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zakázka č. 2016149

Nejdek, J.A.Gagarina

Byt 2+1
cena: 650.000,-Kč

Byt 1+1
cena: 720.000,-Kč

Byt 5+kk
cena: 2 700.000,-Kč

Zvýšené přízemí cihlového domu
na klidném místě. Dálkové vytápění
a TUV. Dva sklepy. UP 62 m²,
PENB: G.

Čtvrté patro panelového domu
s novým výtahem. Plastová okna,
byt k rekonstrukci. Sklepní kóje,
lodžie v mezipatře. UP 36 m²,
PENB: D.

Krásný mezonetový byt
v posledním patře zděného domu.
Rekonstrukce v roce 2007, výborný
stav. Sklep. UP 132 m². PENB: G.

Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Mirka Čiháková

Mirka Čiháková

Nové byty
Svatošská Doubí
– byty v novostavbě IHNED
k nastěhování
– posledních 14 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
2+kk
3+1

od 1.035.000,-Kč
od 1.890.000,-Kč
od 2.550.000,-Kč

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

zakázka č. 2016164

zakázka č. 2016150

Tuhnice, Moskevská

Drahovice, Lidická

Byt 2+1
cena: 640.000,-Kč

Byt 2+1
cena: 1.190.000,-Kč

Byt 2+1
cena: 1.150.000,-Kč

Třetí patro zatepleného panelového
domu. Plastová okna, zděné jádro.
Vlastní plynové vytápění!
UP 60 m², PENB: C - úporná.

Zvýšené přízemí cihlového domu
s pouhými 6 byty. Původní stav,
plastová okna, dubové parkety,
dva sklepy. UP 66 m², PENB: G.

Druhé patro panelového domu.
Čistý byt, původní bytové jádro,
parkety, zasklená lodžie, komora
v mezipatře. UP 62 m²,
PENB: C – úsporná.

Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková

TI

P

zakázka č. 2016145

Loket, Sportovní

zakázka č. 2016137

zakázka č.2016142

Rybáře, U Koupaliště

Chodov u Bečova

Byt 2+1
cena: 1.050.000,-Kč

Garsonka
cena: 550.000,-Kč

Pozemek
cena: 380 Kč/m²

Přízemí klidného panelového
domu. Dům v perfektním stavu,
zeleň za okny, byt k úpravám,
parkety, lodžie, sklep.
UP 61 m², PENB: D.

Páté patro panelového domu.
Plastová okna, celkově dobrý stav,
k okamžitému užívání. UP 26 m²,
PENB: G

Stavební pozemek s kouzelným
výhledem. Rovinatý, jižně orientovaný.
Je třeba udělat vrt (studna),vybudovat
ČOV. Elektrika ze sloupu. 669m²

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková

TI

P

zakázka č. 2016151

Drahovice, Gagarinova
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
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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.
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01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY
je Markéta Husáková coby světlonoška v procesí
tradičně dopravázejícího andělský kočár, jež do
Karlových Varů přiváží vánoční náladu, světlo
a dárečky dětem i dospělým na památku. Letos
k hotelu Thermal dorazí průvod světlonošů v sobotu
17. prosince v 17.00 hodin.
06 VÁNOČNÍ TRHY V KARLOVÝCH VARECH
také letos zakotví na prostranství před hotelem
Thermal. Nebudou chybět dětské atrakce či tvořivá
dílna jako základ pro tvorbu soutěžních výtvorů
v rámci vánočních soutěží trhů.
08 PŘEPLNĚNÝ KONTEJNER MŮŽETE NAHLÁSIT
nově i pomocí mobilní aplikace. Cílem spuštění mobilní aplikace je především zvýšení zájmu obyvatel
o třídění odpadů ve městě.
12 PŘEŽILA OSVĚTIM
i Bergen – Belsen. Od konce války nebylo dne, kdy
by si Magdalena Swinkelsová alespoň na malou
chvíli nevzpomněla na život za ostnatým drátem.

15 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ TERMINÁL
provází diskuse v odborných kruzích i veřejnosti.
Řešení celé problematiky má své historické i soudobé souvislosti, které ve svém pohledu zmiňuje
a celý koncept řešení do souvislostí zasazuje Petr
Kulhánek, primátor města Karlovy Vary.
18 VŠUDE VŮKOL ROZKLÁDAL SE HUSTÝ LES
Podobně jako všechny lesy v Evropě, prošly během
staletí také Karlovarské lesy velmi zajímavou
proměnou. V našem seriálu někteří badatelé poukazují na fakt, že mnohá území, zvláště v nížinách,
byla během několika posledních tisíciletí, opakovaně zcela odlesněna.
20 MLÁDÍ LETOS ZAZÁŘILO
v Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka. Prolog soutěže tvořila nová kategorie Operní
naděje, ve které zvítězili Tereza Štěpánková a Vincenc Ignác Novotný. Tradiční kategorie probíhaly
začátkem listopadu v Alžbětiných lázních, finálový
koncert kategorií Junior a Opera se konal ve čtvrtek
10. listopadu v Karlovarském městském divadle.

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 7. prosince 2016.
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• STALO SE / STANE SE
ROTARY KLUB OSLAVIL DEVADESÁTKU
Slavnostní atmosféru měl meeting karlovarského Rotary
klubu 21. listopadu. Jeho členové si připomněli 90 let
jednoho z nejstarších Rotary klubů na území České republiky, který byl inaugurován již v prosinci 1926. Tehdy
se scházel v hotelu Olympic na Zámeckém vrchu.

HALA V TENISOVÉM AREÁLU V TUHNICÍCH UŽ
ZAHÁJILA ZIMNÍ PROVOZ
Nafukovací hala v v tenisovém areálu v Tuhnicích zahájila svůj zimní provoz. Hala v majetku Statutárního
města Karlovy Vary provozovaná Tenisovým klubem
Lokomotiva Karlovy Vary – Tuhnice bude otevřená až
do 31. března. Kontakt a rezervace na telefonu:
608 028 661, 353 224 771.

SEDM STARTŮ V RIU. PLAVKYNĚ DUŠKOVÁ
VYPRÁVĚLA O PARALYMPIÁDĚ
O své zážitky a úspěchy z letní paralympiády v Riu de
Janeiro se s primátorem Petrem Kulhánkem podělila
karlovarská plavkyně Vendula Dušková. Sedm startů
v Riu včetně dvou finálových závodů vyneslo studentce
karlovarského gymnázia dvě skvělá osmá místa a jako
bonus o 5 sekund vylepšený osobní rekord na trati 400
metrů volným způsobem. Vedle výborných výsledků ji
v dějišti her nadchl počet plaveckých bazénů v olympijské vesnici a plné tribuny při plaveckých závodech.

NADACE ZÍSKALA OD KRAJE NA PODPORU SPORTU
PĚT MILIONŮ KORUN
Nadace města Karlovy Vary, která shromažďuje dary
a příspěvky na podporu kultury, sportu, vzdělávání
a dalších veřejně prospěšných činností, obdržela od Karlovarského kraje příspěvek ve výši pět milionů korun na
podporu sportu. O nadačním daru rozhodlo zastupitelstvo
Karlovarského kraje na svém zasedání osmého září.

VÍTĚZNÁ CESTA ZA NOHEJBALOVÝM TITULEM
SKONČILA NA RADNICI
Ve dvou vítězných zápasech semifinové série dokonale
zaskočili úřadující mistry z brněnských Modřic, na jejich
úkor se poprvé v historii superfinále prodrali do jediného
utkání o titul a v něm přejeli i soka z pražských Čakovic.
Že nohejbalistům Karlových Varů letošní sezona v extralize vyšla přenáramně, to může dosvědčit i Petr Kulhánek,
primátor města Karlovy Vary, který k senzačnímu titulu
mistra České republiky nohejbalistům SK Liapor Witte
poblahopřál.

ŽÁCI ZŠ TŘÍDILI POUŽITÉ BATERIE
Žáci ZŠ jazyků se zapojili do výzvy neziskové organizace
ECOBAT. Cílem celorepublikové akce je vytřídit 1 500 tun
použitých baterií, tedy 45 % všech baterií a akumulátorů, které byly v České republice v roce 2016 dány do
oběhu. Žáci ZŠ jazyků dokázali během tří dnů nasbírat
141 kilogramů baterií. Nejúspěšnější byli žáci 6. A, kteří
shromáždili 37 kilogramů baterií.

ČERVENÝ KŘÍŽ OCENIL DÁRCE KRVE
Ve čtvrtek 10. listopadu obdrželi na slavnostním shromáždění Českého červeného kříže ocenění dlouhodobí
bezpříspěvkoví dárci krve z Karlových Varů. Pět z nich
obdrželo zlatou a tři stříbrnou medaili Prof. MUDr. Jana
Janského. Medaile se udělují jako projev ocenění nezištné pomoci dárců za 40 a 20 absolvovaných odběrů.

VÁNOČNÍ STROM ROSTL U HUSITSKÉHO KOSTELA
PĚTATŘICET LET
POŠTA V RYBÁŘÍCH PROCHÁZÍ MODERNIZACÍ
Zhruba v polovině ledna se klienti pobočky České pošty
v Rybářích dočkají moderního pracoviště s univerzálními
přepážkami. Po dobu rekonstrukce je mimo provoz
i bankomat umístěný na této pobočce. Oznámené listovní a balíkové zásilky jsou ukládány na hlavní poště..
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Za dohledu desítek kolemjdoucích byl v neděli 20.
listopadu před hotelem Thermal usazen vánoční strom.
Zhruba 15 metrů vysoký smrk ztepilý rostl přibližně 35
let u husitského kostela za Císařskými lázněmi. O jeho
pokácení, převoz a instalaci se postarali pracovníci
Správy lázeňských parků.

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Cena města Karlovy Vary a čestné
občanství. Navrhněte svého kandidáta
Navrhněte svého kandidáta na udělení čestného občanství a Ceny města Karlovy Vary. Vaše
nápady na ocenění mimořádných osobností je
možné předkládat písemně magistrátu města,
odboru kancelář primátora, nejpozději však
do 15. ledna. Součástí návrhu by mělo být
podrobné zdůvodnění návrhu.
Cenu města Karlovy Vary a čestné občanství
uděluje zastupitelstvo města a vyznamenaným
osobám nebo kolektivům je předává primátor
města při slavností příležitosti, zpravidla v průběhu Slavnostního večera v rámci zahájení lázeňské
sezóny.
Ocenění jsou udělována v souladu s Obecně
závaznou vyhláškou Statutárního města Karlovy
Vary o čestném občanství, o čestných poctách
města, primátora a náměstků primátora a o Ceně
města Karlovy Vary.
Čestné občanství města jako nejvyšší čestné
osobní vyznamenání města je udělováno jako:
• výraz ocenění mimořádných zásluh o město
Karlovy Vary;
• zvláštní projev úcty významným představitelům
evropské i světové politiky, vědy a kultury,
kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů
a mezinárodního věhlasu města;
• zvláštní projev úcty významným občanům,
jejichž život a dílo mají úzký vztah k městu;
• zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené
s osobním hrdinstvím, které znamenaly

V květnu se čestným občanem Karlových Varů stal Alois Ježek, ředitel Mezinárodního
pěveckého centra Antonína Dvořáka.
záchranu života občanů nebo záchranu
morálních, historických nebo kulturních hodnot
města Karlovy Vary;
• čestné občanství města Karlovy Vary může být
uděleno nejen občanům ČR, ale i občanům cizí
státní příslušnosti.
Cena města Karlovy Vary se uděluje
jednotlivcům i kolektivům jako morální ocenění:
• autorům významných literárních, uměleckých
a jiných děl se vztahem k městu Karlovy Vary,
• autorům důležitých objevů, ceněných

Správa lázeňských parků spolupracuje
v péči o městskou zeleň s Bavorskem
Společná česko-bavorská akce proběhla na náměstí 17. listopadu u kostela Povýšení svatého Kříže
v Rybářích. Z bavorské strany se zúčastnili např.
zástupci spolků ProHof e. V. a Der Förderverein Botanischer Garten und Theresienstein Hof e. V. Zájem
o akci projevili i studenti Střední zemědělské školy
Dalovice. Přítomní z obou stran hranice shlédli metody péče o městskou zeleň a mohli diskutovat řadu
témat.
Lidé mohli vidět moderní přístupy odborné péče
o stromy i ostatní zeleň, včetně speciálních zdravotních prořezávek vysoko v korunách vzrostlých stromů. „Díky pěknému počasí se akce vydařila a pomohla ke zvelebení životního prostředí v Rybářích
i kvalitní odborné péči o zdejší zeleň,“ říká Richard
Štěpánovský, projektový manažer.
Romuald Štěpán Rob z římskokatolické farnos-

ti v Rybářích přítomným představil i zdejší kostel
a jeho historii, Miroslav Kučera coby ředitel Správy
lázeňských parků informoval přítomné o spolufinancovaní projektu z fondů Evropské unie prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko (Cíl EÚS 2014
– 2020), respektive Dispozičního fondu Euregia
Egrensis. „Předpokládané celkové způsobilé výdaje
činí přibližně 650 tisíc korun, z čehož dotace činily
85 procent,“ sdělil Miroslav Kučera.
Další přeshraniční česko-bavorský projekt je dílem
Správy lázeňských parků a město Hof je tradičním
partnerem. Projekt byl zahájen již v květnu, kdy
odborníci z obou stran hranice sdíleli zkušenosti
a trendy v oblasti zahradního a krajinného plánování v Bavorsku, akce na náměstí 17. listopadu byla
v rámci projektu tou nejvýznamnější.

•
•

•

•

odbornou veřejností, se vztahem k městu
Karlovy Vary
autorům významných vědeckých prací se
vztahem k městu Karlovy Vary
osobnostem, které podaly mimořádný výkon a/
nebo dosáhly významných úspěchů ve svém
oboru se vztahem ke Karlovým Varům;
osobnostem, jejichž činnost představovala či
představuje pro město Karlovy Vary výjimečný
přínos,
občanům Karlových Varů za celoživotní dílo ve
prospěch města Karlovy Vary.

Web magistrátu
se přizpůsobuje
uživatelům
Nové internetové stránky magistrátu, které byly
spuštěny v květnu letošního roku, prošly proměnou. Po několikaměsíčním sledování Google Analytics byly vyhodnoceny aktivity uživatelů a také
to, o které části webu mají největší zájem. Měření
ukazuje, že nejčastěji hledané položky jsou Volná
pracovní místa, zastupitelstvo a rada města, ale
třeba také radniční listy nebo videozáznamy z jednání zastupitelstva. Ze životních situací se nejvíc
návštěvníků webu zajímá o občanský průkaz, cestovní pas, registr řidičů a vozidel, záležitosti ohledně staveb a o matriku. Z odborů vedou stavební
úřad a územní plánování, doprava a sociální věci.
Nová verze magistrátního webu je první, která takové vyhodnocování umožňuje, je levnější než ty
předchozí a navíc používá spojení zabezpečené
protokolem https. Návštěvnost a využívání webu
bude i nadále sledováno a vyhodnocováno a nejžádanější služby budou zvýrazňovány na úvodní
stránce.
.
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Vánoční trhy před Thermalem budou
hvězdné, lákají na Jandu, Střihavku či Koláře
Vánoční trhy v Karlových Varech si našly své
tradiční místo a v jejich nové historii, která se
traduje od loňského roku, se již pevně zakotvily
na prostranství před hotelem Thermál.

