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KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY
Kontaktní informace:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
telefon: 353 151 111
353 151 400
fax.:
ID datové schránky: a89bwi8
e-mail:
posta@mmkv.cz
www.mmkv.cz
web:
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 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY
je Hana Mrhálková. Jedna z pravidelných cestujících
městskou hromadnou dopravou v současné době už využívá možností "inteligentních zastávek". Ve vybraných
karlovarských lokalitách probíhá pilotní ověření funkčnosti, přibude i hlavní dopravní uzel MHD - Tržnice.
05 SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI
Dvoudenní Svatomartinské slavnosti budou i v letošním
roce ve znamení symbolů. Dorazí Martin na bílém koni,
v průvodu ho doprovodí děti s lampiony a společně se
vydají do nadcházející zimy hledat Martinovo poselství.
08 DOMOV PRO SENIORY
Domov pro seniory ve Staré Roli je před dokončením,
Přístavba jej rozšiřuje o 40 lůžek, celková kapacita je
61 klientů. Domov nabídne seniorům 18 dvoulůžkových
a 4 jednolůžkové pokoje s moderním vybavením i řadu
míst pro individuální využití volného času.
09 CO CHYSTÁ KAM KV°
Přednášky, workshopy, diskuse, výstavy, setkávání s
občany – to vše už se v KAMu událo, nebo se brzy
chystá… Zároveň KAM pracuje na budoucí vizi města,
kterou je třeba řešit koncepčně. Kancelář architektury

města funguje už více než půl roku.
14 KŘIŠŤÁLOVÁ NOC
Poetický název Křišťálová noc je pojem, který byl
zaveden pro strašné události, odehrávající
se v noci z 9. na 10. listopad 1938 po celém Německu,
Rakousku i v Sudetech. Před válkou činil počet židovských obyvatel v Karlových Varech a nejbližším okolí asi
2 600 osob.
20 CAMINOS 2018
Vydejte se do různých koutů světa, nechte se vytrhnout
alespoň na jeden podzimní víkend z běžného životního
rytmu a zaposlouchejte se do příběhů vonících dálkami,
které si pro návštěvníky cestovatelského festivalu Caminos přichystali hosté dvanáctého ročníku.
21 KARLOVARSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL
Na poslední chvíli se museli pořadatelé Karlovarského
folklorního festivalu z domácího souboru Dyleň vypořádat s tím, že někteří zahraniční hosté měli problémy
s příjezdem, především kvůli vízovým povinnostem.
Podařilo se ovšem dojednat gruzínský soubor ze Státní
univerzity Tbilisi, který se svým akrobatickým umem se
stal jedním z hlavních taháků 23. ročníku.

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, Věra Bartůňková, Iva Lokvencová.
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• STALO SE / STANE SE
NA SLAVII JE NOVÝ UMĚLÝ TRÁVNÍK

PŘEDSTAVENÍ KE DNI SENIORŮ

Po novém umělém trávníku světových parametrů se
nově prohánějí karlovarští fotbalisté. Město
investovalo zhruba 6 milionů korun za kompletní
obnovu umělého trávníku na fotbalovém stadionu
Slavia. Jedná se o nejnovější typ tkaného umělého
koberce, na kterém hraje první ligu několik
holandských, skotských, dánských a dalších klubů.
Totožný umělý trávník byl nedávno položen také na
hřišti tréninkového centra věhlasného klubu Zenit
Petrohrad. Během následujících týdnů bude ještě
hřiště vybaveno novým osvětlením za zhruba dva
a půl milionu korun. Stadion tak bude disponovat
komfortním tréninkovým hřištěm špičkové mezinárodní úrovně, které již obdrželo certifikát Fotbalové
asociace České republiky a bude aspirovat na udělení
certifikátu FIFA.

Tradiční divadelní dárek pro karlovarské seniory byl
opět zábavný. Divadelní spolek Radka Brzobohatého
přivezl do karlovarského divadla komedii Marca
Camolettiho Boeing – Boeing aneb Tři letušky v Paříži.
Představení ke Dni seniorů si ve dvou představeních
užilo celkem 535 diváků.

PRIMÁTOR PŘIJAL BELGICKÉHO VELVYSLANCE

SBĚRNÝ DVŮR VE STARÉ ROLI MĚNÍ PROVOZNÍ
DOBU

V pondělí 15. října přijal primátor velvyslance
Belgického království Grégoira Vardakise. Hovořili
spolu především o mezinárodní skupinové nominaci
evropských lázeňských měst na seznam světového
kulturního dědictví UNESCO, kde jedním z partnerů
Karlových Varů jsou i proslulé belgické lázně Spa.
Dále hovořili o aktuálním dění v Evropské unii, ale
také o každoročním Mezinárodním filmovém festivalu
Karlovy Vary.

Od konce října do 31. března 2019 bude sběrný dvůr
v areálu kompostárny Správy lázeňských parků
v Žižkově ulici ve Staré Roli otevřen ve všední dny od
8 hodin do 15:30, v sobotu od 9 do 15 hodin.

STUDENTSKÝ PARLAMENT V KAMU
Studentský parlament se sešel v sídle Kanceláře
architektury města. Účastníci se seznámili s koncepcí
této městské organizace a s jejími zástupci diskutovali o budoucí podobě města a možných směrech
jeho rozvoje. Z podnětů žáků a studentů vyplynulo, že
jim mimo jiné v centru Karlových Varů chybí obchodní
centrum. Předmětem debaty byla také hromadná
doprava.

DEMOLICE DOUBSKÉHO MOSTU UZAVŘE
CYKLOSTEZKU
Plánovaná demolice Doubského mostu a výstavba
nového omezí provoz na páteřní cyklostezce městem.
Část stezky procházející pod Doubským mostem bude
uzavřena a úsek bude nutné objíždět po přilehlých
účelových komunikacích. Město získalo od Ředitelství
silnic a dálnic jako investora rekonstrukce příslib, že
povrch komunikací na objízdné trase bude upraven.

MĚSTO NAVŠTÍVILA DELEGACE Z JIŽNÍ KOREJE
V polovině října navštívila Karlovy Vary delegace
jihokorejské provincie Jižní Čhunčchong. Jde
o nejrychleji se rozvíjející region Jižní Koreje, rozhovor
s primátorem se týkal především technologií smart
city, cestovního ruchu, ale také třeba sociálních
služeb nebo problematiky stárnutí populace, která
trápí Jižní Koreu stejně jako většinu dnešní Evropy.

NA ATLETICKÉM STADIONU BUDE SOCIÁLNÍ
ZAŘÍZENÍ
SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ CHTĚJÍ I V MAĎARSKU
Karlovarský Svět záchranářů hostil maďarské
záchranáře. Zástupci maďarského ministerstva vnitra
nebo policejního ředitelství čerpali v Karlových Varech
inspiraci a během prohlídky centra uzavřeli dohodu
o podpoře a spolupráci při výstavbě obdobného
městečka v Maďarsku.
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Mobilní kontejnery vylepší zázemí atletického stadionu v Tuhnicích. Bude v nich umístěno sociální zařízení,
sklad sportovního vybavení a zázemí pro správce.
Sestava kontejnerových buněk převezme funkci
stávajícího objektu, který je v nevyhovujícím stavu.
Instalace je pouze dočasným řešením na dobu, než
bude celý stadion, který město před rokem získalo do
svého majetku, kompletně zrekonstruován.

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Smetanovy sady se promění
ve vánoční tržiště
Smetanovy sady se na pět týdnů promění ve
vánoční tržiště. Stejně jako v předchozím roce
bude u vstupu do parku před Alžbětinými lázněmi
vztyčen vánoční strom, který bude slavnostně
rozsvícen na první adventní neděli 2. prosince
kolem 18. hodiny. Prodej vánočního a dárkového
zboží a občerstvení bude situován do parku, stejně
jako podium pro doprovodný program. Vánoční trhy

potrvají od 1. do prosince 6. ledna 2019. V doprovodném programu se objeví hudební a divadelní
vystoupení, chybět nebudou soutěže, Mikulášská
nadílka nebo ohňostroj. Ze známých interpretů
se představí Kateřina Brožová, František Nedvěd,
vítězové Superstar Zbyněk Drda nebo Tereza
Mašková, na čtvrtou adventní neděli je připraveno
muzikálové vystoupení Mamma Mia.

Svatomartinské slavnosti
budou ve znamení symbolů
Dvoudenní Svatomartinské slavnosti budou i v letošním roce ve znamení symbolů. Dorazí Martin na
bílém koni, v průvodu ho doprovodí děti s lampiony
a společně se vydají do nadcházející zimy a temnoty hledat Martinovo poselství.
Část pěší zóny v ulicích Zeyerova a TGM ožije
v neděli 11. listopadu a v pondělí 12. listopadu
Svatomartinským jarmarkem. Vedle řemeslných
výrobků a dárkového zboží bude k ochutnání svatomartinská husa, koláčky a jiné laskominy. V neděli
11. listopadu v 11.00 hodin bude slavnostně
otevřeno Svatomartinské víno.
Tradičnímu průvodu družiny sv. Martina bude
předcházet vystoupení sboru Štěpánky Steinové
před Grandhotelem Ambassador Národní dům (od
16.00 hodin). Průvod dětí s lampiony v čele s Martinem na bílém koni vyjde v 17 hodin od Národního
domu směrem k hotelu Thermal, kde se odehrají
tradiční rytířské souboje a ohnivé vystoupení
divadla Ignis. Účastníky průvodu pohostí sv. Martin
svatomartinskými koláčky.
Svatomartinské slavnosti v Karlových Varech
pořádá Martina Hrnková s přispěním města.

Hledáme strom
pro vánoční
trhy 2018
Roste vám na zahradě strom, který by se mohl
stát dominantou letošních vánočních trhů? Darujte
ho městu. Pro výzdobu tržiště, které vyroste ve
Smetanových sadech před Alžbětinými lázněmi, hledáme vhodný vánoční strom. Ideálním kandidátem
je v první řadě zdravý a souměrně rostlý jehličnan
přiměřené výšky (cca 5 – 10 metrů). Strom by měl
růst na dobře dostupném místě, na které je možné
přistavit techniku potřebnou pro kácení a transport,
tedy jeřáb a nákladní vůz.
Strom pro výzdobu vánočního tržiště případně
i dalších lokalit v Karlových Varech můžete darovat
městu prostřednictvím Správy lázeňských parků.
Pracovníci této městské organizace všechny nabízené stromy prohlédnou a zajistí také vše potřebné
k pokácení, tedy nutné povolení, samotné pokácení,
převoz a úklid. Nabídky s popisem lokality, případně
i fotografií, zasílejte nejpozději do poloviny listopadu
řediteli Správy lázeňský parků (Ing. Miroslav Kučera,
email: m.kucera@slpkv.cz, tel. 602 582 429).
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční v neděli 2. prosince.
5

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Lávka na Růžový vrch
už slouží chodcům
Poslední stavební a technické úpravy zbrusu
nové lávky z Horního nádraží na Růžový vrch
byly v průběhu října dokončeny a lávka je tak
kompletní. V posledních týdnech bylo nainstalováno a zprovozněno osvětlení, dokončena schodiště
a nástupní plocha na jižní části stavby. Zprovozněn
byl rovněž výtah, díky němuž je přístup na lávku

a tedy i cesta mezi nádražím a Růžovým vrchem
komfortnější. Město nyní připravuje revitalizaci
celého přednádražního prostoru. Stavební práce se
dotknou celého veřejného prostoru, zejména komunikací, chodníků, nástupišť autobusové dopravy,
přilehlého parkoviště, prostoru vedoucího k nové
lávce a příjezdových komunikací.

Goethova vyhlídka
zas láká k návštěvě
Obyvatelé i návštěvníci města mohou opět obdivovat krásu Goethovy vyhlídky a brzy si vychutnají
i jedinečný pohled na město a okolí z ochozu věže.
Kulturní památka prošla kompletní rekonstrukcí,
díky níž získala opět svůj historický ráz. Náklady
přesáhly 40 milionů korun, zhruba 23 milionů
ale město získá z dotace IPRÚ na obnovu hmotného kulturního dědictví a historických objektů.
Rekonstruovala se celá vyhlídka od suterénu po
střechu, stavba je napojená na nové přípojky vody
a kanalizace. Odstraněna byla moderní přístavba, asfalt v okolí vyhlídky nahradila kamenná
dlažba. Uvnitř objektu vznikl multifunkční prostor,
který může sloužit pro kulturní akce nebo výstavy,
u vyhlídky byly instalovány lavičky a stojan na kola.
Rekonstrukce se dotkla i části příjezdové komunikace, která byla osazena novými svodidly. Objekt
Goethovy vyhlídky bude, stejně jako například výletní místo Sv. Linhart, provozovat městská organizace
Lázeňské lesy Karlovy Vary.

Rekonstrukce divadla je hotová
Nová střecha s kvalitní břidlicí, opravená fasáda s novým nátěrem, zlacené prvky a zrestaurovaná sousoší na plášti – rozsáhlá rekonstrukce
budovy městského divadla je hotová. Památku
z dílny vídeňských architektů Fellnera a Helmera halilo v uplynulých měsících lešení, práce

na rekonstrukci probíhaly za plného provozu
a zastavily se pouze v době konání filmového
festivalu. Investice do stánku Thálie se vyšplhala
na 30 milionů korun, bezmála 27 milionů ale pokryjí dotační prostředky Evropské unie a státního
rozpočtu ČR.

Chytré lavičky
Na třech místech ve městě najdete nové chytré
lavičky. Tři moderní zařízení poskytují ve veřejném
prostoru wi-fi připojení a dobíjení mobilních zařízení
zdarma. Lavičky najdete na náměstí Dr. Milady
Horákové, v ulici Dr. Davida Bechera na pěší zóně
a ve Smetanových sadech. Jsou napájeny solární
energií, disponují bodem pro bezdrátové nabíjení
mobilů a čtyřmi porty pro dobíjení mobilních zařízení prostřednictvím kabelů. Vysokorychlostní wi-fi
připojení je k dispozici v okruhu cca 150 metrů.
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

ZŠ Krušnohorská
prošla velkou
proměnou
Velkou proměnou prošla během letních měsíců
ZŠ Krušnohorská na Růžovém vrchu. Na pavilonech
prvního a druhého stupně byly kompletně zatepleny střešní i obvodové pláště, do všech učeben byla
nainstalována vzduchotechnika. Staré prosklené
plochy ve spojovacím koridoru byly nahrazeny
novými, proběhla také řada souvisejících stavebních a technických úprav schodiště, hromosvodů,
světlíků apod. Náklady na první etapu tzv. zajištění
energetických úspor objektu základní školy se
vyšplhaly na 37 milionů korun, částečně je pokryje
dotace z Operačního programu životní prostředí ve
výši zhruba 11 milionů.

Diskusní
fórum
Pravidelná diskusní fóra s obyvateli jednotlivých karlovarských čtvrtí
vrcholí. Na třech místech se ke slovu postupně dostanou obyvatelé
Tuhnic a centra města, Rybář a čtvrtí Sedlec, Čankov a Rosnice. Debat se
zúčastní zástupci města, magistrátu a městských organizací a účastníci
mohou vznášet podněty a připomínky k uskutečněným a plánovaným
projektům nebo k závadám a problémům, které ve svém okolí registrují.

ZŠ Truhlářská má
novou technickou
učebnu
Žáci ZŠ Truhlářská ve Staré Roli už mají k dispozici
novou technickou učebnu v objektu druhého stupně.
Město na její realizaci využilo dotační prostředky,
které jsou v rámci IPRÚ Karlovy Vary vyčleněny na
stavební úpravy a vybavení odborných učeben.
Stavebníci zde mimo jiné vybudovali bezbariérové
vstupy do budovy, vnitřní bezbariérovou rampu,
chodníkové propojení mezi budovami a novou dílnu
včetně zázemí a imobilního sociálního zařízení.
Učebna je vybavena interaktivní tabulí, projektorem,
notebookem a novým nábytkem včetně dílenských
stolů, součástí projektu byla i dodávka nezbytných
výukových sad a programů, nářadí a pomůcek
souvisejících s dílenskou výukou.

