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KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY 

Kontaktní informace:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
telefon:  353 151 111
fax.:  353 151 400
ID datové schránky: a89bwi8
e-mail: posta@mmkv.cz
web:  www.mmkv.cz
 www.karlovyvary.cz

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

Rozšířené úřední hodiny občanských agend:
Příjem písemností - podatelna:
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, registr řidičů, registr vozidel, 
evidence obyvatel, matrika, místní poplatky, po-
volení k vjezdu do lázeňského území, parkovací 
karty, obecní živnostenský úřad:
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.
 
Úřední hodiny ostatních agend:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.

Městská policie Karlovy Vary, operační středisko: 
353 153 911
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01 POSTAVAMI NA TITULNÍ STRANĚ
jsou herečka a místní rodačka Magdaléna Hniličková 
(vpravo), stálý host Činohry Karlovarského městské-
ho divadla a jedna z protagonistek nového předsta-
vení „Je úchvatná“ o nejfalešnější zpěvačce všech 
dob Florence Foster Jenkinsové, kterou například ve 
filmu Božská Florence tak mistrně ztvárnila Meryl 
Streep. Ve společném představení činohry KMD a 
Západočeského divadla Cheb se role chopila zdejší 
herečka Kateřina Pokorná (vlevo).

05 VARY ZÁŘÍ
Thermal se proměnil v Hvězdnou bránu, v Dvořáko-
vých sadech se spustila Nebeská bouře, zajímavé 
instalace rozzářily Mlýnskou a Tržní kolonádu, vodní 
stěnou v korytě Teplé prošly Čtyři roční období, 
videomapping na Grandhotelu Pupp připoměl 30. 
výročí Sametové revoluce a na Císařských lázních si 
zahrál Světelný orchestr.

06 ŽÁDOSTI O DOTACE NA ROK 2020
Na sociální péči, kulturu, sport, ale i do dalších 
oblastí budou také v příštím roce směřovat dotace 
z rozpočtu města. Žádosti o poskytnutí finančních 
příspěvků na rok 2020 je nutné podávat už nyní. 
Nejzazším termínem je 31. říjen 2019.

08 PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR JE OTEVŘENÝ
Lokalita Horní nádraží v Karlových Varech už nedělá 
městu ostudu. Od začátku září je v provozu nový 
moderní terminál před nádražní budovou. Město 
kompletní revitalizací prostoru navázalo na stavbu 
lávky na Růžový vrch a také na výstavbu nové 
nádražní budovy a modernizaci nástupišť.

11 HLEDÁ SE DVOREK
Iniciátoři květnové výzvy už znají výsledek. Komise 
složená ze zástupců spolku Vzbuďme Vary, Kanceláře 
architektury města Karlovy Vary a spolku Bieno, 
vybrala ze čtrnácti přihlášených vnitroblok mezi 
ulicemi Sokolovská, Hybešova, Šmeralova a Roháče 
z Dubé v Rybářích.

22 JAZZFEST 2019
Hlavními hvězdami budou americký kytarový virtuoz 
jedinečného stylu Oz Noy, zejména s ním hrající 
bubeník Dennis Chambers a supernova newyorské 
moderní jazzové scény, saxofonistka a zpěvačka 
Camille Thurman.

28 VRACÍ SE VOLEJBALOVÁ EXTRALIGA
Do startu extraligové sezony zbývá volejbalistům 
Karlovarska ještě pár dní, v prvním kole nejvyšší 
soutěže přivítají v sobotu 5. října mužstvo Zlína. 

06
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• STALO SE / STANE SE

FARMÁŘSKÉ TRHY NABÍDNOU SEZÓNNÍ 
PRODUKCI
Sezónní ovoce a zelenina, mléčné i uzenářské 
výrobky, bylinky a koření, pečivo a další produkty 
regionálních producentů i farmářů z úrodných krajů 
budou v průběhu října k dostání na farmářských trzích 
hned dvakrát. Vždy v pátek 4. a 18. října před Tržnicí. 
Prodej začíná v 9 hodin a trvá do vyprodání zásob.

DO ŠKOLY SE V ZÁŘÍ VYPRAVILO 505 PRVŇÁČKŮ
Poprvé do školy se 2. září vypravilo 505 prvňáčků. 
A letos poprvé město všem svým základním školám 
poskytlo příspěvek na pomůcky pro žáky do 1. tříd, 
aby se rodičům snížily náklady na vybavení malých 
školáků. U prvního zvonění prvňáčků na ZŠ 1. máje 
ve Dvorech byla i primátorka města Andrea Pfeffer 
Ferklová, která dětem přinesla drobné dárky. 

HVĚZDÁRNA UPRAVUJE PROVOZ KVŮLI 
OPRAVÁM
Nutné opravy a rekonstrukce objektu Hvězdárny a ra-
dioklubu lázeňského města Karlovy Vary si vyžádaly 
dočasné úpravy provozu, od začátku září se promítání 
pro děti a mládež přesunulo z hlavního sálu do impro-
vizované klubovny přibližně pro skupinu do 12 osob. 
„Dočasně jí budeme využívat hlavně pro pohádkové 
pozorování pro děti,“ říká ředitel Miroslav Spurný. 
Kvůli chybějícímu vytápění to tak podle něj půjde do 
konce října. Opravy na hvězdárně již ovšem začaly. 
Dělá se ohradník proti prasatům, měnit se bude kotel 
a následně se bude řešit i oprava střechy.

DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVEN-
SKÉHO STÁTU
28. října uspořádá město Karlovy Vary tradiční 
vzpomínkové shromáždění u příležitosti Dne vzniku 
samostatného československého státu. Slavnostní akt 
se uskuteční v den státního svátku, tedy v pondělí 28. 
října v 10 hodin u sochy Tomáše Garrigua Masaryka 
na stejnojmenné karlovarské třídě.

KOUZLO VEČERA NA GOETHOVĚ VYHLÍDCE
V sobotu 26. října se vám naskytne nebývalý výhled 
z Goethovy vyhlídky. První turistická sezóna na 
zrekonstruované a nově otevřené rozhledně na Výšině 
věčného života bude zakončena noční vyhlídkou. 
Objekt bude otevřený mimořádně až do 23 hodin. Po 
zimní přestávce bude Goethova vyhlídka zpřístupněna 
opět na jaře.

ZASTUPITELSTVO SE OPĚT SEJDE 22. ŘÍJNA
V říjnu se opět sejde karlovarské zastupitelstvo. 
Jednání v sále Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve Dvorech se uskuteční 22. října od půl deváté ráno 
a jeho průběh je možné sledovat přímo v sále nebo 
prostřednictvím on-line přenosu na webu magistrátu. 

VEDENÍ MĚSTA MÁ NOVÉHO ČLENA
Dosavadní 1. náměstkyně primátorky Hana Zemanová 
se rozhodla z rodinných důvodů rezignovat na členství 
v radě města a uvolněnou pozici zastává od začátku 
září Josef Kopfstein. Do gescí nového náměstka 
primátorky spadá správa městského majetku, oblast 
školství a tělovýchovy a řada městských organizací 
a společností jako je Kancelář architektury města, 
Alžbětiny lázně nebo KV City Centrum. Funkci 1. ná-
městka primátorky převzal Tomáš Trtek.

V TUHNICÍCH JSOU KURTY NA BEACHVOLEJBAL
Volejbalový klub Karlovy Vary vybudoval v areálu 
v Tuhnicích kurty na beachvolejbal. Na pořízení písku 
přispělo klubu město částkou zhruba 300 tisíc korun. 
Slavnostního otevření se vedle řady volejbalových 
nadějí, malých i velkých sportovců, zúčastnila pri-
mátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová 
a česká tenisová hvězda, finalistka grandslamového 
turnaje v Paříži Markéta Vondroušová. Kurty budou 
využívat nejen členové volejbalového klubu a dalších 
sportovních organizací, ale zahrát si na nich může 
i široká veřejnost.

JEDEN DEN V ROCE TOLERANCE
Tržní kolonáda se stala dějištěm Jednoho dne v Roce 
tolerance. Pro zastávku celosvětové kampaně, která 
představuje Spojené arabské emiráty, pomáhá 
bořit mýty, předsudky a vyzývá k úctě ke kulturním 
rozmanitostem, si naše město vybral velvyslanec SAE 
v Praze Abdulla Mohamed Almaainah. Návštěvníci 
mohli mimo jiné ochutnat arabskou kávu a pečivo.



5

VARY° ZÁŘÍ 2019
Festival světla přitáhl také letos do města deseti tisíce 

návštěvníků. Dvoudenní přehlídka nabídla sedm různých 

instalací od multimediální show na budovách, přes projekce na 

plátně i vodní stěně až po světelné instalace na kolonádách. 

Interaktivní podívanou letos doplnila také hudební vystoupení 

a další doprovodný program.

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

Děkujeme partnerům za významnou podporu 4. ročníku festivalu "VARY°ZÁŘÍ".



6   krl° ZÁŘÍ

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

Žádosti o dotace na rok 2020 
je nutné podávat už nyní
Na sociální péči, kulturu, sport, ale i do dalších 
oblastí budou také v příštím roce směřovat 
dotace z rozpočtu města. Žádosti o poskytnutí 
finančních příspěvků na rok 2020 je nutné 
podávat už nyní. Nejzazším termínem je 31. 
říjen 2019. 

Poskytování účelových neinvestičních dotací se řídí 
zásadami, které najdou zájemci na webu magistrá-
tu www.mmkv.cz/dotace. 

Žádosti zasílejte do 31. 10. 2019 na příslušné 
odbory, které jednotlivé dotační tituly administrují, 
a to prostřednictvím podatelny Magistrátu města 
Kalovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Kalovy Vary. 
K podání žádosti je možné využít také datovou 
schránku (ID a89bwi8) nebo emailovou adresu 
podatelna@mmkv.cz. V tomto případě je nutný 
elektronický podpis nebo následné písemné 
doručení žádosti do 10 pracovních dnů od jejího 
podání emailem. Tiskopisy žádostí jsou ke stažení 
na webu a jejich tištěná podoba je dostupná u jed-
notlivých odborů magistrátu.
 
DOTACE DO OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE 
A ZDRAVOTNICTVÍ
Cílem neinvestiční dotace je finanční podpora 
organizací (především nestátních neziskových or-
ganizací), které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost 
v sociální a zdravotní oblasti pro občany města 
Karlovy Vary. 
Administrátorem žádostí je odbor sociálních věcí - 
Anna Bartáková (budova magistrátu U Spořitelny 2, 
kancelář č. 205) tel. 353 152 569. 

DOTACE DO OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY 
A PROTIDROGOVÉ PREVENCE
Cílem neinvestiční dotace je finanční podpora fy-
zických a právnických osob, které vyvíjí činnost za-
měřenou na potlačování kriminálních a negativních 
sociálně patologických jevů a prohloubení pocitu 
bezpečí občanů na území města Karlovy Vary. 

Administrátorem žádostí je odbor sociálních věcí - 
Anna Bartáková (budova magistrátu U Spořitelny 2, 
kancelář č. 205) tel. 353 152 569. 

DOTACE PRO OBLAST MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ 
A PROPAGACE MĚSTA
Cílem neinvestiční dotace je rozvoj mezinárodní 
spolupráce dle koncepce zahraniční politiky města 
Karlovy Vary. 
Administrátorem žádostí je odbor kancelář primá-
tora města – Kamila Vaňkátová (budova magistrátu 
Moskevská 21, kancelář č. 413), tel. 353 151 228.

DOTACE PRO OBLAST LÁZEŇSTVÍ 
A CESTOVNÍHO RUCHU
Cílem neinvestiční dotace je podpora rozvoje lá-
zeňství a cestovního ruchu ve městě Karlovy Vary. 
Administrátorem žádostí je odbor kancelář primá-
tora města – Kamila Vaňkátová (budova magistrátu 
Moskevská 21, kancelář č. 413), tel. 353 151 228.