Změna, která je pro tento rok významná, je v termínu konání trhů. Trhy budou zahájeny první adventní
nedělí, která se v tomto roce datuje na 27. listopadu
a trvat budou až do prvního dne příštího roku, tedy
roku nového. O první adventní neděli nebude chybět
tradiční rozsvěcení vánočního stromu i první svíce
na adventním věnci s nezbytným požehnáním.
V rámci úvodních oficialit pak bude oznámena první
vánoční soutěž pro naše nejmenší, která potrvá do
následující soboty a jejíž výsledky budou vyhlášeny
a vítězové odměněni další adventní neděli. Hlasování
bude opět probíhat v rámci webových stránek trhů

a facebookového profilu. Programovou část vánočních trhů v Karlových Varech odstartuje pěvecká
třída Štěpánky Steinové, která se objeví i v dalším
programu vánočních trhů. Program prvního dne
bude pokračovat vystoupením zpěvačky a herečky
Barbory Mottlové s jejím akustickým triem. Vyvrcholení a hlavního bodu programu první adventní neděle
se ujme frontman skupiny Olympic, Petr Janda.
Programově se pak trhy opět otevřou v pátek, 2.
listopadu, kdy bude zahájeno pásmo vystoupení
základních, mateřských i základních uměleckých
škol, které bude pokračovat ve všechny následující
pracovní dny až do 23. prosince. I v letošním roce
dostanou naše ratolesti pozvání pro své rodiče
i ostatní příslušníky a za jejich vystoupení je stejně
tak, jako v loňském roce, nemine malý dáreček
a pamětní list.
Mezi dalšími hvězdami české hudební scény, které
se v rámci vánočních trhů v Karlových Varech v letošním roce přestaví, jmenujme Kamila Střihavku,
Petra Koláře, Josefa Laufera, mladší generaci pak
bude reprezentovat slovenský rtuťovitý zpěvák Miro
Šmajda a za něžné pohlaví se kromě Báry Mottlové
představí i Marta Jandová, Zlata Emily Kinská nebo
Olga Lounová. Své výsostné postavení v programu
vánočních trhů potvrzuje v letošním roce kapela
Pískomil se vrací, která opět roztančí naše nejmenší
s písničkami jako Doba čokoládová nebo Emilka
v říši divů. Moderace se pro tento rok exkluzivně

Průvod světlonošů povede andělský kočár
Průvod světlonošů přijde v sobotu 17. prosince
v 17.00 hodin k hotelu Thermal.
V čele procesí, které je tradiční součástí vánočních slavností v Karlových Varech, opět pojede
andělský kočár. Andělé přiváží vánoční náladu,
světlo a dárečky dětem i dospělým na památku.

Do průvodu se mohou zapojit všichni příchozí,
zvány jsou zejména děti s lampióny v andělských kostýmech, dospělí s lucerničkami. Procesí projde Dvořákovými sady. V 18.00 hodin
bude průvod završen ohňostrojem ze střechy
hotelu Thermal.

ujme karlovarský matador Petr Čimpera, který své
moderátorské slovo jistě opět doplní nějakým hitem
od mistra Karla Gotta.
Lukáš Červený,
jednatel pořadatele vánočních trhů v Karlových
Varech, společnosti KV City Centrum

VÁNOČNÍ TRHY KARLOVY VARY
V rámci letošních Vánočních trhů nebudou opět
chybět dětské atrakce v podobě kolotoče a prolézaček, k dispozici bude také dětská tvořivá dílna, která bude základem pro tvorbu soutěžních
výtvorů v rámci vánočních soutěží trhů. V neposlední řadě by trhy měly být plné zajímavého vánočního sortimentu, vánočně laděných nápojů
a dobrot.
Více informací, novinek i aktualit z průběhu
soutěží se návštěvníci trhů dozví na webové
prezentaci www.novevanocnitrhy.cz nebo na
facebookovém profilu
www.facebook.com/novevanocnitrhy

Vánoční stromky odkládejte na
stanoviště nádob na odpad
Úklid vánočních stromků v Karlových Varech bude
probíhat od 2. ledna do 29. února. V tomto termínu
budou odváženy vánoční stromky shromážděné
u sběrných míst na separovaný odpad a u kontejnerových stanovišť. Stromky umístěné mimo
určená stanoviště budou odstraněny až v rámci
běžného úklidu města prováděného pověřenou
úklidovou společností. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali na stanoviště nádob na
odpad a dbali tak na pořádek v okolí svého bydliště. Bližší informace získáte u pracovnice technického odboru magistrátu města Petry Soprové, tel.
353 118 165, email: p.soprova@mmkv.cz.

Přispějte do vánoční sbírky
Magistrát společně s městskou knihovnou
vyhlásil veřejné vánoční sbírky. Pro SOS Sluníčko
- zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
uvítáme dětské zimní oblečení, obuv, pláštěnky,
tepláky, pyžama a punčocháče pro děti. Dále
byla zahájena sbírka pro Český červený kříž, do
které je možno věnovat nové i použité povlečení,
dámské, pánské a dětské oblečení, boty,
kojenecké láhve a pleny. Již tradičně také město
vyhlašuje vánoční sbírku pro opuštěné psy ve
prospěch Městského psího útulku v Chodovské
ulici ve Dvorech. Vítané je psí krmivo, piškoty
a neplněné deky. Plněné deky, polštáře jsou
pro psy nevhodné, stejně jako hračky. Čisté,
vyprané oblečení a krmivo pro opuštěné
pejsky lze odevzdávat na všech pobočkách
Městské knihovny Karlovy Vary od 1. prosince
do 15. ledna. Více o sbírce na jdete na webu
mestskaknihovnakv.cz.
6
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Přeplněný kontejner můžete nahlásit
nově i pomocí mobilní aplikace
Vidíte přeplněný kontejner? Prostě jej vyfotíte
a město zařídí jeho vývoz. Nejen tuto novinku
přinese obyvatelům Karlových Varů nová mobilní
aplikace pro chytré telefony, která bude občanům k dispozici koncem letošního roku. Cílem
spuštění mobilní aplikace je především zvýšení
zájmu obyvatel o třídění odpadů ve městě. Nová
aplikace totiž umožní například velmi rychle
a jednoduše zaměřit nejbližší stanoviště pro sběr
konkrétního druhu odpadu, od místa, kde se její
uživatel zrovna nachází. Aplikace sama určí polohu mobilního zařízení a do pár okamžiků zobrazí
mapu s vyznačením nejbližších kontejnerů.
Sami obyvatelé města se tak mohou aktivně
zapojit do informování o přeplňování kontejnerů na tříděný odpad či nepořádku kolem nich.
Aplikace umožní velice rychlý způsob předání
takových informací odpovědným osobám. Město
či svozová firma pak může rychle reagovat,
buď zařazením stanoviště do nejbližší svozové
trasy, nebo v případně nepořádku zajistit úklid
takového místa.
Pokud tedy uvidíte přeplněný nebo poškozený
kontejner, stačí jej jen pomocí aplikace nahlásit,
tím že ho vyfotíte a aplikace už se postará o to,
aby se informace o přeplněném, nebo poškozeném kontejneru, dostala k příslušné osobě, která
je zodpovědná za svoz odpadu.
Aplikace však poslouží i k dalším věcem. Pomůže zjistit, kde je nejbližší kontejner nebo sběrný
dvůr, kam patří daný typ odpadu nebo a další
informace o tom, jak správně třídit.
Dalšími přednostmí aplikace je okamžitá dostupnost potřebných informací, jako přehledná mapa
celého města, na které jsou zobrazeny všechny
dostupné kontejnery pro třídění odpadů (barevně
rozlišené podle druhu odpadu) a sběrné dvory,
abecedně seřazený seznam ulic, na kterých jsou
dostupné kontejnery, filtrace (výběr) kontejnerů
podle druhu odpadu (ideální způsob, jak vyhledat
jen ta místa, kde je možné vyhodit konkrétní

Jak používat aplikaci
Jsou dvě možnosti, jak dostanete mobilní aplikaci do vašeho telefonu ZDARMA:
1. Pomocí QR čtečky telefonem naskenujete příslušný QR kód, který vás přesměruje do „storu“, kde
si můžete aplikaci zdarma stáhnout. QR kód bude po spuštění aplikace veřejně publikován a přístupný na internetových stránkách města.
2. Zadáním slovního spojení “Třídění odpadu v Karlových Varech” v App Store (iOS) nebo v Google
play (Android) a následně si aplikaci budete moct zdarma stáhnout.
Podrobnější informace o třídění a recyklaci odpadů naleznete také na webu jaktridit.cz.

odpad, např. zobrazit kontejnery pouze na plast),
vyhledávání ulice pomocí zadání jejího názvu,
informační stránka, kde se dozvíte všechny
důležité informace o třídění odpadu a jiných ná-

Pomáhejte s humorem. I v knihovně
Krajská knihovna Karlovy Vary začala prodávat
„červené nosy“ Konta Bariéry. Pro všechny, kteří
chtějí podpořit dobrou věc, jsou za padesát korun
k dispozici u centrálního pultu ve Dvorech a také
na pobočce Lidická.
„Rozhodli jsme se proto, že i my podpoříme Konto
Bariéry a umístili jsme v prostorách knihovny kasičky na prodej klaunských nosů. Tato charitativní
sbírka ve prospěch zdravotně znevýhodněných
osob potrvá v krajské knihovně do konce roku
2016,“ vysvětluje ředitel knihovny Vratislav Emler.
Každý návštěvník knihovny tak může v těchto
dnech v souladu s heslem „Pomáhej s humorem“
přispět organizacím, které pečují o lidi s handicapem a poskytují jim nejrůznější potřebné služby.
8
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Krajská knihovna Karlovy Vary spolupracuje
s Kontem Bariéry již sedm let od roku 2009. Za
tuto dobu knihovna realizovala pod jeho záštitou nespočet akcí pro zdravotně znevýhodněné
čtenáře a návštěvníky. Mezi nejúspěšnější patří bezesporu tlumočení přednášek do českého
znakového jazyka, počítačové kurzy pro neslyšící
či kurzy němčiny pro rodiče dětí se zdravotním
handicapem a nejrůznější kurzy pro seniory. Díky
Kontu Bariéry mohla krajská knihovny také zřídit
tak zvanou Lekoteku, která pomáhá dětem se
specifickými učebními potřebami. Také množství
titulů zvukových knih pro nevidomé je ve fondu
Krajské knihovny Karlovy Vary jen díky podpoře
Konta Bariéry.

ležitostech týkajících se svozu odpadu či stránka
kontaktů, která obsahuje kontaktní údaje na
odpovědné pracovníky, kteří se starají o systém
tříděného sběru odpadů ve městě.

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU / INZERCE

Jsem zpět. Projekt Elektrowinu se úspěšně rozběhl

Stále větší obrátky nabírá projekt pod názvem chal Viewegh, jenž návrat do života zažil na Elektrowin nabízí darované spotřebiče k bezplatJsem zpět, který připravil a uvedl do provozu vlastní kůži. Svou zkušenost s návratem zpět do nému užívání neziskovým organizacím, které se
kolektivní systém pro sběr a recyklaci starých života Michal Viewegh komentuje: „I já jsem byl věnují obecně prospěšné činnosti. První, kdo tuto
spotřebičů Elektrowin. Jde o spotřebiče, jichž se vlastně "opraven" a díky tomu jsem zpět, proto nabídku využil, byl Fond ohrožených dětí.
lidé chtějí zbavit, protože je už nepotřebují. Ať už projekt smysluplného navracení spotřebičů těm, Do projektu bude zapojeno také zařízení pro
z důvodu jejich náhrady za nejmodernější typy kteří je potřebují, podporuji." Před časem mu děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko
nebo se například po stěhování již nehodí, i když praskla aorta, což přežije jen jeden z deseti lidí.
v Doubí.
jsou stále funkční a mohly by potřebným sloužit
i dále.
Na tuto možnost pamatuje i zákon o odpadech,
kde se hovoří o „opětovném použití“. To ale
dlouho zůstávalo jen teorií, zejména z důvodu
nákladů na technické přezkoušení nezávadnosti
daného elektrozařízení tak, aby výrobek odpovídal při předání novému majiteli všem legislativním požadavkům. Do praxe ji začal zavádět
právě Elektrowin. Projekt dostal jméno „Jsem
zpět“ a podrobnosti o něm můžete získat na jeho
internetových stránkách www.jsemzpet.cz.
„Nově jsme na webové stránky www.jsemzpet.
cz umístili formulář, přes který si lidé mohou prověřit, zda jejich spotřebič vyhovuje kritériím pro
zapojení do projektu. Pokud zjistí, že vyhovuje,
mohou jej přímo nabídnout k opětovnému použití
a my si pro něj přijedeme rovnou k nim domů,“
popisuje nynější etapu Jan Marxt, vedoucí zákaznického oddělení Elektrowin.
Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného
odběru, do kterých je možné speciálně odevzdávat i spotřebiče, o kterých si jejich majitel myslí, že je možné je ještě dále používat. Pomohli ji
vytvořit autorizovaní servisní gestoři, kteří jsou
Další sběrný dvůr v Karlových Varech střeží kamera. Díky Motivačnímu programu společnosti Elektrowin
viditelně označeni
jako místa zpětného
odběru muzikanta
a finančnímu příspěvku ve výši dvaceti tisíc korun byl nainstalován kamerový systém na sběrném dvoře
na přednášku
psychologa,
spisovatele,
a přípravy elektrozařízení k opětovnému použití.
v ulici 1. máje ve Dvorech. Cílem je zajistit pořádek v okolí areálu a zabránit hromadění odpadu před
ka Pjéra
Šé´ze
o tom,
jak
nepodlehnout
Ti na la
základě
stanovených
kritérií
vybírají
vhodné
bránoutlaku
dvora. Odložení jakéhokoliv odpadu před sběrným dvorem mimo jeho provozní dobu je, stejně
ckého spotřebiče,
světa. které ještě mohou posloužit svému jako jakékoliv odložení odpadu na veřejném prostranství, porušením obecně závazné vyhlášky města
původnímu účelu, provedou na nich případné
o nakládání s komunálním odpadem, tedy v podstatě založením černé skládky. Podobný kamerový
drobné opravy a garantují, že budou dále bezsystém již funguje na sběrném dvoře na Jáchymovské ulici a pomohl odhalit již několik osob, které čelí
pečně fungovat.
přestupkovému řízení.
rosince
2016
18 hodin
Patronátu
nadvprojektem
se ujal spisovatel Mi-

Další sběrný dvůr střeží kamera

se nenechat zmanipulovat
konzumním systémem
Jak zůstat svobodný

ětiny lázně (Lázně V) Karlovy Vary

Zveme Vás na přednášku psychologa, spisovatele, muzikanta

a divadelníka Pjéra la Šé´ze o tom, jak nepodlehnout tlaku
ednasky-psychologie@seznam.cz

OBUV
A ODĚVY
PRO
VYJÍMEČNÉ
ŽENY

vá e
o kc
n le
o
k

Jak se nenechat zmanipulovat
konzumním systémem
Jakna:
zůstat
svobodný
vstupenek
www.prednasky-psychologie.cz

50 Kč

materialistického světa.