Termíny diskusních fór:
31. 10. 2018 Tuhnice, centrum, lázeňská část
		
(jídelna ZŠ Dukelských hrdinů – ul. Jízdárenská)
7. 11. 2018
Rybáře (jídelna ZŠ Konečná)
14. 11. 2018 Sedlec, Rosnice, Čankov (restaurace Sedlecká pivnice)
Začátek je vždy v 17 hodin.
Máme pro vás připraveno pohoštění. Těšíme se na vaši účast!
Více informací v QR kódu nebo na www.mmkv.cz/mistni-agenda-21
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Domov pro seniory ve Staré Roli je před dokončením
Domov pro seniory ve Staré Roli je součástí Městského zařízení sociálních služeb,
příspěvkové organizace města Karlovy Vary.
V důsledku stárnutí zdejšího obyvatelstva
vznikla naléhavá potřeba rozšířit kapacitu
stávajícího domova. V loňském roce proto vedení Magistrátu Karlovy Vary rozhodlo provést
rekonstrukci stávající budovy a realizovat
přístavbu budovy nové a pokrýt tak narůstající poptávku seniorů po zařízení tohoto typu.

litaci klientů ve společnosti rodinných příslušníků
(například vznik brouzdaliště či altánu). Příjemným bonusem bude i vznik občerstvení v rámci
recepce pro klienty i návštěvníky. V současnosti
probíhají dokončovací práce jako např. malování,
vybavení nábytkem, úpravy fasády a střechy.
Dokončují se úpravy parku. Na otevření domu pro

nové klienty se všichni těšíme a termín otevření upřesníme s dokončením všech prací. Více
informací o Domově pro seniory ve Staré Roli
i Městském zařízením sociálních služeb najdete
na webu kv-mzss.cz.
Mgr. Milan Martinek, ředitel
Vlasta Čábelová, vrchní sestra Domova

Přístavba rozšiřuje domov o 40 lůžek a jeho
celková kapacitu tak bude 61 klientů. Stavba
započala v červenci 2017 s plánem dokončení
přístavby v říjnu 2018, což je dosud úspěšně
naplňováno. Náš domov nabídne seniorům
18 dvoulůžkových a 4 jednolůžkové pokoje
s moderním vybavením, (vč.alarmu, umožňujícího
rychlý kontakt seniorů s ošetřujícím personálem).
Nová budova nabídne seniorům řadu míst pro
jejich individuální využití volného času. Důležitá
a potřebná je také celková rekonstrukce stávající
budovy, která se týká opravy střechy, pokojů
a koupelen, celý objekt bude zateplen. Úprava
stávající kuchyně rozšíří možnosti přípravy dietní
stravy. Úpravy parku umožní individuální rehabi-

ZIMNÍ ÚDRŽBA
Od 1. listopadu do konce března bude úklid
městských komunikací v Karlových Varech probíhat v režimu zimní údržby. Skončila bloková
čištění a práce na komunikacích jsou odvislé od
aktuálních klimatických podmínek. Úklid je zaměřen zejména na odstranění spadaného listí,
pokračuje ruční očista města, případně strojové
metení. V období spadu sněhu je zimní údržba
zaměřena na jeho odstraňování a zajištění
sjízdnosti a schůdnosti komunikací a veřejných
prostranství. Zimní údržbu provádí společnost
AVE sběrné suroviny a.s., ve vybraných lokalitách ji zajišťuje Správa lázeňských parků.
Důležité kontakty
Dispečerské pracoviště AVE sběrné suroviny
a.s., provozovna Karlovy Vary, Mostecká 95:
775 599 420 (nepřetržitě od 01.11.2018 30.3.2019)
775 599 413 (vedoucí dispečer - pouze v pracovní době)
353 176 261 (sekretariát – pouze v pracovní
době)
Odpovědní pracovníci Magistrátu města K. Vary:
Vedoucí technického odboru Ing. Eva Pavlasová
353 151 242, 602 120 072
Technik zimní údržby Svatava Kopecká:
353 151 419, 725 533 207
8
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Rekonstrukce
a opravy komunikací
V říjnu pokračovaly rekonstrukce a opravy četných
místních komunikací ve městě. Dokončena byla
druhá etapa rekonstrukce ulice U Podjezdu v Tuhnicích, do závěrečné fáze pokročila rekonstrukce
náměstí Václava Řezáče v Drahovicích, nové
chodníky a autobusové zastávky byly vybudovány
ve Vančurově ulici na pomezí čtvrtí Stará Role
a Rosnice. Obyvatelé Bohatic se dočkali opravy
chodníku v Teplárenské ulici (na snímku), v Rybářích
byla zahájena oprava chodníku v Konečné ulici.

• KAM KV°

Kancelář architektury města

Co chystá KAM KV°?
KAM KV° už funguje více jak půl roku. Za tu
dobu se mu povedlo zviditelnit se nejen svými
výstupy a doporučeními pro magistrát města,
ale také různými akcemi pro veřejnost, které
organizuje. Přednášky, workshopy, diskuse, výstavy, setkávání s občany – to vše už se v KAMu
událo, nebo se brzy chystá… Zároveň KAM
pracuje na budoucí vizi města, kterou je třeba
řešit koncepčně.
Kromě architektury, urbanismu a veřejných
prostorů jsou důležitými úkoly KAMu komunikace
s veřejností a sběr dat o městě a jeho uživatelích.
Snažíme se v obyvatelích vzbudit zájem o místo, ve
kterém žijí, různými způsoby. Jednou z posledních
akcí byla exteriérová výstava o veřejném prostoru,
která názorně ukázala, že i v České republice jsou
povedené realizace veřejných prostorů, které našly
ve městech své využití. V rámci výstavy proběhly
i přednášky odborníků na téma veřejný prostor, které také mohly být velkou inspirací pro Karlovy Vary,
ať už mluvíme o přednášce františkolázeňského
rodáka Ing. arch. Redčenkova o realizacích v Chebu,
Františkových Lázních a Ostrově, nebo přednášky
o nástrojích kvalitního rozvoje veřejného prostoru
města od Doc. Ing. arch. Pavly Melkové, která získala zkušenosti nejen v pražském IPRu, a od Prof.

Petra Kratochvíla z Ústavu dějin umění AV ČR.
Doprovodný program výstavy byl nabitý, a tak se
u nás neustále něco dělo. Rádi bychom do našich
akcí v současné době vnesli pravidelnost, a tak
přicházíme s myšlenkou jedné tematické přednášky
v KAMu měsíčně a jednoho výjezdu našeho týmu za
Vámi. Setkávání s občany budou sloužit především
k tomu, abyste nám mohli sdělit, co Vás v místě
Vašeho bydliště trápí, co Vám chybí a co potřebujete k zlepšení kvality bydlení ve městě. My se pak
pokusíme z Vašich podnětů čerpat a předávat doporučení pro vedení města tak, aby byly spokojeny
všechny strany.
Mimo akce pro veřejnost pracujeme dál na budoucí vizi města. Kam město směřuje? Čím by mohly
Karlovy Vary být za 20 – 30 let? Náš tým vytvořil
přehlednou schematickou mapu, ve které jsou
označena klíčová témata města Karlovy Vary, která
KAM KV° vnímá a chystá se jimi zabývat koncepčně.
Ať už se jedná o veřejné prostory sídlišť, oba břehy
řeky Ohře, budovu bývalého pivovaru v Rybářích,
nebo samotné náměstí Dr. M. Horákové, na které
náš KAM sídlí. Na této mapě je názorně ukázáno,
kolik klíčových projektů je v současné době třeba
řešit. Interaktivní podobu této mapy s více informacemi najdete na našem webu. Do této práce se
náš tým vrhl s nadšením, postupně se seznamuje

s jednotlivými budovami, veřejnými prostory, areály
a mosty a vydává doporučení magistrátu, jehož je
KAM poradním orgánem. Některé úkoly nám zadává
město samo, protože ho zajímá názor odborníků,
a některé si naopak vyhledáváme z vlastní iniciativy
sami. Jsme rádi, že se nám ozývají i místní podnikatelé a obyvatelé sami a prosí nás o názor na jejich
záměry. Od toho tu přeci totiž jsme.
Zároveň s těmito konkrétními úkoly pracujeme na
přípravě StrategieKV°, oficiálně nazývané Strategický plán udržitelného rozvoje města (SPURM).
Jedním z našich klíčových úkolů je zpracování
konceptu pro prostorovou vizi rozvoje města v horizontu budoucích 15 - 20 let právě na podkladě
aktualizované Strategie KV°. Inspirovat se můžeme
u našich kolegů z IPRu, či u našeho partnerského
města Baden-Baden, jejichž publikace jsou pro nás
výborným příkladem. Budoucí vizí města rozumíme
jasný, stručný a pro každého srozumitelný dokument, ve kterém se budeme moci dočíst čeho, kdy
a jakým způsobem chceme dosáhnout.
Naši práci a aktuální informace můžete i nadále
sledovat na webových stránkách www.kamkv.
cz nebo na našem Facebooku. Děkujeme za Vaši
účast na námi pořádaných akcích a těšíme se na
setkávání s Vámi.

KAM KV°
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• ŠKOLSTVÍ

Všetko pre mládež
Žáci 9. A ZŠ Truhlářská ve Staré Roli byli pozváni
k účasti v projektu Erasmus +, mobilita mládeže,
pod záštitou prachatické obecně prospěšné
společnosti KreBul, která se školou již několik let
úzce spolupracuje v oblasti primární prevence.
Hlavním organizátorem akce byla Spokojnosť –
centrum sociálnych služeb ze slovesnkého města
Prievidza, dalším partnerem Moje Kryszowice
z Polské republiky.
Žáci strávili týden ve slovenském Zuberci se

skupinami polských a slovenských žáků stejného
věku. Studenti poznali zajímavá místa, získali
mnoho jazykových zkušeností, zpracovávali s partnerskými skupinami témata ekologie
a zdravého životního stylu, pracovali v řemeslných
dílnách a naučili se tance a společenské hry.
Pokračováním projektu bude v květnu 2019
výjezd vybraných žáků II. stupně do Polska. Již
nyní se na mezinárodní setkání těšíme.
.
Mgr. Klára Simmerová

ZPRÁVY Z DDM
Přivítali jsme řadu nováčků
Den otevřených dveří v DDM přivedl spoustu nových dětí do nově otevřených a velmi zajímavých
kroužků. Za zmínku určitě stojí kroužek Malý dramaťáček, Pohybová průprava, technické kroužky,
motokáry nebo deskové hry.
Co Čech, to muzikant
Na podzim vzrostl zájem o hraní na hudební nástroje a roste také úroveň našich dětských kapel.
Všichni se můžeme těšit na mnoho veřejných vystoupení, které budou včas publikovány.
Pokračujeme v tradičních akcích
DDM bude během celého roku pokračovat v tradičních akcích jako Čankovská koloběžka, pochod
Karlovy Vary - Paříž, festival Čankovská struna
nebo pouť Půl roku za námi. A připravujeme také
mnoho a mnoho dalších.
Příprava na Vánoční párty
Jako přípravu na Vánoční párty v Lidovém domě
ve Staré Roli pořádá DDM v měsíci listopadu několik soustředění hudebního i tanečního oddělení.
Tvořivá noc se skřítkem Otmarem
Rádi něco tvoříte? Tak přijďte 16. listopadu na
Tvořivou noc se skřítkem Otmarem. Nejen on
vám ukáže spoustu nápadů na krásné podzimní
upomínky a na večer si skřítek Otmar připravil
i napínavou hru.

Fyzioterapie ve
Varech: třeťáci
dorazili na první
přednášky
Výuka oboru Fyzioterapie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Karlových Varech pokračuje i v zimním
semestru, na snímku se zástupci města pózují
pražští studenti 3. ročníku, kteří do města přijeli za
prvními přednáškami. Fyzioterapie je považována
za obor 21. století, mimo jiné proto, že dokáže léčit
obtíže, které trápí 95 procent dnešní populace,
však je také o studium oboru na 3. lékařské fakultě
Univerzity Karlovy (vyučuje se od roku 1992) každoročně velký zájem a počet zájemců mnohonásobně
převyšuje kapacity. Proto fakulta možnost rozšíření
výuky do Karlových Varů uvítala, i díky vysoké úrovni
zdejší lázeňské péče a možnostem praxe.

www.spsostrov.cz

SPŠ
Ostrov
KVALITNÍ A PERSPEKTIVNÍ VZDĚLÁNÍ
NE j m O D E RN Ě j ŠÍ TE ch N IcKÁ ŠKO LA V KARLOVARS K ém K RAjI oTEVÍRÁ PRO ROK 2019—2020 TyTO ObORy: Autotronik /
Elektrotechnika / Informační technologie / Strojírenství / Nástrojař / Veřejnosprávní činnost / mechanik opravář motorových vozidel
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• DPKV

Inteligentní zastávky ukazují zpoždění,
situaci v dopravě i počasí
Pilotní ověření funkčnosti inteligentních zastávek
probíhá v současné době ve vybraných karlovarských lokalitách. V první fázi se jedná o 32
inteligentních zastávek, ke kterým přibude hlavní
dopravní uzel MHD – Tržnice. Ta bude vybavena
informačními panely, obdobně jako inteligentní
zastávky, ale s větším počtem zobrazovaných
informací. Ve druhé fázi bude vybudováno dalších
16 inteligentních zastávek, které budou v provozu do konce března 2019. „Hlavním úkolem
inteligentních zastávek je poskytovat cestujícím
aktuální informace o dopravě – zejména čas, za
jak dlouho přijede další autobus, případně zpoždění
vozidla a další doplňkové dopravní informace,
jako např. výluky, uzavírky, předpověď počasí atd.
V rámci hlavní přestupní zastávky – Tržnice, získá
navíc cestující rychlou a přesnou informaci, která
mu umožní zvolit správné nástupiště, linku i směr,“
vysvětluje Lukáš Siřínek, místopředseda představenstva DPKV. Celková cena jedné inteligentní
zastávky (včetně projektů, studií, stavebních prací
atd.) je pro DPKV přibližně 85 tisíc korun, zbylých
470 tisíc korun je příspěvek z dotací.
Dopravní podnik Karlovy Vary (DPKV) realizuje
společně s městem Karlovy Vary pro cestující využívající městskou hromadnou dopravu

v Karlových Varech řadu zlepšení, která povedou
k většímu komfortu a bezpečnosti cestujících. Na
tyto projekty získal DPKV dotace z Evropské unie
s příspěvkem České republiky, v souhrnné hodnotě
85 % z celkové investice.
Inteligentní zastávky jsou propojeny s jednotlivými vozidly MHD a novým řídícím informačním systémem dispečinku. Tento systém umožní operativní
přenos veškerých aktuálních informací do vozidel
a řidičům na trase, do inteligentních zastávek
a odjezdových tabulí. „Naši dispečeři tak budou mít
konečně k dispozici aktuální informace o poloze
vozidel v reálném čase, informace o průběhu jízdy,
stavu vozidla atp. Nahrazujeme tím systém vysílaček z devadesátých let,“ říká Lukáš Siřínek. Tím
dojde nejen k získání kompletních informací, ale
také například k zajištění zvýšení efektivity provozu
MHD, kdy dispečeři budou moci aktivně v reálném
čase řídit provoz a nemělo by se tak v budoucnu
stát, že někomu ujede návazný spoj. Vybudování
inteligentního dispečinku je pro DPKV nákladem ve
výši cca 812 tisíc korun, zbylých 4 560 000 korun
je příspěvek z dotací.
V rámci nového dispečinku a inteligentních zastávek připravuje DPKV rozšíření o dopravní portál,
který bude poskytovat cestujícím online dostupné

dopravní informace, které jsou primárně zaměřeny
na městskou hromadnou dopravu. Cílem je poskytnout cestujícím komplexní cestovní informace
o aktuální městské dopravě, například zpoždění
na lince, nehoda či výluky, i aktuální dopravní
situaci na komunikacích jako jsou dopravní zátěže,
uzavírky nebo informace o počasí. „Cestující získají
díky realizaci těchto opatření dokonalý přehled
o provozu jednotlivých spojů MHD, objížďkách,
zpožděních, čímž se výrazně zlepší nabídka služeb
městské dopravy,“ doplňuje Lukáš Siřínek. Kromě
internetového portálu bude k dispozici i mobilní
aplikace, která bude tyto informace poskytovat pro
snadný přístup z mobilních zařízení.
Na vytvoření tohoto dopravního portálu a s tím
spojené mobilní aplikace se podařilo rovněž získat
85procentní dotaci.
DPKV denně vypravuje 1100 spojů, které zajišťují
včasnou a spolehlivou dopravu z místa na místo.
Počet přepravených osob v systému městské hromadné dopravy za poslední rok činil 13,25 milionu
cestujících.