DOTACE NA SPORT A TĚLOVÝCHOVU 
A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Cílem dotace je finanční podpora žadatelů, kteří 
působí na území města Kalovy Vary nebo mají 
místo trvalého pobytu, místo podnikání nebo sídlo 
na území EU a jsou pořadatelem konkrétní akce 
v oblasti tělovýchovy a sportu na území města 
Karlovy Vary.  
Administrátorem žádostí je odbor kultury, školství 
a tělovýchovy - Gabriela Hazuchová (budova 
magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 234), tel. 
353 151 122.

DOTACE NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT 
Cílem dotace je finanční podpora žadatelů, kteří 
působí na území města Kalovy Vary nebo mají 
místo trvalého pobytu, místo podnikání nebo sídlo 
na území EU a jsou pořadatelem konkrétní kulturní 
akce na území města Karlovy Vary.  
Administrátorem žádostí je odbor kultury, školství 
a tělovýchovy - Jana Plevová (budova magistrátu 
Moskevská 21, kancelář č. 332), tel. 353 151 277.

DOTACE NA OBNOVU A ZACHOVÁNÍ PAMÁTEK
Cílem dotace je finanční podpora kulturních pa-
mátek a památkově chráněných objektů na území 
města Karlovy Vary. Poskytnutí příspěvku je vázáno 
finanční spoluúčastí vlastníka kulturní památky 
nebo památkově hodnotného objektu. 
Administrátorem žádostí je odbor kultury, školství 
a tělovýchovy -  Vladimíra Kalvodová (budova 
magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 237), tel. 
353 151 344.

Výzva majitelům kulturních památek
Vlastníci kulturních památek umístěných v Městské památkové rezervaci Karlovy Vary mají i v letošním 
roce možnost požádat si o finanční příspěvek z Ministerstva kultury ČR. Jedná se o dotační titul „Pro-
gram regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ pro kalendářní rok 
2020. O finanční příspěvek mohou vlastníci zažádat prostřednictvím zástupců místní pracovní skupiny 
pro Program regenerace městské památkové rezervace Karlovy Vary. Bližší informace o podmínkách 
tohoto dotačního titulu podá pracovnice odboru kultury, školství a tělovýchovy – Vladimíra Kalvodová (tel. 
353 151 344, mobil: 774 098 243, e-mail: v.kalvodova@mmkv.cz). Konečný termín pro podání žádostí je 
stanoven na 15. 10. 2019.

Foto: Ryszard Walica
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

Karlovy Vary se stávají prvním 
Městem bez kouře v ČR

Karlovým Varům – jako nejvýznamnějšímu lá-
zeňskému městu u nás – záleží na zdraví obyvatel 
i návštěvníků. Proto se rozhodly stát se prvním 
„Městem bez kouře“ v České republice. „Chceme 
být ještě zdravějším a úspěšnějším městem – 
inspirací pro Českou republiku i města v dalších 
zemích. Chceme podpořit naše zaměření na zdraví, 
lázeňství a zdravý životní styl,“ řekla k plánu města 
při jeho představování primátorka Andrea Pfeffer 
Ferklová. 

Ten znamená především více aktivit v oblasti 
edukace a prevence proti kouření cigaret. 
Znamená to také aktivity zaměřené na stávající 
dospělé kuřáky cigaret s cílem, aby s kouřením 
cigaret přestali nebo – pokud by jinak pokračovali 
v kouření – dali raději přednost méně rizikovým 
alternativám.

Pro naplnění projektu počítá magistrát se 
spoluprací s řadou dalších subjektů. Jedním z nich 
je i společnost Philip Morris ČR, která se zástupci 
města podepsala Memorandum o spolupráci. To 
mimo jiné vymezuje oblasti, v nichž Philip Morris 
ČR pomůže městu omezit a minimalizovat negativ-
ní dopady kouření. 

„Myšlenka projektu Město bez kouře a iniciativa 
magistrátu se nám líbí, neboť doplňuje naši vlastní 
vizi UNSMOKE a může být inspirací v oblasti pre-
vence kouření i pro další města v rámci ČR,“ říká 
Petr Šebek, ředitel komunikace Philip Morris ČR.

Philip Morris ČR se již také některými konkrét-
ními kroky přihlásil k naplňování strategie Města 
bez kouře. „Jako partner filmového festivalu jsme 
například podpořili pofestivalový úklid města, 
financujeme nákup nových í odpadkových košů 

a podílíme se také na výrobě informačních letáčků 
zaměřených na prevenci kouření cigaret,“ doplňuje 
Petr Šebek.

Do projektu Karlovy Vary - Město bez kouře se 
zapojily ale i další subjekty. Jedním z partnerů 
je také karlovarská sekce Asociace hotelů a re-

staurací ČR, která připravila program, během 
něhož se návštěvníci – dospělí kuřáci - Karlových 
Varů mohou seznámit a vyzkoušet si zařízení na 
zahřívání bezdýmných tabákových výrobků. Do této 
aktivity jsou zapojeny hotely Imperial, Sansoucci 
Spa resort a hotel Čajkovskij.

Kam se obrátit pro další informace
Společnost pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz
Národní linka pro odvykání kouření 800 350 000  www.bezcigaret.cz

Další užitečné odkazy: www.stop-koureni.cz, www.odvykani-koureni.cz, www.unsmokeyourworld.com

DISKUSNÍ FÓRUM
Podzimní série začíná 
Debaty s obyvateli města mají pokračování. 
Letošní série diskusních fór má před sebou ještě 
tři zastávky. Na všech bude řeč rozvoji karlo-
varských čtvrtí, o podnětech a názorech jejich 
obyvatel. Do debat se zapojí představitelé města 
i zástupci městských organizací a magistrátu. 
Začátky jsou stanoveny vždy na 17. hodinu. 

Termíny podzimní série místních diskusních fór:
30. 10. 
Tuhnice, centrum, lázeňská část 
(jídelna ZŠ Dukelských hrdinů – ul. Jízdárenská)
6. 11. 
Rybáře (jídelna ZŠ Konečná)
13. 11. 
Sedlec, Rosnice, Čankov 
(restaurace U Kaštanů – Rosnice)
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Obnova chodníků a silnic ve městě pokračuje
Na mnoha místech Karlových Varů pokračovala 
v září obnova chodníků a silnic. Další práce na 
opravách a rekonstrukcích budou pokračovat také 
v říjnu. Rozbité povrchy za nové měníme na hlavních 
tazích i na komunikacích a chodnících v okrajových 
částech města.

Koptův most
Jak nový a v plném provozu už je Koptův most. Spoj-
nice na Čertův ostrov, která byla ve špatném stavu 
a v chodníkové části dokonce propadlá, má za sebou 
kompletní rekonstrukci. Vrchní část mostu byla úpl-
ně odstraněna a nahrazena novou. Nosná konstruk-
ce, spodní části i zábradlí prošly sanací. Obnoveny 
byly chodníky a bezpečnější přecházení zajistil větší 
středový ostrůvek. Na rekonstrukci ještě naváže ce-
loplošná oprava špatného povrchu v křižovatce před 
Koptovým a sousedním Ostrovským mostem.

Škroupova ulice
Výraznou proměnou prochází Škroupova ulice v lá-
zeňské části města. Staré lampy veřejného osvětlení 

tam nahradily nové rustikální, které lépe zapadají 
architektury lokality nad divadlem. Kompletní 
celoplošnou opravou ještě pochází povrch místní 
komunikace i chodníku.

Chodníky a místní komunikace
Nový povrch dostala Husova ulice ve Staré Roli na 
cestě k místnímu hřbitovu. Opravené chodníky mají 
nově obyvatelé Maďarské ulice v Drahovicích a Ple-
šivecké na Růžovém vrchu. Finišuje také celoplošná 
oprava povrchů sítě chodníků ulice U Koupaliště.

Parkoviště
V souvislosti s kandidaturou Karlových Varů na zápis 
do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO 
a očekávaným přílivem turistů navyšuje město 
parkovací kapacity pro zájezdové autobusy. 
Opravou a úpravou prošly dvě parkovací plochy 
v Polské ulici v Drahovicích. Výše položené parko-
viště dostalo nový povrch a vodorovné značení a je 
vyhrazeno pro stání osobních vozidel. Pojme jich 
bezmála devadesát. Spodní část má také nové vo-
dorovné dopravní značení a je určena pro autobusy. 
Pro odstavení autobusů bude nově sloužit také plo-
cha u atletického stadionu v Tuhnicích, za objektem 
někdejších technických služeb na Západní ulici. Zde 
bylo vytvořeno 26 stání pro autobusy.

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Přednádražní prostor je otevřený
Lokalita Horní nádraží v Karlových Varech už nedělá 
městu ostudu. Od začátku září je v provozu nový 
moderní terminál před nádražní budovou. Město 
kompletní revitalizací prostoru navázalo na stavbu 
lávky na Růžový vrch a také na výstavbu nové 
nádražní budovy a modernizaci nástupišť. Výstavba 
nového dopravního uzlu a rekonstrukce přilehlých 
komunikací stála bezmála 40 milionů korun, téměř 
30 milionů ale pokryjí dotační prostředky z fondů EU.
Během deseti měsíců zde vznikly nové komunikace, 
chodníky, schodiště, nástupiště pro autobusy a 62 
parkovacích míst. Čtyři stání jsou vyhrazena pro 
krátkodobé zastavení pro vystoupení a nastoupení 
cestujících mířících na vlakové nebo autobusové 
spojení. Nechybí ani vyhrazená parkoviště pro 
vozidla TAXI a držitelů průkazu ZTP/P.
Výraznými funkčními prvky jsou prosklené přístřešky 
na autobusových zastávkách, přístřešek pro umís-
tění kol a lampy veřejného osvětlení. Rekonstrukcí 
prošly také obě příjezdové komunikace z Nákladní 
ulice. Součástí dopravního uzlu bude také veřejná 
dobíjecí stanice pro elektromobily a finální podobu 
celému prostoru dají sadové úpravy, které budou 
provedeny během podzimních měsíců.
Díky rekonstrukci a novému uspořádání prostranství 
je v lokalitě upravený dopravní režim. Příjezd pro 
individuální dopravu je veden výhradně po spodní 
spojnici z ulice Nákladní.
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1.10. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. Janatky, 
Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové, 
Krále Jiřího - část

2.10. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Varšavská – část

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

3.10. Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, 
Hynaisova, Raisova, Petřín

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

7.10. Komunikace: Krokova, Lidická, Národní, Gagarinova, 
Maďarská, Jungmannova, Viktora Huga, Čechova, 
Chodská, Kollárova

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

8.10. Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na 
Vyhlídce, Bezručova, Ondřejská (pouze ruční úklid)

9.10. Komunikace: Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, 
Buchenwaldská, Jana Opletala, Sedlecká, Merklínská

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

10.10. Komunikace: B. Němcové, Švermova, Vrchlického 
(od křižovatky s ul. 5. května na konec ulice), 5. 

května (část pod Lidickou ul.), Anglická, Rumunská
11.10.  Komunikace: Kolmá – ruční úklid, Vyšehradská – 

ruční úklid
 Parkoviště: Severní – velké parkoviště, Konečná
14.10. Komunikace: Úzká, Sopečná, Slovanská, Benátská, 

U Ohře, Řadová, Česká, Šikmá, Hradištní, U Brodu, 
Chodovská, Počerny, Starorolská, Cihelní 

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

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

16.10. Parkoviště: Svatošská – parkoviště u zahrádek
 Noční mytí: Varšavská včetně podchodu 

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

17.10. Komunikace: Dobrovského, Jedlová, Partyzánská, 
Horní, Slezská, Korunní, Dykova, Akátová, Sukova, 
V Polích, Větrná, Rolavská (kolem DI Policie ČR), 
Spojovací 

18.10.  Parkoviště: Gagarinova u OD Jednota, Gagarinova 
u domů č.p. 513/28, 506/20, 515/32, u křiž. 
Maďarská - Gagarinova, Národní u domů č.p. 
527/34, 528/36, Lidická u budovy Policie ČR, nám 
Emy Destinové pod novým domem, St. Kysibelská 
Pod Rozvodnou, St. Kysibelská za domem Východní 
1-15, Úvalská za ubytovnou a tři stavebně oddělená 
parkoviště v Úvalské ulici poblíž zastávky MHD 
Blahoslavova

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

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

Republiky 
22.10. Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr. 

Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. 
Horákové, Krále Jiřího - část

23.10. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, 
Varšavská – část

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

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

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

29.10. Komunikace: Požární, Mládežnická, U Koupaliště, 
Čankovská

30.10. Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská, 
Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova

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

R o z p i s  b l o k o v é h o  č i š t ě n í :

Graffiti kontejner je 
na nepotřebné elektro
Už jste viděli originální kontejner na dosloužilé elek-
tro? A už jste ho použili? Graffiti kontejner najdete na 
náměstí dr. M. Horákové v Karlových Varech a můžete 
do něj odhodit nepotřebné elektro, například starý 
telefon, tablet, rádio, kalkulačku... 
Nádobu nainstalovala společnost ASEKOL, která 
v rámci svého projektu „Umění třídit“ připravila pro 
každé krajské město kontejner v neotřelém designu.  
Na realizaci se podíleli výtvarníci a sprejeři pod 
vedením propagátora graffiti Nikoly KHOMY Vavrouse 
(www.khoma.cz). Na karlovarském kontejneru 
najdete prvky inspirované Vřídlem, kolonádami nebo 

filmovým festivalem. Smyslem projektu je podpořit 
třídění a sběr vysloužilého elektra. 
Líbí se vám nový kontejner? Hlasujte pro něj v soutěži 
společnosti ASEKOL na www.umenitridit.cz. V soutěži 
můžete vyhrát některou z atraktivních cen pro sebe 
a 100 tisíc korun pro město na environmentální a jiné 
aktivity. Hlasování probíhá do 13. října.
V Karlových Varech je v současné době rozmístěno 
celkem 22 červených kontejnerů na elektro. Při 
každém svozu, který provádí společnost ASEKOL 
jednou za 8 týdnů, se v nich shromáždí zhruba 4,5 
tuny elektroodpadu.

Do ulic 
vyjede nový 
autovláček

Oblíbená karlovarská turistická atrakce - 
autovláček jezdící údolím Teplé - se dočkala 
generační obměny. Dopravní podnik Karlovy 
Vary pořídil zbrusu novou soupravu, jejíž vozy lze 
uzavřít a vytápět. Díky tomu bude možné vláček 
provozovat v delší sezóně než dosud, prakticky 
i v zimě. „Lokomotiva“ je postavena na podvozku 
IVECO a poháněná motorem na CNG, tedy stlače-
ný zemní plyn, což znamená nízké emise. Pohon 
na CNG používá Dopravní podnik u převážné 
většiny svých autobusů MHD.
Nový vláček má dva tažené vozy, do kterých se 
vejde 50 až 60 cestujících. Jeden oddíl vozu 
má sklopnou lavici, rozšířené dveře a možnost 
připojit kovové nájezdy, a tím umožňuje do vozu 
naložit i vozíčkáře nebo kočárek. Vozy mají 
uzavíratelné dveře. Okna lze otevírat, včetně těch 
čelních. Náklady Dopravního podniku na pořízení 
soupravy činily 4,3 milionu korun bez DPH.
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Hřbitovní správa: Jak dál?
Ve sdělovacích prostředcích se v letních měsících 
objevilo zajímavé vyjádření náměstka primátorky 
Ing. Petra Bursíka ve věci unikátního objektu, 
který je již po mnoho let nevyužívaný. Jde o tzv. 
hřbitovní správu, která se nachází poblíž hřbitova 
v Drahovicích. Občanům města nabízím pohled do 
historie této budovy. 

Počátkem roku 1888 došlo k rozšíření stávajícího 
katolického hřbitova. Již 18.dubna téhož roku ho 
děkan Johann Würl vysvětil. Na konci století přibyla 
do celého komplexu nová márnice. O její stavbě 
rozhodlo městské zastupitelstvo v prosinci 1896. Pů-
vodní náklady byly vypočteny na 42.000 zlatých, ale 
po zpracování projektů se ukázalo, že rozpočet bude 
nutno navýšit. Zastupitelstvo pak uvolnilo 54.700 
zlatých. Nová márnice měla nahradit tu stávající, kte-
rá byla postavena v letech 1873-74 a nacházela se 
před hřbitovem, vpravo u cesty nad bránou. Výstavba 
budovy probíhala od srpna 1899 do srpna 1900. 
Jednopatrový objekt vznikl na levé straně cesty, před 
všemi třemi částmi hřbitova. V levém traktu byly, 
kromě dvou bytů, také kanceláře správce hřbitova, 
místnost pro duchovního, sklad rakví a veřejné soci-
ální zařízení pro muže a ženy. Ve střední části, mezi 
dvěma koridory, byly prostory pro uložení zemřelých 
před pohřbem. V pravém traktu byl v suterénu sklep 
na dřevo a uhlí, v přízemí hala na rozloučení na 

způsob kaple, v patře místnost pro lékaře, umývárna 
a pitevna, desinfekční prostory, výtah. Budova byla 
vybavena kanalizací, přívodem teplé a studené vody, 
odvětráváním a septikem. 
Autorem projektu byl karlovarský rodák, známý 
vídeňský architekt Alfred Bayer. Stavitelem pak další 
karlovarská osobnost – Josef Waldert. Dne 19. září 
1900 bylo nové márnici požehnáno. Je zajímavé, že 
obec Drahovice se proti stavbě márnice původně 
postavila, ale její protest byl nakonec zamítnut. 

V novodobé historii budovu hřbitovní správy měla 
ve své kompetenci Správa lázeňských parků města. 
Její pracovníci zde sídlili až do roku 2003. V dalších 
letech byla občas využívána jen kaple ke smutečním 
obřadům (určitě ještě v roce 2009). Objekt, který je 
jmenovitě zapsán v Ústředním seznamu nemovitých 
kulturních památek České republiky, není v součas-
nosti v dobrém stavu, probíhají na něm jen udržovací 
práce. Nemalé finance každoročně vynakládá město, 
účelový finanční příspěvek poskytlo v roce 2017 
i Ministerstvo kultury. 
Bývalé i stávající vedení města se otázkou rekon-
strukce a následně dalšího využití budovy zabývalo 
a bude zabývat. V roce 2013 se zvenčí objevil nápad 
na přestavbu objektu na penzion pro seniory, v loň-
ském roce přišla radě města žádost o podporu při 
zřízení Muzea zmizelých Sudet, hovořilo se i o galerii, 
případně komerčním využití. Nezbývá tedy nic jiného, 
než věřit, že se najde optimálním řešení, které zabrání 
další devastaci této památky.  PhDr. Zdeněk Musil 

Město zvažuje různé možnosti budoucího využití 
hřbitovní správy. Přivítá i náměty veřejnosti nebo 
zájmových organizací na zajímavé oživení. Jednou 
z variant je převedení objektu do správy zájemce, 
který přijde se zajímavým a životaschopným 
námětem budoucího využití hřbitovní správy.
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Při procházce ulicí I. P. Pavlova nemůže 
pozornému návštěvníkovi uniknout zakřivená 
fasáda budovy, která se vymyká výrazu okolních 
průčelí. Není to pouze její výrazné zaoblení, které 
kopíruje profil ulice, ale i její velmi dobře členěná 
funkcionalistická fasáda, která citlivě reaguje 
na své okolí. Není pochyb, že měřítko a kontura 
budovy byla inspirována klasickým  členěním 
průčelí okolních budov. Sokl, hlavní průčelí 
a ustupující horní podlaží odkazuje na atikové 
(neboli falešné) patro. Předsunuté části průčelí 
po obou stranách budovy zvýrazňují symetrické 
vstupy a dotváří mistrovsky celostní výtvarnou 
kompozici. 
„První plány pro objekt na tomto místě vypraco-
val již v roce 1911 stavitel Ludwig Stainl. Tehdy 
se mělo jednat o novostavbu muzea a úředního 
domu, k realizaci však nedošlo. Nový projekt 
s oblým uličním průčelím připravil roku 1934 
karlovarský architekt Karl Riedel pro novostavbu 
komisařství státní policie v Karlových Varech. 
Stavba probíhala v letech 1936 – 1938. Ale 
již sedm měsíců po otevření se do budovy 
nastěhovalo gestapo. Československý znak 
nad vchodem byl překryt znakem SS, a tak se 
dochoval až do současnosti. Po druhé světové 
válce se do objektu nastěhovaly československé 
bezpečnostní složky. Budova se do dnešních 
dnů zachovala prakticky v nezměněné podobě. 
Pod střechou je více než deset cel s původními 
sklopnými kavalci, stolem a dvěma židlemi. 
Nejčistší příklad prvorepublikové moderny se 

strohým, navíc konkávně vydutým průčelím 
v Karlových Varech.“ uvádí historik architektury 
Lubomír Zeman ve své knize Průvodce architek-
turou Karlových Varů.
Budova, která byla v majetku města a před 
několika roky prodána soukromé společnosti, 
byla po odchodu policie opuštěná, což je osud 
mnoha budov, které ztratily své původní funkční 
využití. S jakými úmysly majitel budovu kupoval, 
není známo. Co se mu ale podařilo získat, je 
odborné posouzení statika, který mu atestoval 
konstrukci o nedostačující stabilitě a únosnosti. 
To je v mnoha případech smrtící verdikt pro ob-
jekt, kterého se chce bouráním zbavit. Otevřená 
křídla oken do uliční fasády a odstraněná krytina 
po celé zadní části střechy naznačuje, že je 
o osudu této mimořádné budovy rozhodnuto. Ko-
lemjdoucí se ale nemůže zbavit dojmu, že s tou 
únosností konstrukce to asi nebude tak „horké“ 
a nyní nastal čas tu stabilitu povětrnostními 
podmínkami ovlivnit.
Budov z meziválečného funkcionalistického 
období, které zpestřují a obohacují obraz města,   
mají Karlovy Vary poskrovnu. Je proto až zará-
žející, že budova, která je nejenom mimořádným 
stavebním odkazem na kvalitní meziválečnou 
architekturu, ale i tichým svědkem politických 
a společenských přeměn uplynulých osmi dekád 
v centrální části památkové rezervace, je teď vy-
stavena vědomému chátrání. Jaká je šance pro 
další proluku v památkově chráněné lázeňské 
čtvrti, ale i v naší kulturní identitě?

Kancelář architektury města 

Policejní ředitelství, 
v němž úřadovalo i gestapo

ÚTERÝ 15. 10. v 18:00
KAM KV°, nám. Dr. M. Horákové 2041, 
Karlovy Vary
Přednáška: PhDr. Jan Vávra, Ph.D. – Za-
hrádkaření ve městě – tichá udržitelnost 
v praxi?

Pěstování potravin na zahrádce je pro někoho 
leda tak zábavou starších generací, pro jiného 
zase vyjádřením světonázoru a pro většinu 
něčím naprosto samozřejmým. Jak se ale na 
zahrádkaření dívají současné společenské 
vědy? Kdo jsou vlastně zahrádkáři a proč to 
dělají? Kolik si toho vypěstují? Můžete na 
své zahrádce přispět k udržitelnému rozvoji? 
Těmto a dalším otázkám se bude ve své 
přednášce věnovat Jan Vávra, jenž se na Eko-
nomické fakultě Jihočeské univerzity zabývá 
sociologií životního prostředí. 