Kdy: 12. prosince 2016 v 18 hodin

18 860Kde: 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

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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Přežila Osvětim i Bergen – Belsen.
Dnes slaví devadesát let
svobody tehdejších evropských Židů. Nejprve
zabavování majetku, zákazy, označení žlutou
hvězdou, a vše vrcholilo nahnáním do ghetta nebo
vlaku směrem na východ. Jak naivní byl pocit, že
to už nemůže být horší, poznala Magdalena, když
v dubnu 1944 vystoupila z dobytčáku na rampě
v Osvětimi – Birkenau. Tam v nastalém zmatku už
navždy ztratila z dohledu svou matku.
Vzpomínkou na Birkenau jsou pro Magdalenu
nekonečné apely, řev a bití. A zlověstný černý dým
z komínů krematorií. Jako práce schopná z Osvětimi putovala po dalších nacistických pracovních
táborech.
„ Zůstala se mnou pouze jediná sestra Božka,
s tou jsem prošla všemi lágry. Vzájemně jsme
se podporovaly a dočkaly osvobození. Po válce
jsme společně žily v Karlových Varech. Další dvě
sestry válku nepřežily, jedna zemřela na kurděje
a další byla zastřelena na pochodu smrti. Bratrovi
se podařilo před transportem utéct a přidat se do
Svobodovy armády, se kterou přišel až do Prahy.“

„ Všude byl strašný rachot a při dopadu pum
vagon na kolejích doslova nadskakoval. Ani jsme
neměli strach, měli radost, že to hitlerovské
Německo dostává na frak…“.

Pracovní Tábor Waiserwasser
Od konce druhé světové války uplynulo dlouhých
sedmdesát jedna let. Možná, že časem bude tento
konflikt pro mladé lidi tím, čím jsou dnes pro nás
Napoleonské války. Přesto mezi námi stále žijí
lidé, pro které jsou hrůzy druhé světové války stále
živé. Od konce války nebylo dne, kdy by si paní
Magdalena Swinkelsová alespoň na malou chvíli
nevzpomněla na život za ostnatým drátem. Přes
všechna životní úskalí se letos dožívá požehnaných devadesáti let.
Magdalena Swinkelsová roz. Hackerová se
narodila jako nejmladší z šesti dětí v roce 1926 do
židovské rodiny v Užhorodu na Podkarpatské Rusi.
Do svých třinácti let navštěvovala tamní Českou
školu. Situace se změnila v březnu 1939, kdy
oblast Podkarpatské Ukrajiny obsadilo Maďarsko.
Magdalena musela přestoupit na Maďarskou
školu, kde jen s těžkostmi snášela ústrky od
nacionálně smýšlejících spolužáků. V této nelehké
době jí umírá otec a jeden z bratrů. Magdalena
vzpomíná na fašistické pochody mladých chlapců
s pochodněmi a vlajkami. Při jednom takovém na
ní jeden stejně starý chlapec s vlajkou vykřikoval,
jak se s Židy chystají „vypořádat“.
„ To mě naštvalo, vyběhla jsem ze dvora, vlajku
mu vytrhla a udeřila ho s ní do hlavy. Pak jsem se
hned schovala v domě. Naštěstí z toho nic nebylo,
ale maminka a sestry mi pořádně vynadaly.
To byl teprve začátek, místo toho, aby si Magdalena užívala mládí, tak od svých sedmnácti
let putovala po nejrůznějších koncentračních
a pracovních táborech, podle toho jak nacistický
válečný průmysl potřeboval pracovní síly.

„Z Osvětimi jsme v dobytčáku jely na práci do
Německa. Ve vagonech byla tak strašná zima, že
jsme se na zemi mačkali jedna na druhou, jinak
bychom umrzly.“
Sestry se dostaly na práci na letecké součástky
do Německého Waiserwasseru. Zde byla situace
o poznání lepší. Více tepla a čisto. Jídla sice málo,
ale němečtí zaměstnanci továrny se s vězeňkyněmi někdy tajně o jídlo dělili. S postupující frontou
se transporty z koncentračních táborů stávaly
stále častější. Nejhorším byl pro Magdalenu
evakuační transport z Hamburku, kde vězenkyně
díky spojeneckému bombardování zůstaly týden
zavřené ve vagoně. Všude kolem dopadaly bomby.
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Postřelena v Bergen - Belsenu
Trať byla poškozená, tak dozorci vězenkyně
hnali pochodem do Begen – Belsenu. Která
z žen nemohla vyčerpáním dál, byla zastřelena.
Vzpomínkami na tábor jsou pro paní Magdalenu
hory mrtvých, nesnesitelný zápach, vši a tyfus.
V Bergen - Belsenu chybělo málo a Magdalena se
konce války nedočkala. Dozorci se před příchodem anglické armády snažili z tábora prchnout.
V nastalém zmatku se vyhublé dívky odvážily
otevřít dveře bloku a podívat se ven. Do hloučku
zvědavých a vyhublých vězeňkyň začal střílet
dozorce. Osm jich zastřelil.
„ Přežila jsem Osvětim a další tábory a nakonec
mě málem zastřelil dozorce těsně před osvobozením. Dostala jsem kulku do hrudi, ruky a krku.
Kulka, která mě škrábla do krku, zabila kamarádku stojící za mnou…“
Naštěstí byl tábor zanedlouho osvobozen a angličtí
vojenští lékaři poskytli potřebnou pomoc.

Z Belgie procestovala svět

V Osvětimi přišla o rodinu
Se zvláštní rafinovaností nacisté ukrajovali ze

Magdalena v pravo s matkou a sestrou,
rok 1941

Magdalena v Karlových Varech, rok 1956

Po zotavení se v roce 1946 Magdalena vdala do
Karlových Varů. Zde se jí narodili dcera a syn. Pracovala v kanceláři a živila se jako švadlena. V roce
1970 se podruhé vdala do Belgie za významného
belgického válečného veterána. Odtud procestovala téměř celý svět. Dnes žije v Karlových Varech,
těší se ze tří vnuček a jedné pravnučky. Je stále
aktivní, ráda čte a vaří. Paní Magdaleně byl dán do
vínku neskutečný osud, který je naplněn obdivuhodnou touhou po lepším životě.

Lukáš Květoň
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Alena Bochenková se stala Karlovaračkou na povel
Požehnaného věku, devadesáti let, se v listopadu
dožila paní Alena Bochenková. Rodačka z Brna se
Karlovaračkou stala v podstatě na povel. Na začátku
roku 1953, pouhých pár dní po promoci na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, dostala umístěnku do
karlovarských lázní, konkrétně do dětské léčebny.
Karlovy Vary i práci ve zdejším lázeňství si zamilovala a už je neopustila. „Práce v lázních bylo hodně,
ale já jsem tam byla spokojená. A město i jeho okolí
je krásné, Linhart, Tři kříže, Mlýnská kolonáda, ale
i Stará Role je krásná. A okolí, Klínovec, Pernink,
všude tady je krásně,“ vyznává se šarmantní dáma.
Její největší láskou a pýchou je rodina, syn a dvě
vnoučata. Zvláště o nich dokáže s láskou vyprávět dlouhé minuty. Další její láskou byly dějiny,
které původně chtěla i studovat a také cestování.
Protože na Západ nesměla, a tak zcestovala Východ.
„Bývalou NDR znám pomalu jako své boty, velmi se
mi líbilo v Polsku, Estonsku nebo Litvě,“ vypočítává
oblíbená místa. Dnes si paní Bochenková zpestřuje
život občasnými schůzkami s přítelkyněmi a je
nadšenou posluchačkou Karlovarského symfonického orchestru. Nedávno ji nadchly například koncerty
v kostele sv. Anny v Sedleci. K významnému jubileu
paní Bochenkové přejeme do dalších let pevné
zdraví a neutuchající radost ze života, která ostatně
z oslavenkyně čiší.

Dne 10. listopadu se dožila 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.

Drahoslava Vítková slaví devadesátiny výstavou svých maleb
Úctyhodné 90. narozeniny oslavila na začátku
listopadu paní Drahoslava Vítková, dlouholetá
obyvatelka Karlových Varů a amatérská malířka.
Ke svému životnímu jubileu dostala velkolepý dar,
možnost představit své obrazy na samostatné

výstavě v hotelu Imperial. K vidění je zde 35 děl
rekapitulujících životní tvorbu paní Vítkové od roku
1947 po současnost. Na svých obrazech zachycuje
paní Vítková místa, která ji očarovala, ať už je to
Nákladní ulice v Karlových Varech, rybník v Me-

zirolí, Benátky nebo Alžír. Nechybí ani portréty, tři
z obrazů věnovala autorka svým pravnoučatům.
Paní Vítková pochází z Podkarpatské Rusi, kde
se v roce 1926 narodila a kde také absolvovala základní školu. „Strávila jsem tehdy tři roky
v jedné třídě s dětmi všech věkových skupin a čtyř
národností,“ vzpomíná na svá první školní léta paní
Drahoslava. Další vzdělání již získala na reálném
gymnáziu v Táboře, kam se rodina krátce před
začátkem 2. světové války přestěhovala. Vysněné
studium na Vysoké škole umělecko-průmyslové
v Praze jí nebylo umožněno, a tak se paní Vítková
rozhodla pro praxi v malírně porcelánu v továrně
ve Staré Roli. Byla to životní volba. „Deset minut po
té, co jsem přišla žádat o praxi, jsem tady potkala
svého budoucího manžela a prožili jsme spolu
krásných 40 let,“ vyznává se oslavenkyně. S manželem, keramikem původem z Bechyně, vychovala
dceru a časem do rodiny přibyla také vnučka a dvě
pravnoučata.
Profesní dráhu spojenou s dekorací porcelánu
vyměnila za práci na úseku výstavby a zvelebení
města někdejšího Městského výboru ve Staré Roli.
Nekompromisní negativní postoj k okupaci v roce
1968 ale paní Vítkovou nedobrovolně vrátil do
keramického průmyslu. Postupem času se stala
expertkou na fotokeramiku a vytvářela mimo jiné
tehdy unikátní suvenýry s náměty Karlových Varů
a dalších měst. Po celou dobu se věnovala své
vášni pro malířství, navštěvovala galerie doma i ve
světě a sama malovala. Vlastní výběr ze své tvorby
nyní prezentuje v hotelu Imperial. Výstava je zde
přístupná do 4. prosince.
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Senior akademie naučí, jak se bránit
společenským nástrahám
Městská policie Karlovy Vary otevřela již sedmý ročník Senior akademie. Jedná se o rozsáhlý
vzdělávací cyklus, který se strukturou vyučovacích
předmětů orientuje na seniora jako možnou oběť
protiprávního nebo nemravného jednání. Do letošního ročníku se přihlásily tři desítky seniorů, kteří
v průběhu devíti měsíců získají informace, znalosti
a dovednosti důležitých pro jejich bezpečný život
ve společnosti.
Studijní program potrvá od října letošního roku až
do června 2017. Posluchači absolvují cyklus odborných přednášek a poznávacích exkurzí. V nabídce jsou také volitelné kurzy pro praktický nácvik některých specifických znalostí a dovedností.
Celý vzdělávací program je pro všechny uchazeče
zdarma.

Blíží se zima, zamykejte vchody
S blížící zimou přibude strážníkům nepochybně i práce s bezdomovci. Ti je zaměstnávají po
celý rok, ovšem zima sebou nese riziko umrz-

nutí. Strážníci tak doporučují lidem bez domova
návštěvu nízkoprahového zařízení, které v Karlových Varech provozuje Armáda spásy a jsou
připraveni na dílčí spolupráci s jejími pracovníky. Bohužel skupina bezdomovců, která je permanentně pod vlivem alkoholu zůstává na ulici
a zde si hledá různé azyly před zimou. Strážníci
pak reagují na žádosti občanů a řeší přítomnost
opilých bezdomovců v nemocnici, na poliklinice,
na nádraží, v budově magistrátu či ve vchodech
a sklepích obytných domů. V případě panelových
domů strážníci doporučují uzamykání vchodových dveří, což obyvatelům ušetří mnohdy nepříjemná setkání.
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kontrol na hřbitovech v Buchenwaldské
a Hřbitovní provedli během dušiček strážníci
městské policie.Započaly 28. října, skončily 6.
listpadu. Během kontrol nezaznamenali strážníci
žádnou závadu ani oznámení ze strany návštěvníků hřibitovů.

ZPRÁVY Z VÝKONU SLUŽBY
Kradla a ne poprvé
O jedné listopadové neděli zasahovali strážníci služby
PCO v jednom karlovarském obchodním domě, kde
ochranka zadržela sedmadvacetiletou ženu ze Svatavy
při krádeži. Tři láhve tvrdého alkoholu v hodnotě přes
1200 korun by sice napovídaly přestupkovému jednání, ale prověřením osoby vyplynulo na povrch, že žena
byla v posledních třech letech za trestný čin krádeže již
odsouzena. Místo konzumace destilátů putovala žena
rovnou do náruče policie.
Násilí na dušičky
Strážníkům ze služby PCO sotva začala noční služba
a již řešili první násilí. Oznámení z Rybář uvádělo
napadení ženy přítelem, s nímž mnoho let žije ve
společné domácnosti. Jelikož se dle tvrzení ženy nejednalo o první případ, byla na místo přivolána Policie
ČR, která disponuje oprávněním vykázání násilné
osoby ze společného obydlí. Hlídka po dobu řešení
policii asistovala, neboť označený násilník se choval
12
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agresivně. Krátce po 23. hodině stejná hlídka řešila
oznámení z Drahovic, kde došlo na ulici k napadení
další ženy, což bylo patrné na první pohled díky otoku
v obličeji. Útočník se nacházel poblíž a byl tedy hlídkou
zadržen. Po bezpečnostní prohlídce jej strážníci předali
přivolané hlídce Policie ČR a ženě zajistili přivolání
zdravotníků k ošetření. Oba případy má nyní v šetření
Policie ČR.
Zkoušel nezamčené byty
Nedlouho poté, co jsme upozorňovali občany na
uzamykání vchodů, aby eliminovali přítomnost
nežádoucích osob v domech, řešili strážníci oznámení
o bezdomovci, který v domě na Moskevské ulici zkouší
kliky od bytů. Strážníci pak podezřelého třiašedesátiletého bezdomovce zajistili a zjistili, že tento
se do domu dostal přes nezavřené vchodové dveře.
Následně zkoušel uzamčení bytů s cílem krást. To se
mu málem povedlo u jednoho z bytů, kde jeho majitel
nevěnoval vstupu osoby větší pozornost, protože

očekával příchod kamaráda a mylně se domníval, že
je to on. Naštěstí ve stejný okamžik přicházela dvojice
mužů, která zloděje vyrušila. Muže se i v důsledku
přiznání ocitl záhy v rukou přivolané hlídky Policie ČR.
Po nehodě se musel posilnit
Odpolední oznámení o dopravní nehodě učiněné
telefonicky na městské policii začali řešit strážníci
před budovou magistrátu II. Na místě hlídka našla
vozidlo doslova najeté na dopravní značce, která se
pod něj zapáčila. Dle svědecké výpovědi bylo zjištěno,
že muž, který vozidlo řídil, z místa odešel. Strážníkům
se nakonec podařilo zjistit majitele vozidla a dokonce
i telefon, díky čemuž se s ním spojili a ten na výzvu
dorazil zpět. čtyřiašedesátiletý muž z Radošova uvedl,
že po nabourání do značky byl tak rozrušen, že se
musel uklidnit a šel si dát panáka. S trochou nadsázky
lze říci, že tu o Červené Karkulce, pak mohl vykládat
hlídce DI PČR, které byl případ předán. Hodnota 1,3
promile je pak pomyslnou tečkou.