DPKV

Spořicí účet
s neomezeným
limitem

Stavte se na nově
otevřenou pobočku

Karlovy Vary, T. G. Masaryka 58/34
Po–Pá: 9.00–12.00, 12.30–17.00

www.creditas.cz | 800 888 009
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Notes strážníka Pavla už mají také na Moravě
S Notesem strážníka Pavla se již třetím rokem
potkávají druhé a třetí ročníky základních škol
v Karlových Varech, Sokolově, Chebu, Ostrově,
Chodově a Mariánských Lázních. Strážník Pavel
se rychle zabydlel ve většině škol uvedených
měst Karlovarského kraje a na společné besedy
se vždy těší děti i strážníci. Díky celostátnímu
setkání preventistů městských policií, které se
uskutečnilo letos v květnu v Přelouči, a kde byl
projekt Notes strážníka Pavla odprezentován,
začal strážník Pavel působit také v moravské
Strážnici. Kolegy ze Strážnice projekt určený pro
první stupeň základních škol zaměřený na prevenci sociálně-patologických jevů a rizikového
chování zaujal natolik, že se dohodli se strážníky
z karlovarského kraje na jeho zavedení také ve
svém městě.
Prezentovat tento úspěšný projekt budou
karlovarští strážníci také na podzim příštího
roku, kdy budou Karlovy Vary místem pro další
celostátní setkání preventistů městských policií.

Informace z měřičů
rychlosti najdete
na webu
Městská policie ve spolupráci s technickým
odborem magistrátu města zpřístupnila na webu
informace z tabulových měřičů rychlosti. V letošní
roce statutární město nakoupilo tři nová zařízení,
která byla po dohodě s Policií ČR umístěna na
ulicích Závodu Míru, Mattoniho nábřeží a Západní.
Tabulový měřič při překročení rychlosti upozorní
řidiče na povinnost zpomalit a navíc na panelu
zobrazí jeho registrační značku. Občané se
prostřednictvím webu mohu dozvědět, jaká je na
dotčené komunikaci dopravní zátěž v danný den
a čas a rovněž si prohlédnou podrobnější měsíční
statistiku. Městská policie navíc uveřejňuje i data
z tabulového měřiče na ulici Tržiště, který ale
nezobrazuje aktuální rychlost prostřednictvím
panelu, neboť jeho primárním cílem je sledovat
dopravní zátěž „lázeňské tepny“.
V Karlových Varech je dále umístěno 5 starších
verzí tabulových měřičů, která najdete na ulicích
Lidická, Počernická, Vančurova, Svobodova
a Žižkova.
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ZPRÁVY Z ULICE
Opilí Moldavané sjížděli schody u Thermalu
V polovině října motorizovaná hlídka při jedné z ranních kontrol lázeňského území zjistila na komunikaci
výraznou stopu od oleje. Hlídka se vydala po stopě, která ji dovedla až na plato před hotel Thermal, kde bylo
patrné, že vozidlo sjíždělo schody, prorazilo olejovou vanu a poté z místa odjelo. Strážníci na místo přivolali
hasiče a sami se vydali po stopě, ovšem tentokrát v opačném směru. A opět byli úspěšní. Na ulici I. P. Pavlova nalezli vozidlo včetně moldavské osádky v podroušeném stavu. Případ na místě předali Policii ČR.
Jak se zbavit psa
Uprostřed září se na městskou policii obrátila dvaadvacetiletá žena s žádostí o odchyt psa. Na místě hlídka
zjistila, že si žena pořídila psa, kterého údajně nezvládá a chce ho umístit do útulku. Strážníci ji vysvětlili,
jak má postupovat coby vlastník psa, a že pro tyto účely odchytová služba skutečně nefunguje. O dva dny
později pak stejná žena oznámila na operační středisko, že nalezla psa, který je agresivní a nechce ji pustit
do bytu. Snaha oklamat strážníky narazila na Informační systém. Na místo sice vyrazila hlídka ve zcela
jiném složení, ale informačně vybavená, a tak žena musela s pravdou ven. Psa si pořídila na inzerát, ale
nyní se ho potřebuje zbavit. Opětovné poučení o postupu by snad tentokrát mohlo zafungovat.
Psí kaskadér
Byla záříjová noc, krátce před druhou hodinou, když na operačním středisku MP zazvonil telefon s oznámením, že v korytu řeky Teplá u ulice Nová Louka se pohybuje pes. Strážníci na místě zjistili, že se oznámení
zakládá na pravdě. Zde také kontaktovali majitele psa, kterému dobrman omylem skočil do řeky. Jak už to
v podobných případech bývá, lehko to jde tam, hůře už zpět. Strážníci na místo zavolali kolegy ze služby
PCO, kteří využili své odbornosti. Pomocí slaňovací techniky psa z koryta vytáhli. Evidentně se mu tam
nelíbilo, protože dobře spolupracoval a nezraněn se tak dostal zpět ke svému majiteli.
Pátrání bylo úspěšné
V polovině září, ve čtvrtek odpoledne obdržela MP informaci o výskytu zmatené staré paní na Staré louce.
Hlídka záhy kontaktovala čtyřiadevadesátiletou ženu, která byla velmi dezorientovaná. Z občanského
průkazu strážníci zjistili bydliště a vzhledem k situaci se rozhodli paní domů převézt. Zde na ně ale čekalo
překvapení, když zjistili, že dům se rekonstruuje. Za oknem nelezená vizitka s telefonním číslem však dala
strážníkům další vodítko v pátrání. Firemní kontakt totiž patřil vnučce, která si babičku přijela vyzvednout.
Paní byla kromě dezorientace a lehké dehydratace v pořádku. Žízeň uhasila díky personálu místní pizzerie
a s orientací zase pomohli strážníci.
Opilý vozil kamaráda na kapotě
Uprostřed léta o jedné sobotní noci prováděli před koncem směny strážníci služby PCO již několikátou
kontrolu okolí diskotéky Brooklyn, kde si všimli kličkujícího vozidla jedoucího od zmíněné diskotéky do centra města. Zarážející bylo, že jeden z pasažérů místo uvnitř vozu, seděl na přední kapotě. Devatenáctiletý
mladík se evidentně bavil, nevnímaje možné nebezpečí, zvláště, když dvacetiletý řidič se Sokolova řídil pod
vlivem alkoholu. Při první kontrole mu strážníci naměřili 1,38 promile. Další kontrola provedená příslušníky
Policie ČR, které strážníci na místo přivolali z důvodu podezření na spáchání trestného činu, naměřila již
hodnotu 1,59 promile. Případem se zabývá policie.

• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Seminář pro pečující. Přijďte
si pro informace i povzbuzení
Začínáte pečovat? Zvažujete domácí péči o své
blízké? Pečujete dlouhodobě, ale máte otázky?
Přijďte si pro potřebné informace a povzbuzení.
Fond dalšího vzdělávání pořádá Seminář pro
pečující. Konat se bude 28. listopadu od 10.00
do 13.00 hodin i odpoledne od 14.30 do 17.30
hodin v karlovarské Krajské knihovně. Nestíháte?
Připojit se můžete kdykoliv v průběhu semináře.
Účast na semináři je zdarma.
Srdečně je zván každý, kdo s péčí doma začíná,
očekává, že blízký člověk bude v budoucnu péči
a pomoc potřebovat, přemýšlí o možnosti domácí
péče nebo zapojení se do péče, pečuje sám nebo
se v péči střídá s rodinou, přáteli či profesionály
nebo pečuje dlouhodobě.

Dozvíte se kam se obrátit, začínáte-li pečovat, jaké máte možnosti finanční podpory a jak
o ní zažádat, jaké úřady a instituce Vám mohou
pomoci, jaké sociální nebo zdravotní služby Vám
mohou péči ulehčit, praktické tipy, jak si péči co
nejlépe zorganizovat a zvládat.
Přihlásit na seminář se můžete telefonicky nebo
e-mailem:
Dagmar Solnářová: +420 776 745 430,
Jitka Gottliebová: +420 770 144 571,
email: pecovatele@fdv.cz
Do e-mailu uveďte své jméno, telefonní kontakt
a čas, ve který se chcete semináře zúčastnit. Na
stejné kontakty můžete směřovat také dotazy ke
kurzu a jeho organizaci.

Nejen
o náhradním
rodičovství
Již po sedmé se sejdeme v Krajské knihovně v Karlových Varech, abychom poslouchali
a diskutovali o problematice vývoje a výchovy
dětí. Rané trauma, dítě mezi rodiči, psychosomatické projevy, poruchy chování, pozornosti,
učení, ADHD… co ví věda v 21. století o výchově
a vývoji dítěte? Klinický psycholog Radek Ptáček
z Institutu dětské psychologie Praha promluví
k tématu „Dítě a jeho reakce na ztráty“. Přijďte si
poslechnout nejnovější pohledy odborníků v úterý
6. listopadu od 9.00 do 14.00 hodin. Vstup zdarma, drobné občerstvení zajištěno.

Den pro zdraví
Chcete udělat něco pro své zdraví? Přijďte si
nechat změřit hodnoty vašich biologických parametrů – krevního cukru, cholesterolu, krevního
tlaku a tělesného tuku. Den pro zdraví proběhne
v úterý 6. listopadu od 10 do 14 hodin na poliklinice na náměstí Dr. Milady Horákové v Karlových
Varech. Garantem akce je Metabolická ambulance Karlovy Vary.
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• LIDÉ

Noc rozbitých oken, Noc
rozbitého skla. Křišťálová noc
Poetický název Křišťálová noc je pojem, který byl
zaveden pro strašné události, odehrávající se 9. až
11. listopadu 1938 po celém Německu, Rakousku
i v říšské župě Sudety. Tato noc bývá někdy také
nazývána jako Noc rozbitých oken, či Noc rozbitého
skla. V německém originále se jí říká právě Kristallnacht. Atentát na sekretáře německého velvyslanectví
v Paříži, provedený židovským mladíkem Herschelem
Grynszpanem, se stal vhodnou záminkou k protižidovským demonstracím, které se brzy změnily v bezuzdný
teror. Židé byli přepadáni ve svých domovech, židovské
obchody, kanceláře a synagogy byly demolovány.
Před válkou činil počet židovských obyvatel v Karlových Varech a nejbližším okolí asi 2 600 osob. Předpokládá se, že tak polovina Židů opustila město. Většina
z nich uprchla ještě před Mnichovskou dohodou v září
1938 do vnitrozemí, případně se některým rodinám
podařilo vystěhovat do Palestiny, Velké Británie a USA.
Těm, kteří zde zůstali, se rozhodli henleinovci, povzbuzeni osobní návštěvou Hitlera a dalších nacistických
veličin dne 4. října, dát na pamětnou. Ponižování, týrání
a zatýkání židovských občanů, ničení jejich majetku,
bylo každodenním jevem. Mnozí Židé tento nátlak
psychicky nevydrželi a spáchali sebevraždu.
Odpoledne 10. listopadu byla vypleněna a zapálena
jedna z nejkrásnějších karlovarských staveb - židovská
synagoga v Sadové ulici (Dokončena v roce 1877
podle projektu stavebního rady Wolfa ze Stuttgartu.)
Požár trval až do druhého dne, kdy také pokračovaly
útoky proti Židům a jejich zatýkání a deportace. Prvním
místem pro jejich shromáždění byl hotel Střelnice
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(dnešní Národní dům). Odtud byli zatčení Židé převezeni k výslechu na policejní stanici v dnešní ulici I. P.
Pavlova. Přes noc byli vězněni v celách v budově soudu v Karlových Varech. Pak internace v prozatímním
koncentračním táboře v Olšových Vratech (tady byli
internováni jen staří lidé). Odtud již následovala cesta
do některého z velkých koncentračních táborů (nejdříve do Dachau - Terezín byl až po zřízení Protektorátu
Čechy a Morava, známé jsou také Chelmno, Osvětim
a Buchenwald), s malou šancí na přežití. Za pozornost stojí skutečnost, že někteří Židé našli své místo
v řadách zahraničních armád. V Karlových Varech
postupně proběhla tzv. arizace židovského majetku.
Činžovní i lázeňské domy, hotely i penziony, obchody,
živnosti i pozemky změnily majitele. Zkonfiskován byl

také židovský hospic a starobinec.
Po válce, již v červenci 1945, obnovilo dvacet šest
přeživších karlovarských Židů svou náboženskou obec.
(Kromě těchto 26 osob znovuobnovili Židovskou obec
Židé z Čech a Slovenska. Po válce měla ŽO v Karlových
Varech kolem 2 tisíc členů.) Původně sídlila ve Vřídelní
ulici, dnes ji najdeme v ulici Bezručově, kde je také
místnost sloužící jako synagoga. V Sadové ulici byl na
místě zničené synagogy postaven památník, stál na
místě bývalé synagogy v letech 1956 až 1983 a na
pomníku byl nápis: „ Na zbytcích synagogy, spálené
nacisty v roce 1938, byl postaven tento pomník na
věčnou paměť našim obětem nacistické hrůzovlády
v letech 1938 – 1945 a našim hrdinům padlým ve druhé světové válce.“ V polovině 80. let byl památník kvůli
výstavbě hotelu Bristol přesunut na židovský hřbitov
v Drahovicích. V červnu 2002 zástupci Židovské obce
památník znovu odhalili v Sadové ulici.
V roce 2016 byly v dlažbě před domem v Lázeňské
ulici č. 2 instalovány první tzv. „Kameny zmizelých“
(Stolpersteiny). Kovové destičky se jmény a základními
údaji připomínají dnešní gene- raci tragické osudy početné židovské rodiny Wolishových. Podobné artefakty
byly v roce 2017 položeny Na vyhlídce 4 (Otto Löw),
Dr. Davida Bechera (Hedwiga a Leopold Führenbergovi), Moskevská 15 (Irma a Alfred Glaserovi), Vítězná
3 (Charlotte Munk), Mariánskolázeňská 13 (Max
Guttenstein), Sadová 51 (Helene Hirsch) a v Moskevské
26 (František Zentner). Židovská obec ve spolupráci
s magistrátem vzdává těmito kroky čest svým bývalým
občanům. 
PhDr. Zdeněk Musil

SERIÁL ABY SE NEZAPOMNĚLO
Pohraničí po roce 1945
osidlovali demobilizovaní vojáci
V Karlových Varech žilo po roce 1945 mnoho
občanů - účastníků 2. světové války. O jejich
životních osudech se od roku 1945 jen tak
skromně špitalo. Pokusme se připomenout si,
o které občany jde.
Pohraničí po roce 1945 osidlují demobilizovaní
vojáci. Nejpočetněji zastoupení jsou mezi nimi
vojáci z Východu konající službu v 1. čs. armádním sboru v SSSR, příslušníci 1. čs. armády na
Slovensku a také v Rudé armádě SSSR. Základ
tvoří Volyňští Češi, kteří si prožili své s polskou
a německou okupací. Pro ně byl vstup do čs.armády v SSSR vysvobozením. Většina prošla boji
o Duklu, o Slovensko a Ostravu. Tito zasloužilí
vojáci tvořili páteř armády nejen v Buzuluku ale
také v osídlení Karlovarska. Jsou vítaní doma jako
osvoboditelé, jsou první v organizování organizace
Svazu Protifašistických Bojovníků v Karlových
Varech, Ostrově, Jáchymově, Nejdku, Žluticích
a Teplé, stejně tak i v Sokolově, Mariánských
Lázních a Chebu. Přirozeně přejímají vedení
14
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odbojářských záležitostí. Nejdříve v SPB a později
v Českém Svazu Bojovníků za Svobodu v rámci
okresu a v místních organizacích.
Bohužel na některé se zapomnělo. Až po vydání
databáze VÚA PRAHA bylo zjištěno, že ve Svobodově armádě v SSSR sloužilo 23 vojáků s rodištěm
v Karlovarském kraji. O tom se nikdy nemluvilo. Ve
válce padli na Východě 3 rodáci z Karlových Varů.
Jak se občané dostávali z Protektorátu až na
území SSSR je často záhadou. Přesto jeden příklad
za všechny. Brückner Alfred narozený 20. 6. 1906,
Stará Role Karlovy Vary. V březnu 1939 emigruje do Polska. V červenci 1939 odjíždí do Rigy
v Lotyšsku. Za války evakuován do Zirabulska,
(Samarkanskaja oblast), odtud už jel do Buzuluku.
Odveden 16. 6. 1942.
Nevšedním příkladem zapomnění je čsl. občan
Lorenz Franz, německé národnosti ze Staré Role
v Karlových Varech. Vojenský záznam vypovídá,
že byl odveden do Rudé armády v roce 1941,
popraven v roce 1945 po neúspěšném výsadku
u Berlína.