DEN ARCHITEKTURY

STŘEDA 2. 10. v 17:00
Komentovaná procházka po sídlišti Růžo-
vý vrch s architektkou Jitkou Molnárovou 
Růžový vrch – sraz u vchodu Horního nádraží, 
Karlovy Vary

Prostor mezi domy na sídlištích představuje 
velký potenciál pro možné úpravy zvyšující 
standard bydlení a kvalitu života. Co ve ve-
řejných prostranstvích chybí a co by se dalo 
doplnit? Co naopak hrozí za rizika a čemu je 
dobré se vyvarovat? Provází Jitka Molnárová 
(UNIT architekti / Fakulta architektury ČVUT)

PÁTEK 4. 10. v 16:00
Komentovaná procházka Drahovicemi se 
sociálním geografem Adamem Klsákem
Drahovice – sraz u zastávky Slavie 

Procházka po sídlišti Drahovice, které je 
rozmanité co do nejrůznějších forem bytové 
výstavby i vybavenosti. Povíme si něco o za-
jímavostech a uměleckých objektech, které 
zde najdeme. Provází Adam Klsák (Přírodo-
vědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra 
sociální geografie a regionálního rozvoje)
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Iniciátoři výzvy „Hledá se zarostlý dvorek, nevy-
užívaný vnitroblok či zákoutí volající po rekulti-
vaci,“ která byla vyhlášena v květnu tohoto roku, 
již znají výsledek. Komise složená ze zástupců 
spolku Vzbuďme Vary, Kanceláře architektury 
města Karlovy Vary a spolku Bieno, ze čtrnácti 
přihlášených vybrala vnitroblok nacházející se 
mezi ulicemi Sokolovská, Hybešova, Šmeralova 
a Roháče z Dubé v Rybářích (tzv. areál Elite). 
„Máme velkou radost z toho, jaký ohlas výzva 
měla,“ říká Tereza Hadravová ze Vzbuďme Vary. 
„Výzva rezonovala celým městem: přihlášky nám 
přišly z šesti městských částí.“ 

Spolek Vzbuďme Vary se zabývá kultivací veřej-

ného prostoru, podporou kreativity a živého umě-
ní v Karlových Varech. Projekt „Hledá se dvorek“ 
podpořila Nadace pro českou architekturu a jeho 
cílem je zviditelnit potenciál míst, která leží na 
prahu veřejného prostoru – mezi intimní sférou 
domova a plnokrevně veřejným prostorem typu 
náměstí či park. „Cílem projektu je zviditelnit 
existenci těchto často zapomenutých zákoutí, 
upřít pozornost občanů, majitelů pozemků 
i města k těmto místům a otevřít diskuzi o jejich 
možném využití a roli, kterou v celkovém životě 
města hrají,“ upřesňuje Hadravová. 

Důležitou roli při výběru komise sehrála 
skutečnost, že “Elitku” přihlásili nezávisle na 

sobě tři lidé. „Pro úspěšnou obnovu vnitrobloků 
je nejdůležitější najít mezi sousedy klíčové hráče 
– bez nich žádná revitalizace nebude nikdy fun-
govat. Že se sešly hned tři přihlášky ze stejného 
prostoru, je dobré znamení,” říká Bára Týcová 
ze spolku Bieno, který se revitalizaci vnitrobloků 
ve spolupráci s pražskými městskými částmi 
věnuje již několik let. „Jen málokdy je úspěšná 
revitalizace shora,“ dodává Týcová. „Sebelepší 
projekt a drahá obnova může vzbudit nevoli 
a sejít ladem, pokud se na začátku podcení 
komunikace s budoucími uživateli.“ 

Dalšími faktory, které komise brala při výběru 
v potaz, byly motivovanost autora přihlášky 
a jeho či její připravenost se na revitalizaci 
a údržbě aktivně podílet, náročnost vstupních 
úprav a velikost skupiny těch, kdo z úprav budou 
profitovat. 

Pozemek areálu Elitka patří městu. „Velmi 
vítáme iniciativu spolku Vzbuďme Vary, který 
přišel se zajímavým a v dnešní době aktuálním 
nápadem – pomoci obyvatelům jednoho bloku 
oživit prostředí, které jim je nejbližší a které jim 
může zpříjemnit jejich život ve městě, jehož ne-
dílnou součástí je právě veřejný prostor,“ kvituje 
výzvu Karlovarský vnitroblok Petr Kropp, ředitel 
Kanceláře architektury města Karlovy Vary, která 
je partnerem projektu. 

V následujících týdnech ve vybraném dvorku 
proběhne setkání se sousedy. „V této fázi je 
nejdůležitější, aby se ke slovu mělo možnost 
dostat co nejvíce obyvatel z okolí místa,“ říká 
Bára Týcová, která pomůže setkání moderovat. 
„Následovat bude workshop s architektem 
či zahradníkem, na kterém se společně se 
sousedy pokusíme učinit první krok ke změně,“ 
představuje další postup Tereza Dvořáková, šéfka 
spolku Vzbuďme Vary. „Vzhledem k omezeným 
prostředkům můžeme pomoci především s vy-
tvořením komunity sousedů a s drobnou úpravou 
pozemku, s nastartováním změny,” upozorňuje 
Dvořáková. 

Revitalizaci dvorku můžete sledovat na https://
www.vnitrobloky.cz/elitka.

• KAM KV°

Kancelář architektury města 

Hledá se dvorek

Kontakty 
Tereza Hadravová
Vzbuďme Vary
klikyhak@gmail.com, 776878740

Barbora Týcová
Spolek Bieno
baratycova@gmail.com, 608148794

Jana Boukalová
Kancelář architektury města Karlovy Vary,
j.boukalova@kamkv.cz, 72199898449
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Netopýři zaměstnali 
strážníky
Hned dvakrát v jeden den vyjížděli strážníci 
v závěru srpna na žádost občanů k odchytu 
netopýrů. Nejprve oznámila recepční z hotelu 
v Moravské ulici, že jim do kadeřnictví vlétl 
netopýr. Strážníci na místě zvíře odchytili 
a vypustili jej zpět do volné přírody, aniž by se 
stal součástí účesu některé z přítomných dam. 
Utekla sotva hodinka a strážníci vyjížděli opět 
na odchyt netopýrů. Oznámení občana adreso-
vané hasičům bylo na společném operačním 
středisku předáno strážníkům. Původní infoma-
ce o třech netopýrech, kteří se usídlili v bytě 
v ulici Budovatelů, byla po odchytu hlídkou 
zpřesněna na 18 nezvaných hostů. Rovněž 
tento zásah strážníci zvládli na výbornou a ne-
topýři se v pořádku dostali kam patří.

Ujížděl, utíkal… vše marně
V úterní podvečer na začátku září si strážníci 
hned na začátku noční směny všimli u pro-
tijedoucího vozidla za volantem jim dobře 
známé osoby s vysloveným zákazem řízení 
motorových vozidel. Dotyčný zjistil, že se hlídka 
otáčí, přidal plyn a pokusil se vypařit jako 
pára nad hrncem. Strážníci si však hříšníka 
ujet nenechali a ani následný úprk od vozidla 
neměl dlouhého trvání. Strážníci také tady pro-
kázali lepší fyzickou zdatnost (jeden se účastní 
závodů Spartan a druhým je instruktor výcviku 
vypomáhající službě PCO), byť spolujezdec 
potvrdil, že vozidlo řídil opravdový „běžec ama-
tér“. Jedenadvacetiletý muž byl předán pro 
podezření z trestného činu Policii ČR.

• MĚSTSKÁ POLICIE

Letošní prázdniny zakončili preventisté městské 
policie účastí na prázdninovém pobytu dětí z ubyto-
ven, který zajistili pracovníci Armády spásy. Dětem ve 
věku 6 až 15 let, které navštěvují nízkoprahové kluby 
na Úvalské a na Charkovské se věnují soustavně 
od roku 2014. Práve tehdy totiž začal v součinnosti 
s městskou policií fungovat mobilní dětský klub 
MOBIDIK. Na něj pak v roce 2017 navázala činnost 
stacionárního nízkoprahového klubu právě na 
ubytovně v Úvalské ulici a následně i na ubytovně 
v Charkovské.

Pro většinu dětí byl letošní pětidenní pobyt prvním 
opravdovým „táborem“ v životě. Program plný výletů, 
her a soutěží zpestřili také strážníci se svým půl-
denním programem, kdy předvedli nejen vybavení, 
výstroj a výzbroj městské policie, ale snažili se děti 
motivovat ke sportování a smysluplnému trávení vol-
ného času. Přínosem byla také účast dvou asistentů 
prevence kriminality, které děti z ubytoven dobře 

znají, a kteří u nich vzbuzují určitý respekt a zároveň 
působí jako vzor, i ti se do ukázek a sportovního 
soutěžení zapojili.

Celý pobyt byl kladně hodnocen organizátory i stráž-
níky-preventisty, kteří věří, že čas a práce věnovaná 
dětem, které nemají ideální sociální zázemí, se vyplatí.

Prázdniny si užily i děti z ubytoven

Také pro letošní prázdniny si jednotlivé složky IZS 
a městská policie připravily programy na příměst-
ské tábory, které v Centru zdraví a bezpečí během 
měsíců července a srpna organizuje Asociace 
záchranný kruh. Městské policii se letos podařilo 
výborně v programu spojit akci se zábavou a to 
i z toho důvodu, že se zapojili strážníci ze skupiny 
PCO. Děti tak byly přítomny scénkám jako z akčních 
filmů, do kterých se potom sami zapojily. V ukázce 

zadržení nebezpečných pachatelů, kterým se na 
chvíli podařilo prchnout, pomáhaly strážníkům 
zločince vypátrat. Obrovský ohlas měla ukázka 
slaňování a následná možnost vyzkoušet si „skluz“ 
z osmimetrové výšky, který zvládly úplně všechny 
děti. To vše doplnily hry a soutěže, znalostní kvízy 
a jízda na kolech na dopravním hřišti. O tom, že se 
letošní program strážníkům obzvlášť vydařil, svědčí 
pochvaly ze strany dětí, jejich rodičů i organizátorů.

Příměstské tábory v Centru zdraví a bezpečí

Také letos mohli cyklisté jedoucí třetí srpnový 
týden páteřní cyklostezkou podél řeky Ohře 
směrem na Svatošské skály potkat strážníky 
městské policie společně se členy Týmu silniční 
bezpečnosti. Hlídka se ovšem nezaměřila pouze 
na nasazenou přilbu, ale také na to, jakým způso-
bem ji mají cyklisté nasazenou a zda jejich kolo 
splňuje zákonem požadovanou povinnou výbavu. 
Lze konstatovat, že každým rokem se výbava 

cyklistů zlepšuje. Nebyl zaznamenán jediný případ, 
kdy by cyklista mladší 18ti let přilbu neměl a i vět-
šina dospělých přilbu měla. Co se týká povinné 
výbavy, byly největším problémem „odrazky“, 
které chyběly především vepředu a ve výpletech 
kol. Jízdní kola jsou dnes běžně prodávána bez 
„odrazek“, ale úspěšně je lze nahradit reflexními 
prvky umístěnými na oděvu a obuvi, čehož také 
čím dál více cyklistů využívá.

Na kole jen s přilbou!
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• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Foto: Jakub Drhlík,www.hokejkv.cz

Být aktivní! Projekt pomáhá seniorům

Městské zařízení sociálních služeb realizuje ve 
spolupráci s Městem Hof (resp. Hospitalstiftung 
Hof) česko-bavorský projekt „Být aktivní!“. Cílem 
projektu je přinést seniorům nové impulzy do 
života. Během projektu budou probíhat společné 

výlety seniorů a setkávání v česko-bavorském 
příhraničí.