• INZERCE
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Vysoká škola finanční a správní
zahájila Univerzitu třetího věku
Jedním z projektů, které se Vysoká škola
finanční a správní rozhodla ve svém karlovarském studijním středisku zachovat, je Univerzita
třetího věku. Ostatně má s tímto typem studia
bohaté zkušenosti, vždyť vzdělávání pro seniory
realizuje celou řadu let s velkým úspěchem
v Mostě.
Ve středu druhého listopadu se v budově studijního
střediska na třídě T. G. Masaryka konalo slavnostní
zahájení posledního roku tříletého cyklu studia pro
seniory, který se skládá z tematicky atraktivních
modulů zahrnujících jednotlivé přednášky a semináře. Studenti – senioři budou absolvovat nabízené
přednášky z modulu Kriminalistika, které povede
přední český kriminalista a soudní znalec – profesor
Jiří Straus a přednášky z modulu Vybrané kapitoly
z ústavního práva a státovědy pod vedením význačného českého advokáta a děkana Fakulty právních
a správních studií VŠFS docenta Eduarda Bruny.
Všech šedesát přihlášených studentů přivítala ředitelka studijního střediska Lenka Chlebková, která
zároveň představila tým pracovníků střediska. Ten
bude pečovat o zdárný průběh studia seniorů.
Zúčastnili se i pedagogové z Bankovní akademie
Slavnostního zahájení se zúčastnili i přítomní pedagogové a ředitelka Institutu CŽV Bankovní akademie
Martina Linhartová. Po slavnostním zahájení se
konala první z nabízených přednášek v režii docenta
Eduarda Bruny, která, stejně jako celé zahájení,
sklidila mimořádný úspěch.
Bankovní akademie je stejně jako VŠFS členem
unikátního vzdělávacího projektu Společenství škol,
které zahrnuje vzdělávání pro všechny generace.
Vedle Institutu CŽV zahrnuje Bankovní akademie
i střední odbornou školu a víceleté gymnázium.
Součástí Společenství škol jsou i Kouzelné školy –
mateřská a základní.

Posluchači Univerzity třetího věku, studijní středisko VŠFS v Karlových Varech.

Docent Eduard Bruna - děkan FPSS VŠFS, vzbudil svou přednáškou mezi posluchači nadšení.

Mezinárodní vzdělání můžete získat v Karlových Varech
Umět světové jazyky? Studovat na prestižní
univerzitě nebo vysoké škole v zahraničí? To je
snem mnoha českých dětí. Jak začít? Jazyky jsou
dnes samozřejmostí. Můžete je studovat ve škole
nebo třeba při intenzivním letním kurzu. Další
vstupenkou na světové univerzity jsou studijní výsledky na střední škole a průprava pro univerzitní
typ studia. To vše spojuje Carlsbad International
School (CIS) a nabízí tuto možnost místním
dětem. CIS je soukromá denní a internátní škola
pro chlapce a dívky ve věku 14 - 18 let, která
vyučuje IB Diploma (International Baccalaureate)
a přípravné programy pouze v anglickém jazyce.
Moderní a nově zrekonstruovaný CIS campus se
od roku 2014 nachází právě v Karlových Varech.
Posláním školy je poskytovat příležitosti pro
celoživotní učení, inspirovat akademický úspěch,
budovat zvídavé myšlení a vzdělávat naše stu14
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denty tak, aby se stali pozitivními členy místních
a celosvětových komunit.
Studium nabízí výjimečnou úroveň akademického
vzdělávání a péče o denní i internátní studenty,
včetně programů aktivit na míru a studijní podpory pro naše studenty, které připravujeme pro
studium na světových univerzitách a pro další kariéru. Speciální programy zahrnují Tenis a Triatlon.
Jako partneři škola podporuje místní i nadnárodní
akce a subjekty, například Lions Club, HC Energie
Karlovy Vary nebo City Triathlon Karlovy Vary.
Camp Carlsbad
V letních měsících se v Karlových Varech koná
Camp Carlsbad. V roce 2016 Letní tábory CIS
navštívila vice než stovka dětí z celého světa.
Právě tam se studenti zdokonalují v přípravném
jazykového kurzu angličtiny a po celý den při

aktivitách a výletech hovoří pouze anglicky. Camp
Carlsbad je výbornou vizitkou také pro Karlovy
Vary, které se pro účastníky kempu stanou každoročně domovem na 5 týdnů.

Carlsbad International School
• Luxusní a bezpečný campus
• 1:3 učitel – student
• Kvalifikovaný anglicky hovořící pedagogický
sbor
• Technologicky integrovaný campus
• Stravování ve vlastní školní restauraci
• Vysoká úroveň internátní péče
• Víkendové výlety a programy
• Vícedenní kulturně-vzdělávací pobyty v evropských destinacích
• Zdravotní středisko přímo v areálu

• TÉMA MĚSÍCE

Jasný pohled do budoucna aneb
dopravní terminál v souvislostech
Petr Kulhánek,
primátor města
Karlovy Vary

Vcelku logicky novou studii Integrovaného dopravního terminálu (IDT) provází diskuse jak v odborných
kruzích, tak ve veřejnosti. Jde o zásadní projektový záměr města, který ovlivní veřejnou dopravu
i individuální dopravu a bylo by nenormální, kdyby
názor na předložené řešení byl jednotný a uniformní.
Protože řešení celé problematiky má své historické
i soudobé souvislosti, považujeme za nezbytné je na
tomto místě zmínit a celý koncept řešení do těchto
souvislostí zasadit.
Proč v současnosti terminál řešíme? Protože se
v jeden časový okamžik sešla řada okolností, která
řešení IDT právě v tomto období vyžaduje. Diskuse
nad zástavbou oblasti Dolního nádraží v sobě nese
právě řešení veřejné dopravy a jasný pohled do
budoucna, jak bude karlovarský terminál umístěn.
K tomu je třeba přidat dlouhodobě diskutovanou
otázku úrovně stávajících „nádraží“ jak pro meziměstskou a vlakovou dopravu na dolním nádraží,
tak pro MHD u Tržnice. Diskuse, která probíhá řadu
let, nedošla dále než ke konstatování, že současný
stav je neuspokojivý. A v neposlední řadě stojíme
na počátku nového období podpory z fondů EU, kde
máme možnost na řešení terminálu veřejné dopravy
čerpat významnou finanční částku.
Během uplynulých tří let se proto řešila filozofická
i praktická otázka „kam s ním?“ Na základě odborné
diskuse se dospělo ke třem možným variantám –
celý terminál včetně MHD na území dolního nádraží
nebo kompletní terminál v prostoru kolem ulice
Varšavská a možností byla i „roztržená“ varianta –
meziměstská a vlaková doprava tam, kde je dnes,
a MHD ve Varšavské. Tyto varianty byly vyhodnoceny
po stránkách dopravních vazeb, ekonomické náročnosti, majetkoprávních vztahů. Z tohoto hodnocení
vzešla vítězná lokalita: kompletní terminál v prostoru
kolem ulice Varšavské. O tom také svědčí závěr
předního českého dopravního experta profesora
Františka Lehovce z ČVUT, který konstatuje, že
navrhovaná varianta umístění dopravního terminálu
Varšavská splňuje požadavky na maximální komfort
a bezpečnost pro cestující. Zároveň ze závěrů expertní skupiny vzešlo doporučení, aby pro terminál byla
zpracována samostatná studie.
Tímto dokumentem je právě zpracovaná Zastavovací
a ověřovací studie IDT, která v sobě nese vůbec poprvé reálný a komplexní pohled na celé území včetně
všech vazeb. Studie byla projednána v odborných
komisích a výborech a Rada města se s navrženou
koncepcí ztotožnila a jednomyslně ji odsouhlasila
k dalšímu zpracování. V tomto ohledu nás mrzí od
některých lidí nepřátelská a negativní kampaň,

která není podložena reálnými argumenty ale spíše
pravidlem, že je jednodušší bořit než tvořit.
Terminál je veřejně prospěšnou stavbou, která bude
sloužit jak obyvatelům, tak návštěvníkům. Řeší
celkovou kompozici území mezi Chebským mostem
a Tržnicí v návaznosti na dnešní pěší zóny ulic T. G.
Masaryka a Zeyerova. Je prvním a z našeho pohledu
velmi zásadním počinem pro vyšší atraktivitu veřejné
dopravy jako pozitivního trendu, zároveň však myslí
stejnou měrou na pěší a cyklisty. Automobilová
doprava v centru města bude omezena, ale na straně
druhé budou nové parkovací domy ve strategických
místech, celková kapacita parkovacích míst se znásobí. Společně s dalším projednáváním této studie
bude město pracovat na koncepčních dokumentech,
které s tím úzce souvisí – na dopravním generelu
města včetně celkové koncepce parkování s upřednostněním rezidentů.

Klíčový je také způsob financování
Zásadní otázkou řešení je také příprava způsobu
financování nejen výstavby samotného terminálu,
ale také nutných úprav přilehlého území, včetně
Chebského mostu a vybudování již zmíněných
parkovacích kapacit. Zdrojů bude určitě více, kromě
podílu z vlastního rozpočtu města je to právě evropská pomoc, státní prostředky k věcem souvisejícím
s železnicí a k jednání je také národní podpora pro
potřebnou dopravní infrastrukturu. Není to tedy tak,
že bychom dělali nyní něco „rychle kvůli dotacím“,
ale je nezbytné tuto stránku pečlivě připravit, byť
k samotné realizaci vedou ještě dva roky příprav.
Abychom se však do bodu fyzické realizace vůbec
dostali, je nutné se rozhodnout nyní a vědět jasně, co
chceme. Toto rozhodnutí za nás nikdo jiný neudělá
a musíme při něm vycházet z reálií, nikoliv z domněnek a utopických představ.
Tento reálný stav, který máme z mého pohledu za tři
roky práce podrobně zmapovaný, je nezbytné skloubit
s naší setrvalou snahou vytvářet příjemné podmínky
pro život našich obyvatel a pro rostoucí atraktivitu
města pro jeho návštěvníky. Budeme proto také
v dalších fázích jednat s občany v území blízkosti
nového terminálu a vysvětlovat jim, co s sebou terminál přinese. Budeme také při dalších příležitostech
vysvětlovat naše kroky a záměry všem, kteří budou
terminál každý den využívat, ať už při cestě třeba ze
Staré Role nebo z Chodova, a samozřejmě všem dalším, kterých se nový terminál jakkoliv dotkne – pěší,
cyklisté, hendikepovaní občané, rodiče s kočárky.
Záměr IDT je nutno brát také jako projekt iniciační.
Dlouho odkládané rozhodnutí Karlovarských minerálních vod (KMV) s využitím území stáčírny v Horově
ulici vyústilo v aktivní snahu o kooperaci s městem
a zpracování studie polyfunkčního objektu v tomto
areálu. Může jít bezesporu o další oživení centra
města a zvýšení jeho atraktivity, navíc se může se
záměrem IDT a kultivace celého území kolem Varšavské a Horovy ulice dobře doplňovat. Zároveň se nabízí
uvolněním prostoru dolního nádraží další rozvoj ob-

chodně správního centra města a rozsáhlé rekreační
zóny celoměstského významu podél řeky Ohře. Návrh
IDT tak vytváří podmínky pro další rozvoj města a je
právě tím článkem, který tato území dalšího rozvoje
ideálně propojuje. Město hledá partnery pro financování tohoto ambiciózního záměru a právě v partnerech jako jsou KMV a Gamma Property je chce najít.
Je nutné vyjednat dohody o budoucí spolupráci tak,
aby byly ochráněny zájmy města a jeho rozvoje na
straně jedné a možnosti rozvoje podnikatelských
aktivit na straně druhé. Celá vize má tak potenciál
vtisknout rozvoji města novou dynamiku.
Studie IDT však nesmí být vytržena z konceptu, není
samospasitelným hybatelem rozvoje města. Zapadá
však do všech aktivit, které Karlovy Vary postupně
činí atraktivní lázeňskou a turistickou destinací
a zároveň místem příjemným pro život 21. století. Ať
je to připravené ustavení KAM – Kanceláře architekta
města, vysoce odborného pracoviště odpovídajícího
za územní rozvoj města a jeho architektonickou
podobu, za ochranu veřejného prostoru. Nebo jsou
to naplno běžící přístupová jednání na Seznam
světového dědictví UNESCO, či práce na zásadních
koncepčních dokumentech – trojrozměrný model
města, jeho hluková mapa, generel udržitelné
dopravy. Nový územní plán a plán ochrany památek
zajistí větší ochranu jedinečného obrazu Karlových
Varů a přitom vhodně akceleruje jeho další rozvoj.
Připravujeme také širší zapojení veřejnosti, novou
diskusní platformu, do které zapojíme významné
osobnosti města z různých oborů, zejména k řešení
zásadních rozvojových problémů města.
Terminál je tak jedním ze zásadních momentů rozvoje města, ale stále „jen“ součástí široké mozaiky
aktivit do budoucna. Podle jeho významu k němu
také přistupujeme, od vzniku studie probíráme
s odbornou i širokou veřejností. V sále Národního
domu se ukázalo, jakou důležitost pojetí terminálu přikládá veřejnost. 200 lidí přišlo na veřejné
projednání, aby se během tří hodin mohli se studií
seznámit, vyslechnout si odborné názory dopravců,
Policie, Správy železniční dopravní cesty a ke studii
diskutovat a ptát se.
V současné chvíli je odevzdán čistopis studie a ten
podle řádné procedury má před sebou dlouhou cestu
projednání se všemi institucemi, které se k němu
mají vyjádřit a dát ke studii svá závazná stanoviska.
Studie tak bude prověřena ze všech potřebných
odborných pohledů i po stránce naplnění všech
parametrů plynoucích z legislativy. Tak, abychom
zjistili, zda terminál v této koncepci a tomto pojetí lze
v daném území postavit a bude plnit všechny funkce,
které od něj očekáváme. O dalším postupu a jednotlivých krocích Vás také nadále budeme informovat,
ať už prostřednictvím diskusních setkání v jednotlivých částech města nebo na webových stránkách,
které se tomuto projektu budou speciálně věnovat.
Rádi bychom, abyste byli „vtaženi do děje“, tento
významný počin přijali za svůj a stali se součástí
tohoto příběhu.
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Na skok do lesa
A všude vůkol rozkládal se hustý les
Karlovarské lesy, podobně jako všechny lesy
v Evropě, prošly během staletí velmi zajímavou
proměnou, přičemž někteří badatelé poukazují na
fakt, že mnohá území, zvláště v nížinách, byla během několika posledních tisíciletí, opakovaně zcela
odlesněna. Původní pralesy v konkrétní lokalitě
si pak lze v plné druhové pestrosti představit jen
stěží.

