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KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY
Kontaktní informace:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
telefon: 353 151 111
fax.:
353 151 400
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:
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.
Informační pult, Ztráty a nálezy, Czech Point, Ověřování
dokladů
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 - 14:00 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 POSTAVOU Z TITULNÍ STRANY
je Jiří Karbus. Světoznámý fotograf, potápěč,
ekologický aktivista a karlovarský rodák je jednou ze
známých tváří uplynulých ročníků cestovatelského
festivalu Caminos. V rámci toho desátého získal
diváckou cenu za nejlepší přednášku desetiletí.

12 NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VVŠKV
zve Vendula Dušková (na snímku), karlovarská plavkyně a paralympička z Ria 2016. První ze série dnů
otevřených dveří na nábřeží Jana Palacha proběhne
10. listopadu. Součástí programu budou odborné
přednášky, ukázky rehabilitace a mnoho dalšího.

05 DO MĚSTA PŘIJEDE SV. MARTIN
Příjezdu sv. Martina do města naplánovaného v sobotu 11. listopadu na 17.00 hodinu bude předcházet
před Grandhotelem Ambassador - Národní dům zpívání pro děti Štěpánky Steinové, atmosféru průvodu
s družinou podpoří nejen lampiony, ale také rytířské
souboje a ohňová šou. Oslavte s námi nádherný tradiční svátek sv. Martina, symbol soucitu a obdarování.

21 TOURFILM 2017
Grand Prix festivalu Tourfilm letos obdržel rakouský
spot režiséra Johannese Greberta „An Alpine Sense
of Life“, který nahlíží na život v oblasti Alp očima jeho
mladých obyvatel.

07 DOPRAVNÍ PODNIK
Dopravní podnik mění po sedmnácti letech logo, nový
je i web, ten ovšem zůstává na zavedené internetové
adrese www.dpkv.cz. Nová korporátní identita DPKV
byla cestujícím poprvé představena v kampani na
podporu bezkontaktního placení ve vozidlech MHD.
Ústřední slogan “Po Varech jezdi na platební kartTY,
TY i TY” už také určitě znáte.

22 MEZINÁRODNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ
Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka
proběhne letos mezi 3. a 10. listopadem. Soutěžit
se bude v Alžbětiných lázních, finálová kola oborů
Junior a Opera a závěrečný galakoncert proběhne
v městském divadle.
23 TAJEMSTVÍ PÁNŮ BECHERŮ
Nejnovější inscenace Činohry Karlovarského městského divadla vypráví o „třináctém karlovarském
prameni“, nový kus bude naposledy jako zdejší
umělecký šéf režírovat Jiří Seydler.

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: Pavel Mrhálek, tel.: 734 517 073 (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. listopadu 2017.
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• STALO SE / STANE SE
MOST V ULICI KPT. JAROŠE VE DVORECH
byl odstraněn a na jeho místě jsou již vybudované
základy nového přemostění. To bude širší než jeho předchůdce a součástí mostu budou i chodníky pro pěší. Plně
tak nahradí funkci přilehlé lávky, která bude následně
demontována. Dokončení stavby a tedy i ukončení stávající úplné uzavírky v ulici Kpt. Jaroše je naplánováno na
polovinu prosince.

OPRAVY CHODNÍKŮ A KOMUNIKACÍ VE MĚSTĚ
se v říjnu přesunuly na Růžový vrch. Celoplošnou renovací povrchů prošly chodníky v ulicích Chomutovská a Jana
Opletala a částečně také komunikace v ulici Klínovecká.
Dokončeny budou opravy na pěší zóně v části Zeyerovy
ulice a v přípravě je úprava parkovacích míst v Sedleci.

SOCHA KARLA IV. BYLA ZRESTAUROVÁNA
Nejstarší socha Karla IV. ve městě byla zrestaurována.
Dva metry vysoká barokní socha z pískovce, která je
kulturní památkou, se nachází na čelní budově městské
knihovny v ulici I. P. Pavlova. Její renovace proběhla pod
dohledem památkářů. Náklady ve výši bezmála 300 tisíc
korun částečně pokryly dotace Ministerstva kultury ČR
z Programu regenerace památkových zón a příspěvek
Karlovarského kraje.

OBNOVA GOETHOVY VYHLÍDKY ZAČALA
Začíná kompletní obnova Goethovy vyhlídky. Objekt
kulturní památky bude proto oplocen a v následujících
měsících nepřístupný veřejnosti. V průběhu listopadu
začnou bourací práce uvnitř objektu i na přístavbě,
proběhnou také zemní práce. Dokončení a znovuotevření
vyhlídky postavené dle projektu vídeňských architektů
Fellnera a Helmera v letech 1888-1889 je naplánováno
na podzim roku 2018.

KARLOVARŠTÍ SENIOŘI SI UŽILI HVĚZDNÉ MANÝRY
Tradiční dárek ke Dni seniorů v podobě divadelního
představení za symbolické vstupné měl v letošním roce
podobu komedie z repertoáru Divadelní společnosti Háta
nazvané Hvězdné manýry. Mahulenu Bočanovou, Lukáše
Vaculíka, Martina Zounara a další známé tváře vidělo ve
dvou představeních v Karlovarském městském divadle
celkem 464 seniorů.

REGISTR ŘIDIČŮ SE ZAČNE STĚHOVAT
Vzhledem k plánovaným nezbytným stavebním pracím
v budově magistrátu U Spořitelny 2 bude nutno dočasně
přestěhovat některé agendy na jiná místa v téže budově.
V období od 1. listopadu do 22. prosince 2017 nebude
možné využívat vyvolávací systém na odboru dopravy,
registru řidičů. Díky tomu není v uvedeném období
možné ani on-line objednávání klientů na určitou hodinu.
O tom, kde aktuálně najdou registr řidičů, budou klienti
informováni přímo ve vestibulu budovy informačními
tabulemi, případně pracovníkem vrátnice. Prosíme
všechny klienty o pochopení a omlouváme se za dočasné komplikace.

DOMOV PRO SENIORY. VE STARÉ ROLI SE UŽ ZAČALO STAVĚT
První výkopové a zemní práce proběhly na staveništi
v areálu Domova pro seniory ve Staré Roli. Vznikají zde
základy budoucí přístavby, díky které bude kapacita
pobytového zařízení navýšena ze stávajících 21 na celkem 61 lůžek. Dostavba nového křídla bude dokončena
na podzim příštího roku. Následovat bude rekonstrukce
stávajícího objektu.
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U BEETHOVENOVA POMNÍKU JE NOVÁ INFORMAČNÍ TABULE
Rotary klub v Karlových Varech v roce 2012 obnovil
zničené reliéfy Beethovenova pomníku. Obnovení reliéfů
oslavujících sílu hudby a zničených v roce 1945 se
uskutečnilo jakožto náprava vzájemných křivd česko německých vztahů ve spolupráci s německými Rotary
kluby. Slavnostní odhalení se uskutečnilo 4. srpna 2012
za účasti velvyslance Německa Detleva Lingemanna,
primátora města Petra Kulhánka, zástupce kraje a členů
karlovarského Rotary klubu. Stále však chyběla informační tabule, která by přiblížila osud této sochy i jejího
autora. Začátkem září členové Rotary klubu, na své
náklady a za podpory Odboru památkové péče magistrátu, Oddělení památkové peče kraje a Správy lázeňských
parků, informační tabuli k pomníku instalovali.

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Svatomartinské slavnosti:
bude jarmark i průvod s lampiony
Mladé svatomartinské víno a dozlatova upečená
husa nemohou chybět při oslavě svátku svatého
Martina. Podle pranostiky má tento světec na koni
přivézt 11. listopadu první sníh, jestli se mu to letos
podaří, to můžete zjistit společně s námi na Svatomartinských slavnostech pořádaných za podpory
Statutárního města Karlovy Vary a Karlovarského
kraje. Kromě svatomartinské husy a vína bude
na Svatomartinském obdarování - Karlovarském
jarmarku v Zeyerově ulici a na třídě T.G.Masaryka
k mání také medovina, v pátek desátého a sobotu 11. listopadu od 10.00 do 18.00 hodin můžete ocenit výrobky tradičních řemeslníků a zahraje
i muzika. Samotnému příjezdu sv. Martina do města v 17.00 hodin bude předcházet před Grandhotelem Ambassador - Národní dům zpívání pro děti
Štěpánky Steinové. Atmosféru průvodu v čele se
sv. Martinem na koni a jeho družinou podpoří nejen
lampiony, ale také rytířské souboje a ohňová šou
v 17.30 hodin. Oslavte s námi nádherný tradiční
svátek sv. Martina, symbol soucitu a obdarování.

Příjezd sv. Martina do města V sedle je David Dytrych, koně Adama vede Lenka Hančáková.

Vánoční trhy budou ve Smetanových sadech
V předvečer prvního adventu, v sobotu 2. prosince, začnou v Karlových Varech vánoční trhy 2017.
V letošním roce se uskuteční ve Smetanových
sadech u Alžbětiných lázní. Před budovou lázní
bude postaveno pódium pro doprovodný program,
stánky budou rozprostřeny kolem cest v parku.
Dominantou tržiště se opět stane tradiční vánoční
strom umístěný u hlavní pošty. Jeho slavnostní
rozsvícení je naplánováno na neděli 3. prosince
v 18.00 hodin.
Prodejní trhy s pestrým vánočním zbožím a občerstvením potrvají od 2. prosince až do 7. ledna,
aby tak naplnily zájem prodejců, hoteliérů a turistů,
kteří na přelomu roku město navštíví.

Doprovodný program bude ve všedních dnech
postaven na vystoupeních dětí z místních mateřských, základních a uměleckých škol, soboty budou patřit dětem a vánočním tradicím, v nedělním
programu nebudou chybět hvězdy české kulturní
scény. Na 5. prosince je připravena tradiční mikulášská nadílka, 9. prosince se uskuteční Den
tradic, 16. prosince dorazí Průvod světlonošů.
Adventní doprovodný program vyvrcholí v sobotu
23. prosince.
V dějišti vánočních slavností nebude chybět ani
betlém a dětské dílny. Podobně jako v minulých
letech budou také vyhlášeny výtvarné soutěže pro
děti.

Podrobný program vánočních trhů 2017 přineseme v prosincovém vydání Karlovarských radničních
listů.
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Staví se lávka přes Horní nádraží
Stavba nové lávky přes Horní nádraží pokračuje.
V předchozích týdnech probíhaly zejména zemní
práce, bylo nutné odstranit zbytky původních
budov v prostoru nových základů přemostění.
V následujících týdnech se budou stavbaři
věnovat zejména dokončení spodních staveb budoucí lávky, a to na severní i jižní straně. Zároveň
probíhá výroba ocelové konstrukce přemostění,
které bude v jarních měsících smontováno vedle
staveniště a následně jako celek nainstalováno
a usazeno na základové stavby.
Nová lávka bude bezbariérová, zajistí také bez-

bariérový přístup na modernizovaná nástupiště
nádraží a do nové výpravní budovy.
Drobné úpravy byly provedeny také na dosluhující lávce z roku 1972, která je provizorní spojnicí
s Růžovým vrchem. Lávka bude po dokončení
nové stavby úplně odstraněna, proto jsou prováděny jen nezbytně nutné dílčí úpravy na pochozí
části lávky tak, aby ji bylo možné užívat i v zimních měsících.
Nová lávka na Růžový vrch by měla být dle posledního harmonogramu stavby otevřena v červnu
příštího roku.

POŘÁDÁTE AKCI?
DEJTE VĚDĚT OSTATNÍM
Už víte, že budete v roce 2018 pořádat kulturní,
společenskou či sportovní akci? Pokud je vaše
odpověď ano, dejte nám o ní vědět. Rádi ji
uveřejníme v kalendáři akcí na internetovém
portálu města www.karlovyvary.cz. Stránky
provozované Infocentrem města Karlovy Vary
mají vysokou sledovanost. Návštěvníci webu
si v průměru zobrazí měsíčně 19 500 stránek
v rámci kalendáře akcí.
Informaci o názvu akce, pro koho je určena,
termínu, místu konání, fotografií z předchozích
ročníků akce či plakátu, webových stránek či
odkazu na Facebook akce zasílejte na
infocentrum@karlovyvary.cz.
Děkujeme.

Nová lávka přes Horní nádraží Vizualizace budoucí podoby, autorem je projekční kancelář Pontika.

Správa lázeňských parků slaví 25 let
V rámci projektu „Česko-bavorská spolupráce v péči o městskou zeleň 2“ se v areálu
sv. Linhart prezentovala příspěvková organizace
města Správa lázeňských parků, která letos slaví
jubileum 25 let od svého založení. Z Bavorska do Karlových Varů na akci dorazili přátelé
ze spolupracujícího města Hofu a Botanické
zahrady Hof. Ředitel Správy lázeňských parků

Miroslav Kučera přítomné přivítal a zahájil celou
akci, v rámci které byla prezentována technika,
projektové záměry i vyměňovány odborné zkušenosti v oblasti péče o městskou zeleň. Akce byla
spolufinancována z Dispozičního fondu Euregia
Egrensis (program přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl
EÚS 2014 – 2020).

V jízdních řádech MHD
přibyly další spoje
Dopravní podnik Karlovy Vary zařadil do jízdních
řádů od října další spoje, reagoval tak na podněty
obyvatel města k zajištění dopravy žáků do
lokalit Olšová Vrata, Motýlek a Hůrky po skončení
vyučování a také na požadavek zajištění dopravy
obyvatel Tašovic do zaměstnání v časných ranních
hodinách. Od 1. října byl proto přidán jeden
odpolední školní spoj na linku číslo 8. Obyvatelé
Tašovic mohou nově využít nového spoje na
lince číslo 16 s odjezdem ve čtyři hodiny ráno
a návazností na linku číslo 52.

Úklid komunikací teď pojede v režimu zimní údržby
Od 1. listopadu do konce března bude úklid
komunikací ve městě probíhat v režimu zimní
údržby, kterou bude provádět akciová společnost
AVE sběrné suroviny. Ve vybraných lokalitách
bude zimní údržbu zajišťovat Správa lázeňských
parků.
Důležité kontakty
Dispečerské pracoviště AVE sběrné suroviny a.s.,
provozovna Karlovy Vary, Mostecká 95:
775 599 420 (nepřetržitě od 1. 11. 2017 30. 3.  2018), 353 176 261 (pouze v pracovní době)
Odpovědní pracovníci Magistrátu města K. Vary:
Vedoucí technického odboru Ing. Eva Pavlasová:
tel.: 353 151 242, 602 120 072
Technik zimní údržby Svatava Kopecká:
tel.: 353 151 419, 725 533 207
6
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Dopravní podnik změnil web i logo,
placení kartami představil v kampani
Dopravní podnik Karlovy Vary (DPKV) má nové
webové stránky a logo. Web zůstává na zavedené
internetové adrese www.dpkv.cz, ale cestující budou moci mnohem pohodlněji a rychleji vyhledávat
potřebné dopravní informace, a to i z mobilních
telefonů. Logo se mění po dlouhých 17 letech.
Nová korporátní identita bude cestujícím poprvé
představena v kampani na podporu bezkontaktního placení ve vozidlech MHD, kterou dopravní
podnik připravil ve spolupráci se svými partnery,
společnostmi Mastercard a ČSOB. Uvedené novinky
patří mezi další slibované kroky dopravního podniku směrem ke zvyšování kvality veřejné služby
směrem k cestujícím.
„Po Varech jezdi na platební kartTY, TY i TY“.
DPKV tímto sloganem odstartoval od 30. září novou
komunikační kampaň zaměřenou na podporu
nákupu jízdních dokladů ve vozidlech MHD pomocí
bezkontaktní platební karty. Řešení představené
dopravcem letos v dubnu si ve vozidlech DPKV
získává stale vice zákazníků. „Každý měsíc
zaznamenáváme nárůst počtu prodaných jízdních
dokladů. Možnost úhrady jízdného platební kartou
mají naši cestující od dubna letošního roku a pokud
porovnáme prodané jízdné v květnu a srpnu, tak
byl nárůst o více než 100%” říká Lukáš Siřínek,
místopředseda představenstva DPKV pověřený
řízením společnosti.
„Platba platební kartou ve veřejné dopravě se
v České republice pomalu stává běžným standardem. Cestující oceňují především rychlost, pohodlnost a bezpečnost těchto řešení” dodává Petr

Zlámalík, odborník týmu Mastercard Advisors se
zaměřením na dopravu a Smart Cities. „Dopravní
podnik v Karlových Varech je úspěšným příkladem
dopravce, který je otevřen moderním technologiím,
díky kterým zvyšuje kvalitu svých služeb pro cestující” doplňuje Jan Klepiš, Innovative leader ČSOB se
specializací na Smart Cities a mobilitu.
Pro komunikační kampaň byla aktualizace korporátních prvků společnosti, včetně loga, nutností.
„Dosavadní logo dopravního podniku pochází
z roku 1998 a již neodpovídalo běžným standardům
ve veřejné dopravě v České republice. Současně
by se nedalo využít při přípravě komunikační

kampaně,” dodává Lukáš Siřínek. DPKV se tak řadí
k dopravcům v Plzni, Ostravě, Opavě nebo Českých
Budějovicích, kteří v posledních letech představily
nová loga.
Vedle těchto novinek připravil DPKV i kompletně
nové webové stránky, které odráží současné trendy
v digitální komunikaci dopravců vůči cestující
veřejnosti. „Jde o další dárek pro naše cestující.
Mezi hlavními přednostmi nových stránek bude například vylepšené vyhledávání dopravního spojení
a optimalizace stránek pro mobilní telefony tak, aby
se stránka www.dpkv.cz stala každodenním společníkem na cestách po Varech,” poukázal Siřínek.