Naprosto neznámý je osud prvního a zřejmě
jediného paravýsadku v Karlových Varech z roku
1941. Hilda Bartlová–Kryštofová narozená v roce
1914, odvedená v roce 1941 v SSSR, zatčená po
výsadku v Karlových Varech v roce 1941, vězněná
v KT Ravesbrück. Zemřela 12. 9. 1944. Nikdy nic
o ní nebylo napsáno ani vzpomenuto.
Zatím je známo, že 14 rodáků z Karlovarska bylo
účastníkem bojů na Východě.
Další skupinou, o kterých se ani nešpitlo, jsou
rodáci z Karlových Varů z čsl. zahraniční armády
na Západě. Nevědělo se o nich proto, že se nepřihlásili v ČSR po válce do Svazu protifašistických
bojovníků a také nebyla politická vůle zdůrazňovat
jejich zásluhy o znovuobnovení ČSR. Snad jako
příklad lze uvést karlovarské letce – v počtu 8
rodáků a 9 osídlenců. Ale jenom pilot Korec má
pomník v Nejdku. Ostatní čekají na alespoň veřejné uznání svých zásluh.

Václav Šrámek,
člen ČsOL Jednota Karlovy Vary
a člen předsednictva OV ČSBS Karlovy Vary
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Josef Hercl prosazoval závažná díla
duchovní hudby i v době totality
V letošním roce si připomeneme několika akcemi
nedožité 90. výročí narození dirigenta a sbormistra
Josefa Hercla (narozeného 7. října 1928). Karlovy
Vary oslaví výročí v pátek 16. listopadu v 19.30
hodin v Karlovarském městském divadle na Slavnostním galakoncertu vítězů Mezinárodní pěvecké
soutěže Antonína Dvořáka udělením Ceny Josefa
Hercla – a to hlavní cenou v kategorii junior Ženy.
V Praze je připomínce letošního výročí věnován celý festival „Svatojakubský podzim k poctě
dirigenta Josefa Hercla u příležitosti 90. výročí
jeho narození“ pořádaný Svatojakubským Audite
Organum od 15. do 29. října 2018 v Basilice sv.
Jakuba na Starém městě pražském. Speciálně

samotnému výročí byl pak věnován úvodní koncert
v pondělí 15.října.
Josef Hercl se během svého třicetiletého působení v Karlových Varech stal výjimečnou a mimořádnou osobností karlovarského hudebního života.
V roce 1960 přijal místo dirigenta Karlovarského
symfonického orchestru, následně obnovil činnost
Karlovarského pěveckého sboru, jehož existence
obohatila i dramaturgii orchestru. Nejdříve o sbory
z oper, později o díla kantátová a oratorní. Jako
první uvedl v roce 1963 do Karlových Varů Českou
mši vánoční.
V době totality se mu dařilo prosazovat i další
závažná díla duchovní hudby, která důvěrně znal

ze svého pražského působení (soubor Cantores
Pragenses při basilice sv. Jakuba, který vypracoval
na těleso špičkové úrovně - dlouholeté pravidelné
hudební produkce byly nesporným vrcholem toho,
co bylo ve druhé polovině 20. století na našich
kůrech k slyšení). Nejobtížnější skladby z této
oblasti dirigoval za spoluúčasti vynikajících pěvců
Národního divadla. V náročných dílech například
v Beethovenově Misse solemnis či Verdiho Requiem
prokázal svou obrovskou schopnost zvládnout
velkou formu i rozsáhlý kompars účinkujících.
Lucie Kábelová Herclová,
manažerka hudebních projektů
a předsedkyně Společnosti Josefa Hercla

Manželé Velinští oslavili trojnásobné životní jubileum
Hned trojnásobné životní jubileum se slavilo
v rodině manželů Věry a Františka Velinských.
Před 70 lety společně vstoupili do svazku
manželského, paní Věra oslavila úctyhodné 90.
narozeniny, pan František se dokonce dožil
neuvěřitelných 98 let. Oba překvapují skvělou
kondicí, vyzařuje z nich pohoda, smysl pro humor
a zejména vzájemná úcta a respekt. Ostatně to
a patřičná dávka trpělivosti jsou také podle paní
Věry receptem na dlouhé a spokojené manželství. „Když přijde bouřka, je lepší být potichu.
Křikem se nikdy nic nevyřeší,“ radí paní Velinská
a s humorem sobě vlastním dodává: „Za celý
život jsme se nepoprali.“ Jejich společný život
začal v Karlových Varech. Ona, rodačka z pražských Holešovic, sem kdysi přijela na návštěvu
za sestrou, on, původem ze Sezemic u Pardubic,
sem přijel za prací. Jako malíř pokojů se podílel
na opravě původního Švýcarského dvora. Nějaký
čas žili svou lásku na trase Karlovy Vary – Praha,
brzy se ale vzali a rozhodli se natrvalo usadit
v lázeňském městě. Jejich místem pro život se
stala lokalita na Hůrkách. Zde postupně vychovali
dvě děti, kterým přibylo pět vnoučat a časem
také šest pravnoučat. Vedle rodinného života
manžele Velinských naplňovaly špacíry po lesích
a okolí Karlových Varů a také práce na zahradě
u jejich domu. „Sotva jsme přišli z práce, už jsme
byli na zahradě. Celá byla obdělaná, pěstovali
jsme brambory, chovali prasata. Vždycky byl
nedostatek jitrnic. A každých 14 dní jsme chodili
do Varieté v Nároďáku na Matušku, toho si pa-

matujeme ještě jako mladého kluka,“ vzpomínají
oslavenci na své záliby v mládí. Na čerstvém
vzduchu rádi pobývají i dnes, dokonce pořád
ještě houbaří. Nezbývá, než se sklonit nejen

před věkem, kondicí a pohodou jubilantů. Paní
Věře a panu Františkovi proto přejeme stále plno
elánu, pohody a hodně malých i velkých radostí
na společné životní pouti.
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• KARLOVARSKÁ KAVÁRNA
V seriálu Kavárna provází karlovarský novinář a spisovatel Luboš Zahradníček
vyhlášenými podniky ve městě a vzpomíná při tom na slavné hosty lázeňské metropole i její obyvatele. Vyzpovídal víc jak 2500 respondentů, na ty nejzajímavější
vzpomíná na stránkách Karlovarských radničních listů.

O kavárnách, kde už nenalejí

V

seriálu o karlovarských kavárnách musíme
nutně dojít k těm, které už neexistují, kde
vám už nikdy nenalejí. K těm už odepsaným patří třeba golfové doupě ´Café In´ v Ze
yerově ulici. Majitelka paní Večeřová měla mezi
přáteli hodně golfistů, ale i umělců a taxikářů.
Pekla vynikající buchty a koláče, bývala tu
úžasné pohoda. Vše ale jednou skončí, paní
Večeřovou mohou nyní vídat hokejoví fandové ve
VIP bufetu v Realistic Areně. Kavárnu nahradila
cestovní kancelář.
Škoda je ´Metra´. Podnik naproti Národnímu
domu byl oblíbeným místem seladonů, kteří se
tu přátelili s lázeňačkami. Ještě něž kavárna
zanikla, vídal jsem tu na zahrádce sedávat
nejznámějšího karlovarského podnikatele po
roce 1989 J. Barfuse. Král Rybář, jak podnikateli

Karlovaráci říkali, zprivatizoval většinu podniků.
Dnes tu úspěšně podnikají Vietnamci.
Příjemné posezení bylo v malé kavárničce
´Devatenáctka´. Vchod byl v prudkém svahu
z Divadelní ulice, do místnosti se vcházelo
rovnou z chodníku. V šeré místnosti byly tři
stolky a několik sedaček u baru. Vždy bylo plno.
Specialitou podniku byly takzvané „roury“, které
tu pekli manželé Kudrnovi. Byla to masová směs
zabalená do amolety. Žádný velký byznys to
nebyl a tak se Kudrnovi po letech váhání odstěhovali v roce 1998 do jižních Čech. Noví nájemci
se tu už neobjevili a kavárna zanikla.
K nejznámějším tanečním podnikům patřila
´Sadová kavárna´. Denně odpoledne i večer tu
hrála živá hudba. Po ránu býval v domě pod
pravoslavným kostelem poměrně klid, cvrkot

Devatenáctka Do kavárny se vcházelo z chodníku Divadelní ulice. Po kavárně zbyl jen vývěsní
štít. 
Foto: z archivu Luboše Zahradníčka
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nastal až v odpoledních hodinách. Objevily se
dvojice lázeňských hostů a kavárenské boxy se
rychle plnily. Dokonce byly na objednávku. Brzy
se to tu rozjelo. Dobovými šlágry byly Kupte
si ananas, Koníček – to byl můj sen, Cestář…
hrály se tanga, ploužáky, někdy dokonce i swing.
Parket byl stále narvaný, přátelství se utužovala.
Dnes už se tu netančí, otrávená prodavačka tu
znuděně postává před ruským butikem.
Překvapením bylo, že poměrně mladá generace
chodila po divadle k ´Labužníkovi´. Podnik mám
spojený s výborným tatarským biftekem, nebo
smaženými anglickými játry. V zastrčeném domě
na Staré louce se kromě dobré kávy, kvalitního
a ne moc drahého vína, podávaly masové talíře.
Na place léta sloužili pánové Němec, Koráb a Nádeníček. Kupodivu podnik jako jeden z prvních
zanikl.
Nejvíc jsem litoval zrušení nenápadné kavárny s názvem ´Oplatkárna´, poblíž Thermalu.
Prodávaly se tu oplatky, ale přesto tu byly čtyři
stolky, kde podávaly servírky kávu, ale taky pivo.
V nabídce byly čerstvé chlebíčky i štrůdl. Obsluha
zkoušela nabízet speciální nápoj – tekuté oplatky, ale úspěch moc neměl. Byl tu klid, pohoda,
číst a psát tu bylo požitkem. Tady jsem často
zpovídal své respondenty, tady se natáčel i můj
televizní medailon. Největší fofr tu byl v době
MFF – to kavárna před Thermalem praskala ve
švech. Smutnou zprávou bylo, že majitel podnik
nabídl do pronájmu a uspěl. Vznikla tu lékárna,
ale ani ta tu dlouho nevydržela.
Společenskou bombou bylo ukončení činnosti
poměrně rozlehlé kavárny ´Pasáž´, umístěné
v 1. patře frekventovaného průchozího domu na
třídě TGM. Byla dobře navštěvovaná a měla i výborné číšníky. Kromě poklidného kavárenského
prostoru tu byl i kulečník a také místnost, kde se
hrály karty. O tom že se kavárna stala hazardním
doupětem, se dozvíte třeba v příštím čísle.

Luboš Zahradníček

• INZERCE

Inzerujte lokálně
a zdarma
www.lokalni-podnikatel.cz
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hyde park
Opozice v opozici
Přesně těmito slovy lze v současné době charakterizovat pozici KSČM na karlovarské povolební scéně. V městském zastupitelstvu budeme
mít dva mandáty, které nejsou pro vznikající
koalici zajímavé. Naše názory a postoje k problémům našich občanů ale nechtějí slyšet ani
ostatní politické strany a hnutí. Proč? Protože
s komunisty se přece nebavíme. Co na tom, že
působíme v zastupitelstvu už několik volebních
období, lidé se na nás obracejí s konkrétními
problémy, které jsme schopni a ochotni řešit.

necenzurované názory politiků a občanů města

Na komunální úrovni, kde si všichni doslova
vidí do talíře, by snad měla být prioritou práce
pro město a ne žabomyší války o to, kdo jakou
stranu zastupuje a čí pražské vedení je pro toho
či onoho zastupitele nepřijatelné.
Věřím, že budeme hájit zájmy města a jeho
obyvatel ke spokojenosti všech. V průběhu
minulých volebních období jsem se snažila
pomoci těm, kteří se na mne obrátili s nejrůznějšími problémy ve městě. Nemedializovala
jsem z toho nic. Pokud se mi povedlo zajistit
nápravu jsem ráda, pokud ne, opravdu mě to

mrzí. A přesně v tomto duchu chci pokračovat.
Udělám vše, co bude v mých silách, byť jsme
opozice v opozici.
Děkuji všem voličům, kteří nám dali hlas.
Budeme se snažit prosazovat náš volební
program. Možná se alespoň někteří z našich
nových kolegů proberou a pochopí, že se už
dávno nemácháme srpem a kladivem a řada
našich priorit je úplně stejná, jako jsou ty jejich
a začnou spolupracovat na jejich realizaci.


Věra Bartůňková

INZERUJTE

výrobce hotelového porcelánu
1. máje 30, 360 06 Karlovy vary

DO NAŠÍ SPOLEČNOSTI HLEDÁME:

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

 MISTRY VE VÝROBĚ - do směnného provozu i ranní směna
praxe ve výrobě keramiky/porcelánu výhodou
min. ÚSO, znalost PC, čistý trestní rejstřík

 OBSLUHA LEŠTIČKY

samostatný, zručný - min. výuční list/zámečník, nástrojař, seřizovač/

 KONSTRUKTÉRA

zkušenost se SW Corel, SolidWorks, SolidCam vítána, nikoliv podmínkou
vhodné i pro absolventy
 STŘÍKAČE/KU - ranní

 PRACOVNÍKA/CI RECEPCE, OSTRAHY

znalost PC + čistý trestní rejstřík
částečný úvazek /vhodné pro důchodce a studenty/
 PRACOVNÍKA/CI DO SKLADU - ranní
samostatnost, řidič VZV
 OBCHODNÍ ZÁSTUPCE - obor HORECA ideálně
lokality Tuzemsko + export, vzdělání SŠ/VŠ, jazykově EN/DE/RU
PC, internet, sociální sítě, obecná znalost produktového marketingu
řidičský průkaz, časová ﬂexibilita

NABÍZÍME:

 zázemí silné stabilní společnosti
 zajímavé mzdové ohodnocení dle zkušeností a praxe
 firemní bonusy: 5 týdnů dovolené, dotované stravování od 10 Kč
 7,5 hodinová pracovní doba

MOBIL: 724 984 890 E-MAIL: peronalistika@gbkv.cz
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www.OPTIKdoDOMU.cz/cs/sleva-500 | tel.: 725 508 845
OptikDoDomu
e-mail: karlovy.vary@optikdodomu.cz
Dr. Davida Bechera 30, Karlovy Vary
PO-PÁ: 9:00 - 17:00
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Hron upozorňuje na deset tlustých kronik oddílu.
„Když jsem v roce 2006 končil, kroniky ještě
existovaly. Tam byly seriózní informace, tam by se
jistě našly pozitivní hodnotící materiály k řadě významných akcí, které by mohly kandidovat na titul
nejlepší šermířská sezona.“ Poruchy
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Windows, Office, grafika, internet
také za karlovarské
Dynamo. A právě fyzická konIndiv. pomoc při nastavení mobilů, tabletů…
dice nabraná při fotbale a také na kole, na kterém

SC-322222/10

vnoučat v Německu a pravnoučata až v Americe.
Devadesát let panu Karlovi asi málokdo věří,
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Caminos. Ochutnejte příběhy vonící dálkami
Vydejte se do různých koutů světa, nechte se
vytrhnout alespoň na jeden podzimní víkend
z běžného životního rytmu a zaposlouchejte
se do příběhů vonících dálkami, které si pro
návštěvníky cestovatelského festivalu Caminos
přichystali hosté dvanáctého ročníku. Konat se
bude tradičně v karlovarském kině Drahomíra,
letos to bude 2. až 4. listopadu.
Festivalovým programem provede Jenda
Herec, moderátor, bavič, konferenciér, uvaděč,
zpěvák, recitátor a zejména hlavní tvář všech
dosavadních Caminos festivalů. Zahájení v 16.30
hodin se zhostí svou neodmyslitelnou modlitbou,
během festivalu přivítá všechny pozvané cestovatele a na závěr slavnostně udělí diváckou cenu
včetně vylosování drobných cen pro návštěvníky
festivalu.
Páteční program festivalu odstartuje speleolog
Marek Audy. Objevitel nejdelších pískovcových
jeskyní světa provede návštěvníky Bránou do
Ztraceného světa. „Když bůh tvořil Zemi, dal
nejkrásnější hory, řeky, květiny i zvířata do Venezuely. Pak se zamyslel, že je to nespravedlivé
a přidal tam Venezuelce,“ začíná své vyprávění.
Cílem poslední expedice byla stolová hora Akopán na jihu země. Jeskyňáři s pomoci místních
domorodců Pemonů vystoupali pěšky horským
lesem na náhorní plošinu. V místech, kde lidská
noha dosud nikdy nestála zkoumali stovky metrů
hluboké propasti. Výpravě se nevyhnuly ani
vážné problémy. Při transportu se zřítilo letadlo
a zahynul jeden z členů. Součástí projekce je
i první český 3D dokumentární film: Domino hra v podkroví ztraceného světa.
Mezinárodně uznávaný vrakový potápěč
Jindřich Böhm zas poodhalí mizející svět
amazonských domorodců Waorani, kteří žijí
v ekvádorském deštném v místech, kde bychom
my přežívali jen obtížně. Až do roku 1956 neměl
kmen žádný kontakt s okolním světem. Do
dnešních dnů existuje nepříliš velká skupina
tohoto etnika, která odmítá, a to velmi agresivně, jakýkoliv kontakt s vnějším světem. Říká

VANDRÁCI na cestě Střední Amerikou. Zleva Honza Révai, Pavel Liška a Hynek Bernard.