Dub Karla IV.
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Velmi dávno vzniklo úsloví, „pro stromy nevidět
les“ a dnes je to v mnoha případech právě naopak.
Lidé jsou v lese a většinou ani neví, že kromě
smrků a hub tam rostou, nebo by mohly růst, ještě
i jiné stromy, keře a rostliny.
Široké druhové složení úplně původních lesů by
asi bylo velmi zajímavé zrekonstruovat, a protože
nás samozřejmě zajímá les v nejbližším okolí Kar-

lových Varů, tak pojďme zapátrat po jeho původní
skladbě. Něco se dá například odvodit z půdy, ale
ta byla v průběhu staletí značně degradována,
mimo jiné, primitivním zemědělstvím.
K dedukcím, jaký les, kde původně rostl, ale
může též trochu pomoci rozbor místních názvů.
V původním slova smyslu byl les jen listnatý
stromový porost. Slovo les má s největší pravděpodobností indoevropský původ, podobná slova se
vyskytují nejen ve slovanských jazycích, ale i ve
staré angličtině, kde laes je louka, pastvina. Naši
předkové pak používali slovo les také ve významu
dřevo, dříví, říkali tak například i vorům. Dochovaly
se texty, ve kterých si můžeme přečíst, že "les
duol plavili". Ostatně i slovo lešení vzniklo ze slova
les v souvislosti s jeho původem, to jest, že bylo
vyrobené z dříví.
Na druhou stranu a i proto, že lidé rozlišovali
mnoho druhů lesa, máme například pro podmáčený les s vysokou hladinou podzemní vody zcela
speciální výraz. Lužní les, čili luh. A jmenují se tak
dodnes i celé země („Lužice“), vsi („Záluží“) a řeky
(„Lužnice“). Dříve běžný biotop, ale prakticky vymizel s postupnou regulací vodních toků. V České
republice se zachoval trochu větší lužní les jen na
soutoku řek Moravy a Dyje a malé části lužního
lesa zbyly na březích Labe u soutoku s Cidlinou.
Lužinu, tedy sice přímo u Varů nemáme, ale našlo
by se tady, byť v širším okolí, třeba označení Bor
a kousek vedle jsou dokonce Všeborovice.
Bor byl název pro les převážně borový, respektive sosnový. Nyní je to součást názvu minimálně
20 sídel a pak dalších míst (Svatobor), včetně
jejich částí (například velmi známá plzeňská čtvrť
a potažmo věznice). Rovněž je to poměrně častý
název pro kopec.
Převládající dřeviny tedy zhusta daly jméno
určitým druhům lesa. Velmi používané bylo kdysi
„Doubrava“. Jenže dřevo dubů patřilo k nejžádanějším, a tak tyto lesy rychle ubývaly. Místní názvy:
Doubravka, Dubí, Dubina a u nás Doubí jsou už jen
vzdálenou vzpomínkou na lesy s převahou dubů.
Další název, tentokrát pro lesy převážně bukové,
„Bučina“ již také pomalu vymizel. A přitom to byl
biotop, který představoval potenciálně přirozenou
vegetaci na většině území Česka a střední Evropy
vůbec. Tento smíšený les s dominancí buku lesního
se v podstatě už asi nikdy nepodaří v konkrétních
lokalitách úplně přesně zrekonstruovat. Různé
místní názvy (Bučí, Boučí, Bukov a u nás Buková
hora) připomínají, kde všude kdysi převážně rostly
tyto stromy s velmi tvrdým dřevem.
Pro zajímavost se podívejme ještě na další
listnáče a tzv. rostlinné patro v téměř přirozené,
kyselé bučině. Vedle buků tu tedy rostou, respektive mohly by růst: javor klen, dub zimní, dub letní,
lípa srdčitá a samozřejmě ještě mnoho dalších
listnatých stromů. Z jehličnanů pak jedle bělokorá
či smrk ztepilý. Keřové patro v bučinách většinou
chybí nebo má malou pokryvnost. Spíš se v tomto
prostoru zmlazují dřeviny stromového patra.
Bylinné patro tu též bývá druhově dost chudé
a někde může dokonce i chybět. Jinak se pod buky
vyskytují běžné lesní rostliny, například: metlička
křivolaká, třtina rákosovitá, bika bělavá, šťavel
kyselý, jestřábník zední a brusnice borůvka. K tomu
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zpravidla tu ještě rostou druhy přímo vázané na
bučiny: bukovník kapraďovitý, kokořík přeslenitý,
věsenka nachová a jiné. Záleží na nadmořské
výšce, ve vyšších polohách pak většinou dominuje
třtina chloupkatá. Mechorosty zde vytvářejí menší
polštáře, a to hlavně na kamenech a padlých
kmenech. Pro úplnost nelze nezmínit, že v karlovarských lesích dosud roste poměrně hodně buků.
Vraťme se však ještě k úsloví pro stromy nevidět
les. Velmi přesně totiž vyjadřuje situaci, kdy přeceňujeme detaily na úkor celkového pohledu. A v poslední době se zdá, že opět stále častěji přehlížíme
podstatné a zaměřujeme se jen na jednotlivosti.
A to nejen v politice.
Řada badatelů se také zabývala tím, jak úsloví
vlastně vzniklo. Nejdříve se myslelo, že je původně
německé (den Wald vor Bäumen nicht sehen).
Podobné se ale našlo i ve vyprávění francouzského
spisovatele, který žil v16. století a takřka stejná
verze úsloví zazněla v minulosti i v angličtině. A co
na to staří Římané? Ano patrně až zde lze najít
prapůvod průpovídky. Prvním autorem byl tedy asi
Ovidius, který ve svých Žalozpěvech napsal větu:
„Frondem in silvis non cernere“, tedy doslova:
„Nevidět listí v lesích“. Pozdější autoři to pak upravili na dnešní: "Pro stromy nevidět les".
A je to v háji, článek už je příliš dlouhý, budeme
ho muset utnout a opět se rozepsat o stromech,
a to nejen karlovarských, někdy příště.
Mimochodem, háj byl dříve název pro les
kultovní, zahájený, někdy i ohrazený, či strážený
a tudíž běžným způsobem nepřístupný. Například
posvátné háje pohanů.
Háj je ale také název pro světlý listnatý les

Kochova jedle

Kochova jedle koruna
s bohatým podrostem. Hájová květena se postupně
adaptovala tak, že ke květu využívá velmi krátkou
část vegetačního období, po níž je v háji nejvíce
světla. Rostliny musí stihnout odkvést po oteplení
půdy a zároveň před počátkem olistění stromů.

Hájová květena tak kvete od března do počátku
května. A když to nestihne, je to v háji. Takže až
tam budete zase někoho posílat, vězte, že nejlíp to
tam vypadá brzy na jaře.

Pavel Reiser, Martin Jiřík

Kojatův buk
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V Mezinárodní pěvecké soutěži
Antonína Dvořáka letos zazářilo mládí
Mezinárodní pěvecká soutěže Antonína Dvořáka
v Karlových Varech skončila velkým úspěchem
mladých pěvců s mezinárodním zastoupením.
Prolog soutěže tvořila nová kategorie OPERNÍ
NADĚJE, která je určena pro mladé pěvce ve věku
16-20 let z České a Slovenské republiky. Zvítězili
Tereza Štěpánková a Vincenc Ignác Novotný, oba
z České republiky. Tradiční kategorie probíhaly od
soboty 4. listopadu do středy 9. listopadu v Alžbětiných lázních. Finálový koncert kategorií JUNIOR
a OPERA se konal ve čtvrtek 10. listopadu 2016
v Karlovarském městském divadle, kde se nejlepší
pěvci těchto kategorií představili interpretací jedné
árie s Karlovarským symfonickým orchestrem
a dirigentem Františkem Drsem.
V kategorii JUNIOR do 24 let zvítězila Slovenka Slávka Zámečníková, která se stala rovněž
absolutní vítězkou soutěže a nositelkou Ceny
primátora města Karlovy Vary - Petra Kulhánka. Ve
stejné kategorii mužů získal první místo Jan Hnyk
z České republiky.
V kategorii OPERA, tedy starších a zkušenějších
pěvců do 35 let, zvítězila Lucie Kaňková a v soutěži mužů Seongsoo Ryu z Jižní Koreje. Dvoukolová
jednodenní soutěžní kategorie PÍSEŇ přinesla
úspěch a vítězství Tereze Hořejšové z České
republiky.
Do soutěže bylo přihlášeno 115 pěvců z 19 zemí
světa. Z celkového počtu přihlášených přijelo do
Karlových Varů „pouze“ 110 pěvců. Jejich výkony
hodnotila jedenáctičlenná odborná mezinárodní
porota v čele s Peterem Dvorským, Gabrielou
Beňačkovou, Ondřejem Hučínem, Evou Randovou,
Sarah Meredith z USA, Antoniem Carangelem
z Itálie, Jürgenem Hartfielem z Německa a další
významné osobnosti pěvectví.
V pátek 11. listopadu se konal slavnostní závěrečný koncert vítězů a laureátů s Karlovarským
symfonickým orchestrem a dirigentem Františkem

Peter Dvorský s absolutní vítězkou 51. ročníku soutěže Slávkou Zámečníkovou ze Slovenska
Drsem. Vítězové kromě hlavních cen získali i řadu
zvláštních cen, které jsou pro mladé pěvec velmi
důležité. Jsou to ceny operních scén národních divadel v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě, operních
scén v Plzni a Opavě s pozváním k nastudování
nebo hostování v představení v příštích dvou
uměleckých sezónách. Zvláštní ceny doplnily
rozhodnutí o pozvání ke koncertům v rámci
festivalů Pražské jaro, Hudba tisíců - Mahler
2017 v Jihlavě, Operní týden v Kutné Hoře, nebo
Festival Jarmily Novotné v Litni, natočení árií ve
frekvencích Symfonického orchestru Českého
rozhlasu, v Plzeňském studiu natočení části
soutěžního výkonu s klavírním doprovodem a další
ceny společností, osobností z České republiky i ze
zahraničí, například Sharon Chmel Resch z USA,

Geoffrey Piper z Lucemburska, George Fischer
z Německa nebo Antonio Carangelo z Itálie.
Mezi zajímavé novinky patřila repríza koncertu
vítězů a laureátů s Karlovarským symfonickým
orchestrem a dirigentem Františkem Drsem ve
Velkém divadle v Plzni v sobotu 12. listopadu.
Součástí soutěže bylo rovněž odborné setkání
poroty, odborníků hudebního života a významných
osobností v pátek 11. listopadu dopoledne, kde
byly konzultován průběh soutěže, její výsledky,
skutečnost existence jediné profesionální pěvecké
soutěže v České republiky s přáním pokračování
v této každoroční tradici. 52. ročník se uskuteční
v termínu 3.-10. listopadu 2017.

Alois Ježek, ředitel Mezinárodního
pěveckého centra Antonína Dvořáka

LISTINA VÍTĚZŮ
OPERNÍ NADĚJE ŽENY
1. cena 		 TEREZA ŠTĚPÁNKOVÁ (Česká republika)
2. cena 		 MARIE SVOBODOVÁ (České republika)
		 ELIŠKA ZAJÍCOVÁ (Česká republika)
3. cena 		 MARIE NOVOTNÁ (Česká republika)
Čestné uznání získává ŠÁRKA STEJSKALOVÁ
OPERNÍ NADĚJE MUŽI
1. cena 		 VINCENC IGNÁC NOVOTNÝ (Česká republika)
2. cena
DANIEL MATOUŠEK (Česká republika)
3. cena 		 VLADIMÍR JOHN (Česká republika)
PÍSEŇ v absolutním pořadí mužů i žen
1. cena 		 TEREZA HOŘEJŠOVÁ (Česká republika)
2. cena 		 JIHEON LEE (Jižní Korea)
3. cena 		 AGNIESZKA NIEWIADOMSKA (Polsko)
Čestné uznání získává LUCIE KAŇKOVÁ (Česká republika)
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JUNIOR ŽENY
1. cena 		 SLÁVKA ZÁMEČNÍKOVÁ (Slovensko)
2. cena 		 ELLA PETNICHENKO (Ukrajina)
3. cena 		 PATRICIA JANEČKOVÁ (Slovensko)
		 IVANA PAVLŮ (Česká republika)
Čestné uznání získávají
DOUBRAVKA SOUČKOVÁ (Česká republika)
DARIA KHOZIEVA (Ruská federace)
JUNIOR MUŽI
1. cena 		 JAN HNYK (Česká republika)
2. cena 		 ABILDIN KUDAIBERGEN (Kazachstán)
3. cena 		 KAMIL BIEŃ (Polsko)
Čestné uznání získává TADEÁŠ HOZA
OPERA ŽENY
1. cena 		 LUCIE KAŇKOVÁ (Česká republika)

2. cena 		 MYROSLAVA HAVRYLIUK (Ukrajina)
		 KSENIA KHOVANOVA (Ruská federace)
3. cena 		 BLANKA JÍLKOVÁ (Česká republika)
Čestné uznání získávají
AGNIESZKA NIEWIADOMSKA (Polsko)
ZDISLAVA BOČKOVÁ (Česká republika)
TEREZA MALIČKAYOVÁ (Slovensko)
OPERA MUŽI
1. cena 		 SEONGSOO RYU (Jižní Korea)
2. cena 		 HOEUP CHOI (Jižní Korea)
3. cena 		 NEBYLA NEUDĚLENA
Čestné uznání získává ANDRII KHARLAMOV (Ukrajina)
Absolutní vítězka soutěže 2016:
Slávka Zámečníková (Slovensko)

• KULTURA

KSO uzavře letošní rok Vánočním
koncertem a proslulou „Rybovkou“
Karlovarský symfonický orchestr se s rokem 2016
rozloučí tradičním Vánočním koncertem, který se
uskuteční 16. prosince v sále Grandhotelu Pupp. Film
Anděl na horách asi bude většina návštěvníků koncertu znát, ale nejspíš jen málokdo si vybaví hudbu, která
ve filmu zní, a jejího autora. Jak to souvisí s Vánočním
koncertem KSO? Zahájí je právě skladba Zima
v Tatrách ze zmíněného filmu, kterou napsal Dalibor
Vačkář. A protože k vánočním svátkům patří pohádky,
zazní na koncertě suita z hudby Oskara Nedbala
k baletu Z pohádky do pohádky. Podlení skladbou
tohoto roku pak bude nejslavnější a nejznámější
česká církevní a vánoční skladba, Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby. Jeho mše má ryze pastorální ráz,
je zasazená do českého prostředí a pro svou prostotu
i radostnou a svěží atmosféru byla a dodnes stále stále je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu.
V první polovině příštího roku, kdy v červnu končí
182. koncertní sezóna, uvede KSO v „rodném městě“
dvacet koncertů, které zahájí Novoročním koncertem
5. ledna.
Karlovarský symfonický orchestr děkuje všem svým
posluchačům za přízeň, kterou mu v letošním roce
projevili a přeje jim vše nejlepší a mnoho skvělých
hudebních zážitků v roce 2017.