Dostavba páteřní cyklostezky městem může začít
Dlouho očekávaná stavba chybějícího úseku
páteřní cyklostezky městem, trasy podél Ohře mezi
Doubským a Dvorským mostem, může začít. Po
administrativních a projektových přípravách stavby
a úspěšně dokončenému procesu odkupu části
pozemků na trase stezky od soukromého vlastníka,
bude ještě v letošním roce zahájena samotná
realizace. Práce budou probíhat v závislosti na
klimatických podmínkách. V následujících týdnech
začne příprava staveniště a kácení zeleně, následně
dojde na zemní práce.
Bezmála dvoukilometrový úsek bude kopírovat
levý břeh Ohře, bude osazen lampami veřejného
osvětlení, okolí stezky projde vegetačními úpravami.
Zhotovitelem bude společnost Silnice Topolany a. s.,
která uspěla ve výběrovém řízení s nejnižší nabídkovou cenou 10,7 mil. Kč bez DPH. Nabídnutá cena
představuje výraznou úsporu oproti předpokládaným nákladům, které činily bezmála 20 mil. Kč bez
DPH. Náklady by navíc měly pokrýt dotace z fondů
EU a státního rozpočtu ve výši 90%. První cyklisté
se po novém úseku projedou v květnu příštího roku.
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Jak funguje systém třídění a recyklace odpadu?
Češi mohou třídit odpad už do více než 272 tisíc
barevných kontejnerů. S naprostou samozřejmostí to dělají už bezmála ¾ obyvatel v ČR. Díky
jejich odpovědnosti se tak ročně vytřídí kolem
půl milionu tun odpadu. V roce 2015 lidé v obcích
a městech vytřídili přes 565 tisíc tun papíru,
skla, plastů, nápojových kartonů a kovů. Zdánlivě nepotřebným odpadům tak díky třídění dali
druhou šanci. V barevných kontejnerech, sběrných
dvorech nebo výkupnách totiž cesta vytříděného
odpadu nekončí, ale naopak začíná.
Z barevných kontejnerů vytříděný odpad odváží
svozové firmy na dotřiďovací linky, kde se dotřiďují a upravují na druhotnou surovinu pro další
zpracování. Pomocí dopravníků se odpad dopraví
do třídící kabiny. Tady obsluha linky odpady dál

Rybáře, Sedlec,
Rosnice a Čankov.
Diskusní fóra pokračují
Dvě závěrečné zastávky má před sebou letošní
série diskusních fór. Konají se pravidelně jednou
ročně v jednotlivých městských čtvrtích a jejich
účastníci mohou vznášet podněty a připomínky
k uskutečněným nebo plánovaným projektům
a plánům města, k závadám, které ve svém
okolí registrují apod. Předmětem debat jsou také
informace o stavu a průběhu řešení podnětů
z předchozích fór. V listopadu se ke slovu dostanou obyvatelé čtvrtí Rybáře, Sedlec, Rosnice
a Čankov. Termíny listopadových diskusních fór
jsou: 8. listopadu - Rybáře (jídelna ZŠ Konečná),
22. listopadu - Sedlec, Rosnice, Čankov (restaurace U Kaštanů – Rosnice). Začátek diskusních
fór je stanovený na 17.00 hodin.
8
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dotřídí na různé druhy, podle materiálového
složení nebo podle požadavků konečných zpracovatelů. Z projíždějícího pásu lidé vybírají správné
druhy odpadů a shazují je do velké klece, která je
umístěna pod kabinou. Roztříděné odpady se pak
lisují do balíků a putují ke konečným zpracovatelům – buď jako druhotná surovina, anebo přímo
k recyklaci. Z odpadů upravených na druhotnou
surovinu se pak pomocí recyklace vyrábí buď
úplně nové výrobky, většinou se ale přidávají
k dalším surovinám pro výrobu nových předmětů.
To je třeba případ papíren nebo skláren, kde se
sběrový papír a skleněné střepy přidávají k primárním surovinám. Vytříděné odpady se k nám
tedy díky materiálovému využití vrací v podobě
nových výrobků.

Vytříděné odpady, které nelze zpracovat, projedou na dotřiďovací lince až na konec dopravního
pásu a vyřazují se do odděleného kontejneru – jde
o tzv. výmět. Ten buď putuje na skládku, nebo do
spalovny, kde se využívá k výrobě tepla a elektrické energie.
V Karlových Varech mají obyvatelé k dispozici
bezmála 760 kontejnerů na tříděný odpad (254
na papír, 260 na plast, 224 na sklo a 20 na kov),
od jara do podzimu je svážen také bioodpad.
K dispozici jsou také tři sběrné dvory a jedno
sběrné místo, kam mohou obyvatelé města odvézt
i rozměrnější odpady a předměty, které nepatří do
kontejnerů.
Podrobnější informace o třídění a recyklaci odpadů naleznete i na www.jaktridit.cz.

• MĚSTSKÁ POLICIE

Strážníka Pavla už znají i třeťáci
Se začátkem nového školního roku se tradičně
rozjely i preventivní besedy Městské policie Karlovy Vary. Oproti loňsku se nový projekt městské
policie „Notes strážníka Pavla“ zaměřený na
první stupeň základních škol rozšíří ze druhých
ročníků letos také do ročníků třetích. Oč v projetku běží?
Zábavnou formou plnění různých úkolů a her
tady děti získávají přehled o základních pravidlech veřejného pořádku, silničního provozu,
občanského soužití a zdravého životního stylu.
V Karlových Varech je do projektu letos zapojeno
50 tříd, strážník Pavel coby maskot projektu přináší cenné informace a rady do života druháků
a třeťáků základních škol také v Sokolově, Chodově, Ostrově, Chebu a Mariánských Lázních.

Poznej město s městskou policií Preventivní
Strážníci z oddělení prevence již po několikáté
připravili akci pro studenty oboru sociální pedagogika na SPgŠ, gymnáziu a vyšší odborné škole
Karlovy Vary. „Poznej město s městskou policií.“
Jak již z názvu vyplývá, cílem této akce bylo poznat město Karlovy Vary. Jako bonus si studenti
vyzkoušeli fyzické testy strážníků a dozvěděli se
základní informace o městské policii.
Po příchodu studentů na služebnu městské policie na ně čekala studená sprcha ve formě fyzických testů. Na zahřátí proběhla svižná rozcvička,
po které si mnozí mysleli, že testy mají za sebou.
To byl ale pouze začátek. Po sérii kotoulů a hvězd
se studenti konečně dočkali testů samotných,
v rámci kterých museli předvést sestavu s tyčí,
kliky a lehsedy. Člunkového běhu a běhu na je-

den kilometr byli ušetřeni, neboť je čekala ještě
druhá a ta příjemnější část akce.
Každá skupinka vylosovala několik historických
fotografií různých budov v Karlových Varech.
Úkolem studentů bylo nejen zjistit, co je to za
budovu a kde se nachází, ale také dojít přímo na
místo a pořídit fotografii. To aby doložili, že na daném místě opravdu byli.
Celá akce se velice povedla. Studenti měli možnost vžít se na chvíli do role strážníků a to jednak
při absolvování fyzických testů, kdy se opravdu
snažili a někteří podali úctyhodné výkony, tak
i v části, kdy procházeli ulicemi a poznávali zajímavá místa našeho města. Na závěr proběhlo
v budově městské policie vyhodnocení s udílením cen. Nikdo neodcházel s prázdnou.

programy už
slouží také
družinám
Preventisté Městské policie Karlovy Vary opět rozšířili nabídku svých programů. Tentokrát zacílili
na školní družiny. Už v minulých letech se začaly
množit požadavky družin karlovarských základních škol na preventivní programy městské policie. Zároveň roste i poptávka po možnosti navštívit
některý ze vzdělávacích programů v Centru zdraví
a bezpečí, které jsou bohužel v dopoledních hodinách obsazené na dva roky dopředu. Strážníci preventisté proto vytvořili odpolední program pro žáky
1. stupně základních škol určený právě družinám.
Tématem je práce městské policie a bezpečnost
v dopravě. V průběhu měsíce září a října je program testován a od nového roku bude nabídnut do
všech školních družin v Karlových Varech.

Z VÝKONU SLUŽBY
Visím na plotě, nepustí mě divoká prasata
Koncem září byla v ranních hodinách operačním
střediskem městské policie vyslána hlídka PCO
do Tašovic. Odtud na tísňovou linku telefonoval
oznamovatel se slovy: ,,Stojím v Tašovicích u paneláku a nemůžu projít, protože jsou tady prasata.
Nevím, co mám dělat, mám strach, ona má malý
a já tady visím na plotě.“ Větší starosti, než samotná prasata mu ale dělalo to, že nestihne autobus do práce, jelikož sám je řidičem MHD. Hlídka
tedy okamžitě přijela na místo, bachyni i s mladými odehnala a oznamovatele odvezla na zastávku. Vše dopadlo dobře a oznamovatel byl nakonec
v práci včas. To, že divokých prasat ve městech
přibývá, už asi nikoho nepřekvapí. Nelze se tedy
divit, že přibývá i oznámení na městskou policii,
která se právě těchto "lesních" zvířat týkají.
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• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Armáda spásy pomáhá lidem bez přístřeší
Armáda spásy v Karlových Varech pracuje od
roku 1993. Poskytujeme služby nejen pro osoby
bez přístřeší, ale provozujeme také nízkoprahové
denní zařízení pro děti a mládež. Jen v loňském
roce naše služby pro lidi bez domova využilo více
než 400 jednotlivců s celkovým počtem více jak
24 tisíc návštěv/lůžkodnů. V rámci centra sociálních služeb v Nákladní ulici číslo 7 poskytujeme
pro osoby bez přístřeší tyto služby:
Nízkoprahové denní centrum – jde o ambulantní
službu, jejímž posláním je snižování sociálních
a zdravotních rizik. Poskytujeme chráněné prostředí s možností udržování hygieny, přípravy stravy
a poradenstvím /např. vyřízení dokladů, registrace
na ÚP atd./. Je možnost využít šatník, vyprat si, využít telefon či internet apod. Služba je poskytována

zdarma, ve všední dny od 9:00 do 15:00.
Noclehárna – kromě noclehu zde nabízíme
hygienické zázemí, kuchyňku k přípravě stravy
a sociální poradenství. Otevřeno máme každý den
od 18:30 do 8:00. Nocleh stojí 45 Kč, v ceně je
potravinový balíček.
Azylový dům pro jednotlivce - nabízíme pomoc
a podporu osobám ve svízelné životní situaci.
Uživatelům pomáháme zařadit se zpět do běžného
života, podporujeme je v hledání zaměstnání,
bydlení, v obnovení kontaktu s rodinou apod.
Sami zaměstnáváme několik osob v rámci veřejně
prospěšných prací. Nejen se zaměstnanci, ale
i s nezaměstnanými klienty služeb provádíme
občasné úklidy veřejných prostranství a další
prospěšné činnosti.

Více informací naleznete na webu
armadaspasy.cz, kontaktní telefon
pro AD, NDC i NOC je 773 770 165.

Člověk v tísni nabízí bezplatnou pomoc a řadu služeb
0becně prospěšná společnost Člověk v tísni působí v Karlových Varech od roku 2009. Najdete nás na adrese: Blahoslavova 18/5, Karlovy Vary – Drahovice. Naše pomoc je bezplatná a v současné době zde poskytujeme tyto služby a projekty:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - poskytujeme podporu a poradenství rodinám s nezletilými dětmi, které se nacházejí v obtížné životní či sociální
situaci. Smyslem poskytovaných služeb je pomoci rodině s problémy, které není schopna sama překonat a tyto problémy mají negativní vliv na prostředí rodiny
a vývoj dítěte. Kontaktní osoba: Lucie Václavíčková, mobil: +420 775 436 757, e-mail: lucie.vaclavickova@clovekvtisni.cz
Odborné sociální poradenství - poskytujeme pomoc a podporu jednotlivcům od 16 let, kteří se ocitnuli v obtížné životní situaci a nemají prostředky a dovednosti
si pomoci samy. Kontaktní osoba: Tereza Svobodová DiS., mobil: +420 778 474 989, e-mail: tereza.svobodova@clovekvtisni.cz
Oddlužením ke spravedlnosti - pomáháme předluženým lidem najít řešení jejich těžké situace. Snažíme se posílit jejich dovednosti, aby se v budoucnu znovu
nestali předluženými. Pomáháme se zastavením nezákonně vedených exekucí, se vstupem do insolvenčního řízení (tedy s „oddlužením“) a také s asistencí v jeho
průběhu. Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Janko, mobil: +420 777 499 477, e-mail: jiri.janko@clovekvtisni.cz
Poradenství obětem trestné činnosti v Karlových Varech - poskytujeme pomoc a podporu obětem trestných činů proti: životu a zdraví, rodině a dětem, majetku, svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, lidské důstojnosti v sexuální oblasti i obětem podvodu. Kontaktní osoba: Mgr. Filip
Bufka, mobil: +420 778 473 399, e-mail: filip.bufka@clovekvtisni.cz
Na cestě - hlavním cílem projektu je, aby se osoby s kriminální minulostí znovu zapojili do společnosti a běžného života. Usilujeme o resocializaci těchto osob,
sebereflexi jejich dosavadního jednání a zabránění recidivě. Kontaktní osoba: Bc. Lukáš Vršťala, mobil: +420 777 782 069, e-mail: lukas.vrstala@clovekvtisni.cz
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• LIDÉ

Se Svobodovou armádou přišel
bojovou cestou až z Volyně

DIAMANTOVOU SVATBU

české území. „Hned si nás přebrali sestřičky, dostali jsme i nějaké jídlo i peníze. Bohužel, tatínkovi to
už nedokázalo pomoci, zemřel, než jsme se dostali
do Šumperka. Jelikož můj bratr se ještě nevrátil
z nucených prací z Německa, tak ačkoliv z rodiny
nejmladší, byl jsem jediný mužský. Musel jsem se
postarat, zařídit v Šumperku úmrtní list a pohřeb,“
vzpomíná na neveselé chvíle. Rodina nakonec skončila v Beranově u Teplé. „Snažili jsme se hospodařit, ale pak začala kolektivizace i v Československu.
Radši jsem v roce 1950 nastoupil do velkoobchodu
ve Slepé ulici v Rybářích, po nějakém čase do nové
panelárny v Otovicích, tam jsem zůstal dalších třiatřicet let až do důchodu,“ říká. V Karlových Varech
se mu zalíbilo tak, že by nikdy neměnil. „Nejvíc mě
těšilo se projít po městě, po lázních, rád jsem zahrádkařil v kolonii u Počeren, mým koníčkem bylo
auto – upravil jsem ho tak, abychom v něm mohli
přespat, a vyráželi jsme na cesty. Teď už toho moc
nenachodím kvůli nemocným kloubům, mou největší radostí teď je moje rodina.“ Radost mu dělají obě dvě dcery, čtyři vnoučata a tři pravnoučata.
Připojujeme se ke všem gratulantům, mezi kterými
nechybí ani ministr obrany, který poslal oslavenci
– válečnému veteránovi blahopřejný dopis, a přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a hodně pohody do
dalších let.

