Vánoční vouchery v hodnotě 1 000,
2 000, 5 000 a 10 000 Kč zakoupíte
na všech recepcích Asklepionu nebo si
o ně můžete napsat na info@asklepion.cz.

mODERNÍ PLASTIKA VÍČEK
NEBO LéČBA KřEČOVýCH
žIL V ASKLEPIONU
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.
K léčbě křečových žil používají naši specialisté
nejmodernější metody, po kterých vás nečeká
žádná hospitalizace, bolest ani dlouhá
rekonvalescence. Zdravé a krásné nohy
budete mít prakticky okamžitě.

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.

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