Vánoční pelmel v galerii SUPERMARKET wc
nabídne originální dárky
Potěšit, nadělit, překvapit! Originálně, bez stresu
a na jednom místě... Galerie SUPERMARKET
wc se tento rok opět oděla do vánočního hávu
a připravila si pro Vás prodejní výstavu originálních
artefaktů – od levitujících květin, zápisníků, přes
knihy a obaly až po šperky a porcelán. Designové dárky pod stromeček tady seženete už za

pár korun. Přijďte se podívat, co tvoří mladí čeští
designéři. Potěšte se pohledem na hezké věci
a nákupem udělejte radost svým blízkým nebo
se nechte třeba jen inspirovat. Prodejní výstava
je oteřená každý všední den od 13.00 do 18.00
hodin a potrvá až do 22. prosince.
Pokud navíc do Galerie SUPERMARKET wc

zavítáte 16. nebo 17. prosince mezi desátou a do
osmnáctou hodinou, užitete si tady i advent. Vánoční trhy, vánoční dílny, cukroví, koledy, svařené
víno, prostě vše, co k předvánočnímu času patří.
Přijďte se svou ratolestí, kamarádkou nebo i sami.
Ve vánočních dílnách si u můžete vyrobit originální
dárky od mýdel, tradičních českých skleněných
ozdob přes, tašky, diáře až po placku. Pokud
budete chtít mít i originální dárkový papír a zaslat
nebo dát někomu čajovou vánoční pohlednici jako
drobný dárek, jste na správném místě. Pelmel vám
dovolí ten luxus, zastavit se a užít si předvánoční
čas.
Vánoční pelmel v galerii SUPERMARKET wc v Karlových Varech je tu pro ty, kteří rádi překvapují,
chtějí originální dárky, osobní a klidný přístup.
Také těm kterým není blízké obcházení přelidněných nákupních center, a dlouhé fronty u pokladen
u nich vyvolávají fobii.
Originální galerie, která vznikla na místě bývalých
veřejných záchodků, si nejen pro své fanoušky
připravila na prosinec milou předvánoční akci, ale
i dílny. Prodejní výstava Vánoční Pelmel nepředstavuje jen přehlídku originálních prací mladých
českých designérů, ale dává návštěvníkům
možnost zastavit se v předvánočním shonu, užít si
pohodu a pořídit dárky pro své blízké v klidu a na
jednom místě.
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Scooter nadělí pořádný Hyper Hardcore
Už za pár týdnů přiveze do Karlových Varů kapela
Scooter svojí originální elektronickou hudbu.
O tom, že se kapela ráda vrací za českými fanoušky, svědčí i fakt, že letos nás potěší návštěvou již
po druhé. Fandové se mohou těšit na fantasticky
nabitý program, který bude motivován do předvánoční atmosféry. Jaké překvapení s prskavkami
připravil frontman kapely H. P. Baxxter, se můžou
fanoušci na vlastní oči přesvědčit 16. prosince od
19 hodin v karlovarské KV Areně.
Scooteru se letos velice dařilo. Album, které
kapela vydala začátkem února, se jmenuje ACE,
tedy eso, hned po vydání se stalo třetím nejlépe prodávaným německým albem. Velkolepé
turné pojmenované “Can’t Stop the Hardcore
Tour 2016” provedlo Scooter stadióny a halami
největších německých měst i Evropy, od Londýna
po Moskvu. Brzy tato unikátní show dorazí poprvé
také do Karlových Varů. “Je skvělé, že můžeme
v Česku poznat další krásné město a hlavně jeho
publikum,” říká frontman H. P. Baxxter, a dodává
s úsměvem: “Těšíme se do Karlových Varů a slibujeme, že v předvánočním čase všem nadělíme
pořádný Hyper Hardcore! Bude to jediný speciální
vánoční koncert nejen pro české fanoušky, který
jsme se rozhodli připravit.“
Kapelu Scooter doprovodí během koncertu skvělí
hosté, kteří jistě dodají ještě větší nálož hudby,
která návštěvníky Varů dostane do varu. Jména
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hostujících DJů stále nejsou známa, jejich odtajnění mohou fanoušci sledovat na facebookových
stránkách koncertu.

Vstupenky lze zakoupit v síti Ticketportal, cena
začíná od 690 korun na stání, od 890 do 1390
korun k sezení.
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ADVENTNÍ PELMEL S DÍLNAMI
16. 12.–17. 12. OD 10.00 DO 18.00
NABÍZÍME PRODLOUŽENÝ NÁKUP DÁRKŮ S VÁNOČNÍ
ATMOSFÉROU A NETRADIČNÍMI DÍLNAMI .
NEBUDE CHYBĚT ANI CUKROVÍ, KOLEDY, SVAŘENÉ VÍNO,
PROSTĚ VŠE, CO K PŘEDVÁNOČNÍMU ČASU PATŘÍ.
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VÁNOČNÍ TRHY V GALERII
28. 11.–22. 12. OD 13.00 DO 18.00
NA JEDNOM MÍSTĚ MŮŽETE NAKOUPIT CENOVĚ DOSTUPNÉ
ORIGINÁLNÍ DÁRKY PRO KAŽDÉHO.

359 010
406
SC-331569/02

Fakturace a smlouvy:
Překládáme
veškeré
»
Péče
o
vodovody
359 010 406
Překládáme veškeré
evropské jazyky
evropské jazyky
a
kanalizace
včetně soudního ověření
včetně soudního ověření
SC-331569/02

stěHování – rYdol
+ evropa
Péče
o vodovody
» »Péče
o vodovody
a kanalizace
čr +čr
evropa
» aInspekce
a rekonstrukce
kanalizace
Tel.:5, 776
722
611,»Krymská
5,
Karlovy
Vary
Tel.: 776 722 611, Krymská
Karlovy
Vary
Inspekce a rekonstrukce
přípojek
tel.:tel.:
602 444
353940,
220 554
602940,
444
353 220orbis@orbispreklady.cz,
554
www.orbispreklady.cz přípojek
orbis@orbispreklady.cz,
www.orbispreklady.cz
Inspekcerozbory
a rekonstrukce
» »Laboratorní
» přípojek
Laboratorní rozbory
15
» Projektování
a výstavba
15
»» Projektování
a výstavba
Windows, Office, grafika, internet
Laboratorní rozbory
Indiv. pomoc při nastavení mobilů, tabletů…
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a kanalizace
»Vodárny
Projektování
a výstavba
Karlovy Vary, a. s.
Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a. s.
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• KULTURNÍ SERVIS
KMD karlovarské městské divadlo
Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
2.12.
9.00 a 10.30 Jiří Kahoun, Michaela
Sajlerová, Zdeněk: Tomeš: Zimní příhody včelích
medvídků
Divadlo Krapet
Představení pro školy. Další humorné a napínavé příhody
dvou malých čmeláčků Brumdy a Čmeldy z televizních
večerníčků a podle literární předlohy Jiřího Kahouna
v nastudování Divadla Krapet.
Hrají: Jiří Kohout, Patrik Vojtíšek, Ondřej Švec, Zdeněk
Tomeš, Michaela Sajlerová.
Režie: Zdeněk Tomeš
3.12.
15.00 Jiří Kahoun, Michaela Sajlerová,
Zdeněk Tomeš: Zimní příhody včelích medvídků
Divadlo Krapet
A je to tady! Léto končí a na paloučku u čmeláčí chaloupky
začíná podzim. Všechno odkvetlo a všechno padá. Čmeldové ochutnávají první sladké hrušky, jenže neví, že si na
nich taky pochutnává nebezpečný Sršeň.
4.12.
19.30 Edward Taylor: VZTAHY NA ÚROVNI uzavřená společnost
Divadelní společnost Háta.
6.12.
19.30 Hana Gregorová: TANČÍRNA - uzavřená společnost
Divadlo Radka Brzobohatého.
7.12.
19.30 Jiří Seydler: Karel IV. aneb Strasti
Otce vlasti
Činohra KMD
I Karel IV., ač monarcha, je pouhý člověk... Vládne pro větší
slávu Boží a chce Evropu sjednotit z jejího středu – tedy
z Čech – a usiluje o to z místa, kde si léčí zraněné stehno
– tedy z loketského hradu, který je plný vzpomínek na jeho
matku Elišku Přemyslovnu. V nejlepším věku, lehce po
čtyřicítce, dosáhl zdánlivě všeho, co si muž může přát – je
císařem římským a potřetí se oženil s o dvacet let mladší
Annou Svídnickou. Jenomže! Aby vše bylo, jak mu ambice
velí, potřebuje ještě dvě věci: legendu, která by šířila mezi
lidem slávu jeho i jeho skutků – a samozřejmě následníka
trůnu... Komediální příběh o Karlovi IV., objevení karlovarského vřídla a početí Karlova syna Václava je první částí
dlouhodobého projektu inscenací o historii i současnosti
Karlovarského kraje.
Hrají: Aleš Háma, Martin Jurajda, Viktor Braunreiter, František Špaček, Alexandra Ptáčková, Eliška Malíková, Lucie
Domesová, Tereza Kostková, Lucie Domesová, Radek Bár,
Magdaléna Hniličková/ Tereza Pachtová, Martin Jurajda,
Jiří Švec.
Režie: Jiří Seydler

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
13.12. 19.30 Petr Iljič Čajkovskij: Louskáček
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
Louskáček patří do klenotnice „bílé klasiky“, a proto se
k němu balet Severočeského divadla opět vrací. Libreto vychází z pohádky německého spisovatele E. T. A. Hoffmanna
Louskáček a myší král. Je to příběh o sváteční atmosféře
Štědrého večera, ve kterém se realita spojuje s dětskou
fantazií ve fascinující labyrint. Svou vánoční tématikou je
dárkem hlavně dětem před vytouženými svátky.
Účinkuje: Pavel Enekeš, Vladimir Gončarov, Petr Popovský,
Margarita Pleškova, Vladimíra Podhorná, Natalia Vasina,
balet a orchestr Severočeského divadla.
Režie: Vladimír Nečas
15.12. 11.00 Jazzové Vánoce
Představení pro školy
15.12. 19.30 Jazzové Vánoce - pronájem
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Srdečně Vás zveme na koncert JAZZOVÉ VÁNOCE, který
se již tradičně nevztahuje jen k vánoční tématice a už
vůbec ne výhradně k jazzu. V programu napříč všemi žánry
vystoupí hudebníci, zpěváci a tanečníci ze Základní školy
a Základní umělecké školy Karlovy Vary.
17.12. 18.00 Vánoce s Dylení – pronájem
Soubor písní a tanců DYLEŇ
Dyleň dnes patří k nejznámějším folklorním souborům v naší zemi. Zaměřuje se na lidové písně a tance
nejzápadnější části Čech. Má velmi kvalitní lidovou muziku
a vystupuje v rekonstruovaných karlovarských lidových
krojích. Tentokrát nabízí lidové písně, koledy a tance, které
se pojí s vánočními svátky. Zažijte v divadle tu pravou
atmosféru lidových Vánoc.

8.12.
10.00 Jiří Seydler: Karel IV. aneb Strasti
Otce vlasti
Činohra KMD
Představení pro školy.

19.12. 19.30 Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Plzeňský komorní orchestr a Nová Česká píseň
Nová Česká píseň přednese jednu z nejpopulárnějších
vánočních skladeb – Českou mši vánoční Jakuba Jana
Ryby. Tato mše neodmyslitelně patří ke kulturnímu dědictví
pravých českých vánočních svátků s oblibou je nejen
interpretována, ale i vděčně přijímána. Program koncertu
bude doplněn sborovými verzemi českých vánočních koled
v úpravě Jaroslava Krčka.
Účinkují: sólisté z Divadla J. K. Tyla v Plzni, Adéla
Lučanská, Miroslava Lendělová, Jaromír Bína, Jan Fraus,
Jaroslav Pleticha, Plzeňský komorní orchestr, Smíšený
pěvecký sbor Nová Česká píseň
Dirigent: Zdeněk Vimr

8.12.
19.30 Diego Ruiz, Fiona Bettanini & Nicola
Pistoia, Pino Ammendola: Bez předsudků
Divadlo Kalich
Hra se odehrává v motelu, kde musí v jediném volném pokoji neplánovaně přespat Diego s Fionou, dva letití přátelé.
Společná noc jim nabídne možnost otevřeně si popovídat
o věcech, na které se ženy jinak ostýchají ptát mužů
a muži žen. Stáváme se svědky vtipného, vybroušeného,
velmi trefného a místy i dojemného slovního souboje obou
postav. A nebyli by to Jana Paulová s Pavlem Zedníčkem,
aby k němu nepřidali řadu nezapomenutelných gagů.
Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček
Režie: Roman Štolpa

21.12. 16.30 Vánoční show 2016
Agentura Amfora
Vánoce jsou za dveřmi – a stejně tak výpravné představení
pro děti. Tento pořad s tradicí od roku 1991 přináší i letos
zajímavé soutěže, atraktivní dárky pro soutěžící děti a řadu
pěkných vánočních a pohádkových písniček. Moderátoři
Jan Čenský a Petr Salava se v rolích kapitánů kluků
a holek doslova vyřádí. Miláček dětí Michal Nesvadba si
nachystal dva bloky, složené z nejúspěšnějších výstupů
z jeho pořadů. Přijďte tedy prožít Vánoce s Michalem
a jeho kamarády.
Účinkující: Jan Čenský, Petr Salava, Michal Nesvadba,
Míša Váňová, Bára Šedivá

12.12. 10.00 Jiří Brdečka, Oldřich Lipský, Radek
Balaš, Ondřej Brousek: Adéla ještě nevečeřela
KOPRODUKCE ZÁPADOČESKÉHO DIVADLA V CHEBU, KARLOVARSKÉHO MĚSTSKÉHO DIVADLA A KARLOVARSKÉHO
SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
Představení pro školy.