Krásných 90 let oslavil v říjnu Václav Hajný. „Nebyla to léta vždycky klidná“, říká původem volyňský
Čech. Když bylo panu Hajnému dvanáct let, Volyň
zabral Sovětský svaz, o dva roky později nacistické
Německo. V šestnácti letech nastoupil Václav Hajný
do 1. československého armádního sboru, Svobodovy armády. Prošla bojovou cestou až do Prahy,
navzdory obrovským ztrátám například v bojích na
Dukle. Po válce se toužil vrátit k rodině, na Volyni
ale panovala bída a nedostatek. Rodina proto využila nabídky Československa na repatriaci. Cesta nebyla snadná. „Téměř na každém nádraží jsme stáli,
dokud jsme z toho mála, co jsme sebou měli, něco
nevydali, aby náš vlak pustili dál. Cestu, která by se
dala ujet za den, jsme jeli dva týdny,“ vypráví. Jeho
otec, legionář od Zborova, cestou vážně onemocněl.
Zdravotní péče nebyla k dosažení, až po příjezdu na

oslavili v pátek 6. října manželé Stanislav
a Jaroslava Poustkovi z Karlových Varů. K tomuto
životnímu jubileu oběma manželům blahopřejí
děti, vnoučata, pravnučka a všichni přátelé. „Po
šedesáti letech manželství dobře víte, že život
je občas stejně tvrdý jako diamant, ale zároveň
plný báječných okamžiků,“ tvrdí se výstižně
o tomto manželském výročí.
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Franz Joseph Caffé
z lásky ,,karlovarákům´´

Slavnostní otevření dne 31.10.2017 v 17:00 hod.
v budově Lázní III , Mlýnské nábřeží 507/5
•
Srdečně zveme naše ,,karlovaráky“
do nově otevřené lázeňské kavárny Franze Josepha,
která byla vybudována na jednom z nejkrásnějších míst,
uprostřed léčivých pramenů, jejíž název navazuje na
bohatou historii budovy Lázní III (r.1866)
a tradici proslulé karlovarské léčby.
•
Přijďte ochutnat naší výbornou kávu a dezert Franze
Josepha a vraťte se s námi do ,,starých dobrých časů“.

» Darujte zdraví, darujte
vánoční poukaz
* nabídka platí na prodej od 6. 11. 2017 do 23. 12. 2017
• výše slevy podle druhu procedury
• čerpání procedur 9. 1. - 31. 3. 2018
Alžbětiny lázně • Smetanovy sady 1 • 360 01 Karlovy Vary
www.spa5.cz telefon: 353 304 211 • e-mail: info@spa5.cz

…pokračujeme v tradici FJ.
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• ŠKOLSTVÍ

Karlovy Vary pro balneologickou
fakultu předurčil sám osud
Dne 9. května 2017 schválil Akademický
senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
rozšíření výuky oboru Fyzioterapie 3. LF UK do
Karlových Varů. Je více než symbolické, že se
založení našeho lázeňského města, Karlových
Varů, byť i po dlouhých staletích, potkává
se symbolem vzdělanosti doby Karlovy, jeho
pražskou univerzitou.
Myšlenka zřídit státní vysokou školu v Karlových Varech pod hlavičkou Univerzity Karlovy
není myšlenka úplně nová. V nových souvislostech se však ukázala v posledních letech během
diskusních fór s karlovarskými občany. Šlo
o druhý nejžádanější bod od občanů, hned po vyřešení dopravní obslužnosti centra našeho města.
Hlavním důvodem bylo poskytnout mladým lidem
špičkové vzdělávání a možnost osobního rozvoje
v rámci jejich vlastního města. Máme úžasně
krásné město, do kterého přijíždějí lidé z celého
světa za exkluzivním lázeňstvím. Proto se jeví
jako naprosto přirozené v lázeňském městě
studovat a následně spojit svoji budoucnost
s perspektivními lázeňskými obory. Vysokoškolské vzdělávání sebou přináší vedle výuky též
výzkum a vývoj (výzkumné balneologické ústavy).
Zvýší to možnosti, dnes stále modernější, přírodní
(balneologické) léčby a zároveň to přinese nové
směry do dnešní terapie (farmakologie, chirurgie).
Karlovy Vary jsou pro balneologickou fakultu
osudem předurčeny. Nejen svou velikostí lázeňského místa (největší lázně České republiky,
vlastnící přes 40 % lázeňské kapacity státu),
nebo umístěním do celého lázeňského regionu
(Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy
Lázně, Jáchymov, Kynžvart, dříve ještě Kyselka,
Prameny, Louka), ale i jako lídr nejvýznamnějších
lázní Evropy usilujících o zapsání na prestižní
Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO
(Baden-Baden, Bad Ems, Bad Kissingen, Baden
bei Wien, Bath, Františkovy Lázně, Karlovy Vary,
Mariánské Lázně, Montecatini Terme, Spa

a Vichy). Především však sám název města
Karlovy Vary volá po snoubení Karlova učení
s jeho lázněmi.
Rada města proto rozhodla o spolupráci
s pražskou Univerzitou Karlovou, a po jednáních
trvajících 3 dlouhé roky tak letos na podzim
dochází k založení pobočky veřejné vysoké
školy v Karlových Varech, a to rozšíření výuky
oboru Fyzioterapie 3. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy. Sídlit bude v historické budově bývalého německého gymnázia (později základní
školy) na nábřeží Jana Palacha, přímo naproti
Alžbětiným lázním. Na čtyřech podlažích fakulty
postupně vzniknou různé přírodní (medicínské)
obory (fyzioterapie, balneologie, zdravotnický
management a rehabilitace). Opět se rozeběhne
utlumená činnost výzkumných balneologických
ústavů. V současné době se připravuje zázemí
pro výuku ve 3. patře budovy pro obor Fyziotera-

pie. Obdobné, ale nelázeňské studium, probíhá
v současnosti na 9 místech České republiky.
Karlovarská univerzita bude se svojí alma
mater, s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy,
sídlící na pražských Vinohradech, úzce spolupracovat. Zejména v prvotní fázi, ve které si musí
vybudovat vlastní personální i materiální zázemí.
To se přirozeně týká i studijních materiálů, zejména kvalitní odborné literatury. Pokud byste chtěli
podpořit vznikající archiv školy svojí odbornou
literaturou, kterou můžete postrádat, literaturou,
vztahující se k přírodním, mineralogickým nebo
lázeňským a lékařským vědám, můžete zanechat
knihy na recepci Alžbětiných lázní. Pokud byste
se chtěli podílet na rozvoji školy osobně či finančně, připomínáme vám kontakt, zveřejněný v Karlovarských radničních listech 11/2016 (telefon
602 149 770) na koordinátora školy pana Jana
Klímu nebo e-adresu vvskv@mmkv.cz.

Den otevřených
dveří VVŠKV

Na listopadový den otevřených dveří VVŠKV zve
návštěvníky Vendula Dušková (na snímku), karlovarská plavkyně a paralympička z Ria 2016, kde
se na kraulařské čtyřstovce probojovala až do
finále. První ze série dnů otevřených dveří na nábřeží Jana Palacha proběhne 10. listopadu. Součástí programu budou odborné přednášky k připravované výuce, ukázky rehabilitace a mnoho
dalšího. V rámci listopadové akce proběhne také
ocenění vítězů výtvarné soutěže Univerzita Karlovy v Karlových Varech, příjemným zpestřením
bude určitě vystoupení hudebníků z Karlovarského symfonického orchestru.

ZŠ Truhlářská má Žákovskou radu i parlament
Opět jsou před námi volby a občané, studenti i žáci
mohou sledovat politickou kulturu v naší zemi. Všichni si přejeme, aby lidé, kterým dáme svou důvěru,
byli vzdělaní a kultivovaní představitelé demokratických principů v naší zemi. Z toho důvodu se snažíme
vštěpovat tyto normy chování našim žákům, mladé
generaci.
Od roku 2005 pracuje na naší škole Žákovská
rada, nyní Žákovský parlament. Členové Žákovského
parlamentu spolupracují s vedením školy, učí se
demokraticky prosazovat názory a připomínky všech
žáků. Spoluvytvářejí obraz školy směrem k veřejnosti
tím, že se podílí na přípravě mimoškolních akcí.
12
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Při jejich realizaci se z nich stávají organizátoři,
moderátoři i účinkující. Schopnost komunikovat
a organizovat se jim velmi hodí na středních školách
a často ovlivňuje i výběr jejich povolání. V posledních
letech se setkávají se svými vrstevníky z jiných škol
na půdě Magistrátu města Karlovy Vary, kde tvoří
součást Studentského parlamentu.
Učí se diskutovat s představiteli města a vhodnou
formou prosazovat své názory a ovlivňovat život ve
svém městě i celém regionu.
Některé akce našeho Žákovského parlamentu
již mají svou tradici. Velmi oblíbený je průvod za
sv. Martinem na bílém koni, který již neodmyslitelně

patří k vítání zimy ve Staré Roli. Letos se uskuteční
po dvanácté.
Také připravují charitativní a ekologické akce, které
mají za úkol zlepšit život v našem městě a okolí.
Například se zúčastňují akce “Chceme čisté město“.
Své zástupce vysílají na setkání představitelů
města s občany, kde si vždy získají zaslouženou
pozornost.
Věříme, že právě z nich vyrostou občané, kterým
nebude lhostejná budoucnost našeho města a kraje
a jeho vývoj budou mít pevně v rukou.
Jana Fibrichová
zástupkyně ředitele školy

• ŠKOLSTVÍ

ZŠ jazyků Libušina oslavila 120. výročí
Své brány pro veřejnost otevřela ZŠ jazyků
Libušina v rámci oslav 120. let od svého založení.
Pro všechny návštěvníky byl připravený bohatý
interaktivní program.
Již u vstupu získali „žákovskou knížku“
a seznam učeben, ve kterých si mohli vyzkoušet
své znalosti a dovednosti. Byly pro ně připraveny
různé úkoly z cizích jazyků, matematiky, přírodopisu, zeměpisu, hudební výchovy, robotiky…, ale
také si tento den mohli prohlédnout kroniky školy.
Ti staří zavzpomínali a mladí se podívali, jak to vypadalo, když do školy chodila třeba jejich babička.
Pokud byl někdo prohlídkou unaven, mohl
navštívit v přízemí školy kavárnu, kde většina
návštěvníků odpočívala u něčeho dobrého na zub.

Škola také vydala k tomuto datu almanach, ve
kterém byla zmapována historie od jejího založení
po dnešní dobu. Čtenáři si také mohli přečíst
o všech možných aktivitách, soutěžích a projektech, které škola pořádá a kterých se účastní
jejich pedagogové a žáci. Vše bylo samozřejmě
doplněno řadou fotografií a ukázkami prací.
Po prohlídce školy, a splnění rozmanitých úkolů,
si každý návštěvník odnesl certifikát o jejím
absolvování a sladkou pozornost ve tvaru školní
budovy.
Den otevřených dveří měl nebývalý úspěch
a řada návštěvníků zůstávala v budově i po oficiálním závěru akce.

Dagmar Svobodová
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Dialogy – společně se učíme pro Evropu
V září proběhla tři setkání mezi žáky Základní
školy jazyků a partnerské školy Jenaplanschule ze
saského Markersbachu v rámci projektu Dialogy
– společně se učíme pro Evropu. Prvního setkání,
které se konalo v Markersbachu, se zúčastnili žáci
druhých ročníků. Pro většinu z nich to bylo poprvé,
kdy se do ciziny vydali bez rodičů. Po příjezdu
do školy byly děti rozděleny do několika tříd, kde
pracovaly v menších česko-německých skupinách.
Cílem tohoto projektového dne bylo seznámit se
s obilovinami a naučit se z nich připravovat pokrmy
nebo výrobky. Některé děti pekly müslikuličky, muffiny, lívance, sušenky, jiné zase vyráběly panáčky
z kukuřice nebo svícny z těsta. Při pečení pomáhali
také rodiče a prarodiče německých žáků. Jedna
skupina pracovala na plakátu s česko-německými
názvy obilovin. Po polední svačině následovala
prohlídka Tierparku v nedalekém Waschleithe, kde
mohly děti vidět různá lesní a domácí zvířata. Bylo
domluveno, že děti obou škol oslaví společně 1.
června 2018 Mezinárodní den dětí.
Ve druhé polovině září se uskutečnilo čtyřdenní

Logiku si v olympiádě otestovalo na t

setkání „deváťáků“. Hlavní náplní setkání byl nácvik
a natáčení dialogů českých žáků v němčině a německých v češtině. Po vyučování měli zájemci z řad
našich žáků možnost společně s Němci navštívit
huť Moser, Dianu, lanové centrum na Dianě či si zahrát bowling. Jeden den byl vyhrazen celodennímu
výletu do Chebu a Mariánských Lázní. Poslední den
navštívila skupina německých žáků běžné vyučování na naší škole - např. v hodinách německého jazyka si naši hosté zasoutěžili a pomáhali nacvičovat
našim žáků správnou německou výslovnost.
Třetí setkání se konalo opět v Karlových Varech
a zúčastnili se ho žáci pátých tříd. Během dopolední
procházky plnili účastníci setkání v česko-německých skupinách úkoly (např. měli spočítat schody
u Thermalu, zjistit, jaká socha je u jezírka ve
Dvořákových sadech, jaké sochy jsou na Mlýnské

Logická olympiáda. O úspěchu tady rozhoduje namísto zna
pohotovost, představivost a rychlost úsudku. Unikátní soutě
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studentů.
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Danuše Kubová
(K tomu dáme místo fotek tentokrát vzorové úlohy, ať si to
to můžeme pak dát jako nápovědu v textu obráceně, nebo ja

Logiku si v olympiádě otestovalo na tři sta dětí
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soutěže zúčastní 61 284 soutěžících z 3 014 škol.
Základní kolo soutěže se už rozběhlo začátkem
října. To opět proběhlo on-line, přihlásit se a soutěžit bylo možné z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu. Nejúspěšnější řešitelé postoupí
do krajského kola, které proběhne 3. listopadu
a následně do celorepublikového finále, které se
uskuteční koncem listopadu v Praze.
Mensa je mezinárodní organizace založená
roku 1946 v Oxfordu, která sdružuje lidi s IQ mezi
horními dvěma procenty populace. Mensa České
republiky byla založena v roce 1989 a od té doby
se věnuje mnoha aktivitám pro své členy i širokou
veřejnost. Mezi nejdůležitější patří dlouhodobá
spolupráce se školami v oblasti práce s nadanými dětmi, zřizuje Kluby nadaných dětí, provádí
testování IQ veřejnosti, pořádá letní tábory a jiné
akce pro děti a jako jediná Mensa na světě zřizuje
vlastní Mensa gymnázium – osmileté gymnázium
pro nadané studenty.

Kolik čtverců je na obrázku?

Kolik čtverců je na obrázku?

Úloha z Ordinace v růžové zahradě.

Správné odpovědi: Čtverců je 35, Který je den? Čtvrtek

Logická olympiáda. O úspěchu tady rozhoduje
namísto znalostí a vědomostí logické uvažování,
pohotovost, představivost a rychlost úsudku. Unikátní soutěž pro děti od tří do dvaceti let vyhlašuje
Mensa ČR v pěti věkových kategoriích, v Karlových
Varech se do ní letos zapojilo 305 žáků a studentů.
Na rozdíl od oborových soutěží typu matematické, fyzikální, či biologické olympiády nabízí
Logická olympiáda úlohy nezávislé na úrovni
vzdělání, a proto se mohou této soutěže účastnit děti a mládež od předškolního věku až po
středoškoláky. Účast v soutěži je mimo jiné dalším
ze způsobů, jak rozpoznat u dětí nadání a vzbudit
u nich zájem o rozvoj individuálních vloh.
„Daří se nám přivést děti a mládež blíže k logickým úlohám a významným úspěchem bývá i odhalování skrytých talentů, k čemuž potřebujeme
i spolupráci škol a pokud možno zapojení celých
školních tříd plošně,“ vysvětluje Petr Čavojský,
místopředseda Mensy ČR. V letošním roce se

Úloha
Ordinace
v růžové
Bobozkaždé
pondělí,
úterý azahradě.
středu lže, kdežto

jeho žena Heduš lže ve čtvrtek, pátek a v sobotu. Vkaždé
ostatních
dnech
mluví
pravdu.
Bobo
pondělí,
úterý
a středu
lže,Jednou
kdežtose
jeho žena He
ovšem potkali
a proběhl
následující
ostatních
dnech mluví
pravdu.
Jednourozhovor:
se ovšem potkali a pr
 Bobo: „Včera jsem lhal.“
Bobo:
„Včera
jsem lhal.“
 Heduš:
„Jo,
já taky.“
Který je den?