WAORANI - mizející svět amazonských domorodců představí Jindřich Böhm. Až do roku
1956 neměl kmen žijící hluboko v ekvádorském deštném pralese žádný kontakt s okolním
světem.

VENEZUELA - Brány do Ztraceného světa. Přes civilizační džungli venezuelských měst
navštívíme s Markem Audym tropickou džungli delty Orinoka s jeho indiány kmene Warao.
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se jim „nekontaktovaní“. Kontaktovaná většina
„lidských bytostí“, jak zní překlad slova Waorani
dnes žije už jen na čtvrtině svého původního
území. Naftařské společnosti jim z jejich světa už
nenechaly téměř nic.
První den festivalu zakončí všem dobře známí
herci Pavel Liška a Jan Révai, kteří se na čas
stali Vandráky na cestě Střední Amerikou, aby
poznali místní kulturu, dotkli se historie indiánských legend, zažili nečekané. A mnohem víc.
Vybavili se kamerami, foťáky, dronem a spoustou techniky na zálohování dat, jako třetího do
party sebou vzali Hynka Bernarda a za dopravní
prostředek zvolili vlastní motorky.
Historkami řádně nabitý den, co říkáte? A to
bylo jen odpoledne. V sobotu i neděli běží
program v Drahomíře od rána až do večera, v sobotu se začíná v 9.30 hodin, v neděli o půlhodinu
později. Vše další k festivalu včetně podrobného
programu, cestovatelských profilů i archivů cest
najdete na webu caminos.cz.
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23. ročník Karlovarského folklorního festivalu

Náhradníci z Gruzie se stali jedním z taháků
Ve dnech 4. – 9. září proběhl v našem městě
23. ročník Karlovarského folklorního festivalu. Navzdory proklamovaným 6 zahraničním
skupinám se na poslední chvíli museli pořadatelé
z domácího folklorního souboru Dyleň vypořádat s tím, že některé zahraniční soubory měly
problémy s příjezdem, především kvůli vízovým
povinnostem. „Za pět minut dvanáct“ se ovšem
podařilo dojednat gruzínský soubor ze Státní
univerzity Tbilisi, který se se svým akrobatickým
umem stal jedním z hlavních taháků festivalu.
Přes tyto komplikace nedošlo k větším
změnám v programu než v záměně některých
účastníků. Festival se tak mohl konat podle
plánu od úterý do neděle na tradičních scénách
v Karlových Varech, Ostrově, Jáchymově, Bečově,
Lokti a Marináských a Františkových Lázních, ale
i netradičně třeba v kavárně V Havaně v rámci
tematického čtvrtečního Makedonského večera.
Novým prostorem byl i Dům dětí a mládeže
v Horních Drahovicích, kde se poprvé konala
Folklorpárty, páteční nekrojované setkání napříč
soubory, které se v uvolněné atmosféře podělily
o tradiční jídlo a pití svých zemí a zároveň naučily základní kroky různých folklorních tanců.
Poprvé se také v pátek dopoledne představily tři
zahraniční soubory dětským divákům v rámci
programu Svět tančí ve velkém sále lázeňského
hotelu Thermal hned dvakrát, aby pokryly vzrůstající zájem ze strany škol našeho kraje.
V sobotu dennímu programu vévodil tradiční

průvod centrem města, kterému letos počasí
dopřálo početné diváky kolem trasy. Večer už
se mohli návštěvníci festivalu těšit na galaprogram, který potřetí za dva dny vyprodal lázeňský
hotel Thermal. Nedělní ráno pak byla jedinečná
příležitost pro návštěvníky i účastníky připít si
při snídani v kouzelném prostředí Tržní kolonády, která byla z důvodu oprav během loňského
ročníku uzavřena. Slunce festivalu přálo i při

slavnostním rozloučení v loketském amfiteátru,
po kterém se zúčastněné soubory vydaly na
cestu domů, některé desítky, jiné tisíce kilometrů dlouhou. Zanechaly za sebou řadu nově
založených přátelství, kamarádských kontaktů
a příslibů o opětovném shledání, a samy si vedle
suvenýrů z našeho kraje odvezly vzpomínku na
lázeňské město, které jim otevřelo svou širokou
náruč. 
Hynek Rint

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY

V pořadí již 18. ročník největšího vědeckého
festivalu, který pořádá Akademie věd České
republiky, se po celé České republice uskuteční
od 5. do 11. listopadu. V Karlových Varech budou

akce Týdne vědy a techniky AV ČR probíhat v areálu krajské knihovny ve Dvorech. Na programu
jsou nejrůznější přednášky, workshopy a show.
Studenti chebského gymnázia předvedou na inter-

aktivních stanovištích různé chemické a fyzikální
pokusy, v programu jsou také show Všechny barvy
duhy, Vědohrátky, přednášky o češtině v České
televizi, o trpasličích planetách Pluto a Ceres nebo
o trendech v automotive.
Týden vědy a techniky AV ČR nabídne návštěvníkům bohatý program. Na všechny festivalové akce
je vstup zdarma. Kompletní program pro celou
republiku a registrace na jednotlivé akce najdete
na stránce www.tydenvedy.cz.
Letošním tématem festivalu je období 1918–
2018: Století české vědy. Spolu s vědci tak můžete objevovat, jak věda vypadala před sto lety při
vzniku Československé republiky a jak se vědní
obory od té doby vyvinuly. Jak lépe oslavit stoleté
výročí vzniku Československé republiky než festivalem, na kterém se mimo jiné dozvíte zajímavosti
z doby, která formovala český národ?
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Tourfilm 2018: Grand Prix putuje do Španělska
Grand Prix festivalu Tourfilm letos obdržel španělský snímek režiséra Romána Parrada „The
Route of Fate“. Vítězný snímek dle poroty festivalu brilantním způsobem pracuje s hudbou,
náročnými aranžemi, s emocemi i příběhem.
Přitom všem dokáže prezentovat cílovou destinaci a nadchnout pro návštěvu Katalánska.
Do festivalu se letos přihlásilo 435 soutěžních snímků (316 do mezinárodní soutěže, 119
do národní části soutěže). Celkem se se svými
soutěžními počiny přihlásilo do soutěží rekordních
64 zemí, zaznamenán byl nárůst počtu snímku
zejména z exotických destinací, jako jsou např.
Ekvádor, Peru, Filipíny, Indonésie, Chile, Nepál či
Dominikánská republika, které překvapily svou
vysokou kvalitou. Nejpočetněji bylo v mezinárodní
sekci zastoupeno Chorvatsko (25 snímků), Španělsko (21 snímků), Německo (19 snímků) a Slovensko (19 snímků).
V národní soutěži TourRegionFilm se oproti minulému roku zvýšil počet snímků, mobilních aplikací
a webů, tedy nejen, že byl větší výběr soutěžních
titulů, ale také se znatelně rozšířila škála zobrazovaných témat. U propagačních spotů byly velmi
často využívány drony, které snímkům dodávaly
na mohutnosti a kráse, ale díky podobné technice
natáčení bylo velmi složité určit jasného vítěze.
„Kategorie „Dokumentární filmy s tématikou cestování" obsahovala opravdu profesionální a atraktivně zpracované snímky. Příjemně mě překvapila
amatérská tvorba, kde bylo pro zobrazení turistické
destinace použito méně všeobecně známých
informací a byl kladen důraz na citovou stránku
vnímaní. V kategorii mobilních aplikací a webových
stránek došlo oproti minulým ročníkům k velkému

posunu, především v atraktivitě a jednoduchosti
získání a využívání informací," komentuje předsedkyně poroty Lada Dobrkovská výsledky národní
soutěže TourRegionFilm.
Mezinárodní sekci soutěže – Tourfilm – komentuje její předseda Martin Štoll: „Letošní kolekce byla
velmi vyvážená po všech stránkách. Co na první
pohled upoutalo naši pozornost, byl větší podíl
neevropských tvůrců a producentů, což mj. svědčí
i o prestiži a věhlasu festivalu. Na druhý pohled
upoutala vysoká technická úroveň přihlášených
snímků do kategorie "vlogů" a ne-profesionální
tvorby, která mnohdy dosahovala zcela srovnatelných výsledků jako díla v ostatních kategoriích.

Mne samotného ještě zaujala i vyšší účast snímků
zdůrazňujících i jiné formy cestování než skrze
kulinářství či poznávání pamětihodností - hlavně
cestování za duší, za citovým a duchovním zážitkem, ať už bez příběhu nebo bez. Je tedy vidět,
že audiovizuální zobrazování světa a cestování
po něm na konci druhého desetiletí 21. století už
klade důraz nejen na technickou dokonalost, ale
i na nápad, jak svět nejen popsat, ale i vyjádřit. A to
je velká porotcovská radost."
51. ročník nejstaršího filmového festivalu zaměřeného na cestování letos také připomněl významné události posledních sta let česko – slovenské
vzájemnosti.

Výstava: Události roku 1968
v Karlových Varech
Výstava se věnuje období šedesátých a přelomu
sedmdesátých let v Československu a v Karlových Varech, od doby plné nadějí a uvolněných
poměrů přes násilnou okupaci až po návrat ke
stalinským pořádkům počátku sedmdesátých let.
Šedesátá léta prezentuje muzejní kavárna, pro
výstavu stylizovaná do dobových trendů a nábytku. Tuto dobu probouzející se svobody také
ilustrují plakáty a tiskoviny, jež jsou k přečtení
na kavárenských stolcích. Sepětí s komunismem
dokumentuje rudá knihovna. Osudnou invazi
představuje druhá místnost, v níž si kromě
fotografií a videa mohou návštěvníci prohlédnout
repliku skulptury přísahající ruky ze srpna roku
1968, kterou karlovarští výtvarníci instalovali před
tehdejší budovou Okresního národního výboru.
Normalizaci počátku přelomu let šedesátých
a sedmdesátých prezentuje poslední expoziční
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místnost. V ní se coby symbol doby predstavuje
hotelový a festivalový komplex Thermalu, který
ač není spjat s normalizací ideově, jeho výstavba
se přesně kryje se sledovaným obdobím. Thermal
byl navíc původně koncipován jako velký mezinárodní hotel, což normalizace pozměnila – z hotelu
se stalo lázeňské sanatorium. Návštěvníci tak
mohou zhlédnout původní interiérové prvky hotelu
ze sedmdesátých let, které doplňují informace
politické a ideologické, komunistické plakáty,
letáky a typická dobová hesla.
Výstava se koná ve dnech 20. září až 2. prosince 2018 na Nové louce 23. Zájemci o toto období
si také mohou zakoupit knihu Jana Nedvěda:
Neskloníme hlavy. Události roku 1968 v Karlových Varech, kterou Muzeum Karlovy Vary vydalo
v srpnu k padesátému výročí okupace Československa.

• KULTURA

Koncerty, recitály, hosté.
Listopadový program
symfoniků je pestrý
Listopadový program zahájí Karlovarský symfonický orchestr Dirigentskými kurzy, tentokráte
ve spolupráci s jednou z významných evropských
hudebních konzervatoří, berlínskou Hochschule
für Musik Hanns Eisler. Na koncertě 2. listopadu
v Lázních III se pod uměleckým vedením profesora
univerzity Christiana Ehwalda představí adepti
dirigentského umění v programu sestaveném
z vynikajících děl ruských klasiků Musorgského,
Rachmaninova a Čajkovského.
Výjimečný bude koncert 8. listopadu v Lázních
III uvedením Fanfáry pro Izrael skladatele Paula
Ben-Haima, který patří k předním zakladatelům
izraelské vážné hudby. Na koncertě pod taktovkou
izraelského dirigenta Amose Talmona zazní i Koncert pro klarinet a orchestr Carla Marii von Webera,
v němž se představí jako sólista první klarinetista
KSO Lukáš Böhm. Koncert uzavře Sedmá symfonie

Komorní orchestr Karlovarských symfoniků

Slávka Vernerová
Antonína Dvořáka. Ta sice nemůže v popularitě „soutěžit” s „Novosvětskou”, avšak jedná se
o Dvořákovo vrcholné symfonické dílo, které patří
k nejvýznamnějším výtvorům v pobeethovenovském vývoji symfonického žánru.
Listopadový program nabízí pokračování řady
Klavírních recitálů, jež si získala mezi posluchači
velkou oblibu. V Grandhotelu Ambassador Národní
dům se 21. listopadu představí vynikající česká
klavíristka Slávka Vernerová ve skladbách Janáčka,
Dvořáka, Debussyho a dalších. Rovněž komornější
ráz bude mít koncert 30. listopadu v Lázních III, na
němž vystoupí Komorních orchestr Karlovarských
symfoniků spolu s hostem – klavíristou Lukášem
Klánským. Ten bude spolu s koncertním mistrem
KSO, houslistou Jakubem Sedláčkem uměleckým
vedoucím koncertu, na němž zazní skladby Mozartovy a jedna skladba Richarda Strausse.
V listopadu se tradičně koná Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka. KSO vždy doprovází
pěvecké talenty na Finálovém a Závěrečném
koncertu soutěže. Stejně tomu bude i letos, pod
taktovkou Františka Drse se oba koncerty uskuteční
v Karlovarském městském divadle. Finálový koncert
15. a Závěrečný 16. listopadu.

Druhý Fler market
nabídne české
rukodělné výrobky
Lidé, kteří mají v oblibě rukodělné výrobky, se
mohou těšt na druhý Fler market, který se uskuteční 21. listopadu v sále Krajské knihovny od 10 do
17 hodin. Fler je internetové „tržiště” českých rukodělných výrobků všeho druhu, na němž svou produkci nabízí tisíců drobných živnostníků a umělců.
Loňský první Fler market se setkal s mimořádným
návštěvnickým zájmem.
Zájemci si budou moci vybrat z množství háčkovaných čepiček a hraček, víl z plstěného ovčího
rouna, háčkovaných košíčků a kabelek, keramiky,
obrazů, vánočních dekorací, mýdel, solí a mnoha
dalších výrobků. K dispozici bude i kavárna, dětské
tvořivé dílny a vánoční cukroví.
Fler market je ideální příležitostí k nákupu vánočních dárků.