26.12. 19.30 Galakoncert operetních melodií
a evergreenů
Festivalový orchestr Petra Macka
Festivalový orchestr, složený z předních profesionálních
umělců ze severních Čech a Prahy, s cílem obohatit domácí hudební život a propagovat také české hudební umění
v zahraničí. Hraje nejslavnější operetní melodie a evergreeny Franze Lehára, Johanna Strausse, Emmericha Kálmána,
Oskara Nedbala a dalších a za poměrně krátkou dobu již
doprovázel velký počet slavných umělců. Jeho zakladatel
Petr Macek je dirigentem, kontrabasistou, uměleckým
vedoucím i moderátorem tohoto tělesa.
Účinkují: Venuše Dvořáková – sólistka opery DJKT Plzeň,
Roman Krebs – tenor, sólista opery DJKT Plzeň, Petr
Matuszek – bas, sólista opery Severočeského divadla

12.12. 19.30 Jiří Brdečka, Oldřich Lipský, Radek
Balaš, Ondřej Brousek: Adéla ještě nevečeřela
Koprodukce ZD v Chebu, KMD a KSO.
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
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KSO karlovarský symfonický orchestr
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, tel.: 353 228 707-8,
www.kso.cz
1.12.
19.30 Slavné arie a operní scény
Grandhotel Ambassador Národní dům
Koncert ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým centrem
Antonína Dvořáka
Petr Iljič Čajkovskij: Evžen Oněgin
Giuseppe Verdi: Rigoletto
Agneša Vrábľová, Jana Kačírková – soprán
Petra Vondrová – alt
Juraj Nociar – tenor
Luboš Skala, Pavel Klečka – bas
František Drs - dirigent
16.12. 19.30 Vánoční koncert
Grandhotel Pupp
Dalibor Vačkář: Zima v Tatrách (z filmu Anděl na horách)
Oskar Nedbal: Z pohádky do pohádky, suita
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Jana Sibera – soprán
Štěpánka Pučálková – mezzosoprán
Václav Sibera – tenor
Jiří Hájek - bas
Karlovarský pěvecký sbor, Pražští pěvci
Jan Kučera - dirigent

DIVADLO HUSOVKA
Klub Paderewski, p. Tůmová tel.776098404
Půjčovna kostýmů, p. Selecká tel. 777866019
URL: www.husovka.info
7.12.
19.30 Bluetet Bluegrass Band
Po necelém roce se skupina Bluetet opět vrací na scénu
domácího klubu Paderewski. Během roku potěšila nejen
návštěvníky několika významných festivalů, ale také si,
mimo jiné, zahrála dvojkoncert s Martou Kubišovou. Před
několika týdny také podpořila samostatným benefičním
„Koncertem pro Kyselku“ obnovu kdysi vzkvétajících lázní.
A mimochodem, dvě skladby z jejího repertoáru mohl
již koncem 19. století slyšet Heinrich Mattoni při svém
působení za Velkou louží.
Vánoční koncert v podání karlovarské kapely slibuje nejen
tradiční bluegrass, ale také občasné fúze s rockovými
a swingovými žánry.
15.12. 19.30 Roháči – vánoční koncert
Co by to bylo v Karlových Varech za Advent, který by
proběhl bez tradičního vánočního koncertu loketských
Roháčů. Písničky nejen vánoční, ale i ze svého tradičního
repertoáru vám zahraje legenda českých folkových pódií.
18.12. 15.00 Vlastimil Peška - Komedie o narození Ježíška aneb Betlém
Půvabná vánoční hra, ve které se nejen hraje, ale i zpívá
a koleduje, je inspirována lidovými vánočními hrami
z Moravy. V příběhu o tom, co se dělo kolem narození
Ježíška, uvidíte Marii a Josefa, pastýře a krále, putující
k narozenému Spasiteli, Herodesa krále, jenž ho chce
nechat zavraždit, či čerta a anděla. A můžete si s námi
zazpívat… V režii Anny Ratajské a hudební režii Petra
Richtera hrají, zpívají a koledují Martin Cirkl, Luboš Štěpán,
Magdaléna Hniličková, Eliška Malíková, Radek Exner, Eva
Šollová, Petr Johanovský, Lucie Miškovská, Petr Richter
a Petra Kohutová. Představení je určeno pro děti od 4 let
a jejich rodiče.

KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 233 933
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinodrahomira.cz
1.12.
1.12.
2.12.
2.12.
3.12.
3.12.
3.12.
4.12.
4.12.
4.12.
5.12.
5.12.
6.12.
6.12.

17.00
19.30
17.00
19.30
14.30
17.00
19.30
14.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30

Anděl Páně 2
Filmový klub
Anděl Páně 2
Bezva ženská na krku
Anděl Páně 2
Sirotčinec slečny Peregrinové..
Anděl Páně
Anděl Páně 2
Anděl Páně 2
Teorie tygra
Anděl Páně 2
Pohádky pro Emu
Pro seniory – Anthropoid
Dívka ve vlaku

• KULTURNÍ SERVIS
7.12.
17.00
7.12.
19.30
8.12.
18.00
		
8.12.
19.30
9.12.
19.30
10.12. 14.30
10.12. 17.00
10.12. 19.30
11.12. 14.30
11.12. 17.00
11.12. 19.30
12.12. 19.30
13.12. 17.00
13.12. 19.30
14.12. 17.00
14.12. 19.30
15.12. 19.30
16.12. 19.30
17.12. 14.30
17.12. 17.00
17.12. 20.00
18.12. 14.30
18.12. 17.00
18.12. 19.30
19.12. 17.00
19.12. 19.30
20.12. 17.00
20.12. 19.30
21.12. 19.30
22.12. 19.30
23.12. 17.00
23.12. 19.30
24.12.		
25.12. 14.30
25.12. 17.00
25.12. 19.30
26.12. 14.30
26.12. 17.00
26.12. 19.30
27.12. 17.00
27.12. 19.30
28.12. 17.00
28.12. 19.30
29.12. 17.00
29.12. 19.30
30.12. 17.00
30.12. 19.30
31.12.		

Anděl Páně 2
Bezva ženská na krku
Jazz and Poezie:
Prázdné hory jsou plné větru a deště
Filmový klub
Instalatér z Tuchlovic
Anděl Páně 2
Pohádky pro Emu
Bezva ženská na krku
Anděl Páně 2
Dívka ve vlaku
Instalatér z Tuchlovic
Alice Cooper
Pro seniory – Ostravak Ostravski
Učitelka
Dítě Bridget Jonesové
ADELE z Royal Albert Hall v Londýně
Filmový klub
Inkarnace
Anděl Páně 2
Rogue One
Kavárenské vítání zimy, Ben Dover
Anděl Páně 2
Inkarnace
Rogue One
Pohádky pro Emu
Inkarnace
Pohádky pro Emu
Já, Olga Hepnarová
Velká nádhera
Filmový klub
Pohádky pro Emu
Manžel na hodinu
kino nehraje
Zpívej
Manžel na hodinu
Manžel na hodinu
Zpívej
Dívka ve vlaku
Manžel na hodinu
Pro seniory – Instalatér z Tuchlovic
Manžel na hodinu
Manžel na hodinu
Lemmy forever
Assassin´s Creed
Bezva ženská na krku
Assassin´s Creed
Manžel na hodinu
kino nehraje

GALERIE UMĚNÍ
Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz
Sváteční otevírací doba:
do 18.12.		
10-17
19. až 25.12.
zavřeno
26.12.		
12-17 Pro Karlovaráky vstup zdarma
27. až 28.12.
10-17
29. až 31.12.
zavřeno
1.1.		
12-17 Pro Karlovaráky vstup zdarma
od 3.1.		
10-17
VÝSTAVY:
do 8.1. Václav Balšán – obrazy, kresby
Výstava 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
Stálá expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy českého
umění 20. století a představuje díla klasiků českého
moderního umění i současných autorů – např. A.Slavíček,
J.Preisler, J.Trampota, J.Zrzavý, J.Čapek, E.Filla, J.Šíma,
M.Medek, V.Boštík, K.Nepraš, M.Rittstein, Z.Sýkora,
K.Malich, F.Skála, J.Róna aj.
Další akce:
4.12.
15.00 Buchty a loutky – Andělíček Toníček
Vánoční pohádka pro děti od 3 let o dobrodružstvích
malého andělíčka, kterého svatý Petr poslal zvěstovat
narození Ježíška.
4.12.
19.30 Buchty a loutky – Cesta na Sibiř
Vynikající loutkoherecký soubor se tentokrát inspiroval
známou knihou Martina Ryšavého Cesty na Sibiř, hraje loutkami z padesátých a těly ze šedesátých let. Cesta k sobě
může být stejně namáhavá jako na sám konec světa.

11.12. 15.00 Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
k výstavě Václava Balšána
Program pro děti od 7 let a jejich rodiče (prarodiče)
obsáhne interaktivní prohlídku obrazů Václava Balšána
a následné jednoduché tvůrčí činnosti inspirované vystavenými díly.
18.12. 17 a 19.30 Vondráši, Matouši
Tradiční adventní koncert DaD kvintetu, Velmi malého
komorního orchestru Varvary Divišové a Příležitostného komorního pěveckého sboru Varvary Divišové – jako obvykle
s koledami, vánoční pohádkou v podání Lucie Domesové
a punčem. V programu také zazní Irská suita sestavená
z tradičních irských a anglických vánočních písní.

GALERIE DRAHOMÍRA
Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – pá 11 – 20, so – ne 14 – 20 hodin
do 18.12.
Jan Pelc – Korelace, Práce na papíře
Výstava představuje 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.
8.12.
18.00 POEZIE & JAZZ: Prázdné hory jsou
plné větru a deště - výběr korejské poezie
V pokračování cyklu uvede Poetická skupina Drahomíra
a hudební skupina Jazz Apetit výběr z básní sonsi – básní
korejských zenových mistrů. Výběr obsahuje básně autorů
z 12. - 20. století. Korejský mistr Sungsan o zenových básních napsal: „Pravé zenové básně nejsou básněmi zdobného
stylu. Jejich smysl nespočívá v užívání krásného uměleckého
jazyka. Zenové básně užívají slov k tomu, aby poukázaly na
zkušenost, která nemůže být vyjádřena slovy. Zenové básně
vždy učí. Byly psány tak, aby pomohly obrátit pozornost
čtenářovy mysli od světa jmen a tvarů k pohledu na věci tak,
jak jsou.“

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz
Sváteční otevírací doba:
do 18.12.		
10-17
19.12. až 25.12. zavřeno
26.12.		
12-17 Pro Karlovaráky vstup zdarma
27.12. až 28.12. 10-17
29.12. až 31.12. zavřeno
1.1.		
12-17 Pro Karlovaráky vstup zdarma
od 3.1.		
10-17
dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 02
VÝSTAVY:
do 1.1. Václav Sika – Ze života hmyzu a lidí
Václav Sika (1955), výtvarně působící především na Plzeňsku, bude prezentovat soubor realistických portrétů,
rostlinných motivů a obrazů ze světa hmyzu, které doplní
ilustrace knihy indonéských pohádek, bájí a legend Marie
Rivai.
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je
prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové čtvrti Westend.
Další akce:
1.12.
19.30 Odpolední čaj u Loosů - Milena
Štráfeldová
Jednoaktovka ze života slavného architekta Adolfa Loose
a jeho ženy Claire, plzeňské rodačky, přenese diváky do
počátků 30. let minulého století a přiblíží Loosův funkcionalismu a přístup k tvorbě. Hraje Poetické divadlo - Andrea
Řeháčková, Jiří Hlobil.

13.12. 16-18 Vánoční dekorace technikou nepravého patchworku
Jednoduchou a velmi efektní technikou nepravého
patchworku při dílně vedené Zdeňkou Bílkovou tentokrát
vzniknou netradiční vánoční ozdoby.
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.

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.

GALERIE SUPERMARKET
Galerie SUPERMARKETwc, podchod u Dolního nádraží,
Karlovy Vary
www.supermarketwc.cz, tel.: 774 232 048
VÝSTAVA
do 22.12. 13.00 – 18.00 Vánoční pelmel
Potěšit, nadělit, překvapit! Originálně, bez stresu a na jednom místě!? Prodejní výstava designových dárků již za pár
korun...Přijďte se podívat, co tvoří mladí čeští designéři.
Potěšte se pohledem na hezké věci a nákupem udělejte
radost svým blízkým.
DÍLNA
1.12.
od 17.00 Originální vánoční dárky
V naší předvánoční dílně si vyrobíte originální dárky, kterým uděláte radost sobě i vašim blízkým. Přijďte s vašimi
dětmi, babičkou nebo kamarádkou nasát předvánoční
atmosféru. Bližší info o dílně najdete na www.supermarketwc.cz
VÁNOČNÍ DÍLNA
16., 17.12. 10.00 – 18.00 Dárky na poslední chvíli
Vánoční advent v galerii bude plný zajímavých netradičně
- tradičních dílen. Můžete se těšit na výrobu mýdla dle vaší
fantazie, tradiční české skleněné vánoční ozdoby nebo originální balící papír, který proměníte ve vánoční pohlednici
s překvapením.

WLAŠTOVKA KARLOVY VARY
Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary
tel: 777 724 869, e-mail: tolarova@wlastovka.cz,
www.wlastovka.cz
3. 12. 13.00 - 18.00 Vánoční jarmark
20.12. 17.00 Přednáška anthroposofické společnosti

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 226 253,
email: novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
STÁLÁ EXPOZICE: UZAVŘENA
Z důvodu zásadní přestavby stálé expozice a částečně
i prostor celého muzea bude muzeum do jara 2017
zavřené.
Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii,
hornictví a kraji západočeských lázní. Studovna pro odbornou veřejnost otevřena v pondělí 9 – 12, 13 – 18 hodin,
ve středu 9 – 12, 13 – 16 hodin. Badatelské návštěvy
ohlaste na tel. 353 224 433, www.kvmuz.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
I. P. Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary
www.mestskaknihovnakv.cz, tel. 353 221 365
Městská knihovna a její pobočky budou od 27. do 31.12.
uzavřeny!
Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO
9.00 - 17.00
ÚT
9.00 - 17.00
ST
9.00 - 14.00
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• KULTURNÍ SERVIS
ČT
PÁ
SO

9.00 - 17.00
9.00 - 17.00
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
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
1.12.
17.00 Bez jablka
Autorské čtení Michelle Losekoot ze stejnojmenné knihy
o stereotypech mezi mužem a ženou v generaci dnešních
třicátníků.
7.12.
16.00 Křest kalendáře a almanachu Městské knihovny KV k desetiletému výročí
Půjčovna pro dospělé v 1. patře.
Dopis pro Ježíška
10. ročník výtvarné soutěže pro všechny od 0 do 99 let.
Své dopisy, přání, obrázky a výrobky můžete odevzdat
osobně ve všech pobočkách Městské knihovny KV nebo
zaslat e-mailem k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.
cz do 20. prosince. Na nejkrásnější dopisy bude čekat
knihovnický Ježíšek s dárky.
do 30.12.
Městská knihovna Karlovy Vary ve
fotografii
Výstava fotografií ve vstupních prostorách knihovny.
Každé úterý od 13.30 Senior klub
Posezení nad knihou pro seniory. I. P. Pavlova 7, informace
na tel. č. 353 221 365/21, Bc. Ludmila Křivancová.
Každé úterý od 14.15 Jóga pro seniory
Pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové.