• INZERCE

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí
Nemáte práci nebo uvažujete o změně zaměstnání?
Chcete se seznámit s nabídkou pracovních příležitostí v regionu?
Zaměstnavatelé, nedaří se vám sehnat kvalitní zaměstnance?
zveme vás na

VELETRHY PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI
Termíny a místa konání:
6.11.2017 v Chebu (KC Svoboda)
13.11.2017 v Sokolově (ISŠTE Sokolov - sportovní hala)
20.11.2017 v Karlových Varech (Lidový dům ve Staré Roli)

Program veletrhů:
· výstavní stánky zaměstnavatelů po celou dobu konání
· prezentace zaměstnavatelů na pódiu

vždy od 9 do 17 hodin

· odborné přednášky (např. Jak napsat životopis, Jak se
prezentovat při pracovním pohovoru)

Účast je zcela ZDARMA.

· odborné konzultace s personalisty (zhodnocení
životopisů, nácvik pracovních pohovorů)

Více informací najdete na www.khkkk.cz
nebo volejte na +420 737 045 998

· poradenství v oblasti stylu a vizáže

KHK KK zahájila činnost Personální agentury. Aktuální poptávky a nabídky práce najdete na: prace.khkkk.cz.
Akce se uskuteční v rámci projektu Nestůj a pojď II. CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769, který je realizován Karlovarským krajem a partnery.
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Na skok do lesa
Žlutá cesta a okolí
V předchozích dílech jsme se mimo jiné pokoušeli o inventarizaci všech altánů v karlovarských
lesích, jenže vedle těchto staveb ukrývají místní
lesní porosty ještě značné množství dalších
objektů. Můžeme tedy pokračovat v inventuře
a pokusíme se to nějak zajímavě propojit, aby to
nebyl jen suchý výčet názvů jednotlivých zákoutí.
Nabízí se praktické spojení s procházkou, a aby
netrvala celý den, rozdělíme cesty na etapy.
Neměl by to být problém, protože v karlovarských lesích jsou téměř všechny komunikace
nějak značeny, a navíc mnohdy záměrně tak, aby
poutníka nakonec dovedly k nějakému občerstvení, či alespoň zpátky do civilizace.
Nejznámější ve výše uvedeném ohledu je tzv.
„Žlutá cesta“, kterou autoři vyznačili tak šikovně,
že obsáhla nejen nejrůznější romantické výhledy
na lázně v údolí řeky Teplé, ale míjí i mnoho
nejrůznějších památek a dalších staveb.
Cesta, jak již název napovídá je vyznačena
žlutými turistickými značkami a tvoří zvláštní,
místní okruh, který vede převážně lesem přes
většinu nejlepších vyhlídek nad městem. Tento
okruh vlastně nikde nekončí a ani nezačíná a lze
na něj vstoupit v podstatě kdekoliv. Zároveň ho
můžete také kdekoliv a kdykoliv, byť nedokončený opustit.
Ideální by ovšem bylo, pro takzvaný úplný
dojem, projít si celou, téměř třináctikilometrovou
trasu žlutého okruhu najednou a v následujících
řádcích se pokusíme objasnit proč.
Vlastní trasa přece jen jakési oficiální výcho-

Výšina Petra Velikého
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diště má. Žluté turistické značky se rozbíhají od
orientační tabule stojící poblíž paláce Atlantik
u Jánského mostu přes řeku Teplou. Ale protože
v Karlových Varech je zdaleka nejznámější Vřídlo,
které si tu nyní u nedaleké kolonády dokonce
mírně tryská, označení startovního místa je
jasné: „U Vřídla“.
Zalesněné kopce, na jejichž vrcholky pak musíte od Atlantiku vyšplhat, se v podstatě tyčí už za
domy v ulici Pod Jelením skokem. No, a protože
všichni návštěvníci Varů chtějí hned po Vřídlu
vidět kamzíka, vydáme se i my tímto směrem.
To znamená, že od tabule s mapou zamíříme na
Starou louku. Z této velmi proslulé karlovarské
promenády musíme včas odbočit k restauraci
U Švejka, do úzké uličky mezi domy, ze které
pak pokračuje jen schodiště. Takto ale v podstatě
začíná v Karlových Varech většina cest k nejbližším výšinám. Úzké údolí ani jiné řešení nenabízí
a případné vrstevnicové cesty velké výškové
rozdíly obtáčí příliš dlouhými serpentinami.
Po schodišti přes Luční vrch vystoupáme na
konec ulice Pod Jelením skokem a zde pak
už vstupujeme na lesní cestu, která se zvolna
zdvíhá dál, až k dalšímu schodům, jejichž několik
stupňů nás přivede pod schody mnohem delší
a strmější. V podstatě jsme již pod Kamzíkem,
ke kterému vedle schodiště vede také stará
stezka z roku 1804, která se různě klikatí, a tak
překonává zdejší stoupání. Kamzík totiž stojí
na skalní jehle v nadmořské výšce 450 metrů.
To znamená, že na Vřídlo shlíží poněkud spatra,

Kříž na Petrově výšině
rozdíl činí, na tak krátké vzdálenosti, 70 metrů.
Pokud by pověst nebyla jen pověstí, byl by to
pěkně dlouhý skok a respektive možná i mnohem delší, protože některé skály Jeleního skoku,
máme ještě nad sebou.
K pověsti už jen poznámka. Štvaná zvěř se
psy a lovci v zádech se kdysi skutečně bezhlavě
vrhala i z velmi příkrých srázů, takto se lovilo
už v pravěku. Ale stejně bychom museli „Jelení
skok“ situovat někam mnohem blíž k horkým
pramenům. Nejspíš na skálu, na které dnes stojí
karlovarská Zámecká věž. Skála pod ní zde příkře spadá k nejbližším pramenům, takže v oněch
pradávných dobách to mohlo být prakticky jediné
místo, odkud by se něco mohlo zřítit (doskočit)
k Vřídlu.
Nechme však pověst pověstí, protože údolí Teplé se za staletí změnilo k nepoznání. Díky terén-

Terezin obelisk
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• ŠkoleníPOČÍTAČOVÉ
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iPod, iPad, tablet
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• Word, Excel, PowerPoint, Photoshop
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problémy:
800 101 047

800a101
047
Fakturace
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359 010 406

• online, revize, řemeslníci, projektant...
• účetnictví, právní služby, slevy u partnerů

Nejlepší cena na trhu 85,- Kč byt/měsíc

Tel.: 606 85 85 85

» Péče o vodovody
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o vodovody
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o vodovody a kanalizace
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» Laboratorní
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» Projektování a výstavba
Vodárny a kanalizace
Vodárny
a kanalizace
Karlovy Vary
, a. s.
Karlovy Vary, a. s.
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• KARLOVARSKÁ KAVÁRNA
Kavárny podeváté: Nestor karlovarské novinařiny Luboš Zahradníček provází vyhlášenými podniky ve
městě a zavzpomíná při tom na slavné hosty lázeňské metropole i její obyvatele.

Sportovní osvěžovny aneb z Evropského dvora
přes Černou Plzeň do Ventura Pub
Po mém sportovním přestupu mezi karlovarské
basketbalisty v padesátých letech jsme denně trénovali na kurtech pod Obchodní akademií (dnes je tam
parkoviště). Na večeře jsem chodil do Evropského
dvora, což byla nejbližší restaurace ve Vítězné ulici,
naproti transfuzní stanici.
Vpravo z hlavní chodby se vcházelo do formanky,
útulný sál byl vlevo. Už tehdy jsem se divil, proč sál

Ani tento pokus podnikání dlouho nevydržel.
Krátký čas tu existovala i vinárna, kam se hosté
přestěhovali po půlnoci a mohlo se tu popíjet do ranních hodin. Poměrně drahé vybavení selské místnosti
později zmizelo a nikdo se nikdy nedozvěděl kam.
V nově vzniklém sálu se usadili nejprve šachisté,
později velice úspěšní bridgisté.
V přechodné době tu ještě vládl vedoucí Tomáš

Ventura Pub U nového výčepu restaurace točí pivečka mladý výčepák Míra Fárek.

Foto: z archivu Luboše Zahradníčka
byl závěsem rozdělen na dvě části. Od sportovních
fandů jsem se dozvěděl, že v případě soustředění
karlovarských hokejistů, ale i po domácích mistrovských zápasech se tu sportovci zásluhou vedení
klubu stravovali. Mimochodem - to byla první restaurace, kam jsem pozval i svoji budoucí ženu Kristu.
Když přední funkcionář karlovarské Lokomotivy
Otta Vaněk získal pro ´baskeťáky´ karlovarskou
jízdárnu, hráči nelenili a předělali si ji k obrazu
svému. Po trénincích, ale i po zápasech jsme chodili
´na jedno´ do restaurace pod halou - do Černé Plzně.
Byli jsme to tentokrát my basketbalisté, kteří seděli
za závěsem, zcela odděleni od místních pivařů. Když
se hala rozšiřovala a likvidovaly se stáje, o kterých
svědčí ještě dnes stropní klenba, začali nejmladší
hráči nosit do šatny basy piv, ještě jako vzpomínku
na pivnici na Moskevské. Po vzniku klubovny už
se poměry jen zlepšovaly. Pan Kočan, správce haly
ohříval párky a jeho manželka nám podstrojovala
chleby se sádlem. Pamatuji se, když se prostor dál
rozšiřoval, nechal tam jeden podnikatel dovézt třicet
bas piv a odjel na dovolenou. Po příjezdu musel
zkažené pivo vylít a sám rychle zmizet.
Jedna z místností, která tu vznikla, byla zařízena
jako vesnická pivnice s bytelnými stoly a křesly.
Šéfoval tu Štěpán Hoch, který se blýskl specialitou
nazvanou ´houslista´. Šlo o nařízlou klobásu plněnou
kečupem a ten byl posypán pepřem.
18
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Vaněk, ale situace se měnila ze dne na den. Bylo
třeba rozhodnout o budoucnosti – rozhodla privatizace. V roce 1990 se ve vedení haly i restaurace
objevují Radek Peleška a Roman Maleček, situace
kolem sportovního stánku tak dostává řád. Dochází
ke dvěma důležitým rekonstrukcím – v roce 1994
a v roce 2000.
Oslava posledního dne v roce 2000 odstartovala
novou moderní éru hospody s podivným jménem
Ventura Pub. O tři roky později nastupují do vedení
restaurace provozovatelé Marian Baláž a Bohouš
Šesták – a je to znát! Končí gambrinusová pivnice,
začínají se zavádět pivní tanky. Restaurace přechází
do ranku Pilsner Urquell. Staví se pergola, terasy
a jednou z posledních změn je změna při podávání
piva. Jsou zde zkušení výčepní, z nichž Martin Křížek
získává v soutěži Master Bartender finálové ocenění
o nejlepšího výčepáka v ČR. Číšníci si tak chodí jen
k výčepu, a nápoj přinášejí rovnou k hostům.
V současnosti je to snad nejlepší hospoda v Karlových Varech. Provozovatelé jsou schopni a hlavně
ochotni vyjít zákazníkům vstříc. Je možné tu zařídit
prostor pro rodinné oslavy, může tu vzniknout
i soukromí kavárny, několik míst je u baru a je tu
i ideální prostor pro podnikové srazy, nebo pro
oslavy sportovců. Je tu ideální prostor ve zvýšeném
prostředí, kde slaví především větší party, na příklad
Vřesováci, či místní hokejisté. Zvláštní kapitolou je

pestrý jídelníček. Hosty vábí paštika obalená slaninou, naložené sýry, bramboráky, velký úspěch má
tatarský biftek, servírovaný s topinkami na zvláštním
prkénku. Sází se na tradiční českou kuchyň – na
svíčkovou, knedlo-zelo-vepřo, ptáčky, ale udělají
vám i řízek v bramboráku, lososa na grilu, v nabídce je i 10 druhů pizz. Mohu to osobně dosvědčit,
slavil jsem tu padesátku, šedesátku, sedmdesátku,
osmdesátku a trávím tu čas se spoluhráči i dvakrát
týdně po tréninku. Samostatnou kapitolou je příjemný personál. Prošla tu celá řada číšníků a servírek,
všichni tu zanechali stopu. Pamatuji slavného vtipálka z Abertam - na Wildu Schillera, mého spoluhráče
Vláďu Kulhánka, bývalého grafika Tomáše Vláška,
vzpomínáme na Renata Gončarova, na tři bratry
Lorencovi, na ochotnou Marušku Ulmanovou, Pepína
Filipa, Kaudyho – Jiřího Kautského, nového mladého
výčepáka Míru Fárka ale i na pana Bělika, který se
zabil při cestě domů do Sokolova. Nová číšnická
generace přebírá vlastnosti zkušených a stále je vylepšuje. Lze si jen přát, aby ti mladší dál pokračovali
v započatém trendu a hosté tu budou vždy spokojeni.
Nesmím zapomenout ani na významný sportovní
podnik U Kubrichtů.Vchází se tam z Moskevské
ulice, jde se přes dvůr, po několika schůdkách se
dostaneme na příjemnou a hlavně klidnou terasu,
odkud hosté odcházejí do zšeřelého sálku prakticky
až v zimě. Paní Kubrichtová vyvařuje, servírky Soňa
Nová a střídající Zuzana Klímová se skoro nezastaví.
Provoz je tu od 11 do 22 hodin, v nabídce jsou tři
druhy meníček, ale i další spociality. Mezi hosty mají
naprostou převahu basketbalisté z Thermie Karlovy
Vary. Každé pondělí v půl osmé se restaurace zaplní
někdy i dvaceti dlouhány. Schází se tu stará garda,
která před 50 lety založila v Karlových Varech druhý
basketbalový oddíl Thermii Karlovy Vary. Setkat
se tu můžete se starými bárdy Růžičkou, Bartoškem, Hovorkem, Holečkem, Neuwirthem, Peškem,
Seberou, Čížkem, Kašparem a dalšími. Chutná jim
pivečko, občas se objeví na stole i panáček, v kurzu
je naložený hermelín a když se něco slaví objednává
se tatarák. V poslední době měli sportovci Thermie
starost s organizací klubového plesu, který se uskuteční 18. listopadu v Imperialu. V jeho průběhu dojde
k ocenění karlovarských basketbalových legend,
které se zasloužily v Karlových Varech, v tehdejším
Československu, ale také v Evropě o skvělou reprezentaci našeho lázeňského města.
V úterý se u Kubrichtů schází cyklistická parta ´
Tukanů´, druhé pondělí v měsíci se tu už objevuje jen
pár fotbalových a hokejových internacionálů, které
vede Jan Jánský. Manželé Tesařovi tu zas organizují
schůzky volejbalistů, né těch dnešních ligových,
ale zvou jen ty dříve narozené. Také oni nedají na
obsluhu hospůdky dopustit.
Luboš Zahradníček

hyde park
Vánoční trhy? Výsledky
ankety se nikdo neřídí
Přesvědčila jsem se o tom, že i když si my,
obyvatelé Karlových Varů přejeme něco, a dáme
to najevo v anketě, nikdo se dle toho neřídí.
Vysvětlím. V průběhu prázdnin se dohadovala
Rada města (11 vyvolených) o místu konání
Vánočních trhů. Tehdy padaly návrhy, které
jste mohli vidět v anketě pod čísly 2 Mlýnská
kolonáda, 3 Smetanovy sady a 4 náměstí 17.
listopadu. Protože jsem byla přítomna tomuto
jednání, snažila jsem se do ankety dostat i místo,
které nakonec dostalo číslo 1 – Zeyerovu ulici,

necenzurované názory politiků a občanů města

ulici TGM – prostě okolí Národního domu a strom
umístit na tradiční místo u Hlavní pošty. Už na
této prázdninové Radě města nakonec po dlouhé
diskuzi přistoupili radní na přidání tohoto návrhu.
Jenže už tehdy jsem věděla, že jde pouze o to,
aby „vlk se nažral a koza zůstala celá“. Už tehdy
věděli radní, kde budou Vánoční trhy a žádná
anketa s tím nemohla nic udělat. Nevěříte? Včera
jsem na Radě města zjistila, že přesto, že varianta číslo 1 měla nejvíce hlasů z 2610 hlasujících
celých 51 %!, vybrána byla varianta č. 3, kterou
prosazovali právě přítomní radní, i když pro ni
hlasovalo pouze 13 % respondentů a skončila až
na 3. místě.