Karlovarský hlas. Poměřte
své síly v sólovém zpěvu
Pěvecká soutěž Karlovarský hlas, jejíž historie
sahá do roku 1962, vyzývá opět po roce talentované amatérské zpěváky, aby si poměřili své
síly v sólovém zpěvu. Do soutěže se každoročně
přihlašují mladí zpěváci od 15 do 30 let z celé
České republiky. 42. ročník soutěž má výběrové
a finálové kolo. Výběrové kolo je neveřejné
a proběhne v divadle Husovka, 3. listopadu od
14.00 hodin.
Koncert finalistů se uskuteční v Malém sále
lázeňského hotelu Thermal, tentokrát v sobotu
1. prosince 2018 od 19:00 hodin. Mladé
zpěváky bude, jako každoročně, doprovázet

karlovarský Repre Band pod vedením Milana
Krajíce. Jako host letošního finálového koncertu
se představí vokální hudební skupina Skety,
jejíž členové se v průběhu večera zhostí i role
porotců. V čele poroty zasedne hudební producent Karel Vágner. Celým finálovým večerem
nás bude provázet známý moderátor Zbyněk
Janíček.
Karlovarský hlas 2018 se koná za finančního
přispění Města Karlovy Vary a Karlovarského
kraje. A tak zveme všechny, kteří chtějí podpořit
soutěžní klání mladých talentů, aby se přišli
podívat. Určitě bude co poslouchat.

sobota

1. 12. 2018
19.00 hod.

kARLOVARSKÝ
hLAS 2018
hosté
vokální hudební skupina

SKETY

Malý sál
LH Thermal
Karlovy Vary

koncert finalistů

předseda poroty

Karel Vágner
moderátor

Zbyněk Janíček
Vzdělávací a kulturní agentura Hlas v.o.s. uvádí
koncert finalistů 42. ročníku pěvecké soutěže všech žánrů kromě klasického
pro mládež a dospělé od 15 do 30 let.
Zpěváky bude doprovázet

Karlovarský Repre Band pod vedením Milana Krajíce.
vstupné 150,-Kč
děti do 15 let 70,- Kč
Vstupenky v prodeji na místě nebo na www.vstupenky.karlovyvary.cz.
Více informací naleznete na www.karlovarskyhlas.cz a na facebooku.
Změna programu vyhrazena.
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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
18. 10. až 29. 11. 2018
IX. ročník divadelního festivalu BEST FEST
4. festivalové představení
1. 11.
19.30 Francis Veber: Drahá legrace
Agentura Harlekýn
Francouzská komedie je volným pokračováním autorova slavného
Blbce k večeři.
Hrají: Josef Carda/ Pavel Kikinčuk, Jan Šťastný/ Jan Čenský,
Martin Zahálka, Eva Čížkovská, Vlasta Žehrová/ Kamila Špráchalová, Barbora Šťastná Petrová, Ladislav Županič/ Miloslav Mejzlík
Režie: Petr Kracik
19.30 Miloš Forman, Jaroslav Papoušek, Ivan
2. 11.
Passer: Hoří, má panenko!
Divadlo U Hasičů a Docela velké divadlo
Komedie na motivy slavného filmu pánů Miloše Formana,
Jaroslava Papouška a Ivana Passera, který v šedesátých letech
pobouřil nejen většinu hasičů, úředníků a politiků, ale i všechny,
kteří se v něm poznali.
Hrají: Pavel Nový, David Suchařípa, Josef Náhlovský, Jana Galinová a celé Docela velké divadlo
Režie: Jurij Galin
19.30 Willy Russell: Shirley Valentine
3. 11.
Divadlo Rokoko a Agentura FDA
One woman show Simony Stašové. Bravurní komedie o hledání
vlastní identity z dílny známého britského komediografa, jehož
muzikál
Hraje: Simona Stašová
Režie: Zdeněk Kaloč
5. festivalové představení
19.30 Rostislav Novák ml. a kol.: Up End Down
5. 11.
Cirk La Putyka
Příběh člověka, který žije jen se svými vzpomínkami. Se svými
vzlety a pády. Není schopen se od nich odpoutat a žít uvolněně
a svobodně…
Účinkují: Rostislav Novák st., Vojtěch Fülep, Rostislav Novák ml.,
Jan Balcar, Andrej Rády, Jan Kletenský, Zuzana Havrlantová/
Šárka Fülep Bočková, Zbyněk Šporc, Jiří Weissmann, Alexandr
Volný, Anna Schmidtmajerová, Jana Smolíková, Daniel Komarov,
Michal Boltnar, Jiří Kohout, Režie: Rostislav Novák ml.
19.30 Rob Becker: Caveman
7. 11.
Point
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou
one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o
rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených
kvalitách obou pohlaví.
Hraje: Jakub Slach, Režie: Patrik Hartl
19.30 Ivana Dukić, Zdeněk Bartoš: Boryš umí
8. 11.
po skalinách
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Tanečně-pohybově-činoherní kaleidoskop, reflektující malé i velké
dějiny uprostřed Evropy za posledních sto let. Dokument o životě
nejslavnějšího českého horolezce, jehož jméno se dostalo až do
textu české hymny.
Hrají: Magdaléna Hniličková, Jiří Švec, Viktor Braunreiter, Eliška
Malíková Huberová, Miroslav Sabadin, Karolína Jägerová, Pavel
Richta, Vladimíra Vítová, Pavla Janiššová, Radmila Urbanová,
Barbora Mošnová, Jan Hany Firla, Ondřej Král, Robert Mára
Režie: Zdeněk Bartoš
10.00 Ivana Dukić, Zdeněk Bartoš: Boryš umí
9. 11.
po skalinách
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Představení pro školy

6. festivalové představení
14. 11. 19.30 Daniel Doubt: Vzkříšení
Dejvické divadlo
Tento příběh, pokud se skutečně stal tak, jak je popisován, je tím
nejneuvěřitelnějším příběhem, jaký mohli jeho aktéři zažít...
Hrají: Jana Holcová, Markéta Issová/ Veronika Khek Kubařová,
Zdeňka Žádníková, Hynek Čermák, Matěj Hádek/ Vladimír
Polívka, Václav Neužil, Pavel Šimčík, Ivan Trojan
Režie: Michal Vajdička
15. 11. 15.00 Finále kategorií Junior a Opera s
orchestrem – pronájem
53. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka
Karlovarský symfonický orchestr diriguje František Drs
16. 11. 19.00 Operní galakoncert vítězů a laureátů
soutěže 2018 – pronájem
53. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka
Karlovarský symfonický orchestr diriguje František Drs
17. 11. Všechny cesty vedou do KMD – Noc divadel
2018
Činohra KMD tentokrát přesunula divadelní svátek na odpoledne,
aby se ho mohli zúčastnit ti, kteří zatím neměli možnost, tedy
ti nejmladší... Těšíme se zejména na vás, ale i vaše rodiče a
prarodiče!
13.45
Veřejně přístupná korepetice
Hans Christian Andersen, Michal Hába: SNĚHO15.00
VÁ KRÁLOVNA
16.45
Prohlídka divadla (jeviště, zákulisí)

28. 11. 19.30 Michael Parker: Zamilovaný sukničkář
Divadelní společnost Háta
Fraška zkušeného Michaela Parkera slibuje množství zapeklitých
situací a neočekávaný konec.
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr/ Pavel Nečas, Filip Tomsa,
Zbyšek Pantůček/ Martin Zounar, Kristýna Kociánová/ Hana
Kusnjerová/ Radka Pavlovčinová, Mahulena Bočanová/ Adéla
Gondíková/ Betka Stanková, Veronika Jeníková/ Olga Želenská,
Ivana Andrlová/ Pavla Vojáčková
Režie: Roman Štolpa
7. festivalové představení
29. 11. 19.30 Will Eno: Život podle Jonesových
Divadlo Ungelt
Manželský život je sám o sobě absurdním dramatem. A pokud
se do vašeho sousedství nastěhuje pár, který má stejné příjmení
a řeší stejnou mezní situaci, realita se začne skoro až groteskně
rozpadat.
Hrají: Vanda Hybnerová, Miroslav Táborský, Lucie Štěpánková,
Ladislav Hampl
Režie: Marek Němec

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

Festival tvorby základních uměleckých
19. - 21. 11.
škol Karlovarského kraje 2018 – pronájem
K uspořádání již šestého Festivalu tvorby ZUŠ podnítily organizátory příznivé ohlasy festivalů v dřívějších letech – a především
zájem veřejnosti. V programu tří večerů se představí žáci tanečního oboru, literárně dramatického oboru a hudebního oboru všech
ZUŠ Karlovarského kraje.

2. 11.
19.30 Dirigentské kurzy ve spolupráci s
Hochschule Für Musik „Hanns Eisler“ Berlin
Lázně III
Modest Petrovič Musorgskij: Noc na Lysé hoře
Sergej Rachmaninov: Klavírní koncert č. 2 c moll op. 18
Petr Iljič Čajkovskij: Symfonie č. 5 e moll, op. 64
Christian Ehwald – dirigent, umělecký garant

19. 11. 19.00 Večer tance
Cena vstupenky: vstup zdarma (distribuce vstupenek probíhá v
jednotlivých ZUŠ)

8. 11.
19:30 Ben-Haim / Weber / Dvořák
Lázně III
Paul Ben-Haim: Fanfára pro Izrael
Carl Marian von Weber: Koncert pro klarinet a orchestr č. 1 f
moll op. 73
Antonín Dvořák: Symfonie č. 7 d moll op. 70
Lukáš Böhm - klarinet, Amos Talmon - dirigent

20. 11. 19.00 Chvění slov
Cena vstupenky: vstup zdarma (distribuce vstupenek probíhá v
jednotlivých ZUŠ)
21. 11. 19.00 Večer hudby
Cena vstupenky: vstup zdarma (distribuce vstupenek probíhá v
jednotlivých ZUŠ)
22. 11. 19.30 Viktor Braunreiter: Tajemství pánů
Becherů - derniéra
Činohra KMD
Becherovka je známá především vyvážeností chutí, dokonalou souhrou té sladké a té hořké. I v životě se prolínají chvíle
radostné a bolestné.
Hrají: Lucie Domesová, Karel Beseda, Magdaléna Hniličková,
Radek Bár, Viktor Braunreiter, Tereza Švecová/ Karolína Jägerová,
Bára Štěpánová, Jiří Švec, František Špaček, Eliška Huberová
Malíková
Režie: Jiří Seydler

10. 11. 19.30 Galakoncert operetních melodií a
evergreenů
Festivalový orchestr Petra Macka
Účinkují: Venuše Dvořáková/ Liana Sass/ Eva Charvátová –
soprán, Roman Krebs/ Petr Horák/ Milan Vlček – tenor, Petr
Matuszek/ Jakub Tolaš/ Petr Poldauf – bas
11. 11. 15.00 paParáda - dětská show Václava Upíra
Krejčího
paParáda je moderovaná dětská show, vycházející ze stejnojmenného televizního pořadu. Komik, herec a mim Václav Upír
Krejčí má dlouholeté zkušenosti s živým dětským publikem, umí
ho oslovit a nenásilnou a přesvědčivou formou, pomocí chytrého
humoru, pohádek, her a soutěží, mu sdělit podstatné, zvláště
výchovné skutečnosti.
Účinkuje: Václav Upír Krejčí

26. 11. 10.00 Hans Christian Andersen: Sněhová
královna - představení pro školy
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Dobrodružný muzikál pro celou rodinu na motivy klasického pohádkového příběhu o chlapci Kajovi a dívce Gerdě, která se svého
kamaráda pokusí zachránit z moci Sněhové královny a střepů
kouzelného zrcadla, jež mu vnikly do srdce a do očí.
Hrají: Magdaléna Hniličková, Jiří Švec, Tereza Švecová/ Eliška
Huberová Malíková, Lucie Domesová, Viktor Braunreiter, Pavel

krl° LISTOPAD

27. 11. 19.30 Vivat Jazz – k poctě legendám
Big Band Karlovy Vary
Big Band Karlovy Vary Vám zahraje nestárnoucí melodie Glenna
Millera, George Gershwina, Dukea Ellingtona, Counta Basieho
aj. Big Band Karlovy Vary a jeho sólisté vystupují pod vedením
trombonisty Zdeňka Kráma.
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová/ Marcela Boušová, David Kleňha

18. 11. 19.30 Miro Gavran: Vše o mužích
Studio Dva
Miro Gavran je jednoznačně nejhranějším chorvatským dramatikem jak doma, tak v zahraničí.
Tragikomedie o mužích pro ženy, aby je opět nepochopily.
Hrají: Maroš Kramár, Filip Blažek, Michal Slaný
Režie: Jana Janěková

25. 11. 15.00 Ondřej Sekora: Brouk Pytlík
Docela velké divadlo
Pokračování příběhů z palouku. Do jezírka, kde bydlí statečný a
hodný Pavouk Vodouch, se přistěhuje zlý Potápník s půvabnou
Splešťulí Blátivou a začne všem poroučet. Ferda Mravenec a
jeho kamarádi - Cvrček, Ploštice Ruměnice, Škvor Policajt, Luční
Koník a samozřejmě Brouk Pytlík – se společně snaží palouček
zachránit. A pozor, děti – objeví se i Beruška a Housenka Pepina.
Zpívá a tančí celé Docela velké divadlo
Režie: Jurij Galin
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Richta, Miroslav Sabadin, Petr Németh, Karolína Jägerová
Dramatizace a režie: Michal Hába

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

15. 11. 15.00 Finálový koncert Mezinárodní pěvecké
soutěže Antonína Dvořáka
Karlovarské městské divadlo
František Drs - dirigent
16. 11. 19.30 Závěrečný koncert mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka
Karlovarské městské divadlo
František Drs - dirigent
21. 11. 19.30 Grandhotel Ambassador Národní dům
Klavírní recitál - Slávka Vernerová
Leoš Janáček: Sonáta 1. X. 1905
Antonín Dvořák: Humoresky op. 101, výběr
Bedřich Smetana: Macbeth a čarodějnice
Johannes BRAHMS: Čtyři kusy op. 119
Fryderyk Chopin: Nokturno c moll op. 48 č. 1
Claude Debussy: Pour le piano
Claude Debussy: Ostrov radosti
30. 11. 19:30 Mozart / Strauss
Lázně III
Wolfgang Amadeus Mozart: Předehra k opeře Idomeneo
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro klavir a orchestr č. 13
C dur KV 415
Richard Strauss: Měšťák šlechticem, suita op. 60
Komorní orchestr Karlovarských symfoniků
Lukáš Klánský - klavír
Jakub Sedláček a Lukáš Klánský - umělečtí vedoucí
e o ni manažersky stará manželka Radima Hladíka Zlata.

DIVADLO HUSOVKA
1. 11.
20.00 Milan Krajíc Band featuring Michael
Lutzeier

• KULTURNÍ SERVIS
Na společném koncertě se sejdou dva špičkoví jazzoví saxofonisté – karlovarský Milan Krajíc a Michael Lutzeirer z Mnichova.

KINO DRAHOMÍRA

4. 11.
15.00 Vlastimil Peška: Čučudejské pohádky
Tři klasické pohádky v neklasickém provedení. Indiánské verze
nejdobrodružnějších příběhů pro děti od 4 do 104 let, také
humor, podmanivé písně a divoké tance. Účinkují karlovarští
Indiáni z Déčka.

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

5. 11.
19.30 Sefardské písně (Velmi malý komorní
orchestr Varvary Divišové)
Písně a romance sefardských Židů je jednou z hudebních poloh
Velmi malého komorního orchestru Varvary Divišové.
7. 11.
19.30 Tomáš Svoboda: Srnky
Nejnovější inscenace Déčka, docela ujetá komedie známého
autora se smyslem pro humor Tomáše Svobody a režiséra Petra
Richtera. Čtyři lúzři, jež svede jedna noc - a čtyři srnky, které
přicházejí bůhvíodkud a slibují bůhvíco... Hrají Marek Himl, Tomáš
Mutinský, Adam Fedorek, Petr Johanovský a představitelky zvěře
spárkaté.
9. 11.
19.30 Horana a syn
Akustické nadžánrové duo matky a syna, talentovaného 15 letého
kytaristy ze slovenských hor. Ve své tvorbě spojují náročné texty,
intuitivní muzicírování, alternativní přístup k folkloru a ovlivnění
folkem, rockem, blues i různými druhy metalu. Do rodinné kapely
už zapadl i její nejmladší člen jako hráč na přírodní buben dob.
11. 11. 17.00 Teatro Pinocchio
Divadlo "Teatro Pinocchio" slaví své 5. narozeniny! Pro děti a
rodiče malých herců připravilo benefiční představení - dějiny divadla, seznámení s aktéry a trošku hudby. Představení v ruském
jazyce. Vstup zdarma.
13. 11. 19.30 Sardínie – severem ostrova na kole
Cyklotoulky nejkrásnějšími místy severu druhého největšího
ostrova Středozemního moře, který je též nazýván Karibikem
Středomoří vám zprostředkuje populární cestovatel Jaromír
Novák.
16. 11. 19.30 Zrní
Kapele Zrní jsou žánry fuk. A když se jich někdo zeptá, odpoví:
něžný artbrut, kladenskej uhelnej zen. Jde o koncertní špičku,
jakmile je uslyšíte naživo, dostanou vás. A proto na ně lidi chodí.
Jejich projev je stejný jako jejich muzika. Osobitý, hypnotický,
hutný, energický, uvěřitelný. Ačkoliv zpívají česky, jsou světoví.
17. 11. 18.00 Mezinárodní den studentstva
K oslavě studentského svátku vystoupí kapely Feketi, Štyři Nohy,
Plusmlíko a Fonkienz.
18. 11. 19.30 Její pastorkyňa - Máj Praha, představení v rámci Karlovarského Harlekýna
Vynikající inscenace dramatu Gabriely Preissové v podání slavného pražského souboru. Vesnické společenství versus výjimečný
jednotlivec, Kostelnička versus Jenůfa - a hlavně fanatismus
versus láska. Emočně silný příběh, na který radost pohledět.
21. 11. 19.30 Country Legends
„Karlovy Vary - Nashville a zpět za hodinu a půl.“ Není vždy
nutné vymýšlet nové věci aneb někdy je lepší návrat ke kořenům:
Johnny Cash, Willie Nelson, Glen Campbell, Merle Haggbard,
Dwight Yoakam, Bobby Bare. Nová hudební sestava z regionu se
představí poprvé ve Varech s tradičním pojetím country music
50. - 80. let minulého století.
23. 11. 19.30 Zajíc Company & Shoe Cut
Společné vystoupení rockových stálic karlovarského regionu.
24. 11. 19.30 Koncert pro lidi s kolečkem víc, nebo
míň
Pspeciálně laděný koncert kapely A Basta! Koncert pro všechny
jedinečné a originální lidi je dobročinnou akcí – výtěžek poslouží
plavcům s tělesným i jiným zdravotním postižením.
28. 11. 19.30 Jazz Advent 2018
Tradiční karlovarské jazzové stálice Vocal Band Quartet s jazzmany z Henry Volf Tria + Karlovarský Repre Band přidají k písním z
nového CD i pár vánočních melodií.
30. 11. 19.30 Extempore – Velkoměsto (The Ex
Extempore Members Play The City)
Bývalí členové slavných Extempore představí posluchačům po
téměř 40 letech svoje vrcholné dílo a jednu z perel české rockové
alternativy „Velkoměsto“.