První cesta se uskutečnila v úterý dne 10. září 
2019. Zájezd zavítal nejprve do muzea Smrčin ve 
Wunsiedelu. Všichni přítomní byli zaskočeni roz-

sáhlostí expozice. Jedna část je zaměřena na ge-
ologii, s velkou sbírkou nerostů, a druhá se věnuje 
historii města a Smrčin obecně. Další zastávkou 
byla bylinná obec Nagel. Přítomné přivítal osobně 
starosta Theo Bauer a prezentoval malebnou obec 
a aktivity místního bylinkářského spolku.

Po obědě dorazil autobus do cíle. V obci 
Mehlmeisel proběhlo setkání seniorů z obou 
partnerských měst. Senioři navštívili místní 
obory se středoevropskými zvířaty. Mezi zdejší 
největší atrakce patří krmení kočky divoké a rysa 
ostrovida.

Po prohlídce areálu si čeští i bavorští senioři od-
počinuli v místní restauraci u dobrého bavorského 
zákusku. Přestože často seniory dělí jazyková 
bariéra, pozitivní vztah k přírodě a zvířatům je 
spojoval. Řada seniorů umí německy, a tak probí-
hala i výměna zkušeností a navazování kontaktů. 
Celé akci přálo počasí a všichni účastníci byli 
nadšení.

Je velice pozitivní, že díky společnému projektu 
dochází k vzájemnému poznávání obyvatel i

zajímavých míst společného příhraničí.
 Mgr. Richard Štěpánovský

První paliativní ambulance v Karlových Varech 
a vlastně i celém kraji už slouží, slavnostně 
otevřena byla 24. září. Provozovatelem je agentura 
domácí zdravotní péče Pavly Andrejkivové  - Ladara 
a v Karlových Varech jí najdete v Čankovské ulici 
1021/19. Plný provoz zařízení odstartuje v říjnu, 
ordinační hodiny budou každé pondělí od 7:00 do 
15:30. Péče v této ambulanci je určena pro klienty 
všech zdravotních pojišťoven.

Dle zkušeností a mnoha studií je toto přání jedním 
z největších přání osob s těžkým onemocněním, 
k jehož splnění se snažíme poskytovanou péčí 
nemocným přispět. Paliativní péče je označení pro 
péči zaměřenou na udržení nejvyšší možné kvality 
života v situaci, kdy je nemoc závažná a pokročilá. 
Cílem takové péče je udržet i v tomto období 
života co možná nejvyšší kvalitu života člověka. 
Péče se zaměřuje na mírnění bolesti a zlepšení 
dalších tělesných a psychických potíží (jako je např. 
nechutenství, celková slabost, deprese, a poruchy 
spánku). Dále je poskytována psychická, sociální 
a duchovní podpora nejen pacientům, ale i jejich 
blízkým. Paliativní péče je důležitou součástí 
péče jak v době paliativní protinádorové léčby 
(chemoterapie, tzv. cílená léčba), tak v situaci, 
kdy byly všechny možnosti vyčerpány a lékařem 
je předepsán přechod na tzv. symptomatickou 
paliativní péči.  

Paliativní ambulance společnosti Pavla Andrejkivo-
vá – Ladara bude sloužit všem, kteří trpí bolestmi 
nebo jinými obtížemi doprovázející závažná one-
mocnění. Odborní lékaři této ambulance poskytují 
péči o nemocné i mimo tuto ambulanci, a to přímo 
v domácím prostředí.  Práce lékaře je úzce propo-
jena s prací odborníků multidisciplinárního týmu, 
kteří se také společně podílejí na poskytování 
pomoci a podpory. Kromě specialistů lékařů, sester 
a psychoterapeutů se zapojují do péče o pacienta 
i sociální pracovníci, pracovníci v sociálních služ-
bách a duchovní.

Nesporným kladem této formy péče je nejen její 
ekonomický přínos pro pojišťovny, kdy odpadají 
vysoké náklady za hospitalizaci nemocného, ale 
i přínos v oblasti etiky a zachování lidské důstojnosti 
v péči o člověka na sklonku života, což individuální 
péče specialistů v domácím prostředí daleko lépe 
umožňuje.

Cílem ambulance je poskytnout občanům Karlo-
vých Varů i celého kraje specializovanou paliativní 
péči v tomto oboru. Ve spolupráci s domácí hospi-
covou péčí je tato péče Agenturou domácí zdravotní 
péče poskytována sedm dní v týdnu/ 24 hodin 
denně po celý rok.

Být doma! Hledání 
vnitřních světů
Slavnostní otevření Centra duševního zdraví 
v Karlových Varech proběhlo dne 3. září 2019 
v kině Drahomíra. Akci pod názvem „Hledání 
vnitřních světů“ pořádal Fokus Mladá Bole-
slav společně s Národním ústavem duševního 
zdraví v Praze. Setkání bylo určeno pro širo-
kou veřejnost a bylo za účasti představitelů 
Ministerstva zdravotnictví ČR, Národního 
ústavu duševního zdraví v Praze, zástupců 
Krajského úřadu Karlovarského kraje, vedení 
PN Dobřany, zástupců z psychiatrického 
oddělení v Ostrově, pracovníků městských 
úřadů a další zájemce z řad odborné veřej-
nosti a také pracovníků CDZ Karlovy Vary 
a Fokusu Mladá Boleslav. Akce byla vedena 
formou diskuze na téma duševního zdraví, 
celkem se jí zúčastnilo kolem sta lidí a pro-
gramem provázel Martin Fojtíček, zakladatel 
organizace Ledovec v Plzni. Účastníky disku-
ze byli  ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, 
gestor reformy psychiatrie Dita Protopopová 
z Oddělení koncepcí a strategií MZ ČR, spiso-
vatel a cestovatel Josef Formánek či básník, 
moderátor a herec Petr H. Batěk.
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Za ruku se drží i po 60 letech
Potkali se na vojenské přehlídce v Bratislavě, 

kde nevěsta v podstatě utekla před mladíkem, 
jež ji otravoval, do náruče ženicha. A zůstala v ní 
dodnes. Vždyť se za ruku drží vždycky, kdykoliv 
je potkáte. To je nádherné gesto a krásný zvyk. 

Před více než šedesáti lety 8. srpna 1959 
v Malackách si dali Anna a František Landovi slib 
manželské lásky a věrnosti. Možná proto, že si 
ho zopakovali 17. října téhož roku ještě jednou 
v kostele, vydrželo jejich manželství tolik let. Nyní 
využili možnosti,  aby si tento slib po šedesáti 
letech připomněli, a všem kolem ukázali, že to 
jde! 

Dovolila jsem si vyjádřit poděkování a úctu za 
poctivou a obětavou celoživotní práci, kdy ženich 
pracoval na nejrůznějších pracovních pozicích 

na šachtě. O jeho šikovnosti nejlépe vypovídá 
přestavba chaty na obytný dům. Snad krom 
střechy je to celé jeho dílko. A nevěsta? Na ní 
ležela péče o rodinu a přitom ještě šéfovala v tzv. 
PIPIgrillu. Snad není karlovarského občana, který 
by toto označení neznal a nevěděl kde tento grill 
byl. A společný koníček? Dodnes je najdete spolu 
v lese na houbách. Anebo na zahradě, kde se 
starají o rybíz – sbírají ho až 50 kilo, nebo ovoc-
né stromky a vůbec všechno co zde roste. 

Dovolte mi, abych Vám jménem města Karlovy 
Vary i jménem svým popřála hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti do dalších společně 
prožitých let. Vám i všem kolem Vás, milé dceři 
Martině, vnoučatům i pravnoučatům.

 Věra Bartůňková

• LIDÉ

Růžena Brzobohatá 
vychovala spoustu 
sportovců

Úctyhodné 95. narozeniny oslavila v polovině srpna 
paní Růžena Brzobohatá. Starší obyvatelé Dvorů nebo 
Počeren v ní jistě poznají svou oblíbenou listonošku 
nebo cvičitelku. Rodištěm paní Růženy byl Prašný 
Újezd na Rokycansku. Karlovaračkou se stala za 
války. Její muž se zde vyučil v pekárně a společně se 
pak rozhodli, že se zde usadí natrvalo. Pracovali a žili 
v kdysi vyhlášené pekárně a cukrárně v Bělehradské 
ulici, prodávali pečivo, chleba, zákusky a oplatky. 
Pak ale přišlo znárodnění a paní Brzobohatá změnila 
profesi. Stala se listonoškou a dlouhá léta roznášela 
poštu zejména ve Dvorech a Počernech. Později opět 
změnila obor a pracovala ve strojírenství, dokonce je-
den čas jako jeřábnice ve Vřesové. K tomu vychovala 
3 děti a spoustu sportovců. Jako nadšená sportov-
kyně a cvičitelka působila v tělovýchovné jednotě 
ve Dvorech. A také moc ráda tančila. Doma měla 
plnou skříň tanečních šatů, které nejčastěji vynesla 
do Poštovního dvora. Její vášní byly také ruční 
práce, háčkovala, pletla, oblékala celou rodinu. Do 
té dnes patří také šest vnoučat a sedm pravnoučat. 
Své jubileum s rodinou řádně oslavila a oslavu by 
si ráda zopakovala ještě i za pět let. To samozřejmě 
paní Brzobohaté přejeme a k tomu i nezbytné zdraví, 
dostatek energie a pohodu. 

Z vesničky Bělečská Lhota na Prachaticku 
pochází další z letošních karlovarských jubilantů, 
pan Josef Bauer, který oslavil 90. narozeniny. 
Jako vyučený pánský krejčí nesehnal v rodném 
kraji práci, tak se vydal na západ Čech a zakotvil 
v Nejdku. Jeho kariéra v místním salonu nebyla 
dlouhá, ale v Nejdku poznal manželku a původní 
profesi se věnoval ve volném čase. Možná i někdo 
ze čtenářů má doma kalhoty šité na míru panem 
Bauerem. Svůj šicí stroj opustil teprve před 
rokem, a to jen proto, že už mu tolik neslouží zrak. 
Část svého pracovního života strávil jako závozník 
a později řidič. Rozvážel uhlí a pak pečivo po 

lázeňských domech v Karlových Varech. Lázeňské 
centrum znal tak dobře, že všem návštěvám dělal 
průvodce po městě. Na konci padesátých let 
zakotvil ve výrobě místní panelárky, kde pracoval 
až do důchodu. S manželkou vychoval tři děti, má 
osm vnoučat a jedenáct pravnoučat. Josef Bauer 
patří mezi aktivní seniory. Chodí na pravidelné 
procházky po městě, nejraději má trasu mezi 
divadlem a Tržnicí. Dodnes je nadšeným taneční-
kem, rád chodí na seniorské taneční zábavy. Proto 
panu Františkovi přejeme do dalších let vedle 
zdraví a štěstí také neutuchající vitalitu a dobrou 
náladu, které ho zdobí. 

Josef Bauer je dodnes 
nadšeným tanečníkem

90. narozeniny Josef Bauer na oslavě v klubu důchodců v Úvalské ulici.



16   krl° ZÁŘÍ

Vladimír  Kulhánek. Pedagog, politik i spisovatel
Na podzim 1990 proběhly komunální volby. Bylo 

v nich zvoleno 60 členů městského zastupitelstva 
v Karlových Varech. První zasedání nového orgánu 
se uskutečnilo 11. prosince v Národním domě. 
Zastupitelé složili slib a zvolili primátora, jeho 
dva náměstky a radu města. Jedním z náměstků 
primátora akadem. sochaře Václava Lokvence se 
stal Mgr. Vladimír Kulhánek (ODS). Tehdy jsme 
se poprvé setkali. Léta běžela a my dva, každý 
na jiné straně politického spektra, jsme se stali 
přáteli. Vláďovi věnuji následující řádky.