Vzhledem k tomuto silně pochybuji, že
připravované referendum o výstavbě repliky či
rekonstrukci stávající Vřídelní kolonády má vůbec
nějaký význam. Navíc při odhadovaných nákladech na referendum v ceně více jak 750.000 Kč
se jedná o vyhozené peníze z rozpočtu našeho
města. I když čemu se ještě divím. Peníze se tu
rozhazují i za jiné hlouposti.
Na jedné straně se škrtí rozpočet, šetří se na
zakázkách, vypisují se kolem dokola výběrová
řízení na co nejnižší ceny při opravách stávajících
silnic, chodníků, budov a na druhé straně se
postaví za spousty miliónů celkem nevyužívaný
chodník, přechod,…
Věra Bartůňková
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Cestovatelský festival Caminos
se vrací do kina Drahomíra
Svět nemusí být vždy takový, jaký je nám
běžně prezentován. To se bude také ve svém
jedenáctém ročníku snažit svým návštěvníkům
ukázat cestovatelský festival Caminos, který se
v karlovarském kině Drahomíra letos odehraje
3. až 5. listopadu.
Cestovatelský festival chce návštěvníky zaujmout
výpravami do různých koutů světa a vytrhnout je tak
alespoň na jeden podzimní víkend z jejich běžných
životních rytmů. Programová nabídka je tradičně
velmi pestrá, přitom Caminos nesází na hvězdy.
„Chtěli jsme dát znovu prostor těm cestovatelům,
kteří ještě u nás na Caminosu nebyli,“ shodují se
za pořadatele festivalu Dušan Porada a Jaroslav
Machek. Nové tváře festivalu tvoří v programové
nabídce podle nich přibližně šedesát procent.
Chybět totiž nebudou ani hosté, kteří se na festival
po pár letech vracívají. I to je známka oblíbenosti
Caminosu.
V čem tkví úspěch festivalu? Caminos umožňuje
nejen karlovarským návštěvníkům procestovat celý
svět během tří dnů. Každý rok nabízí širokou přehlídku vyprávění a promítání o exotických i blízkých
zemích všech kontinentů. Nejdůležitějším prvkem
festivalu je zejména samotné setkávání lidí, výměna
zkušeností, čerpání inspirací a získávání důležitých
informací. Každé vyprávění v sobě nese cosi originálního, ať dojmy z cest přináší čerstvý cestovatel
nebo ostřílený dobrodruh. Caminos představuje cestovatele, kteří nás zavedou na místa silného slunce,
ale i ostrého chladu, na místa opuštěná i zabydlená,
na místa již objevená, ale i ta pro mnohé ukrytá, na
místa, kde duše si často ráda zaskotačí.

Kontinuita u Indiánů: umění žít a umírat Společné povídání Jaroslava Duška a Mnislava
Zeleného Atapany. 
Foto: Divadlo Kampa - Duše K
K atmosféře festivalu napomáhá příjemné
prostředí kinosálu kina Drahomíra. Divácký zájem
bývá vždy veliký, pořadatelé ovšem letos přišli
s novinkou a vstupenky prodávají také přes portál
Ticketstream a vybrat si „to své“ tak můžete
i pohodlně z domova. Program a informace o jednotlivých cestovatelích najdete na webu festivalu
Caminos.cz.
Navnadit k návštěvě Drahomíry může například
spojená přednáška Jaroslava Duška a Mnislava
Zeleného Atapany o tom, že indián cítí a žije s pře-

Tasmánie: ráj, kterému vládne ďábel Ivana a Lukáš Vejříkovi jsou zaměstnanci Akademie
věd ČR a Tasmánii navštívili na dva měsíce v rámci doktorandské stáže.

Foto: Ivana a Lukáš Vejříkovi
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sahem, že mu nejde tak ani příliš o jeho život, jako
mu jde o kontinuitu lidské existence na Zemi jako
takové včetně kontinuity Matky přírody. A od toho
se odvíjejí i všechny jejich obřady a rituály narození,
výchovy, iniciace a umírání. Vše je nádherné, čisté,
přirozené, veselé, šťastné: život i smrt. Mnislav
Zelený Atapana bývá na Caminosu pravidelným
hostem a dvakrát byl na festivalu i Jaroslav Dušek,
letos poprvé však tihle dva spojí své indiánské
povídání v jedno pod názvem: Kontinuita u Indiánů:
umění žít a umírat.

Ignacio Landero Perez - alias Nacho je další
z mayských kamarádů a hostů festivalu
Caminos. Mayský průvodce z mexického
Chiapasu se narodil na mayské památce
v Palenque v mexickém státě Chiapas, kde
také vyrůstal. Společně s tatínkem prováděl
astronomická měření, tak jak to dělávali
jejich mayští předkové. Mayský kalendář
využívali hlavně k zemědělským účelům.
Přednáška návštěvníky seznámí s úžasnými
stavbami v Palenque a jejich historií, přiblíží
mayskou kulturou a objasní něco z mayského kalendáře.
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Tourfilm 2017: Grand Prix obdržel rakouský spot
Tourfilm 2017
Do festivalu se letos přihlásilo 368 soutěžních
snímků (274 v mezinárodní soutěži, 94 do národní části soutěže).
V soutěži bylo zastoupeno celkem 45 zemí. Mimo
Českou republiku (celkem 122 snímků, z toho
28 v mezinárodní soutěži) bylo nejvíce snímků
z Portugalska (37), Španělska (32), Turecka (17),
Německa (16), Chorvatska (16) či Slovenska
(12). Do soutěže se však přihlásilo i několik
"exotičtějších" zemí, jako je např. Bangladéš,
Ghana, Indonésie, Filipíny či Mexiko.
Počet přihlášených snímků dle kategorií:
Tourfilm: 274 filmů
107 - Promo spot do tří minut
85 - Promo spot delší jak 3 minuty
62 - Dokumentární film s tématikou cestování
20 - Amatérský krátký film nebo „vlog“ s tematikou cestování
Grand Prix festivalu Tourfilm letos obdržel rakouský spot režiséra Johannese Greberta „An Alpine
Sense of Life“, který nahlíží na život v oblasti Alp
očima jeho mladých obyvatel. Skrze jejich příběhy
se snaží divákovi ukázat, co znamená život v horách, kterému čelí s otevřeností, lehkostí a vychutnávají si vše, co nabízí. S divákem tak sdílejí svou
lásku ke krásné horské krajině.
„Filmu se podařilo vymanit se z pouhé vizitky
rakouských Alp. Stylem natočení, pohybem kamery
a jemnými protisvětly jde na jednu stranu o nadstandardní řemeslo, ale na stranu druhou obsahuje
výrazný nápad personifikace, tedy přirozeně plynoucího představení lidí, kteří krajinou procházejí,
fotografují, pracují v ní, žijí, jsou do ní vkořenění
a hlavně ji cítí. Konečný titulek „Feel Austria“ je tedy
velmi výstižný, protože snímek vytváří audiovizuálními prostředky bohatou a jemnou atmosféru, která
inspiruje k návštěvě rakouských horských strání
a příkrých kamenných srázů velehor,” dodává k výsledku předseda mezinárodní poroty Martin Štoll.
V kategorii dokumentů s tématikou cestování do
60 minut získal prvenství indický snímek „Benaras-the unexplored attachments“, v němž jeho režisér

Amartya Bhattacharyya zve diváky do starobylého
indického města Váranásí, které se nachází na
břehu řeky Gangy. Režisér přináší velice intimní
a emotivní pohled město, které láká k návštěvě
turisty a cestovatele z celého světa. Zároveň se
zamýšlí nad prchavostí a pomíjivostí zájmu většiny
z jeho návštěvníků, kteří na chvíli přijedou a město
opět navždy opustí.
Mezi promo spoty do tří minut dosáhl na hlavní
cenu své kategorie spot z portugalské produkce
„Turismo Centro Portugal – Preferred Destination
ECTAA´s 2017“, v kategorii promo spotu delších
než tři minuty získal nejvyšší ocenění rakouský spot
„Upper Austria - An incredible journey“.
V rámci jubilejního ročníku se v mezinárodní soutěži objevila nová kategorie amatérských krátkých
filmů nebo „vlogů“ s tematikou cestování. Zde si
hlavní cenu odnesl snímek „DugOut“ britského
režiséra a dobrodruha Benjamina Sadda, který se se
svým kamarádem vydal na cestu do Ekvádoru. Zde
objevovali kouzlo amazonského deštného pralesa
na vlastnoručně vyrobené kánoi.
Letošní jubilejní 50. ročník Tourfilmu i TourRegionFilmu byl věnován proměnám cestování v České

TourRegionFilm: 94
41 - Propagační spoty s tématikou cestování
22 - Dokumentární film s tématikou cestování
14 - Amatérský krátký film
17 - Webové stránky s tematikou cestován

republice za uplynulých padesát let a porota také
letos neměla snadnou úlohu, protože musela vybírat
z více než 350 snímků.
Festival rozdal po čtyřiadvacáté také ceny
v národní sekci TourRegionFilm. Mezi mobilními
aplikacemi a webovými stránkami nejvíce porotu
zaujal „Oficiální průvodce po severní Moravě a Slezsku”, nejlepším dokumentárním filmem s tematikou
cestování, včetně online a TV sérií se stal seriál
z produkce České televize ”Národní klenoty II”.
V sekci promo spotů do deseti minut si cenu odnesl
spot režiséra Petra Kašpara a produkce Revitalizace
KUKS o. p. s. ”Zkus Kuks”. V sekci amatérských
krátkých filmů porota udělila cenu snímku Markéty
Hanákové a Lumíra Mikulenky „Afghánské odmítnutí”.

Karlovarský
hlas 2017
Vzdělávací a kulturní agentura Hlas zve na
koncert finalistů 41. ročníku Karlovarský hlas 2017.
Vyvrcholení pěvecké soutěže všech žánrů kromě
klasického pro mládež a dospělé od 15 do 30 let
prběhne v sobotu 24. listopadu od 19.00 hodin
v Malém sále LH Thermal v Karlových Varech. Zpěváky bude doprovázet Karlovarský Repre Band pod
vedením Milana Krajíce. Vstupenky budou v prodeji
na místě nebo jsou dostupné na webu vstupenky.
karlovyvary.cz. Více informací naleznete na www.
agenturahlas.cz a na facebooku.
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Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína
Dvořáka se chystá na 52. ročník
Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka
proběhne letos v rámci svého 52. ročníku mezi
3. a 10. listopadem. Soutěž, zpočátku určená
studentům uměleckých škol, vznikla před více než
pětačtyřiceti lety v Karlových Varech a během let se
stala uznávanou soutěží mezinárodní. Zúčastňuje se
jí každoročně 80 až 110 pěvců prakticky z celého
světa v oborech Opera, Junior a obor Píseň.
V oboru Píseň je kladen mimořádný důraz vedle
tvorby Antonína Dvořáka a písní romantiků též na
interpretaci soudobé tvorby. Soutěž pro obory Junior
(do 24 let včetně) a Opera (do 35 let včetně) je tříkolová. V prvních dvou kolech s klavírním doprovodem
patří mezi soutěžní úkoly árie z období baroka,
klasicismu, romantismu, tvorby Antonína Dvořáka, až
k dílům 20. století. Třetí kolo oboru JUNIOR a OPERA

- jedna árie podle volby kandidáta, tak jako posléze
koncert laureátů, zpívají finalisté soutěže s orchestrem.
Soutěž je hlavní činností Mezinárodního pěveckého
centra Antonína Dvořáka Karlovy Vary, které podporuje operní a koncertní umění mladých pěvců, kteří
často stojí na počátku své umělecké kariéry. Vedle
své hlavní aktivity v listopadové Mezinárodní pěvecké
soutěži Antonína Dvořáka pořádá každoročně vokální
interpretační semináře, většinou po dobu jednoho
týdne v zimních měsících. Tradiční studijní práce
s významnými světovými pedagogy je doplněna
spoluprací s dirigentem a praxí s orchestrem. Závěr
semináře tvoří veřejný operní koncert s Karlovarským
symfonickým orchestrem. Semináře se každoročně
zúčastňuje více než 20 pěvců z mnoha zemí světa.

Odborná mezinárodní porota
pro kategorie JUNIOR, OPERA a PÍSEŇ
International Expert Jury
for JUNIOR, OPERA and SONG

Samostatná odborná porota
pro kategorii OPERNÍ NADĚJE
Independent Expert Jury
for the OPERA HOPES

Peter Dvorský (SVK)
– předseda poroty/Chairman of the Jury
Gabriela Beňačková (CZE), Antonio Carangelo (ITA)
Ileana Cotrubas (ROU), Sona Ghazarian (AUT)
Magdaléna Hajóssyová (CZE), Ioan Holender (ROU)
Ondřej Hučín (CZE), Marián Chudovský (SVK)
Jiří Nekvasil (CZE), Alain Nonat (CAN)
Zdeněk Šmukař (CZE)
Daniela Štěpánová-Šimůnková (CZE)

Magdaléna Blahušiaková (SVK)
– předsedkyně poroty/Chairman of the Jury
Antonio Carangelo (ITA)
- místopředseda poroty/Deputy Chairman of the jury
Zbyněk Brabec (CZE), Eva Dřízgová (CZE)
Magdaléna Hajóssyová (CZE)
Hana Medková (CZE), Andrea Široká (CZE)
Daniela Štěpánová-Šimůnková (CZE)
Brigita Šulcová (CZE)

Čtvrtek 2.11.2017 / 16:00 hodin
ALŽBĚTINY LÁZNĚ
Prolog soutěže – Hudební salón KARLOVARSKÁ
MOZARTIÁNA
Vítězové a laureáti MPS AD zpívají árie, dueta
a ansámbly z Mozartových oper

PROGRAM SOUTĚŽE
Pátek 3. 11. 2017 / 09:00 – 16:30
ALŽBĚTINY LÁZNĚ
I. a II. kolo kategorie OPERNÍ NADĚJE
Pátek 3. 11. 2017 / 20:00
Hotel KRIVÁŇ
Zahájení 51. MPS AD a rozlosování kategorií
JUNIOR a OPERA
Vyhlášení výsledků kategorie OPERNÍ NADĚJE
Sobota 4. 11. 2017 / 09:30 – 18:30
ALŽBĚTINY LÁZNĚ
I. kolo kategorie JUNIOR
Neděle 5. 11. 2017 / 09:30 – 18:30
ALŽBĚTINY LÁZNĚ
I. kolo kategorie OPERA
Pondělí 6. 11. 2017 / 13:00 – 18:30
ALŽBĚTINY LÁZNĚ
II. kolo kategorie JUNIOR
Úterý 7. 11. 2017 / 13:00 – 18:30
ALŽBĚTINY LÁZNĚ
II. kolo kategorie OPERA

Peter Dvorský

Magdaléna Hájossyová

Gabriela Beňačková

Ioan Holender

Antonio Carangelo

Ileana Cotrubas

Marián Chudovský

Ondřej Hučín

Sona Ghazarian

Jiří Nekvasil

Středa 8. 11. 2017
ALŽBĚTINY LÁZNĚ
I. kolo kategorie PÍSEŇ / 09:30 – 13:30
II. kolo kategorie PÍSEŇ / 15:30 – 18:30
Čtvrtek 9. 11. 2017 / 15:00 – 18:00
KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO
Finálová kola kategorií JUNIOR a OPERA
Karlovarský symfonický orchestr řídí František
Drs
Čtvrtek 9. 11. 2017 / 21:00
Hotel KRIVÁŇ
Slavnostní vyhlášení výsledků

Alain Nonat

Zdeněk Šmukař

Eva Dřízgová
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Daniela ŠtěpánováŠimůnková

Hana Medková

Magdaléna Blahušiaková

Andrea Široká

Zbyněk Brabec

Brigita Šulcová

Pátek 10. 11. 2017 / 19:30
KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO
Slavnostní galakoncert vítězů a laureátů soutěže s orchestrem a udílením cen
Karlovarský symfonický orchestr řídí František
Drs
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Tajemství pánů Becherů
Nejnovější inscenace Činohry Karlovarského městského divadla
vypráví o „třináctém karlovarském prameni“
V pondělí 2. října 2017 se sešli členové Činohry
Karlovarského městského divadla na první čtené
zkoušce komedie Tajemství pánů Becherů. Zkoušku
vedl umělecký šéf Jiří Seydler, který bude nový kus
režírovat – a pro kterého to má být poslední režie
v KMD ve funkci (od ledna 2018 ho nahradí Zdeněk
Bartoš).
Komedie Tajemství pánů Becherů vznikala během
posledního roku z diskusí mezi uměleckým šéfem,
dramaturgyní Petrou Richter Kohutovou a autorem
Viktorem Braunreiterem. Viktor Braunreiter je jednou z výrazných uměleckých osobností Karlovarska; je znám jako principál a dvorní autor vlastního

Pouličního divadla a popularizátor koncertů Karlovarského symfonického orchestru; v minulých dvou
letech také exceloval jako Šašek v předposlední
inscenaci Činohry Karel IV. aneb Strasti Otce vlasti.
A protože jeho koníčkem, ne-li posedlostí, je historie zejména našeho kraje, byl požádán o spolupráci
tentokrát jako autor předlohy inscenace, která
bude pokračovat v dramaturgické řadě reflektující
regionální, místní témata. A co může být pro divadlo
v Karlových Varech a karlovarské diváky zajímavější
než hra o tom, kudy se ubíraly životní cesty (nejen)
pánů z rodiny Becherů a kterak vznikl nejznámější
karlovarský likér?