1. 11.
17:00 Zlý časy v El Royale
1. 11.
19:30 Filmový klub: Sámská krev
2. 11.
17:00 Galerie Drahomíra: Jordan Tenčev
		
(vernisáž). Po celý den Caminos
3. 11.
Po celý den Caminos
4. 11.
Po celý den Caminos
5. 11.
17:00 Když draka bolí hlava
5. 11.
19:30 Bohemian Rhapsody
17:00 Po čem muži touží
6. 11.
6. 11.
19:30 Bohemian Rhapsody
7. 11.
18:00 Galerie Drahomíra
		
– III. dramatický večer: Prezidenti
7. 11.
19.30 Bohemian Rhapsody
17.00 Ten, kdo tě miloval
8. 11.
8. 11.
19.30 Filmový klub: Tísňové volání
9. 11.
17.00 Ten, kdo tě miloval
9. 11.
19.30 Vše o životě po životě
		
(projekce, přednáška)
10. 11. 14.30 Grinch
10. 11. 17.00 a 19.30 Ten, kdo tě miloval
11. 11. 14.00 Izrael žije (ŽO Karlovy Vary)
11. 11. 19.30 Ten, kdo tě miloval
12. 11. 17.00 a 19.30 Ten, kdo tě miloval
13. 11. 17.00 a 19.30 Ten, kdo tě miloval
14. 11. 17.00 Ten, kdo tě miloval
14. 11. 19.30 Dívka v pavoučí síti
15. 11. 17.00 Ten, kdo tě miloval
15. 11. 19.30 Filmový klub: Po bouři
16. 11. 17.00 Ten, kdo tě miloval
16. 11. 20.00 Slam Poetry
17. 11. 14.30 Louskáček a čtyři říše
17. 11. 17.00 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy
zločiny
17. 11. 19.30 Dívka v pavoučí síti
18. 11. 14.30 Grinch
18.11. 17.00 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy
zločiny
18. 11. 19.30 Ten, kdo tě miloval
19. 11. 17.00 Bohemian Rhapsody
19. 11. 19.30 Oni a Silvio
20. 11. 14.30 a 17.00 Projekce pro seniory: Po čem
muži touží
20. 11. 19.30 Ten, kdo tě miloval
21. 11. 18.00 Minulost se nedá vymazat (projekce,
přednáška)
22. 11. 17.30 Poezie & Jazz. Já, Francois Villon
22. 11. 19.30 Filmový klub: Měsíc Jupitera
23. 11. 17.00 Ten, kdo tě miloval
23. 11. 19.30 Climax
24. 11. 16.00 Snow film fest
25. 11. 14.30 Grinch
25. 11. 17.00 Ten, kdo tě miloval
25. 11. 19.30 Zlý časy v El Royale
26. 11. 17.00 Oni a Silvio
26. 11. 19.45 Vratislav Effenberger aneb Lov na
černého žraloka
27. 11. 17.00 Projekce pro seniory: Toman
27. 11. 19.45 Bohemian Rhapsody
28. 11. 17.00 Po čem muži touží
28. 11. 19.30 Ten, kdo tě miloval
29. 11. 17.00 Čertí brko
29. 11. 19.30 Filmový klub: Tvář
30. 11. 17.00 a 19.30 Čertí brko

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz
otevírací doba: úterý - neděle 10 - 17 hodin;
dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 029
nebo na vargova@galeriekvary.cz
VÝSTAVY:
do 4. 11. Ivana Haiek – Infinitus conscientiam
Velkoformátová díla česko-italské autorky na pomezí abstrakce
a figurace promlouvají k divákovi prostřednictvím barevných
fragmentů mozaikovitě uspořádaných do figurálních kompozic
vyjadřujících vnitřní napětí a drama lidského osudu.
8. 11. 2018 - 6. 1. 2019 Ondřej Michálek / Nová útočiště
(vernisáž 8. 11., 17.00)
Ondřej Michálek se věnuje volné grafické tvorbě i grafickému

designu od 70. let 20. století, kdy absolvoval na Univerzitě Palackého v Olomouci, na níž v současné době grafiku vyučuje. Autor
získal za svá osobitá a technicky vyprecizovaná grafická díla řadu
mezinárodních i tuzemských ocenění.
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové
čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE:
13. 11. 10.30 Výtvarná dílna pro nejmenší – Keramika
Tvůrčí aktivity s keramickou hmotou se tentokrát soustředí na
podzimní tematiku a nejvýraznější symboly listopadu – listy.
(Návaznost na autobusový spoj č. 4).
20. 11. 16.00 Vánoční přání a PF suchou jehlou
Výtvarná dílna Pavly Vargové přinese vánoční náladu do drobných
upomínkových listů vytvořených grafickou technikou suché jehly.
Finančně podpořilo Statutární město Karlovy Vary.
27. 11. 16.00 Skleněné svícny s ozdobou Kanzashi
Během výtvarné dílny vzniknou ze sklenic na stopce svícny
ve vánočním duchu zdobené jemnými textilními skládanými
aplikacemi.
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.

MĚSTSKÁ GALERIE Karlovy Vary
Stará louka 26, www.mgkv.cz
Prodejní výstava uměleckých děl českých výtvarníků
Otevřeno denně od 10.00 do 18.00 hodin.
6. 11.
17.00 Vernisáž výstavy: Jana Marešová keramika, Jaroslav Svoboda - obrazy
Výstava potrvá do 20. 11.
Výstava Krajské umělecké asociace a hostů
Zámecká věž Karlovy Vary
Otevřeno úterý - neděle, 10 - 16 hodin

GALERIE DRAHOMÍRA
Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – ne 14 – 20 hodin
2. 11. - 30. 11. Jordan Tenčev – Plastiky, malby a
grafiky
(vernisáž 2. 11., 17.00)
Karlovarský malíř, grafik a keramik je absolventem karlovarské
Střední průmyslové školy keramické . Ve své počáteční tvorbě
se věnoval kresbě a grafice. Ve svých dílech zachycujících život
v socialismu z let 1985 až 1989 velice křehkým posunem formy
vytvořil burlesku, která má tragický děj a tak završil dílo několika
generací - dovedl socialistický realismus k jeho hořkému konci.
Později se věnoval malbě a v současné době také výtvarnému zpracování keramiky, jako součásti kompozice obrazu.
Experimentuje s technikou provedení a tím svoji tvorbu posouvá
stále dál. Jeho cílem není, aby obrazy byly pouze dekorativní
součástí bytu, ale aby zachycovaly pomíjívé lyrické okamžiky
kolem nás, často i tajemnou a skrytou romantiku na první pohled
všedního okolí. Svými obrazy chce odvést člověka od událostí
každodenního života k jiným pohledům, které by ho obohatily a
naplnily nevšedními pocity.
7. 11.
18.00 III. Dramatický večer: Prezidenti
V inscenovaném čtení k 100. výročí založení republiky zazní v
podání Dramatické skupiny Drahomíra a hudební skupiny Jazz
Apetit úprava hry Terezy Lexové Prezidenti. Hru upravila Gabriela
Pelcová. Ve hře se objevují postavy prezidentů Masaryka, Beneše,
Gottwalda a Husáka a jejich manželek Charlotty, Hany, Marty a
Viery.
16. 11. 20.00 Slam Poetry: Osudové osmičky v historii
Československa
Specifický styl básnického přednesu na téma osudových let v
naší historii předvedou slameři Dr. Filipitch, Anatol Svahilec, Tukan, Švéd, Lel L´ Levitian, Michal Kubala, Straka a Luka Leonardi.
22. 11. 17.30 Poezie & Jazz: Já, François Villon
V pokračování cyklu uvede Poetická skupina Drahomíra a
hudební skupina Jazz Apetit básně bouřliváka a vagabunda s
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univerzitním vzděláním Françoise Villona. Verše tohoto prvního
z prokletých básníků, který vytyčil pro mnohé pozdější mistry
francouzského verše trnitou cestu absolutní svobody, oslovují i
po pěti stoletích stále čtenáře a to nejen v rodné Francii.U nás
byly Villonovy básně překládány celou plejádou předních českých
básníků. Jeho bohatý, často ale břitký až jedovatý jazyk osciluje
od dvorské poezie až po básně v žargonu podsvětí.

GALERIE SUPERMARKET wc
náměstí Republiky 1, 360 01 Karlovy Vary (podchod mezi Becherovkou a Dolním nádražím)
tel.: +420 774 232 048, 774 232 047, e-mail: pro@tebe.cz,
www.supermarketwc.cz, fcb: supermarket wc
Otevřeno každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin.
5.10. až 23. 11. Výstava: Minulost v současnosti
Karlovy Vary, Ostrov, Jáchymov a Most. Zápisky. Psací stroj.
Negativy. Fotografie. Vzpomínky. Vše tajně ukryté. Vzpomínky
přicházejí a emoce ožívají (1968) aneb jak vzniká kniha. Přijďte
nahlédnout do vzpomínek Zdeňka Laštůvky a jeho manželky
Alžběty. Dozvíte se, jak z poskytnutých materiálů vzniklo dílo
zachycující události a atmosféru těch dní a nocí. Seznámíte se
krok po kroku s tím jak vzniká kniha, co vše je k tomu potřeba a
sami si v galerijní dílně vyzkoušíte retro technologie - psaní na
stroji, kopírák, propisoty atd... Můžete nám na zdi galerie, která je
součástí expozice, zanechat vzkaz jako lidé před 50 lety.
17. 11. 17.30 Když přišli banáni
Tradiční akce k oslavě svátku dne studenstva 17. listopadu. Vernisáž a přátelské posezení se svařákem, svíčkami a dokumentem
k oslavě svátku svobody a „na živo“ plakáty a akce v podchodu.

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ
Rumunská 8, 36009 Karlovy Vary
tel: Husárik Petr, 608335902, www.galerie-husarikova.cz
otevírací doba: dle telefonické domluvy
3. 11.
19.00 Koncert: Muzika Občas Country a
bluegrassband z Klášterce nad Ohří
do 13. 11. Výstava obrazů: Jindra Husáriková - malířka
13.11. 19.00 Koncert: Silbegrim - středověké písně a
balady
17. 11. 17.00 Výstava: Šárka Mrázová Cagliero malířka
Pavel Tasovský umělecký kovář
22.11. 19.00 Koncert: Na vlnách českých hitů: Forte
J.P.Š. band, Soňa Hrubá a Josef Škulavík

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email:
novalouka@kvmuz.cz, otevřeno st-ne 10-17, www.kvmuz.cz
VÝSTAVY:
do 2. 12. Události roku 1968 v Karlových Varech
Výstava se věnuje období konce šedesátých let, osudné invazi a
normalizaci počátku let sedmdesátých minulého století. Provází
návštěvníky dobou plnou nadějí a uvolněných poměrů přes
násilnou okupaci až po návrat ke stalinským pořádkům počátku
sedmdesátých let. Návštěvníci mohou zhlédnout kavárnu ve
stylu druhé poloviny šedesátých let, počátek sedmdesátých let
ilustruje symbol Karlových Varů z té doby - hotel Thermal a jeho
designový interiér.
Výstavu pořádá Muzeum Karlovy Vary ve spolupráci se Státním
okresním archivem v Karlových Varech a za podpory Ministerstva
kultury České republiky. Partnery výstavy jsou Hotel Thermal
Karlovy Vary a Barrandov Studio, kteří poskytli ze svých fondů
výstavní předměty pro výstavu.
DALŠÍ AKCE:
1. 11.
17.00 přednáška: Grafologie
Přednášející Irena Michaláková z psychologicko-grafologické
společnosti Calix v Praze přiblíží, co grafologie odkrývá, s
čím grafolog pracuje a k čemu může být grafologie užitečná.
Grafologie, tzv. „psychologie písma”, je osvědčenou psychodiagnostickou metodou, která je založena na přímém vztahu mezi
individuálním rukopisem a psychickými vlastnostmi pisatele.
Jedná se o velice účinnou a spolehlivou metodu.
7. 11.
17.00 křest knihy: Křišťálová noc a historie
Židů v Karlovarském kraji
Historik muzea Lukáš Svoboda ve své knize pojednává o
událostech Křišťálové noci, jak probíhala v největších městech
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kraje – Karlových Varech, Sokolově, Chebu, Mariánských Lázních
a Františkových Lázních. Dále přibližuje osm významných lokalit
spjatých s hitorií Židů, kromě jmenovaných ještě Kynšperk,
Hroznětín a Lázně Kynžvart. V knize také popisuje devětatřicet
s historií Židů souvisejících lokalit, z nichž šest je spjatých se
sběrnými a pracovními tábory.
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. Cesta začíná u
Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, a pokračuje přes založení
lázní a vývoj lázeňské léčby až k proměnám architektury Karlových Varů, společenskému a kulturnímu životu lázeňského města
a historii mezinárodního filmového festivalu. Druhé patro představuje přírodu a historii regionu od nejstarších dějin, přes slavné
období těžby rud a neméně významnou tradici cínařství a výroby
skla a porcelánu. Závěr expozice je věnován dramatickému 20.
století. Exponáty jsou doplněny mnohými multimediálními prvky.
Koho nezaujmou doplňující projekce, nahrávky, prezentace na
dotykových obrazovkách či kvízy, může si vyzkoušet nejrůznější
exponáty vlastníma rukama, nebo se alespoň pokochat odlehčeným pojetím dějin na obrázcích Dalibora Nesnídala.
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

8. 11.
15.00 Maminko – babičko, čti!
Pravidelná setkání rodičů a dětí v MěK KV ve Staré Roli ve spojení
se školní družinou při ZŠ Truhlářská „Projekt na pomoc čtenářské
gramotnosti“.
20. 11. 17.00 Záhadné Krušnohoří
Promítání krátkých filmů a vyprávění o zajímavých lokalitách a o
životě v Krušnohoří s Petrem Mikšíčkem v půjčovně, 1. p.
Každý čtvrtek 17.00
Čtenářský klub
Určeno pro děti 2. až 5. tříd, informace na tel. č. 353 221
365/21, Bc. Ludmila Křivancová.
Každé úterý
14.00
Jóga pro seniory
Pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové.
Každé úterý
15.15 ažo 16.00 Hrajeme si pohybem
Pro předškolní děti. Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační
a pohybové aktivity rodičů s dětmi ve věku 3-7 let. Kapacita je
omezena, předchozí domluva na tel. 353 221 365/27, e-mail:
a.jandova@mestskaknihovnakv.cz.

KRAJSKÁ KNIHOVNA 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

25. 11. 9.00 - 16.00 XXVIII. ročník
Přednášky z historie dávné i nedávné jsou uspořádány v
hodinových blocích po třech tématech. Program bude vyvěšen u
hlavního vstupu do Alžbětiných lázní.

VÝSTAVY
Hala Dvory
29. 10. – 7. 12. První republika
Vernisáž 29. 10. v 17.00 hodin, součástí vernisáž je přednáška
Mgr. Milana Augustina.
28. 11. Doprovodná akce: Historický seminář
Program: 1. Počátek první republiky a průběh jejího zrodu na
Karlovarsku, 2. Školství po roce 1918 v našem regionu - menšinové české školství, 3. Konec První republiky – Habartov 1938.
Pořádáno k 100. výročí vzniku republiky.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

A-klub
1.11. – 31. 12. Když zvířata pomáhají
Výstava Hipocentra Pája – fotografie a obrázky.