Vladimír Kulhánek se narodil 17. září 1939 
v Plzni. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Plzni 
a učil na školách v Karlových Varech. V roce 1968 
začal s politikou. Založil ve městě Klub angažova-
ných nestraníků. V době normalizace musel  jako 
politicky nespolehlivý školství opustit, lépe řečeno 
– byl vyhozen. Následujících dvacet let pracoval 

ve stavebním podniku. Rok 1989 znamenal pro 
Vladimíra nový vstup do politiky – zastupitel města 
(1990 – 2006), náměstek primátora v letech 1990 
– 94, senátor za obvod č. 1 – Karlovy Vary (1996 
– 2004), následně i poradce předsedy Senátu 
Přemysla Sobotky. Vždy za ním zůstal solidní kus 
dobře odvedené práce. Bohaté zkušenosti předá-
val i synovi Petrovi, když ten šel ve šlépějích otce 
v komunální politice.

Mgr. Kulhánek byl pedagog, politik, ale také 
spisovatel. Mám ve své knihovně jeho publikaci    
„Velká kniha o whisky – encyklopedie whisky 
a whiskey“ (rok 2007), s hezkým věnováním. 
Našel si vždy čas na cestování, chalupu, zahradu, 
nechyběl boj s chorobami. Nezbývá mi, než popřát 
Vláďovi do dalších let dobré zdraví, hodně pohody 
a optimismu, prostě všechno dobré.

 PhDr. Zdeněk Musil

• LIDÉ

František Náhlovský. Dlouholetý ředitel gymnázia
Mezi jubilanty uplynulých týdnů patří také 

osobnost mnohým Karlovarákům známá. 90. 
narozeniny oslavil někdejší dlouholetý ředitel 
karlovarského gymnázia František Náhlovský. 
Pochází z pražské Libně a do Prahy se často 
vrací. Jeho domovem jsou ale už řadu desetiletí 
Karlovy Vary. A může za to z části láska k ženě 
a z části láska k fyzice. „Maminka ze mě chtěla 
mít lékaře a tak jsem na její žádost nastoupil 
na lékařskou fakultu. Jenže jsem se zamiloval, 
školu opustil a šel za svou láskou, pozdější první 
manželkou,“ vzpomíná oslavenec na období, kdy 
posluchačské lavice vyměnil za katedru. Rozhodl 
se pro dráhu učitele a na umístěnku se dostal 
na západ Čech, nejprve do Citic, později do Aše, 
kde učil na základní a potom na střední škole. 
K tomu dálkově vystudoval fyziku. A aby tento 
předmět zatraktivnil i svým žákům, vybudoval 
s pomocí jejich rodičů ve škole moderní učebnu. 
„Už tenkrát jsme vymysleli multifunkční stoly. 
Stačilo zmáčknout tlačítko a vyjel pracovní stůl 
s elektřinou a dalším vybavením pro pokusy. Na 
výsledek se tenkrát přijelo podívat asi šedesát 
ředitelů škol z celého kraje a tam si mě vyhlédl 
ředitel karlovarského gymnázia Štěpán Müller. 
Přetáhl mě do Karlových Varů, kde jsem mu 
deset let dělal zástupce a v roce 1974 po něm 
ředitelské křeslo převzal,“ vypráví František 
Náhlovský o zlomu ve své kariéře. Ředitelem 
gymnázia byl šestnáct let a má na toto období 
řadu vzpomínek. Třeba na to, jak i tady za po-
moci rodičů studentů postupně budoval odborné 
učebny. Vzpomíná také na časy, kdy se musel 
zpovídat z toho, proč doporučoval ke studiu 
na vysoké škole nadané děti rodičů vyhoze-
ných ze strany a naopak nedoporučil čtyčkaře 
funkcionářů. Z gymnázia odešel v roce 1990. 
„V tom roce se ředitelé škol měnili ve velkém, 
změna potkala i mě. Skončil jsem jako ředitel, 
ale pokračoval jsem jako kantor na obchodní 
akademii.“ To už měl po boku svou druhou ženu 
Jitku, se kterou jej pevné pouto pojí dodnes. 

Společně pořádají rodinné oslavy, na kterých se 
schází kolem pětadvaceti členů rodiny, mimo 
jiné tři děti, deset vnoučat a devět pravnoučat. 
„Scházíme se na chatě, kterou jsem jako kantor 
svépomocí postavil. Několikrát jsme také vzali 
celou velkou rodinu na společnou dovolenou do 
Chorvatska nebo na Mallorce. S manželkou Jit-
kou jsme vášniví cestovatelé. Před časem jsme 

spolu autem projeli 32 států USA,“ líčí obdivu-
hodně aktivní jubilant, který si stále užívá života. 
„Hodně čtu, s ženou chodíme na procházky, na 
koncerty Karlovarského symfonického orches-
tru, často pobýváme i v Praze. Snažíme se být 
soběstační, zaměstnáváme tělo i mysl,“ uzavírá 
František Náhlovský. Ještě jednou vše nejlepší, 
pane řediteli.
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Radomil Eliška. Zemřel bývalý dirigent KSO
Ve  věku 88 let zemřel dlouholetý šéfdirigent 

KSO profesor Radomil Eliška.
Karlovarský symfonický orchestr vedl celá dvě 

desetiletí (1969 -1990). Pod jeho vedením dosáh-
lo toto těleso  pozoruhodné interpretační úrovně. 
S orchestrem mimo jiné vystoupil na Pražském 
jaru, podnikl mnoho zahraničních  koncertních 
zájezdů ( zejména do Španělska a Německa ) 
a nahrál řadu gramofonových desek a rozhla-
sových snímků. V letech 1991 -1996 působil 
jako šéfdirigent Západočeského symfonického 
orchestru v Mariánských Lázních. Také tento 
soubor zaznamenal velmi záhy radikální změnu 
svých výkonů. 

Radomil Eliška hostoval u dirigentského pultu 
všech našich předních orchestrů, řídil symfonická 
tělesa v mnoha evropských zemích.

Celé životní zkušenosti zúročil při hostování 
v Japonsku, kde mezi lety 2004 -2017 oddiri-

goval 82 koncertů, z nichž bylo 14 vydáno na 
CD. Nejčastěji vystupoval se Sapporo Symhony 
Orchestra.

V roce 2008 se stal hlavním hostujícím dirigen-
tem tohoto tělesa a v roce 2015 jeho čestným di-
rigentem. Deset let navštěvoval Sapporo dvakrát 
ročně, odřídil celkem 42 koncertů z nichž 14 bylo 
nahráno na CD.

Významná byla i jeho pedagogická činnost. 
Od roku 1978 vyučoval na Akademii múzických 
umění v Praze, kde byl roku 1996 jmenován 
profesorem dirigování. Vychoval celou řadu 
mladých dirigentů, mezi jeho žáky patří Jakub 
Hrůša,Tomáš Netopil a dále například Leoš 
Svárovský, Jaroslav Brych, Vojtěch Spurný, Tomáš 
Brauner, Marko Ivanovič, Lukáš Vasilek, Marek Št-
ryncl a řada dalších. Od roku 2001 byl předsedou  
Společnosti Antonína Dvořáka.

S Radkem Eliškou jsme se rozloučili v kostele  
Svatého Václava v Praze společně s jeho velkou 
rodinou a mnoha zástupci hudebního života celé 
republiky. Ing. Soňa Toufarová

• LIDÉ

Léčebné lázně Jáchymov a.s. První radonové lázně světa
Největší lázeňská skupina v České republice

PŘIVÍTÁ V TÝMU             

LÉKAŘE / LÉKAŘKU

FYZIOTERAPEUTY 
 

Dále nabízíme: 

www.laznejachymov.cz/nabidka-zamestnani/
Kontakt: Eva Kuchařová, 353 83 1308, 702 153 251, nabor@laznejachymov.cz

•  Se specializací RFM, ORT, CHIR, NEUR, REVM  
a dobrou znalostí německého jazyka

•  Nabízíme zázemí a stabilitu silné společnosti  
na akreditovaném zařízení s dlouholetou tradicí

•  Náborový příspěvek 20 000 Kč      
•  Měsíční mzda:  

RFM 71 000 Kč + další výkonnostní složky 
ORT, CHIR, NEUR, REVM 56 000 Kč + další výkonnostní složky

 •  Vzdělání VOŠ nebo VŠ v oboru  •  Náborový příspěvek 10 000 Kč  •  Měsíční mzdu až 35 000 Kč

• Možnost bydlení na pensionu
• Aktivní podporu dalšího vzdělávání
• Příspěvky na dovolenou a Vánoce

• 5 týdnů dovolené
• Rekreace ve spřátelených lázních
• Odměny k pracovním výročím a další benefity
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hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Nalezená peněženka
Rád bych touto cestou poděkoval paní Silvě Po-

gosjanové, která nalezla a poctivě odevzdala mou 
ztracenou peněženku s finanční hotovostí. Jedná 
se o poctivou a čestnou paní, což prokázala svým 
jednáním. Velice jí za to děkuji. 

 Antonín Klapač

Opravdoví  chlapáci
Milí přátelé, říká se, jak málo stačí k lidskému 

štěstí. A nám stačil jeden telefonát na Správu 
lázeňských parků a mail s naší žádostí 
o revitalizaci dětského hřiště v Bohaticích, 
Jasmínové ulici. Je to až neskutečné, ale druhý 
den ráno přijeli pánové Míra a Láďa s malým 
náklaďáčkem, kde měli naložený písek a fošny 
na opravu laviček. Krumpáč, lopata, křovinořez 
a odborná práce zaměstnanců lázeňských 
parků přinesla odpoledne očekávaný výsledek. 
Dětské hřiště je na světě, lavičky svítí novotou 
a obyvatelé Jasmínové ulice se nepřestávají divit, 
že za jeden den si jejich děti a vnoučata mohou 
opět hrát na krásně čistém pískovišti. Tak tomu se 
říká odborný přístup!
 Mgr. Jan Hájek

Dík našim zdravotníkům
Před časem jsem četla nepěknou kritiku na 

jednání sester vůči pacientům v naší Krajské 
karlovarské nemocnici. Jelikož jsem sama 
zdravotnice (již dávno v důchodu), vždy mne tak 
tvrdá kritika víc než mrzí. Možná byla zasloužená, 
to nedokážu posoudit, ale o to víc bych se chtěla 
podělit se svým názorem. Nečekaně jsem se ocitla 
jako pacientka na koronární jednotce, vysloveně 
„přišpendlená“ k posteli různými hadičkami, cév-
kami, monitory a hlavně vyplašená ze všeho co se 
kolem mě dělo. Pokud mohu sama posoudit, byla 
to perfektní profesionální práce všech zdravotní-
ků, kteří mne ošetřovali, včetně „dobrého slova“, 
které se mi dostávalo. Každý mi dá za pravdu, kdo 
se v takové situaci ocitl, že čas na lůžku se zdá víc 
než trojnásobný, člověk-pacient nemůže nic než 
tupě zírat do stropu. Měla jsem tu možnost ležet 
tak, že jsem mohla sledovat aspoň částečně práci 
sester. Pro mne to byl koncert! K tomu stále dobrá 
nálada, smích, ochota vyhovět přání pacientů. 
Když jsem pak byla přeřazena na lůžkovou část 

kardiologického oddělení, i zde jsem nacházela 
ochotu a dobré slovo. Při předávání propouštěcí 
správy jsem neměla možnost všemu personálu 
poděkovat a tak to dělám aspoň touto cestou.

 Alena Růžičková

Hledáme dávné spolužáky
Pokud tyto řádky budou číst někdejší učňové ze 

ZPA, kteří se zde v letech 1964 – 1966 vzdělávali 
v oboru Jemný mechanik, prosím, aby se mi ozvali 
na telefonní číslo 721 193 105. Rádi bychom na 
podzim letošního roku uspořádali společné setkání 
v co možná největším počtu. 