Becherovka je známá především vyvážeností chutí – sladkou a hořkou v dokonalé souhře. I v životě
prolínají se chvíle radostné i bolestné, jedno bez
druhého nemůže existovat. Ani u nejslavnější karlovarské rodiny, stvořitelů Becherovky, to nebylo jiné.
Hořkosladké vyprávění o „třináctém karlovarském
prameni“ nás zavede do dávné historie města, ale
také do časů nedávno minulých – začneme v roce
1805, kdy se Josef Becher seznamuje s doktorem Frobrigem, a končí o sto čtyřicet let později,
kdy tajný recept na Becherovku zná pouze jediný
člověk... Budeme našim divákům vyprávět příběh,
plný vyvážené chuti pravdy a básnické licence.
Nová komedie ČKMD je plná tajemných bylin, lásky
a lidskosti – to vše s příchutí Becherovky.
V jednotlivých rolích uvidíte herce Činohry Karlovarského městského divadla Radka Bára, Karla
Besedu, Lucii Domesovou, Magdalénu Hniličkovou,
Elišku Huberovou Malíkovou, Františka Špačka,
Jiřího Švece a Terezu Švecovou. Roli Sepha ztvární
sám autor Viktor Braunreiter a do jedné z hlavních
rolí, do role Barbary Becherové, se vrací Bára
Štěpánová, již zná karlovarské publikum nejen
jako skvělou hvězdu šoubyznysu, ale také jako
karlovarskou fanynku – v našem divadle hostovala již jednou, jako Anděl v komedii Láska mezi
nebem a zemí. Veřejnou generálku můžete navštívit
v pátek 1. prosince v 10 hodin, světová premiéra se
odehraje v sobotu 2. prosince v 19.30 hodin.
Petra Richter Kohutová
dramaturgyně

Karlovarské městské divadlo
vyhlašuje poptávkové řízení na
„zajištění provozu cateringových služeb“
Bližší informace na www.karlovarskedivadlo.cz

INZERUJTE V RADNIČNÍCH LISTECH
t: 739 544 446 e: kalabova@mediaas.cz

Zahájili jsme příjem objednávek na dodávku

vánočního čajového pečiva

máslové - tukové - nízkokalorické (vhodné pro diabetiky)

5.777.000 Kč
PRODEJ RD V OLŠOVÝCH VRATECH

Sestavte si kolekci vánočního pečiva dle vašich představ

6+1 / Celková plocha pozemku 897 m2 / PENB: třída E / 214 KWh/m2/rok

Repre,pekařství a cukrářství, spol.s.r.o.
Karlovy Vary
Vzorové kolekce vystaveny v prodejně.
T.G.Masaryka 29

od přímého majitele bez provize RK
www.realitykv.cz | +420 605122 088

tel. 353 585 277 / e-mail: repre.vary@seznam.cz
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Nová výstava: Designéři dětem
Novou výstavu z cyklu „design a život“ v současné době představuje karlovarská Galerie SUPERMARKET wc. Výstava nese název "Designéři
dětem" a je věnována jak dětem a rodinám, tak
věčnému dítěti v nás. Kdo chce vidět nadčasové, vkusné, chytré a dětmi prověřené hračky,
které mají rádi i rodiče, má šanci od 13.října do
1. prosince.
Vernisáž výstavy Designéři dětem proběhne
12. října od 17.00 hodin i s tvořivou dílnou na téma
hračka. Dílna je zdarma a vhodná pro všechny
napříč věkem. „Dětství je období, ve kterém se nejrychleji rozvíjíme a osvojujeme si základní vnímání
světa. Estetika, funkčnost a vztah k materiálním
věcem vůbec nejsou výjimkou. Rodiče, ale ani designéři či výrobní firmy by proto tuto zásadní oblast
designu určenou dětem neměli opomíjet. Věříme,
že je výstavou podpoříme ve správných rozhodnutích, která mohou ovlivnit následující generace,“
komentuje kurátorka výstavy Kamila Matějková
z organizace Czechdesign.
Nápaditá, hravá a nevšední výstava Designéři dětem představí jak tradici, tak současnost českého
designu hraček, interaktivních her, textilu a ilustrací
pro děti. Přijďte se inspirovat silnou generací mladých českých designérů, která navrhuje dřevěné
objekty, ilustrované knihy, leporela, hry, panenky
a zvířátka z textilu, digitální hry, oblečení i doplňky

do interiéru dětských pokojů. Ve výstavě najdete
i legendární nafukovací hračky Libuše Niklové, dřevěná zvířátka Ladislava Sutnara, Jožky Barucha či
Václava Špály. Nebudou chybět ani kovové berušky
a autíčka od Kovapu nebo nestárnoucí oranžová
tatrovka. Cílem výstavy je představit a nabídnout
dětem a rodičům kvalitní české hračky s jedinečným designem i humorem. Výstava je prodejní.
V rámci výstavy bude denně přístupná tvořivá

dílna zaměřená na tvorbu hraček z recyklovaného
materiálu (pondělí až pátek 13.00 – 18.00), výstavu
připravil Czechdesign ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze. Kurátorkami jsou
Jana Vinšová a Kamila Matějková z Czechdesignu,
který výstavu zapůjčil.
Více informací o výstavě získáte na:
www.supermarketwc.cz
nebo na facebooku supermarket wc.

KLIDNÁ LOKALITA

cena od 32 500 Kč/m2
Kč/
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• KULTURNÍ SERVIS
KMD karlovarské městské divadlo
Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
5.10. až 6.11. VIII. ročník divadelního festivalu BEST FEST
1. 11.

19:30

Divadlo Sklep: Besídka 2017

6. festivalové představení
2. 11.
19:30 Evžen Boček: Poslední aristokratka
Divadlo Na Jezerce
Adaptace vynikajícího humoristického románu z pera kastelána
milotického zámku, který získal Cenu Miroslava Švandrlíka.
4. 11.
19:30 Rob Becker: Caveman
Point s.r.o.
Hraje: Jan Holík. Režie: Patrik Hartl
7. festivalové představení
6. 11.
19:30 Warren Adler: Válka Roseových
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Barbara a Jonathan Roseovi, dokonalí manželé, kteří jsou se svými
dokonalými dětmi ve svém dokonalém domě dokonale šťastni.
Zdánlivě. Najednou jeden z nich zjistí, že by bylo krásné být sám a
chce se rozvést…
8. 11.
19:30 Patrik Hartl: Líbánky na Jadranu
Studio Dva
Komedie o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce i
v pětadvaceti, dvojčatech, prázdninovém opalování, šnorchlování a
koloběhu života nejen na Jadranu.
9. 11.
15.00 Finále kategorií
		
JUNIOR a OPERA s orchestrem
52. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka
V programu zazní árie ze světových oper.
10. 11. 19.00 Operní galakoncert
52. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka
Slavnostní ceremoniál a závěrečný koncert vítězů a laureátů 2017
s orchestrem. V programu zazní árie ze světových oper.
12. 11. 19:30 Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne
Agentura Harlekýn
Komedie o tom, jak snadno spadnout do manželské krize a jak
těžko z ní ven.
13. 11. 19:30 Vivat jazz – k poctě legendám
Big Band Karlovy Vary
Jazz slaví 100 let. V roce 1917 vznikla první jazzová nahrávka
vydaná na gramofonové desce a okamžitě se stala hitem.
14. 11. 19:30 Michael Parker: Zamilovaný sukničkář
Divadelní společnost Háta
Fraška zkušeného Michaela Parkera slibuje množství zapeklitých
situací a neočekávaný konec.
15. 11. 19:30 Halina Pawlowská: Strašná nádhera
...aneb „Co vždycky zabere na muže“ – talk show
Oskar Hahn Agency s.r.o.
Strašná nádhera – komediální příběhy o manželství, milencích,
jídle a showbyznysu.
18. 11. 19: 00 Všechny cesty vedou do KMD
		
– Noc divadel 2017
20. 11. 19:30 Burton Lane, E. Y. Harburg, Fred Saidy,
Jiří Voskovec, Jan Werich, Josef Dvořák: Čochtan vypravuje
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Nestárnoucí muzikál Jiřího Voskovce a Jana Wericha Divotvorný
hrnec v osobité úpravě nejslavnějšího českého představitele
vodníků Josefa Dvořáka.
21. 11. 19:30 Emmerich Kálmán: Čardášová princezna
Divadlo J. K. Tyla v Plzni
Opereta maďarského skladatele Emmericha Kálmána
23.11
19:30 Jiří Brdečka, Oldřich Lipský, Radek
Balaš, Ondřej Brousek: Adéla ještě nevečeřela
Koprodukce Západočeského divadla v Chebu, Karlovarského
městského divadla a Karlovarského symfonického orchestru
Muzikál pro celou rodinu podle slavné filmové komedie.
24. 11. 19:30 Jean Robert-Charrier: Pro tebe cokoliv
představení pro uzavřenou společnost
Divadlo Kalich
Francouzská komedie, která s velkým úspěchem baví celou Paříž,
o mateřské lásce, jež nezná hranic.

KSO karlovarský symfonický orchestr
Husovo nám. 2, K. Vary, tel.: 353 228 707-8, www.kso.cz
2. 11.
19:30 Lázně III
KOMORNÍ ORCHESTR KARLOVARSKÝCH SYMFONIKŮ

GUSTAV HOLST: Suita Svatého Pavla pro smyčcový orchestr C dur
op. 29 č. 2
EDWARD GRIEG: Holbergova suita op. 40
ANTONIO VIVALDI: Čtvero ročnich dob
Komorní orchestr Karlovarských symfoniků
Jakub Sedláček – umělecký vedoucí
9. 11.
15:00 Karlovarské městské divadlo
FINÁLOVÝ KONCERT MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE ANTONÍNA DVOŘÁKA

Smolíček pacholíček aneb ztracený chlapec Čikaja ohrožený kojoty
a Šípková Růženka neboli Pípsil, po píchnutí šípem sedmdesát
sedm let spící. Účinkují členové Divadelního studia D3.
24. 11. 19:30 Neřež
Skupina Neřež, mladší sestra slavných Nerez, s frontmany
Zdeňkem Vřešťálem a Vítkem Sázavským se Karlovarákům jistě
pochlubí zánovním CD Jen blázni překročí svůj stín a knihou Ne,
Nerez nerezne.

10. 11. 19:30 Karlovarské městské divadlo
ZÁVĚREČNÝ KONCERT MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE
ANTONÍNA DVOŘÁKA
Program a sólisté dle výsledků soutěže
František Drs – dirigent

26. 11. 19:30 Jazz Advent
Čeká vás předvánoční inventura letošního karlovarského jazzového
hemžení, vzpomínka na Jazzové festivaly v Karlových Varech, udělení Ceny barona Schoenecka, uslyšíte Karlovarský Repre Band,
Petru Brabencovou, Vocal Band Quartet, Okresní národní jazzový
výbor a mnoho dalšího. Pořádá Agentura Forte.

11. 11. 19:30 Lázně III
SWING & JAZZ NIGHT
Koncert k 10. výročí založení Karlovarského Repre Bandu
ve spolupráci s Forte, o. p. s.
Karlovarský Repre Band pod vedením Milana Krajíce - saxofon
Vocal Band Quartet & Henry Volf Band
Petra Brabencová – zpěv, Martin Ondráček – violoncello

27. 11. 19:30 Bex Marshall Blues Band
Zpěvačka Bex Marshall bývá označována jako hudební tornádo z
Velké Británie. Nositelka ocenění “British Blues Awards” Bex Marshall vyniká jedinečným stylem své kytarové hry, ve kterém spojuje
klouzavou slide techniku, blues rock, ragtime a roots music. Její
hlas je kombinací vokálu staré utrápené černošky a soulového
feelingu rockové hvězdy

22. 11. 19:30 Grandhotel Ambassador Národní dům
KLAVÍRNÍ RECITÁL
LEOŠ JANÁČEK: Sonáta 1. X. 1905 „Z ulice“
FRYDERYK CHOPIN: Mazurky (výběr)
FRYDERYK CHOPIN: Nocturna (výběr)
CLAUDE DEBUSSY: Preludia (výběr)
FERENC LISZT: Mephisto Waltz
Libor Nováček - klavír

Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 222 963
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz,
www.kinodrahomira.cz

DIVADLO HUSOVKA
Klub Paderewski, p. Tůmová tel.776098404
Půjčovna kostýmů, p. Selecká tel. 777866019
URL: www.husovka.info
3. 11.
20:00 Prasečinky Tour (Helemese & Záviš)
Hudební skupina Helemese je chanson-punkovým uskupením
vycházejícím z alternativního pojetí chansonu, punku, blues i world
music vyznačující se živelností, energičností, nadsázkou a ironií.
Záviš, vlastním jménem Milan Smrčka, je český zpěvák, písničkář a
básník. Bývá nazýván Knížetem pornofolku.
9. 11.
19:30 Vasilův rubáš
Folk-reggae-punkové duo ve složení Filip „Vasilděda“ Novák
(kytara, akordeon, zpěv) a Petr „Ruby“ Rubáš (perkuse, zpěv) je
novým objevem hudební scény. Nápadité, trefné a vtipné texty,
neotřelé a přitom chytlavé melodie, k tomu střídmá instrumentace,
zároveň zajímavé aranže – to vše je Vasilův Rubáš. Stylovou nezařaditelností a zároveň otevřeností a dravostí dokáže Vasilův Rubáš
zaujmout jak folkové publikum (1. cena v rámci Mezinárodní Porty
2012), tak i festivalové diváky na punkovém festivalu.
10. 11. 19:30 JazzBooster & Horizont Událostí
JazzBooster - poctivý domácí funk s příchutí Čankova. Břeskné
žestě, svádivá kytara, charizmatický zpěvák. Viléme, Kmochu,
Angusi! Hrajeme dál, protože nelze jinak. Můžete zůstat doma,
můžete jet k babičce do Pelhřimova, můžete nás ignorovat, ale to
je asi tak všechno, co proti tomu můžete dělat. Jako předkapela
vystoupí Horizont Událostí.
11. 11. 19:30 Bardolino
Skladby Bardolina jsou inspirované moravským folklorem,
cikánskou melodikou i jinými vlivy. Kapelu tvoří tři multižánroví
instrumentalisté – houslista Pavel Fischer (Škampovo kvarteto, Iva
Bittová), violoncellistka Margit Klepáčová (Rejchovo trio, Kapralova
Quartet, Talichův komorní orchestr) a perkusionista Camilo Caller
(KOA, Šum svistu, Laura a její tygři).
12. 11. 15:00 Kouzelný nápoj
Co si počít s protivnou babičkou? Začarovat! – Pohádka pro děti
od 7 let a jejich rodiče podle motivů z knihy Roalda Dahla. Účinkují
členové Divadelního studia D3.
15. 11. 19:30 Vince Agwada
Vince Agwada (USA) je kytarista, zpěvák, skladatel a producent,
který se na americké bluesové scéně pohybuje více než čtvrt
století. 58 letý Vince pochází z Chicaga. Jeho otec byl hluboce
zakořeněn v tradiční africké hudbě a máma milovala blues, jazz a
gospel. To vše mu dalo výborný hudební základ. Jeho skutečnou
školou byly ovšem jam-sessions v slavném bluesovém "přístavu",
hudebním klubu Theresa’s & Buddy Guy’s Checkerboard Lounge.
16. 11. 19:30 Vladimír Körner: Psí kůže
Balada o návratu domů autora Vladimíra Körnera a režisérky Anny
Ratajské. Dramatický příběh ze sklonku třicetileté války, kdy platí
zákon Psí kůže (Huncleder). Podle toho „smí být každý běženec
popraven bez dalšího soudu a jiných orací“. Kdo na něj doplatí jako
první? Účinkují členové Divadelního studia D3.
19. 11. 15:00 Vlastimil Peška: Čučudejské pohádky
Tři klasické pohádky v indiánském hávu pro děti od 4 do 104 let.
Jeníček a Mařenka čili Ahajúte a Šavenis ve spárech lidožroutů,