Historický seminář KARLA NEJDLA
Společenský sál Alžbětiných lázní, Smetanovy sady

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
5. 11. - 30. 11. Pel-mel III.
V pořadí již třetí výstava zajímavých fotografií Františka Panochy v
prostorách MěK KV, 1. p.
5. 10. - 31. 12. Skautská pošta
Celorepubliková soutěž, materiály je možné získat v knihovnách
do 21. 12. 2018, více info na www.skautskaposta.cz
5. 10. – 16. 11. Lázně za 100 let?
Výtvarně-literární soutěž k 100. výročí založení republiky vyhlásila
Městská knihovna KV společně s galerií SUPERMARKET WC pro
všechny žáky základních škol, více info na www.mestskaknihovnakv.cz. Vítězné práce posílejte na adresu i.hrebikova@
mestskaknihovna.cz nebo osobně doneste na kteroukoli pobočku
Městské knihovny KV.
6. 11.
17.00 Severní stěna Eigeru v zimě
Cestopisná přednáška horolezce, fotografa a cestovatele
Čestmíra Lukeše.

Pobočka Lidická
do 9. 11. OMNIS
Výstava fotografií Adély Turanové.
PŘEDNÁŠKY
Sál Dvory
8. 11.
17.00 Židovské památky v Karlovarském kraji
Lektor Chaim Kočí, Rituální správce NŽH Praha, Chevra Kadiša
ČR
15. 11. 17.00 Významné osmičkové roky 20. století a
jejich odraz v našem regionu - 1948
Přednáška PhDr. Jakuba Formánka. Pořádáno k 100. výročí
vzniku republiky.
22. 11. 17.00 Architektura v severozápadních Čechách 1918-1938
Pořádáno ve spolupráci s Biblio. Lektor: Mgr. Lubomír Zeman.
29. 11. 17.00 Etologie goril v podmínkách ZOO Praha
Přednáška Jana Bedřicha.
Pobočka Lidická
6. 11.
16.30 Co možná nevíte o Karlovarském kraji
Přednáška Gerdy Lorenzové. Pořádáno u příležitosti vydání stejnojmenného sborníku příspěvků z Kolokvií českých, moravských
a slovenských bibliografů.
15. 11. 10.00 Svět cirkusu v díle Františka Tichého
Další část cyklu přenášek pro seniory. Lektorka Božena Vachudová - kurátorka sbírek Galerie umění Karlovy Vary.
LITERÁRNÍ POŘAD
Pobočka Lidická
16. 11. 18.00 Samý kecy…
Mezinárodní den poezie 11. – 25. 11. Motto ročníku: Nebát se…
Festival autorského čtení.
Oddělení pro handicapované
28. 11. 14.00 Čtení do ucha
Hlasité čtení nejen pro ty, kterým zrakový handicap znemožňuje
číst tištěný text.
PRO ŠIKOVNÉ RUCE
A-klub:
6., 13., 20., 27. 11. 16.00 Relaxujeme při pletení a háčkování
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PRO DĚTI
Oddělení pro děti
15.00 – 17.00 Páteční hrátky
9. 11.
Turnaje ve stolních hrách a vědomostních soutěžích pro děti od 7
let. Turnaj ve hře Cink!
10. 11. 10.00 – 12.00 Za pohádkou do knihovny
Přibližujeme malým čtenářům klasické pohádky prostřednictvím
výtvarných dílniček, soutěží a hlavně čtení… Tentokrát na téma
Sněhová královna.
23. 11. 15.00 – 17.00 Páteční hrátky
Turnaje ve stolních hrách a vědomostních soutěžích pro děti od 7
let. Vědomostní hra Bingo!
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO STUDENTY SŠ
A-klub
Závazná rezervace místa v jednotlivých aktivitách na vodickova@
knihovnakv.cz.
5., 12., 19., 26. 11. 16.30 Literatura je nudná
Lektor Teodor Kravál.
6., 13., 20., 27. 11. 17.00 Evoluce žurnalistiky
Lektorka Barbora Šmudlová.
6., 13., 20., 27. 11. 16.00 Hraní společenských her
Naučte se hrát společenské hry pod vedením Jana Šimka.
7., 14., 21., 28. 11. 16.30 Divadelní workshop
Lektorka K. Štěpánková.
7., 14., 21., 28. 11. 17.00 Umění prezentace
Lektorka P. Jungmanová.
7., 14., 21., 28. 11. 16.00 Lektorování výtvarných dílen pro
děti
Lektorka Romana Vlčková.
1., 8., 15., 22., 29. 11. 16.30 Storytelling v popkulturní
literatuře
Lektor Teodor Kravál.
ÚNIKOVÁ HRA
A-klub Dvory
Každé úterý a pátek od 16.00 a od 17.30 Strážce
příběhů / Zabijačka
Můžete si vybrat, obě hry jsou založené na literatuře. Hlásit se
můžete na www.utecknize.cz.
HERNÍ KLUB
A-klub Dvory
15.00
Herní klub
každý čtvrtek
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských
deskových her.
ŽIVOTNÍ STYL
Vzdělávací centrum
16.00 – 18.00 Trénování paměti
7. 11.
Pro maminky pečující o malé děti. Lektor Ing. Aleš Procházka.
Sál Dvory
21. 11. 10.00 – 17.00 Fler market
HUDEBNÍ POŘAD
Pobočka Lidická
23. 11. 16.30 – 17.30 Setkání s muzikoterapií
Přijďte si vyzkoušet zábavné hraní ve skupině. Vše povede
dobrovolnice Světlana Hrušovská.
PROMÍTÁNÍ
A-klub
17.30 Ozvěny Ekofilmu v Karlových Varech
9. 11.
Nesmrtelný les.
Ve vybrané pátky v měsíci Vás srdečně zveme na promítání ozvěn
filmového festivalu EKOFILM, který je jedním z mezinárodních
filmových festivalů o životním prostředí s nejdelší tradicí.
23. 11. 17.30 Ozvěny EKOFILMU V KARLOVÝCH
VARECH
Malí superhrdinové přírody.
PRO SENIORY
Pobočka Lidická
6., 29. 11. 10.00 – 12.00 Literární klub seniorů

KOSTEL SV. ANNY

e-mail: olga_gebauerova@czh.salvationarmy.org
web: www: armadaspasy.cz

Otovická 59, 360 10 Karlovy Vary - Sedlec
tel.: 608 072 516, www.kostelsedlec.cz, kurka.kv@gmail.com

Filmová kavárna (filmy s poselstvím)
vždy první pátek v měsíci - PŘES PRÁZDNINY ZAVŘENA!
Bohoslužba každou neděli od 15:00 (Západní 63).

19.00 Od Hubičky k Rusalce
6. 11.
Koncert k 100. výročí vzniku Československa. Účinkují: Lucie
Silkenová - soprán, Jan Dušek - klavír / varhany. Program: operní
árie a písně českých hudebních velikánů B. Smetany, A. Dvořáka,
L. Janáčka. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit
na opravu kostela. Akce se koná za podpory Statutárního města
Karlovy Vary.
16. 11. 19.00 Koncert skupiny Uriah Heep KV
Jedinečný koncert karlovarské rockové skupiny Uriah Heep
sestavený z největších hitů slavné skupiny v komorním prostředí
sedleckého kostela.

STUDIO ŽIVA – jógové studio pro ženy
Varšavská 1197/6, Karlovy Vary, mezi Městskou tržnicí a Alžbětinými lázněmi
www.studioziva.cz, tel.: 724 241 285, vorlovasarka@seznam.cz
Pondělí 17:00, středa 8:00, čtvrtek 18:30 Jóga pro ženy (jemná
jóga i pro začátečnice)
Středa 16:00, pátek 8:00 Vinjasa (dynamičtější styl jógy)
Úterý 19:30 Jin jóga (hluboce relaxační jóga)
Úterý 8:00, čtvrtek 17:00 Hormonální jóga (opakovací lekce)
Čtvrtek 9:00 Ženské meditace Mohendžodáro
10. – 11. 11.
		
12. 11. 18.45
		
17. 11.		
		
21. 11. 18.00
		
		
27.11. 18.00
		

Hormonální jóga pro ženy
Víkendový seminář.
Čakry v barvách duhy
Začátek kurzu.
Tajemství pánevního dna 2
Celodenní seminář.
Psychosomatika zubů
a alternativní péče o ně
Přednáška s MUDr. Jindrou Kubínovou.
Keltská jóga Wyda
Začátek kurzu.

WLAŠTOVKA KARLOVY VARY
Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary
tel: 777 724 869, e-mail: tolarova@wlastovka.cz, www.
wlastovka.cz
17. - 18. 11.
Kurz šití celoročních bot
Info a přihlášky na tolarova@wlastovka.cz nebo 777 724 869.

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU
Malá školka – Dětská skupina a mateřské centrum Pohádka pro
Wlaštovku, Lidická 398, Karlovy Vary – Drahovice, tel: 608 300
991, e-mail: pohadka@wlastovka.cz
7. 11.
14. 11.
21. 11.
28. 11.

Martinská lucerna
Vážky z javoru
Práce s hlínou
Adventní věnec

Dílničky se konají vždy ve středu od 9 do 12 hodin. Jsou vhodné
a uzpůsobené rodinám s dětmi. Provázet Vás budou lektorky
MC Pohádka pro Wlaštovku Radka Jiroušková, Martina Petrová
a Jana Lewi. Cena za pobyt v MC je 70 Kč/rodina (materiál
v ceně). Nabízíme možnost společného oběda, ten je třeba
objednat vždy nejpozději v pondělí na pohadka@wlastovka.cz
nebo tel: 737 857 249.

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

www.farnoststararole.cz; www.akavar.webzdarma.cz

odbor Slovan Karlovy Vary
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270

Na faře v Rybářích
16. 11. 19.00 Aktuální proměny evropské spirituality
Přednáší teolog a pedagog Mgr. Jáchym Gondáš.

3. 11.
10. 11.
17. 11.
24. 11.
1. 12.

Ze Žlutic do svahů nad řekou Střelou
Chebsko: Zámek Kopaniny na Ašsku
Přírodní park Džbán III.: Konětopy – Mutějovice
Karlovarsko: Hrad Hartenštejn u Bochova
Za Santinim z kláštera Mariánská Týnice
do kláštera Plasy

ARMÁDA SPÁSY
Karlovy Vary, Jugoslávská 16, mobil: 773 795 028

BOHOSLUŽBY
Apoštolská církev
Západní 63, Karlovy Vary, mobil 777801350,
e-mail : info@cirkevvary.cz.
Bohoslužba každou neděli od 10 hodin.
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 29A, telefon: 732 957 261
e-mail: karlovy.vary@cb.cz,www.cb.cz/karlovy.vary/
Protidrogová poradna v pondělí 19: až 21:00.
Dětský klub AWANA v úterý 16:30.
Biblické večery ve čtvrtek v 18:30.
Setkání mládeže v pátek v 18.
Bohoslužba (i pro děti) v neděli v 9:30
Centrum buddhismu Diamantové cesty
Karlovy Vary, Jaltská 15, 4. patro
telefon: 602 627 120, 777 712 677
Církev českobratrská evangelická
Evangelický farář Martin T. Zikmund,
Zahradní 898/33, 360 01 Karlovy Vary,
E-mail: karlovy-vary@evangnet.cz, tel. 734 222 029
Biblická hodina - úterý 15.30 v Domě s pečovatelskou službou,
Východní 16, Karlovy Vary
Bohoslužby každou neděli od 9:15
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.
Hector Berlioz: Letni noci (Les Nuits d´été), op. 7
Anton Bruckner: Symfonie č. 2 c moll
Karla Bytnarová – mezzosoprán
Martin Lebel – dirigent
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Plavci Slovanu přivezli
z Chomutova 13 medailí

Patnáct plavců z karlovarského oddílu TJ Slovan
se letos zúčastnilo Velké ceny Chomutova, mezi
nimi i dvojnásobné mistryně České republiky
z letního mistrovství staršího žactva, tedy Nicole
Harmašová, Karolína Juštíková, Karolína Kotlánová
a Viktorie Meruňková. A v Chomutově znovu dokázaly, že do zimní sezony nastupují ve výborné formě.
V konkurenci dospělých reprezentantek Simony
Baumrtové – Kubové, Petry Chocové a dalších se
čtrnáctiletá Nicole Harmašová probojovala třikrát
do finále open a v disciplíně 100 a 200 metrů
znak a 100 metrů prsa svou kategorii s přehledem
vyhrála.
Dvanáctiletý Dominik Banzet v Chomutově star-

28

krl° LISTOPAD

toval v osmi disciplínách, na stupně vítězů si došel
celkem šestkrát. Skvěle se prezentoval i sedmnáctiletý dorostenec Semen Dunaiev, který trať 100
m volným způsobem dokázal zdolat za 0:54,96
sekund, což se v historii oddílu ještě žádnému
plavci nepodařilo.
Za zmínku určitě stojí výkony Štěpánky Bauerové
a Viktorie Meruňkové, které se také probojovaly do
prestižních finálových závodů.
Napříč všemi kategoriemi si karlovarští plavci přivezli z Chomutova celkem 13 medailí. Plavce čekají
na podzim přípravné a kvalifikační závody, které
vyvrcholí v prosinci mistrovstvím republiky.

Aleše Pachta, hlavní trenér SnKV

Začíná badmintonová
liga pro veřejnost
V Karlových Varech od listopadu začne nová badmintonová liga s názvem Vaše liga, která je určená
pro širokou veřejnost. V Česku ji každý měsíc hraje
přes 1600 hráčů v pěti sportech a teď nově přichází
také do Karlových Varů. Zatím bude spuštěna
liga v badmintonu a to jak pro jednotlivce, tak ve
čtyřhrách.
Přihlášení hráči nebo dvojice dostanou každý měsíc
4 soupeře a sami se pak domlouvají na místě i čase
odehrání zápasů. Její hraní je tak velmi flexibilní.
„Hráči si domlouvají termíny zápasů přímo na webu
vaseliga.cz a mohou je odehrát v časech, kdy jim
to nejvíce vyhovuje. Naším hlavním partnerským
centrem je nově otevřené badmintonové centrum
Sports Resort Gejzírpark se šesti kurty, kde hráči
mohou využít slevy. Po odehrání zápasů si hráči
na webu sami zapisují výsledky, sledují svoji pozici
v lize, aktuality a také svoje statistiky,“ vysvětluje
fungování ligy Petr Lundák, její karlovarský správce.
Vaše liga se původně vyvinula z ligy pro studenty,
v největší amatérskou ligu ve sportech, které
organizuje. Je vhodná jak pro pokročilejší hráče,
tak pro začátečníky. Každý si v ní najde vyrovnané
soupeře. „Ligu jsem vymyslel před jedenácti roky
a pořád mě baví ji hrát. Můžu totiž potkávat hráče
na své úrovni a pořád se zlepšovat,“ říká o úspěchu
Vaší ligy její zakladatel, Tomáš Reinbergr.
Přihlašování do ligy probíhá do konce října na
www.vaseliga.cz.

• INZERCE
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Objekt v tajence patřil od roku 1591 do roku 1876 známému rodu Werndlů, jejichž rodový znak je umístěn v oválné kartuši nad portálem. V roce 1713 byl původní gotický dům přestavěn na jeden z prvních reprezentativních barokních domů ve městě.

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

Odbor kancelář primátora
Mgr. Renata Hybnerová
353 151 470, Moskevská 21
r.hybnerova@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
JUDr. Ing. Dana Sárová Ph.D., LL.M.
353 151 227, Moskevská 21
d.sarova@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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NoviNky z AsklepioNu

No. 1
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oMlAzeNí A odstrANěNí pigMeNtAcí
ve zvýhodNěNéM bAlíčku zA 6 240 kč
ipl (iNteNzivNí pulsNí světlo) + ipl s frAkčNíM
lAsereM neBo rAdiofrekveNce eMAtrix
Top laserová ošetření pro odstranění pigmentových skvrn,
vyhlazení vrásek a nastartování tvorby kolagenu. Vhodnou
kombinaci vám vybere dermatoložka podle stavu vaší
pokožky. nabídka je platná pouze do 15. 11. 2018
podpořte svou iMuNitu MegAdávkou
vitAMíNu c v iNfuzích
Pomáhá také proti únavě, oparům, špatné pleti a mnoha
dalším neduhům. Vitamíny v infuzích se dostanou přímo
do krve v mnohem účinnějším množství. Přijďte vyzkoušet!
splNíMe i tA NejtAjNější přáNí
vánoční vouchery v hodnotách 500, 1 000, 2 000, 3 000,
5 000 a 10 000 kč zakoupíte již nyní na všech recepcích
Asklepionu nebo si je můžete objednat online.

Asklepion - laser and Asthetic Medicine, www.asklepion.cz
karlovy vary - Hotel Bristol, Sadová 19, +420 353 344 557-8

TOUR
2019

KARLOVY VARY

8. 3. 2019
PA R T N E Ř I

Realistic Arena

19:00
PŘEDPRODEJ
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