 Věra Hrušková

Už jste někdy spolkli vosu?
Už jste někdy spolkli vosu? Mně se to stalo. 

A jen díky skvělé skupině zdravotníků ORL naší 
nemocnice se raduji dále z tohoto světa. Nejen 
profesionalita, ale hlavně lidský přístup všech 
pracovníků na oddělení je obdivuhodný. Často 
slýcháme žehrání na stav našeho zdravotnictví. 
Společně s mnoha kamarády - emigranty obhajuji 
jeho dobrou úroveň. Nyní mám další pádné argu-
menty z osobní zkušenosti.

 Soňa Toufarová

Korunní a Dykova ulice, 
to je totální tankodrom

Víte kde je Korunní a Dykova ulice? Ne, nebudu 
Vás čtenáře zkoušet z místopisu. Tyto ulice 
najdete na výspě Karlových Varů, na Letné. Pokud 
ovšem máte zájem o zničení podvozku svého 
vozu, přijeďte nás navštívit. Tyto dvě ulice, potaž-
mo zde vedené silnice, se již dlouhá léta nacházejí 
v katastrofálním stavu. Důvodem zničení silnic 
je to, že jednou se dělá rekonstrukce veřejného 
osvětlení, jednou se vyměňují bůh ví jaké rozvody, 
a vždy se po rozkopání silnice v těchto ulicích 
nalije na silniční komunikaci asfalt a je hotovo. 
Marně obyvatelé Letné doufali, že po zavedení 
linky MHD číslo 13 do těchto končin, bude zájmem 
města tyto silnice opravit. Jsem přesvědčená, že 
s ohledem na jejich stav musí docházet i k poško-
zování autobusů MHD, neboť při průjezdu těmito 
ulicemi musíte držet hodně „jazyk za zuby“, pro-
tože hrozí, že samým drncáním autobusu o zuby 

přijdete. Nemluvě o tom, že rodinné domy, které 
stojí v uvedených ulicích, mají popraskané zdivo, 
což je důsledkem jízd autobusů po komunikaci, 
kterou nelze jinak nazvat než „totální tankodrom“. 
Bohužel s opravou ulic Dykova a Korunní se 
výhledově v plánu oprav nepočítá, a tak obyvatelé 
těchto ulic zatím jen přemýšlí nad tím, jak dlouho 
tento stav bude trvat. 

 Renata Kozáková

Kam s novou vítěznou sochou Karla IV.
Kam s novou vítěznou sochou Karla IV.? Jednou 

navrhovanou možností je umístit novou sochu 
Karla IV. na další přemostění řeky Teplé před Vří-
delní kolonádou. Navrhuji překlenout řeku Teplou 
uprostřed pěkného kruhového silničního objezdu 
pod Horním nádražím a vítěznou sochu umístit na 
masivní podstavec s otáčivou deskou. Nedala by 
se hmotnost sochy 24.000 kg snížit tím, že by byla 
zčásti dutá a tím i levnější? V noci by měla být 
4,8 m vysoká otáčivá socha vhodně osvětlena. Ze 
všech stran přijíždějící návštěvníky našeho města 
k tomuto kruhovému objezdu by je náš slavný král 
Karel IV. přivítal jako první! Toto je můj návrh do 
ankety, vypsané členy Rotary Clubu Karlovy Vary.

 Vladimír Soukup

Dne 23. 7. 2019 odešel můj několikaletý partner, 
karlovarský umělec, akademický sochař pan 
Vladimír Relich, ve věku 95 let, dlouholetý učitel 
na lidových školách umění v Chebu a V Karlových 
Varech.

 
Tržišti a Vladimírovi

Dlouhá léta jsem tudy chodívala
krásu plnými doušky polykala
V srdci jen hluboký stesk Po domovu
oddán jen jedinému slovu - lásko moje
 
Ty sis mě ale nezasloužíl
Jen nepodstatným věcem sloužil
To celý život se v touze prožil
až lásku, oddanost a věrnost
MI druhý k nohám složil
 
Díky za vše, Vladimíre!
 Eva Richterová
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Slavný Rozhlasový Big Band Gustava Broma 
zahraje v Karlových Varech
Velkou událostí pro všechny příznivce swingu a jazzu z Karlových Varů i okolí bude nepochybně vystou-
pení Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma. Zahraje  ve středu 23. října 2019 od 19:30 hodin v Grand-
hotelu Ambassador Národní dům v Karlových Varech. Orchestr vystupující pod křídly Českého rozhlasu 
má za sebou slavnou minulost, ale zdobí jej i pozoruhodná současnost. Každý jeho koncert je oslavou 
swingu a jazzu. Pod taktovkou Vladimíra Valoviče se rozezní nejen skvělá hudba v podání Rozhlasového 
Big Bandu Gustava Broma, ale také hlas držitelky Thalie - zpěvačky Dashy. Hostem večera bude nevido-
má zpěvačka Blanka Janečková. Výtěžek z koncertu bude věnován Světlušce, projektu Nadačního fondu 
Českého rozhlasu. Slavnostním večerem bude provázet moderátor Petr Čimpera.  Vstupenky můžete už 
nyní zakoupit na  www.vary.rozhlas.cz.

• KULTURA

Když se řekne: Je úchvatná!
… většina lidí zatápe. Ale když se řekne Božská 

Florence (což je tématicky totéž), snad všichni si 
vybaví britský film z roku 2016 s Meryl Streep 
a Hughem Grantem v hlavních rolích. Vypráví 
o hudební mecenášce a údajně „nejfalešnější 
zpěvačce všech dob“ Florence Foster Jenkin-
sové, která navzdory svému nulovému talentu 
nahrávala desky, pořádala koncerty – a nakonec 
vyprodala i Carnegie Hall. 

Divadelní hru o tom, že žádný sen není tak 
velký, aby se nedal uskutečnit, napsal slavný 
dramatik Peter Quilter; hra se v Čechách těší 
velké oblibě, hráli ji v divadlech od Českých 
Budějovic přes Ostravu po Divadlo na Jezerce. 
Z Quilterových dalších komedií byly k vidění 
v karlovarském divadle přivezené inscenace 
Opona nahoru s Kateřinou Winterovou, Lindou 
Rybovou a dalšími nebo Celebrity Divadla pod 
Palmovkou. Inscenace Je úchvatná! v tomto roce 
vznikla ze spolupráce Západočeského divadla 
Cheb a Činohry Karlovarského městského divadla 
– a karlovarská premiéra se odehraje v pátek 25. 
října 2019 v 19.30 hod. 

Náročné hlavní role, předpokládající zvládnutí 
záměrně falešně zpívaných světových árií, se 
ujala Kateřina Pokorná. Role mladého pianisty 
Cosmé McMoona, který Florence živě doprovází 
a postupně se s ní sbližuje i lidsky, nazkoušel 
čerstvý absolvent JAMU Ondřej Kolín. St. Clairem, 
tedy životním partnerem Jenkinsové, se stal 
Radek Bár, její přítelkyní Dorothy Vladimíra Vítová 
a naopak její velkou odpůrkyní paní Verindah-
-Gedgeovou Pavla Janiššová. V půvabné roli 
mexické posluhovačky Marii zazáří Magdaléna 
Hniličková, která v této úloze na jevišti hovoří 
výhradně španělsky.

Komedii nazkoušel zkušený muzikálový režisér 
Roman Meluzín ve scéně Jana Toboly, který je 
také autorem kostýmních návrhů. Korepetice 
a hudební nastudování si vzala na starost Irena 
Žídková, obtížnost hudebních partů si vyžádala 
i účast hlasové poradkyně, kterou se stala Zuzana 
Janiššová. Se španělskými pasážemi textu vypo-
mohli jazykoví poradci Klára Hromadová a Miguel 
Angel Sanchez Megias, dramaturgii měla na 
starost Martina Pokorná.

Nedělní večer 27. října zazní v nádherných pro-
storách Slavnostního sálu Grandhotelu Pupp tóny 
skladeb Antonína Dvořáka a Franze Schuberta. V 
hlavní roli bude po celý večer klavír Davida Ma-
rečka, kterého na housle a violoncello doprovodí 
jeho kolegové z České filharmonie a zpěvem 
pak basista Jan Martiník, hostující sólista mnoha 
evropských scén. Program začíná v 19:00 hodin, 
Slavnostní sál je otevřen od 18:00.

Piano Night 
v GH Pupp
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Husovka zpříjemní po 
letním čase dny všední

Nic netrvá věčně, všechno má svůj konec a to 
platí samozřejmě i o létě, prázdninách a období 
dovolených. Na dveře nám znovu zaklepaly dny 
všední a naším úkolem je tuto změnu vám co nej-
více zpříjemnit a odlehčit. Snad se nám to podaří. 

     Beatu Hlavenkovou jistě není třeba podrobněji 
představovat. Tato zpívající klavíristka, aranžérka 
a producentka se pohybuje na českém hudebním 
nebi už řadu let. Spolupracovala s mnoha předními 
hudebníky a sklidila pěknou řádku ocenění. U nás 
se představila před šesti lety po boku Lenky 
Dusilové. Tentokrát si přiveze jako spoluhráče 
trumpetistu, bubeníka a zpěváka Oskara Töröka 
a ke slyšení budou mimo jiné i zhudebněné básně 
Bohuslava Reynka. Mgr. Karel Hrdlička se v Klubu 
Paderewski poprvé představil před dvěma lety 
a jeho přednáška o historii Státu Izrael se těšila tak 
velkému zájmu, že si vyžádala další dvě pokračo-
vání. Z Karla Hrdličky se tak stal pravidelný host 
našeho klubu. Tentokrát nám odhalí tajemství 
židovské mystiky, což je téma, o kterém se sice 
občas mluví, ale málokdo si pod ním dovede 
představit něco konkrétního. Přednášku pořádáme 
ve spolupráci s Křesťanskou akademií. Jan Sahara 
Hedl toho má za sebou už hodně. Prošel kapelami 
DG 307, Duševní hrob a především Precedens.  Po 
odchodu na sólovou dráhu vydal několik úspěš-
ných alb a otextoval dva muzikály. Osudové bylo 
jeho setkání se zpěvačkou Tiché dohody Blankou 

Šrůmovou. Vzešla z něho skupina Něžná noc 
a nový hudební i životní impuls. MAOK je hudebník, 
improvizátor, multiinstrumentalista, zpěvák 
a skladatel. Jeho jedinečný styl je ve snivých až 
mysticky laděných skladbách lehko rozpoznatelný 
i bez toho, že byste znali konkrétní skladbu. Je 
vyhledávaným a pravidelným hostem na medi-
tačních akcích. Sám o své hudbě říká: „Hudba je 
pro mne vyjádřením svobody a lásky. S trochou 
nadsázky se dá říci, že loketští Roháči patří do Klu-
bu Paderewski asi jako pecka do meruňky. Kdo by 
neznal jejich pravidelné koncerty, které jsou ovšem 
v drtivé většině pouze „vánoční“. Otázkou je, kolik 
diváků vlastně zná jejich tvorbu tradiční a všední. 
Pokud máte v tomto mezery, přijďte si je zacelit na 
koncert, který jsme nazvali Roháči – Retro. 