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.

ALŽBĚTINY LÁZNĚ
Pozor! Úprava otevírací doby bazénovém komplexu o zimních prázdninách.
24.12. a 25.12. zavřeno
31.12.		
do 14.00
1.1.2017		
zavřeno
3.12.
Tajemství ženského pánevního dna
Celodenní seminář. Cvičení pro zdravé svaly pánevního
dna a na podporu ženského zdraví, a to z roviny fyzické,
emoční i energetické.
12.12. 18.00 Jak zůstat svobodný
Přednáška psychologa, spisovatele, muzikanta a divadelníka Pjéra la Šé ´ze na téma: Jak se nenechat zmanipulovat
konzumním systémem.
Rezervace vstupenek na: www.prednasky-psychologie.
cz nebo na telefonu: 606 818 860. Pořádá: Renata
Střihavková
15.12. 17.00 Hormonální jógy podle Dinah Rodrigues
Opakovací lekce. Lektorkou obou akcí je Ing. Šárka
Vorlová, certifikovaná lektorka Hormonální jógy a Školy
pánevního dna. Více informací na www.zivotemkezdravi.cz.

KOSTEL SV. ANNY V SEDLECI
Otovická 59, 360 10 Karlovy Vary - Sedlec
18.12. 15.00 Jakub Jan Ryba – Česká mše
vánoční
Účinkují: Karlovarský pěvecký sbor a hosté, Rokovnický
komorní orchestr, varhany, operní sólisté, řídí jan Rezek.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit na
opravu kostela. Akce se koná za podpory statutárního
města Karlovy Vary.
24.12. 21.30 Štědroveečerní bohoslužby slova
Bohoslužbou provází P. Vladimír Müller, koledy hraje
a zpívá Příležitostný komorní sbor a orchestr, varhany D.
Karliczeková.

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

FARMÁŘSKÉ TRHY

Každý čtvrtek od 16.00 Čtenářský klub
Určeno pro děti 2. – 5. tříd. Informace na tel. č.
353 221 365/21, Bc. Ludmila Křivancová.

16.12.

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.
Vstup na akce je zdarma.

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
7. 12. 14.00 Senior akademie - Trénink paměti
21.12. 14.00 Senior akademie - Celní správa
a cites
Přihlášky na kurzy a další podrobnosti najdete na www.
svetzachranaru.cz.
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.
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Před Městskou tržnicí v Karlových Varech.
organizuje městská organizace KV CITY CENTRUM
10.00 Farmářské trhy ve znamení Vánoc

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Slovan Karlovy Vary, pobočný spolek ústředí KČT
tel.: 603 209 270, www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz
03.12. Praha: Za mikulášskou atmosférou do
hlavního města
10.12. Sokolovsko: Pamětihodnosti Kynšperka nad
Ohří
15.12. Polsko: Advent u sousedů – Krakow (4 dny)
17.12. Chebsko: Předvánoční retro v Chebu
26. 12. Karlovy Vary: Na Štěpána po obědě krátká
procházka po městě
01.01. Klášterec n. Ohří: Novoroční výstup na
Šumburk
Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny Klubu českých turistů.

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.

• INZERCE
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Volejbalisté Karlovarska naskočili na vítěznou vlnu
Vstup do třetí extraligové sezony hráčům VK ČEZ
Karlovarsko vyšel, hned na úvod soutěže potěšili
domácí publikum výhrou nad ústeckým celkem
bez ztráty setu. A svůj přesvědčivý vstup do
sezony potvrdili vítězstvím v Benátkách. „Pozitivní
je, že hrajeme divácky pohledný volejbal, který
přináší výsledky,“ těší trenéra Jiřího Nováka.
Vedení klubu se v letním období podařilo získat
hráče národních mužstev, která úspěšně prošla
kvalifikací o postup na mistrovství Evropy. Ofen-

zívu Karlovarska posílil smečař Marek Zmrhal,
obranu na síti zpevnil estonský blokař Henri Treial
a režisérem hry se stal člen slovenského národního týmu Daniel Končál. Po třinácti letech působení
ve Francii se vrátil někdejší reprezentační kapitán
Ondřej Hudeček.
VK ČEZ Karlovarsko navazuje na účast v semifinále extraligy i Českého poháru z uplynulých dvou
sezon. Letos se znovu představí v klubové Evropě,
v prosinci nastoupí ve druhé nejprestižnější sou-

těži Poháru CEV. Domácí zápasy hrají volejbalisté
Karlovarska v Hale míčových sportů u KV areny,
jednorázové vstupné na utkání dlouhodobé části
extraligy činí 80 Kč, snížené vstupné o třicet korun
méně.

PROGRAM ZÁPASŮ
VK ČEZ KARLOVARSKO:
3. 12. (18:00) Karlovarsko – Č. Budějovice
7. 12. (18:00) Karlovarsko – CZ Bělehrad (Srb.)/
Selver Tallinn (Est.), CEV Cup
10. 12. (18:00) Karlovarsko – Ostrava
15. 12. (18:00) Příbram – Karlovarsko
CZ Bělehrad/Selver Tallinn – Karlovarsko, CEV
Cup
PERMANENTKA VK ČEZ KARLOVARSKO:
Prodejní místo: Hala míčových sportů u KV areny (Západní 1812, Karlovy Vary), každý všední
den od 14 do 16 hodin.
Cena: 850 Kč
Vstupenka zahrnuje: Vstup na domácí zápasy
extraligy včetně play off a na zápasy národního
i evropského poháru.
JEDNORÁZOVÉ VSTUPNÉ:
Základní vstupné: 80 Kč (play-off 90 Kč)
Důchodci, děti do 15ti let: 50 Kč (play-off 60 Kč)

Junioři se sehrávají, kadeti splnili základní cíl
Volejbalové Karlovarsko zahájilo sezonu na mnoha
frontách. Vedle elitního týmu mužů vstoupili do
extraligy také kadeti, junioři bojují ve druhé nejvyšší
soutěži. „Máme výborné somatotypy hráčů, ale kluci
jsou nevyhraní, chce to, abychom byli trpěliví,“ hodnotí dosavadní vystoupení juniorů trenér Milan Bican.
Nejlepší výkon v dosavadním průběhu sezony
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předvedli mladíci v polovině října, kdy v domácí hale
porazili českobudějovický tým 3:1 na sety. „Kluci
jsou bojovníci, jenže mnozí z nich hrají na téhle úrovni poprvé, je potřeba dát jim čas,“ doplnil Bican.
Kadeti Karlovarska, respektive týmu Volejbal Ostrov
zažívají premiéru v nejvyšší celostátní soutěži. Ta se
po prvních turnajích rozdělila na čtyři výkonnostní

skupiny, Karlovarsko se díky solidním výsledkům
zařadilo do „třetího koše“. V každém z nich se bude
v sezoně utkávat pět družstev. „Znamená to, že jsme
aktuálně v pořadí od jedenáctého do patnáctého místa,“ vypočítal kouč Bican. „Potřebujeme svou pozici
ještě potvrdit, ale máme za sebou dobrý základ k
udržení nejvyšší soutěže.“

• INZERCE
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY
ANDEZIT,
AKA, NAAR,
HAJKR,
OTT, UJAE

VODNÍ
HAD

JEDNO
ZE
JMEN
PRESLEYHO

SPZ
JINDŘICH.
HRADCE

PROUTĚNÁ
NÁDOBA

TVRDÝ
OVOCNÝ
BONBON

SAMICE
BÝKA

UMĚLÝ
ČLOVĚK

JMÉNO
SPISOVATELE
PAVLA

RUSKY
KLUZIŠTĚ

OKRESNÍ
VÝBOR

PŘECHOD
KONĚ
Z KLUSU
DO CVALU

VLK
Z KNIHY
DŽUNGLÍ

NÁZEV
ZNAČKY
TUNY

MĚŘIT
VZDÁLENOST
POMOCÍ
KROKŮ

ČESKÝ
MATEMATIK

INTERNETOVÝ
VYHLEDÁVAČ
TITUL
DOKTORA

1. DÍL
TAJENKY

ZEMĚKOULE

TRUHLY

PATŘÍCÍ
ANNĚ
PŘEDLOŽKA

SLOVENSKY
JAK

CHEM.
ZN. HOLMIA

DESINFEKČNÍ
PROSTŘEDEK
ÚPRAVA

JMÉNO
KOMENSKÉHO

OTČE

PRACOVAT
SEKEROU

OBILNINY
SETÉ
NA PODZIM

ČÁSTI
CHODIDEL
ZNOJ

DROGA

KARETNÍ
VÝRAZ

PODIV

IRSKÁ
REPUBLIK.
ARMÁDA

PODESTÝLKA
(NÁŘEČNĚ)
AVŠAK

SPZ
VSETÍNA

PÍSEMNÉ
OSVĚDČENÍ

ZN. PRO
KUS

ZBAVENÍ
VOUSŮ

ŘÍMSKY
49
VČELÍ
PRODUKT

DÍTĚ

JMÉNO
REŽISÉRKY
NELLIS
NĚMECKY
VEJCE

POPRAVČÍ
KANADSKÝ
ZPĚVÁK

KOČKOVITÉ
ŠELMY

DOMÁCKY
OLDŘICH

DRÁPAT

SPZ
ROKYCAN

VLASTNÍ
OSLOVI

NEROZPOUŠTĚT
SE TEPLEM

BÝT
VYSTAVEN
DEŠTI
HIMÁLAJSKÝ
HORNATÝ
KRAJ

PALIVO

LESNÍ
PLOD

ORGÁN
ZRAKU

JMÉNO
ZPĚVAČKY
SUMAC
SVATEBNÍ
KVĚTINA
OTEC
(KNIŽNĚ)

OZN.
NAŠICH
LETADEL

OBČAS

UHELNÝ
PRACH

NĚKAM
STOKA
(Z LATINY)

PYŠNÍ
PTÁCI
UNIKNOUTI
JÍZDOU

ZNAČKA
KILOKALORIE

VÝVOJOVÉ
STADIUM
HMYZU

POKRM

SPZ
JIČÍNA

SOUZVUK
TÓNŮ

JMÉNO
HERCE
RACKA
RYBÁŘSKÉ
PYTLE

ATOL V
SOUOSTR.
RALIK

McBAINOVO
JMÉNO

CHEM. ZN.
ARZENU

MOTOR.
VOZIDLO

STANOVENÁ

LATINSKY
SPISY

PRAŽSKÝ
PODNIK
ANGLICKÝ
URČITÝ
ČLEN

BUFET
KRÁČET

OTÁZKA

TYP VOZU
VOLKSWAGEN
SEDLECKÝ
RYBNÍK

ANGLICKY
OŘECH
ČESKÝ
PRÁVNÍK
STARÉ
VZTAŽNÉ
ZÁJMENO

ČESKÝ
ARCHITEKT
OSOBNÍ
ZÁJMENO

KOROZE
ANGLICKY
JÍST
ZA JINÝCH
OKOLNOSTÍ

ITALSKY
ANO

CHEM.ZN.
NIKLU

TADY

PALICE
NA TLUČENÍ

2. DÍL
TAJENKY

PRYČ
(ONA)

ELEKTRICKY
NABITÉ
ČÁSTICE

JEMNOZRNNÁ
BEZKŘEMENNÁ
HORNINA

KARETNÍ
TRUMFY

Další pozoruhodné místo Karlovarského kraje se nachází na Sokolovsku. Je zbytkem třetihorního vulkánu s vynikající ukázkou sloupcovitého rozpadu čediče. Tato státem chráněná přírodní
památka je turisty hojně navštěvovaná a postupně se stala symbolem nedalekého města.
Mohutná odkrytá stěna se skládá z dvanácti metrů vysokých, vějířovitě rozložených hranolů. Skalní stěna byla v minulosti odkryta kamenolomem. Čedičové sloupce vznikly v důsledku
chladnutí lávy. Poměrně prudké ochlazení vyvolalo v tuhnoucím lávovém proudu vnitřní pnutí a smršťování. Proto jsou sloupce uspořádány ve směru největšího teplotního spádu, tedy
k ploše tuhnutí, v případě tohoto povrchového výlevu kolmo k povrchu terénu v době erupce. Pokud vystoupíme z levé strany na vrcholek, můžeme se projít po čedičovém hřebenu k pěkné
panoramatické vyhlídce na Kraslicko.…

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
353 118 270, 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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Prožijte Vánoční atmosféru Ve sklárně moser, kde
zaPomenete na shon a Podlehnete PodmaniVé atmosféře
Vánoc V doProVodu koled a Vůně Vánočního cukroVí. čeká
Vás atraktiVní Program, Prodej křišťáloVých Výrobků
za mimořádně Výhodné ceny a kreatiVní dílny Pro děti.
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» 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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Obdarujte letos
o Vánocích své blízké
voucherem na špičkové
zdravotnické služby
v centrech Asklepion.

NoviNky ve vyhLAzeNí vrásek,
Léčbě křečových žiL
A skvěLé tipy NA váNočNí dárky!
STYLAGE - Nové výplNě vrásek a hydratace pleti
postarejte se o svou pleť stylově. Naše novinka stylage je perfektní pro vyhlazení všech
typů vrásek, doplnění objemu a úpravu tvaru rtů i dokonalou hydrataci v každém věku.
skvělá i pro muže. po injekční aplikaci je účinek viditelný okamžitě a vydrží srovnatelně
s nejdražšími značkami na trhu. cena je přitom stylově nízká!
Vánoční VouchErY ASkLEpion - darujte zdraví a krásu!
Nadělujte vánoční vouchery na služby všech oddělení kliniky asklepion a splňte svým
blízkým i ta nejtajnější přání. vánoční vouchery v hodnotě 500, 1 000, 2 000, 3000,
5 000 a 10 000 kč zakoupíte na všech recepcích asklepionu nebo si o ně můžete
napsat na info@asklepion.cz.
ModErní LéčbA křEčoVých žiL - v asklepioNu ambulaNtNě
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. přijďte se nechat vyšetřit našimi specialisty a zjistit,
zda je pro vás nejlepší sklerotizace, laser, clarivein nebo kombinace těchto metod.
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