KINO DRAHOMÍRA

1. 11.
18:00 Galerie Drahomíra: Viditelný čas
		(vernisáž)
1. 11.
18:30 Malovaný Berlín
1. 11.
19:30 Bajkeři
2. 11.
17:00 Milada
2. 11.
19:30 Filmový klub: Je to jen konec světa
3.-5.11.		
Caminos (vždy celý den)
6. 11.
17:00 Milada
6. 11.
19:30 Sněhulák
7. 11.
17:00 Projekce pro seniory: Zahradnictví:
Dezertér
7. 11.
19:30 Milada
8. 11.
17:00 Bajkeři
8. 11.
19:30 Blade Runner 2049
9. 11.
17:00 Čára
9. 11.
19:30 Filmový klub: Cesta na měsíc, Podivuhodná cesta
10. 11. 17:00 Milada
10. 11. 19:30 Suburbicon: Temné předměstí
11. 11. 14:30 Příšerákovi
11. 11. 17:00 Milada
11. 11. 19:30 Vražda v Orient expresu
12. 11. 17:00 Po strništi bos
12. 11. 19:30 Sněhulák
13. 11. 17:00 Sněhulák
13. 11. 19:30 Milada
14. 11. 17:00 Projekce pro seniory: Který je ten pravý
14. 11. 19:30 Fantastická žena
15. 11. 17:00 Čára
15. 11. 19:30 Wind River
16. 11. 17:00 Zahradnictví: Nápadník
16. 11. 19:30 Filmový klub: Dvojitý milenec
17. 11. 14:30 Liga spravedlnosti
17. 11. 17:00 Liga spravedlnosti
17. 11. 19:30 Zahradnictví: Nápadník
18. 11. 14:30 Liga spravedlnosti
18. 11. 17:00 Zahradnictví: Nápadník
18. 11. 19:30 Liga spravedlnosti
18. 11. 21:30 Never too late movie
19. 11. 14:30 Příšerákovi
19. 11. 17:00 Po strništi bos
19. 11. 19:30 Zahradnictví: Nápadník
20. 11. 19:00 Ovčáček miláček
21. 11. 17:00 Projekce pro seniory: Zahradnictví:
Dezertér
21. 11. 19:30 Čtverec
22. 11. 17:00 Zahradnictví: Nápadník
22. 11. 19:30 matka!
23. 11. 17:00 Zahradnictví: Nápadník
23. 11. 18:00 Galerie Drahomíra: Jazz And Poezie: Petr
Kabeš – Kámen ze srdce
23. 11. 19:30 Filmový klub: Šíleně šťastná
24. 11. 17:00 Zahradnictví: Nápadník
24. 11. 20:00 Asphalt Horsemen
25. 11. 14:30 Liga spravedlnosti
25. 11. 17:00 Po strništi bos
25. 11. 19:30 Zahradnictví: Nápadník
26. 11. 14:30 Příšerákovi
26. 11. 17:00 Milada
26. 11. 19:30 Bajkeři
27. 11. 17:00 Zahradnictví: Nápadník
27. 11. 19:30 Sněhulák
28. 11. 17:00 Projekce pro seniory: Po strništi bos
28. 11. 19:30 Tom of Finland
29. 11. 19:30 Zahradnictví: Nápadník
30. 11. 19:30 Filmový klub: Bohémský život
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GALERIE UMĚNÍ
Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: út - ne: 10 - 17 hodin (pro školy dle dohody)
VÝSTAVY:
2. 11. - 30. 12. Alois Wachsman - Malířská vášeň pro
hazardní hru
(vernisáž 2. 11. 17:00)
Výstava Aloise Wachsmana (1898-1942), zakládajícího člena skupiny Devětsil a významné osobnosti české meziválečné avantgardy,
představí výběr z jeho osobité malířské tvorby. Reprezentativní
soubor děl přiblíží autorův magický realismu a primitivismus, imaginativní kubismus i vrcholné období svébytného pojetí surrealismu
naplněné bezprostředním výrazem, dadaistickým vtipem, hrou se
vzpomínkami či pojmy.
Stálá expozice: České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy
českého umění 20. století a představuje díla klasiků českého
moderního umění i současných autorů – např. A. Slavíček, J.
Preisler, J. Trampota, J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, M.
Medek, V. Boštík, K. Nepraš, M. Rittstein, Z. Sýkora, K. Malich, F.
Skála, J. Róna aj.
DALŠÍ AKCE:
15. 11. 19:00 Podzimní koncert komorního sboru
Collegium Vocale Jiřího Štrunce
Koncert ženského pěvecklého sboru, umělecká vedoucí Jarmila
Štruncová, host Josefína Severová (violoncello). Zazní hudba
autorů 18. - 20. století (G. B. Pergolessi, A. Dvořák, Z. Lukáš, C.
Debussy, J. Ježek)

otevřeno: po – pá 11 – 20, so – ne 14 – 20 hodin
1. 11. - 30. 12.		
Kateřina Rutherford & Doris Windlin
– Viditelný čas
(venisáž 1. 11. 18:00)
Výstava obrazů dvou malířek z umělecké skupiny Experiment 2,
která ve své tvorbě vychází z umělecké teorie “Školy vidění” malíře
a pedagoga Radoslava Kutry. Malby v souladu s touto školou
vycházejí z impresionismu a Paula Cézanna. Nejčastějšími náměty
obou malířek je krajina a portrét.
Součástí vernisáže bude premiéra filmu Malovaný Berlín, dokumentu o malování ve městě.
23. 11. 18:00 POEZIE & JAZZ: Rocková poezie
Petr Kabeš - Kámen ze srdce
V pokračování cyklu uvede Poetická skupina Drahomíra a hudební
skupina Jazz Apetit představí tvorbu českého básníka Petra
Kabeše (1941 – 2005). Konkrétně svazek Kámen ze srdce, třetí ze
čtyř svazků komponované retrospektivy v autorském uspořádání.
Básník nesměl v době normalizace publikovat, vykonával různá
povolání, po podpisu Charty 77 pracoval jako noční hlídač. Roku
1995 obdržel Cenu Jaroslava Seiferta. Je autorem řady sbírek,
do roku 1968 mu vyšly tři, poté publikoval pouze v samizdatu a v
exilových nakladtelstvích. Oficiálně jeho dílo začalo znovu vycházet
až od 90. let.

MĚSTSKÁ GALERIE KARLOVY VARY
Stará Louka 26
23. 11. 17:00 Z lázní do lázní
Andrej Knack, Olga David, Elke Emma Edinger, Jörg Jahnke, Marta
Eklif, Andreas Ewert, Renér Trnková.
Vernisáž výstavy. Úvodní slovo: Renée Trnková, hudba: Duo a corda

23. 11. 17:00 Komentovaná prohlídka výstavy Aloise
Wachsmana
Dílo neprávem pozapomenuté postavy českého poetického surrealismu přiblíží autorka výstavní koncepce Rea Michalová.

GALERIE NA OCHOZU

25. 11. 16:00 Zpátky do Betléma – Kejklířské divadlo
Vojty Vrtka a Teátr Pavla Šmída
Advent začíná už zítra a loutkoherecká hra plná vtipu, žonglérských
kousků a písniček nám připomene prastarý příběh, díky kterému
slavíme Vánoce, stavíme betlémy a těšíme se na dárky od Ježíška.
Kejklíř a komediant Vojtěch se svým učitelem, panem řídícím u
Betléma, si ten příběh zahrají a prožijí společně s dětmi.

do 20. 11.
ARTKONTAKT - artkontrast
workshop, výstava, prezentace

Vřídelní kolonáda, první patro
Divadelní náměstí 2036/2, 36001, Telefon: +420 602 576 963
E-mail: ko-uvu@volny.cz Web: www.charliegallery.cz

1. až 30. 11.
výstava obrazů

Radka Přibyslavská: Hlavy

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

GALERIE SUPERMARKET WC

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

náměstí Republiky 1, 360 01 Karlovy Vary
(podchod mezi Becherovkou a Dolním nádražím)
facebook: SUPERMARKET wc, www.supermarketwc.cz
otevřeno každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin

VÝSTAVY:
do 5. 11. Skvrny, postavy a znaky v kresbách a obrazech
Vladimíra Nováka
Tvorbu Vladimíra Nováka (1947), člena skupiny 12/15 Pozdě, ale
přece, charakterizují figurální metaforická zobrazení s existencionálním a mravním podtextem. Téma člověka a jeho postavení
v moderní společnosti provází i autorovy aktuální malířské a
kresebné práce.
16. 11. - 28. 1. 2018
Čapek & Čapek / Hravě světem
velkých umělců Josefa a Karla
(vernisáž 16. 11. 17:00)
Výstava s interaktivními prvky a edukativním programem připomene především dětský svět zobrazený v prvorepublikové literární
tvorbě bratří Čapků. Olejomalby Josefa Čapka s dětskou tematikou
doplní kresby, grafické listy i zajímavá vydání dětských knih.
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové
čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE:
7. 11.
16:00–18:00 Malba voskem
Seniorům určená výtvarná dílna seznamující s technikou enkaustiky, pomocí níž vzniknou originální přání a novoročenky. Finančně
podpořilo Statutární město Karlovy Vary.
22. 11.
16:00–18:00 Keramické vánoční ozdoby a dárky
Výtvarná dílna zaměřená na výrobu dekorací a dárků s tradičními
symboly Vánoc.
listopad Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze pro 2
osoby. Konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 111 nebo
606 928 844.

GALERIE DRAHOMÍRA
Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
26

krl° LISTOPAD

do 1.12. Designéři dětem
Výstava představující to nejlepší ze současné české tvorby pro děti.
Přijďte s dětmi si pohrát a inspirovat se.

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email:
novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
VÝSTAVY:
do 12. 11. Vlastimil Květenský - Já jsem se nevymyslel
(výběr z tvorby)
Výstavní výběr z tvorby výtvarníka Vlastimila Květenského
představuje dílo mimořádného představitele nového pojetí v
oboru keramické plastiky jakožto sochařského projevu. V umění
karlovarského regionu zanechal tento výtvarník neopominutelnou stopu, veřejný prostor města obohatil řadou monumentálních děl. Jako jeden z mála umělců působících v Karlových
Varech neopominutelným způsobem vřadil svoje tvůrčí výsledků
do evropského kontextu keramického umění druhé poloviny
20. století.
29. 11. 2017 – 7. 1. 2018 výstava: Betlémy a obyčeje
(vernisáž 29. 11. 17:00)
Výstava přiblíží krajové zvyky, pranostiky a pověry na Karlovarsku v době od počátku adventu, během svátků vánočních, na
Silvestra a Nový rok až do Tří králů. Představí historii betlémů
a typických hraček z Krušnohoří, k vidění budou historické
betlémy ze sbírky muzea - skříňkové z oblasti Krušných hor i
stavěné, například karlovarský betlém řezbáře Jiřího Laina.
Během trvání výstavy se uskuteční řada doprovodných akcí
zejména pro děti.
DALŠÍ AKCE:
2. 11.
17:00 Muzejní akademie: Historie archeologického bádání na Karlovarsku a archeologie v Muzeu
Karlovy Vary
Archeolog muzea Jan Tajer přiblíží v přednášce vývoj archeologického bádání na území Karlovarského kraje od dob J. W.
Goetha až po současnost. V krátkosti představí nejzajímavější

osobnosti a badatele.
Součástí Muzejní akademie jsou komentované prohlídky nové
stálé expozice, které tematicky navazují na danou přednášku.
9. 11.
17:00 Velká říjnová socialistická revoluce po
sto letech
V přednášce ke stoletému výročí bolševického převratu v Rusku
roku 1917 představí historik muzea Jan Nedvěd událost, jež přinesla východní Evropě totalitní společenské a státní uspořádání
známé jako komunismus. Přednášející se zaměří na nepravdy,
mýty a ideologická překroucení související s převratem a
etablováním sovětské moci, ale také na mezinárodní, politické,
ekonomické, společenské, kulturní a další dopady na Rusko a
Evropu.
12. 11. 15:00 Komentovaná prohlídka výstavy Vlastimila Květenského
Výstavou karlovarského umělce provede v poslední den
konání výstavy její autorka Božena Vachudová se zasvěceným
výkladem.
16. 11. 17:00 Muzejní akademie: Přírodovědné sbírky
muzea, přírodovědci a přírodovědné spolky v Karlových
Varech a okolí
Přírodovědec muzea Jan Matějů osvětlí, co mají společného G.
Agricola, J. W. Goette, Kašpar M. hrabě Šternberg, G. C. Laube,
J. Hloušek a mnoho dalších. V přednášce představí střípky ze
slavné historie přírodovědného bádání ve zdejším regionu a
také zajímavosti z přírodovědných sbírek muzea.
Součástí Muzejní akademie jsou komentované prohlídky nové
stálé expozice, které tematicky navazují na danou přednášku.
30. 11. 17:00 Baroko na Karlovarsku
V přednášce u příležitosti letošního Roku českého baroka
historik architektury Lubomír Zeman přiblíží množství památek
z doby baroka v Karlovarském kraji, které představují doslova
skvosty a poklady z hlediska českých zemí, ale i Evropy. Zaměří
se na nejvýznamnější stavby a místa, poukáže ale také na tvůrce, umělce i jejich mecenáše, kteří dnes již neprávem upadli do
zapomnění a bez jejichž erudice by ale tato díla nikdy nevznikla.
Přednáška se koná ve spolupráci s Karlovarským krajem.
NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – zcela nová, multimediální podoba stálé expozice připravená ke 150. výročí existence muzea
přibližuje v šesti sálech v prvním patře historii města.
Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii,
hornictví a kraji západočeských lázní. Studovna pro odbornou
veřejnost otevřena v pondělí 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00,
ve středu 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00. Badatelské návštěvy
ohlaste na tel. 353 224 433, www.kvmuz.cz. Adresa: Pod
Jelením skokem 393/30,
360 01 Karlovy Vary, email: knihovna@kvmuz.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO, ÚT, ČT, PÁ
9.00 - 17.00
ST		
9.00 - 14.00
SO		
9.00 - 12.00, pouze čítárna,
tel. 353 221 365/23
Dětské oddělení, tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT 13.00 – 17.00
ST		
12.00 – 15.00
PÁ		
12.00 – 16.00
Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854, tel. 353 565 085
Drahovice, Vítězná 49, tel. 353 226 346
Růžový Vrch, Sedlecká 4, tel. 353 564 844
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup zezadu
od hřiště), tel. 353 562 715
Tuhnice, Wolkerova 1, tel. 353 227 747
Vyhlídka, Raisova 4, tel. 353 224 203
Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:
PO, ÚT, ČT 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00
ST		 ZAVŘENO
PÁ		
12.00 – 16.00
1. - 30. 11.
Pel-mel II.
Druhá výstava zajímavých fotografií z cest Františka Panochy
nejen po Evropě.
2. 11.
17:00 Silvestr na Madeiře
Autorský pořad cestovatelky a fotografky Magdalény Radostové
s promítáním snímků.
9. 11.
17:00 Kambodža
Přednáška chebské cestovatelky Dagmar Svatkové s promítáním snímků.
28. 11. 17:00 Co chybí vašemu šestistěnu
Přednáška Ludmily Křivancové jak pečovat o duševní zdraví.
Každé úterý:
13:15
Senior klub

• KULTURNÍ SERVIS
Posezení nad knihou pro seniory.
14:15
Jóga pro seniory
Pod vedením Marcely Luňáčkové.
15:30 až 16:10 Hrajeme si pohybem
Pro předškolní děti.
Každý čtvrtek:
16:00
Čtenářský klub
Určeno pro děti 2. až 5. tříd.

KRAJSKÁ KNIHOVNY KARLOVY VARY
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary
telefon: 354 222 888, email: knihovna@knihovnakv.cz
Pobočka Lidická, Lidická 40, 360 20 K. Vary
telefon: 353 224 034, email: knihovna@knihovnakv.cz
www.knihovnakv.cz
VÝSTAVY:
Kavárna Dvory
1. 11. – 29. 12.
Paličkovaná krajka – technika Chrisanthe
Výstava prací Sdružení Krušnohorská krajka.
1. 11.
14:00 Ukázky paličkování
V centrální hale knihovny, vernisáž výstavy 1. 11. od 17:00 v
kavárně knihovny.
Hala Dvory
1. 11. – 30. 12.
Chvála knihy
Výstava výtvarných prací SSUPŠ Zámeček, Ateliéry Křimice,
Plzeň.
Vstupní chodba Dvory
6. 11. – 12. 11.
Týden vědy a techniky AV ČR
A-klub
1. 11. – 2. 1.
Střípky z cest
Výstava fotografií z cest Růženy Reischigové a Petra Callo.
Pobočka Lidická
13. 10. – 16. 11. Plakáty pro Karlovarský jazzový festival
1982/2009
Výstava autorských plakátů karlovarského výtvarníka a grafika
Jana Pelce.
22. 11. – 29. 12. Petr Strnad / Grafika
Výstava grafik známého karlovarského výtvarníka.
PŘEDNÁŠKY:
Sál Dvory
2. 11.
17:00 Největší záhady Třetí říše
Přednáška záhadologa a spisovatele literatury faktu Milana
Zachy Kučery.
8. 11.
17:00 Historie rodu Becherů III.
Přednáška Luďka Jaši z volného cyklu Ozvěny Karlovarského
kraje II. Třetí závěrečná část poutavého vyprávění o osudech
nejznámější karlovarské rodiny.
15. 11. 17:00 Báje a legendy Krušnohoří
Přednáška Petra Mikšíčka z volného cyklu Ozvěny Karlovarského kraje II.
27. 11. 17:00 - 18:30 Sekty a nová náboženská hnutí
Třetí část volného cyklu besed s farářem a pedagogem Lukášem Bujnou.
29. 11. 17:00 Další slavné rody našeho regionu
Přednáška Luďka Jaši z volného cyklu Ozvěny Karlovarského
kraje II.
Pobočka Lidická
2. 11.
10:00 Základy vizuální komunikace
16. 11. 10:00 Písmo a kniha
Cyklus přednášek pro seniory. Lektor: Jan Pelc.
HLASITÉ ČTENÍ:
Pobočka Lidická:
A jinak vám nic nechybí?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů.
1. 11.
18:18 Lizie Doronová: Kdo je to sakra Kafka?
15. 11. 18:18 John M. Coetzee: Doba železná
29. 11. 18:18 Duchové 21. století, z povídek Joe Hilla
Odd. pro handicapované:
29. 11. 14:00 Čtení do ucha
O hudbě a skladatelích. Hlasité čtení nejen pro ty, kterým
zdravotní handicap znemožňuje číst tištěný text.
KLUB RODIČŮ / NOVINKA!!!
Oddělení pro handicapované /Odd. pro děti
7. 11.
16:00 Klub rodičů / čas jen pro vás
Tentokrát na téma: Základy logopedie. Volný cyklus přednášek
pro rodiče. Přijďte se dozvědět zajímavé informace a my zatím
zabavíme vaše děti, ty mohou po dobu klubu využít doprovodný
program v oddělení pro děti.
HUDEBNÍ POŘAD:
10. 11. 18:00 6. podvečer nejen o jazzu
Povídka, román, poezie, dopisy ... Hudebně-literární pořad připravený Janem Pelcem. Zajímavosti ze světa jazzu, blues i jiné
hudby. Novinky i archivní nahrávky proložené slovem a četbou,
životopisnými informacemi.
DEN POEZIE:
Pobočka Lidická:
19. 11. 17:00 Labyrint světa a ráj poezie

Současná česká poezie v barokním rámu.
PRO DĚTI:
Oddělení pro děti:
3. 11.
15:00 – 16:30 Pátek – bláznivých her svátek
Soutěžní odpoledne pro všechny hravé čtenáře.
9. 11.
17:00 Autorské čtení
Ze své nové knihy Klacky pod nohy čte Richard Hrdý.
11. 11. 10:00 – 12:00 Čteme o přírodě / Dračí pohádky
Zábavné dopoledne pro rodiče s dětmi - plné čtení, soutěží, her
a výtvarných dílniček.
24. 11. 15:00 – 16:30 Pátek – bláznivých her svátek
Určeno pro děti od 7 let.
HERNÍ KLUB:
A-klub Dvory:
každý čtvrtek
15:00 Herní klub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní
věková hranice není stanovena.
PRO SENIORY:
Pobočka Lidická:
9. 11.
10:00 Literární klub seniorů
Vánoční tvoření s Romanou Vlčkovou.
23. 11. 10:00 Literární klub seniorů
Představení Divadla Dagmar „Sborovna“
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů. Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se na Vás!

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Slovan Karlovy Vary, pobočný spolek ústředí KČT
tel.: 603 209 270, www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz
4. 11.
Karlovarsko: Ze Žalmanova do Dubiny
11. 11. Krušné hory: Z Rotavy za zkamenělými výtvory
přírody
17. 11. Přírodní park Džbán: Z Divic kolem kláštera Ročov
do Krušovic
25. 11. Podkrušnohoří: Exkurze do paroplynové elektrárny
Vřesová

WLAŠTOVKA KARLOVY VARY
Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary
tel: 777 724 869, e-mail: tolarova@wlastovka.cz,
www.wlastovka.cz
11. 11. 9:00 - 14:00 Ateliér Archa
Mokré plstění. Přihlášky na niebauerova@wlastovka.cz.

FARMÁŘSKÉ TRHY
Před Městskou tržnicí v K. Varech pořádá KV City Centrum.
Kontaktní osoba: Božena Turoňová, 778 883 010
10. 11. a 24. 11.

10.00Městské farmářské trhyhy

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY
24. 11. 19:00 Vývoj a stav etické výchovy, lidská práva
a teologická etika
na faře v Rybářích
Přednáška Zuzany Svobodové a Reného Milfaita s představením
publikace a diskusí.
25. 11. 9:00 Větší spravedlnost
kostel Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli
Právo, milosrdenství, pokoj, solidarita jako příspěvek k prožití
smyslu adventu a Vánoc. Seminář vede Dr. René Milfait.

JÁ A TY – PŘEDNÁŠKY O VZTAZÍCH
Plzeňská 49, Karlovy Vary (zastávka autobusu č.6, Plzeňská),
pořádá Sbor Církve adventistů s.d. Karlovy Vary
4. 11.
17:00 Geny a naše vztahy
Na kolik osobnost určuje genetika nebo naše rozhodnutí. Přednáší: Prof. RNDr. Vladimír Král DrSc., vědec, molekulární biolog,
vedoucí Laboratoře molekulárního rozpoznávání na Vysoké
škole chemicko-technologické v Praze
11. 11. 17:00 Spiritualita nad knihou Žalmů
Přednáší: Doc. Jiří Beneš ThD., teolog-starozákoník, vedoucí
katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě
18. 11. 17:00 Křesťanská spiritualita v dějinách
...jako inspirace pro duchovní život dnešního člověka. Přednáší:
Mgr. Luděk Svrček, církevní historik
25. 11. 17:00 Zemřít DOMA - v kruhu svých blízkých
Přednáší: Renata Pelikánová, vrchní sestra Hospice sv. Jiří
Cheb; která získala 2. místo v anketě Žena regionu 2017 a Mgr.
Metoděj Vít Kout, nemocniční kaplan, duchovní Hospice sv. Jiří
Cheb, pravoslavný kněz

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, telefon: 777 801 350
e-mail: ostrov@cirkevbezhranic.eu
web: www.cirkevbezhranic.eu
Bohoslužba každou sudou neděli 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: martinlindtnear@seznam.cz,
web: karlovyvary.casd.cz
Bohoslužby: každou sobotu od 9:30,
odpolední program od 14:00,
Klub Pathfinder: středa 16:30 - 18:00,
Mládež: pátek 17:15 - 18:00,
Studium Bible: pátek 18:00 – 19:00
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 - každý pátek od 18.00
Bohoslužba - každou neděli od 9.00
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: aždou sobotu v 10.00 hod.
každou neděli v 10.00 hod.
církevní svátky v pracovních dnech v 18.00 hod.
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Superflorbal v Karlových Varech
Florbalový klub FB HURRICAN Karlovy Vary
slaví v tomto roce již 20 let svého velmi úspěšného působení. Při této příležitosti je třeba také
zdůraznit, že v počtu družstev přihlášených do
soutěží jej můžeme zařadit na absolutní vrchol
karlovarského týmového sportu. Město Karlovy
Vary totiž úspěšně reprezentuje celkem 14 družstev v soutěžích České florbalové unie, z toho
10 dětských (přípravka až starší žáci), 3 mládežnická (dorost a junioři) a jedno mužské.
Při příležitosti velice významných oslav založení
klubu si florbalisté pro své fanoušky a všechny
sportovní nadšence připravili několik akcí. Tou
nejvýznamnější je velice úspěšný projekt, který se
uskuteční v Karlových Varech již podruhé!
FLORBALOVÁ SUPERLIGA. V sobotu 11. listopadu
2017 budou Karlovy Vary opět po téměř dvou letech

svědky SUPERFLORBALU. Tento florbalový svátek,
který můžete navštívit v Hale míčových sportů,
představí nejlepší hráče českého florbalu duelem
11. kola Tipsport Superligy mezi ACEMA SPARTA
Praha a FLORBAL ÚSTÍ. Tradiční superligový tým
vyzve ambiciózního nováčka této soutěže a od všech
účastníků zápasu můžeme očekávat SUPERFLORBAL. Naposledy utkání florbalové Superligy v Karlových Varech navštívilo téměř 1000 diváků. Podaří
se tuto hranici překonat? Pořadatelé věří, že ano, už
jenom proto, že celá akce je určena jak pro širokou
sportovní veřejnost, tak pro rodiny s dětmi. Jedni si
přijdou zafandit a podpořit smysl celé akce, druzí
naopak mohou prožít hezké rodinné odpoledne.
Významnou součástí oslav 20. výročí založení oddílu
budou totiž také kvalitně obsazené dětské turnaje
ve třech kategoriích (sobota – neděle) a zápas I. ligy
mužů mezi FB HURRICAN

a pražskými BLACK ANGELS. Více informací o celé
akci můžete získat na webu (www.florbalkv.cz),
nebo facebooku (www.facebook.com/florbalkv).
V krátkém představení dvacetiletého působení je
nutné zmínit překonání mnoha milníků. Úspěšné
působení v I. lize florbalu mužů. Obrovský nárůst
hráčské základny, kde florbal hrají chlapci a děvčata
již od pěti let. Organizační tým, kde působí více než
30 trenérů, vedoucích a florbalových nadšenců. Vysoká návštěvnost florbalových zápasů. Jednou větou
shrnuto - florbal ve Varech prostě táhne a baví.

ROZPIS NEJBLIŽŠÍCH DOMÁCÍCH ZÁPASŮ:
28. 10. od 14,00 vs. Florbal PEGRES Havířov
29. 10. od 13,00 vs. FBŠ Hummel Hattrick Brno
11. 11. od 20,00 vs. BLACK ANGELS

Red Bull Air Race: Pilot Kopfstein je celkově pátý
Poslední závod Red Bull Air Race přinesl Petrovi
Kopfsteinovi šest bodů, které ho vrátily do elitní
TOP 5 celkové klasifikace mistrovství světa Red
Bull Air Race. „Sezona pro mě končí famózně,”
pochvaloval si karlovarský pilot po posledním
podniku série v americkém Indianapolis. Přestože
se mu nepovedlo postoupit do finále, v Indianapolis skončil na pátém místě před Mattem Hallem.

Sezona tak pro něj končí více než výborně. „Cíl
byl skončit v první desítce, když bychom byli
v půlce, tak super, 5. místo je famózní,” raduje se
český pilot. Průběh letošního ročníku seriálu je
pro něj i velkou nadějí do příštího. Netají se tím,
že by rád zaútočil na “bednu” a na titul mistra
světa, který letos získal Japonec Jošihide Muroja.
Petr Kopfstein prožil skvělou sezonu v elitní

kategorii Masters. Přestože se v ní pohybuje
teprve druhým rokem, získal 43 bodů. Jen jednou
se mu během osmi závodů nepodařilo postoupit
do semifinále Round of 8, jinak pokaždé bodoval.
V Japonsku dokonce získal druhé místo. „To
je skvělé. Musím říct, že se nám letos povedly
všechny závody,” říká karlovarský pilot ve službách Týmu Spielberg.
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY
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2. DÍL
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ANGLICKY
POVÍDÁNÍ

PROVĚTRÁVÁNÍ

SLOVENSKÁ
ZVRATNÁ
ČÁSTICE

Nedaleko slavného zámku Kynžvart kancléře Metternicha jsou ve výšce 827 metrů ned mořem pozůstatky památky z 13. století. Majitelé se často střídali, ve
14. století sloužila památka i jako sídlo loupežníků.

Obecní živnostenský úřad
Ing. Soňa Hacklová
353 152 691, U Spořitelny 2
s.hacklova@mmkv.cz

Odbor kancelář primátora
Alena Pokorná – pověřená řízením odboru
353 151 470, Moskevská 21
a.pokorna@mmkv.cz

Odbor technický
Ing. Eva Pavlasová
353 151 242, Moskevská 21
e.pavlasova@mmkv.cz

Odbor sociálně-právní ochrany dětí
Ing. František Pavlásek
353 152 586, U Spořitelny 2
f.pavlasek@mmkv.cz

Odbor dopravy
Mgr. Lenka Kůsová
353 151 257, Moskevská 21
l.kusova@mmkv.cz

Odbor majetku města
Ing. Jaroslav Cícha
353 151 241, Moskevská 21
j.cicha@mmkv.cz

Odbor vnitřního auditu a kontroly
JUDr. Ing. Josef Bečvář
353 151 336, Moskevská 21
j.becvar@mmkv.cz

Odbor památkové péče
Antonín Haidlmaier
353 152 774, U Spořitelny 2
a.haidlmaier@mmkv.cz

Odbor financí a ekonomiky
Ing. Kamil Kastner
353 151 340, Moskevská 21
k.kastner@mmkv.cz

Odbor strategií a dotací
Ing. Pavlína Stracheová
353 151 163, Moskevská 21
p.stracheova@mmkv.cz

Odbor vnitřních věcí
Ing. Jindřiška Gallová
353 151 284, Moskevská 21
j.gallova@mmkv.cz

Odbor kancelář tajemníka
PhDr. Filip Lepík
353 151 415, Moskevská 21
f.lepik@mmkv.cz

Odbor informačních technologií
Petr Vaňkát
353 151 141, Moskevská 21
p.vankat@mmkv.cz

Odbor právní
Mgr. Vojtěch Burda
353 151 227, Moskevská 21
v.burda@mmkv.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Stanislav Průša
353 152 735, U Spořitelny 2
s.prusa@mmkv.cz

Odbor rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl
353 151 248, Moskevská 21
d.riedl@mmkv.cz

Odbor kultury, školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
353 151 270, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz

Odbor sociálních věcí
Bc. Jana Reischlová
353 152 561, U Spořitelny 2
j.reischlova@mmkv.cz

Úřad územního plánování
a stavební úřad
Ing. Ladislav Vrbický
353 152 516, U spořitelny 2
l.vrbicky@mmkv.cz
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Podzimní novinky z AsklePionu

V Asklepionu Karlovy Vary na vás čekají skvělé novinky,
které budou šetrné jak k vám, tak k vaší peněžence.
nová PobočkA AsklePion lázně iii
Otevřeli jsme pro vás nové centrum kosmetiky v Lázních III na Mlýnském nábřeží 5.
Objednejte se k nám na tel. 773 874 480.
Šetrná léčbA hemoroidů hemoron
Miniinvazivní bezbolestná léčba přístrojem Hemoron®. Ihned po výkonu
odcházíte bez bolesti a omezení domů.
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.
sPlníme i tA nejtAjnějŠí Přání
Vánoční vouchery v hodnotách 500, 1 000, 2 000, 5 000 a 10 000 Kč
zakoupíte na všech recepcích Asklepionu nebo si je můžete objednat
online na www.asklepion.cz/voucher.

Asklepion - laser and Asthetic medicine, www.asklepion.cz

karlovy vary - Hotel Bristol, Sadová 19, +420 353 344 557-8 | mariánské lázně - Hotel Pacifik, Míroví nám. 104, +420 354 651 860