     Pozadu nezůstane ani Divadelní studio D3. 
Nejprve svoje diváky potěší reprízami hořké kome-
die Tomáše Svobody Srnky a populární komedie 
V Kadani je krásně z autorského pera Teodora 
Kravála a pak ještě představí dva hosty. Oceňovaná 
hra Václava Klapky Tanga pro Ježíška je určena 
především starším divákům a je příspěvkem ke 
Dni seniorů. Bude uvedena v rámci Karlovarského 
Harlekýna. Autorskou pohádku loutkáře Honzy 
Kindla Duhový princ navštíví diváci ze zcela opač-
ného konce věkového spektra, čímž je zajištěno, 
že v září si v Husovce přijdou na své úplně všichni. 
Tak se na vás těšíme. Klub Paderewski

Floyd Reloaded 
připomenou 
30 let od pádu 
Berlínské zdi

V měsíci listopadu oslavíme 30 let svobody od 
pádu Berlínské zdi. KV Arena pro vás připravila 
na 16. listopadu velkolepé vystoupení britsko-ně-
mecké hudební kompilace Floyd Reloaded, jehož 
součástí je také propracovaná laserová show. V 
rámci programu samozřejmě zazní i kultovní píseň 
The Wall, jejíž interpretaci doplní jemnými hlásky 
členové Dětského pěveckého sboru Štěpánky Stei-
nové. Předskokanem Floydům bude kapela Skety, 
jazzový sextet tvoří šest mladých českých zpěváků 
a muzikantů. Přijďte zažít velkolepou atmosféru a 
připomenout si výročí Sametové revoluce. Vstu-
penky seženete v síti Ticketportal, k dispozici jsou 
v cenách od 200 korun.
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PŘEKLADY A TLUMOČENÍ DO VŠECH JAZYKŮ
Tel. 776 722 611, Moskevská 10, Karlovy Vary

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

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

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

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

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

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

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

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

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

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

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

inzerce

stěHování – rYdol
čr + evropa

tel.: 602 444 940, 353 220 554
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POČÍTAČOVÉ KURZY
•		Školení	soukromě	nebo	v	malé	skupince	
•		NOVÉ	TECHNOLOGIE	–	iPod,	iPad,	tablet
•		Word,	Excel,	PowerPoint,	Photoshop
•	POMOC	VYSOKOŠKOLÁKŮM	–	PŘÍPRAVA	
KE	ZKOUŠKÁM,	STYLIZACE	DIPLOM.	PRACÍ

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

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

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

SC-331569/02
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Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

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

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

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

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

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

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

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

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

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

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

inzerce

stěHování – rYdol
čr + evropa

tel.: 602 444 940, 353 220 554
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POČÍTAČOVÉ KURZY
•		Školení	soukromě	nebo	v	malé	skupince	
•		NOVÉ	TECHNOLOGIE	–	iPod,	iPad,	tablet
•		Word,	Excel,	PowerPoint,	Photoshop
•	POMOC	VYSOKOŠKOLÁKŮM	–	PŘÍPRAVA	
KE	ZKOUŠKÁM,	STYLIZACE	DIPLOM.	PRACÍ

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

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

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

SC-331569/02

Windows, Office, grafika, internet
Indiv. pomoc při nastavení mobilů, tabletů…

Iva Kulatá

POČÍTAČOVÉ KURZY

VÝUKA HRY NA KYTARU
tel.: 777 940 555 www.hrajunakytaru.cz

www.softwarovaskola.cz
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• KULTURA

Založení republiky a narození Mahátmy 
Gándhího. KSO v říjnu připomene dvě výročí

Říjnový program Karlovarského symfonického or-
chestru uvede koncert z děl tří velikánů české hud-
by – Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a Josefa 
Suka. Koncert bude 3. října v Lázních III řídit dirigent 
Douglas Bostock, který u KSO v letech 1991 – 1998 
působil jako šéfdirigent. Již tradičně účinkuje KSO 
na mezinárodním jazzovém festivalu JAZZFEST. Le-
tos se představí s vynikajícím klavíristou Tomášem 
Kačem a šéfdirigentem Janem Kučerou 16. října 
v Grandhotelu Ambassador Národní dům.

Každoročně karlovarští symfonici připomínají 
výročí založení republiky uvedením cyklu šesti sym-
fonických básní Má vlast Bedřicha Smetany, díla, 
které patří ke svrchovaným symbolům české hudby. 
Sám autor si byl vědom symbolické i umělecké vý-
jimečnosti těchto skladeb a přál si, aby zněly jen při 
zvláštních slavnostních příležitostech. Letos se tak 
stane v sále Grandhotelu Pupp 24. října, orchestr 
bude řídit jeho čestný šéfdirigent Martin Lebel.

Posledním koncertem 31. října v Grandhotelu 
Ambassador Národní dům oslaví KSO speciálním 
koncertem 150. výročí narození Mahátmy Gándhí-
ho, jednoho z největších politických a duchovních 
vůdců Indie a indického hnutí za nezávislost. Tento 
celosvětově uznávaný představitel filosofie aktiv-
ního, ale nenásilného odporu, se narodil 2. října 
1869. Koncert, který bude řídit dirigent Debashish 

Chaudhuri, uvede skladba Crown of India Edgara 
Elgara. Poté zazné dvě skladby hráče na sitár 
Jonathana Mayera – Koncert pro sitár a orchestr 
č. 1 a Pranam. Obě shodou okolností premié-
rově zazněly v České republice. Koncert uzavře 
Beethovenova Symfonie č. 3 „Eroica“. Jako sólisté 

se v Mayerových skladbách představí sám autor 
na sitár a český hudebník a vynikající hráč na tabla 
Tomáš Reindl.

Den narození Mahátmy Gándhího je Organizací 
spojených národů od roku 2007 prohlášen za 
Mezinárodní den nenásilí.

JAZZFEST 2019 představí různé podoby jazzu 
s několika hvězdnými hudebníky

Hned několik hvězd nabídne letošní šestatřicátý 
ročník mezinárodního jazzového festivalu  JAZZFEST 
Karlovy Vary – Sokolov 2019. Hvězdami hlavními 
budou americký kytarový virtuoz jedinečného stylu 
Oz Noy a zejména s ním hrající bubeník Dennis 
Chambers, jeden z nejlepších světových jazz-
-fusionových hráčů a dlouholetý bubeník ve skupině 
kytaristy Carlose Santany. Dalšími pak saxofonistka 

a zpěvačka Camille Thurman, bez nadsázky super-
nova newyorské moderní jazzové scény, a český 
mladý klavírista úžasného talentu Tomáš Kačo.

Žánrově pestrá dramaturgie přináší v šesti koncer-
tech, z nich jeden je sokolovský, různé podoby jazzo-
vé hudby - moderní jazz, blues, hudbu s přesahy 
do jiných oblastí a fúzí s dalšími hudebními žánry. 
Po dvacáté festival pořádá společnost Jazzový kruh 
v čele s hudebníkem Milanem Krajícem. 

Úvodem k hlavnímu dění bude 11. října v Kině 
Drahomíra další díl z cyklu Poezie & Jazz s názvem 
Jazzová inspirace. Čtení jazzových textů v podání 
Poetické skupiny Drahomíra se bude střídat s hud-
bou skupiny Jazz Apetit. Následující den, 12. října 
v Clubu Imperial, se na klubovém koncertě představí 
Darren Heinrich Organ Trio vynikajícího australského 
hráče na klavír a varhany Darrena Heinricha. V jeho 
triu se objevuje český kytarista Libor Šmoldas, jeden 
z nejlepších své generace, ceněný též v zahraničí.

První ze dvou hlavních festivalových koncertů 
se uskuteční 16. října v Grandhotelu Ambassador 
Národní dům ve spolupráci s Karlovarským symfo-
nickým orchestrem. Sólově i s KSO vystoupí žánrově 
se neomezující klavírista Tomáš Kačo, který vedle 
úprav děl klasiků komponuje rovněž vlastní hudbu. 
Koncert bude řídit šéfdirigent Jan Kučera.

Hned následující den, 17. října v Karlovarském 

městském divadle, které koncert spolupořádá, vy-
stoupí americký kytarista izraelského původu Oz Noy. 
Virtuózní kytarista produkující opojnou směs jazzu, 
funku, rocku, blues a r&b se představí v triu, které 
s ním tvoří fenomenální hudebníci – bubeník Dennis 
Chambers a baskytarista Jimmy Haslip. Chambers 
hrál téměř se všemi velikány jazz-fusionové scény, 
Haslip spoluzakládal a čtvrt století působil v kapele 
Yellowjackets. Jako předkapela vystoupí moderní 
jazzový big band Jazz Dock Orchestra, domácí for-
mace pražského klubu světového renomé Jazz Dock.

Jak vypadá ryze současný neworský jazz, předve-
de se svou skupinou 24. října v Lázních III zpěvačka, 
saxofonistka a flétnistka Camille Thurman & MMT. 
Před nimi vystoupí Milanem Krajícem vedená 
skupina Jazz Fancies s vynikající zpěvačkou Petrou 
Brabencovou.

Camillu Thurman označil prestižní časopis Down-
Beat za stoupající tenorsaxofonovou hvězdu. Hrou 
na saxofon je přirovnávána k takovým velikánům, 
jakými jsou Joe Henderson a Dexter Gordon, v sou-
vislosti s jejím vokálním projevem jsou zmiňována 
jména Elly Fitzgeraldové a Betty Carterové.  Během 
několika málo let své kariéry sdílela Thurman pódia 
s největšími jazzovými velikány. Získala také řadu 
významných jazzových ocenění. Více informací 
naleznete na webu jazzfest.cz.
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• INZERCE

Průmyslová škola:
Obory s maturitní zkouškou
 Strojírenství – programování CNC strojů   
   Mechanik elektrotechnik – robotizace

Obory s výučním listem
 Mechanik opravář motorových vozidel   
   Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 Strojírenské práce

Škola služeb a řemesel:
Obory s maturitní zkouškou
 Ekonomika a podnikání   
   Informační technologie – umělá 

inteligence
Obory s výučním listem
 Prodavač a výrobce lahůdek   
   Řezník   
   Kadeřník   
   Instalatér
 Potravinářská výroba – cukrář

Zemědělská škola:
Obory s maturitní zkouškou
 Agropodnikání

Obory s výučním listem
 Zahradník   
   Opravář zemědělských strojů

Houslařská škola:
Obory s maturitní zkouškou
 Uměleckořemeslná stavba hudebních 

nástrojů
Obory s výučním listem
 Truhlář

Připravujeme otevření následujících oborů:
Cukrář, Zemědělec-farmář, Zemědělské práce, 
Klempíř, Dřevařská výroba a Řidič kamionové a 
osobní dopravy.
Více informací naleznete na stránkách 
školy www.iss-cheb.cz.

Berní 2261/1
 

 475 240 600 

 
 391/96C

360 06  
 354 222 624

Berní 2261/1
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t  354 222 624

Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace
Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb
Tel.: 354 408 011, 734 522 684, E-mail: info@iss-cheb.cz, www. iss-cheb.cz
IČ: 00077461, DIČ:  CZ00077461, IZO: 130002046

Přihlášky ke studiu posílejte na adresu:
Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace, Obrněné brigády 2258/6, 350 02 Cheb

Naše škola je vybavena z projektu: „MODERNIZACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DÍLEN PRO KVALITNÍ VÝUKU“
Registrační číslo: CZ.1.09/1.3.00/68.01143

Integrovaná střední škola Cheb nabízí 
pro školní rok 2020/2021 tyto studijní obory:

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

8. 10. – 28. 11. 2019
X. ročník divadelního festivalu BEST FEST

1. 10. 17.00 a 19.30 Alois Jirásek, Jana Galinová: Lucerna
Představení pořádá Statutární město Karlovy Vary ke Dni seniorů. 
Předprodej vstupenek v pokladně Karlovarského městského divadla 
a Infocentra města Karlovy Vary, T. G. Masaryka 53. Vstupenky bude 
možné zakoupit (rezervovat) pouze osobně na uvedených místech, a 
to od 2. 9. 2019, 10:00. Objednávky od organizací přijímáme od 2. 9. 
2019, 10:00 v pokladně Karlovarského městského divadla.
Divadlo U Hasičů a Docela velké divadlo
Příběh malého panství, kam přijíždí nová paní kněžna a místní úředníci 
na ni chtějí udělat dojem. Témata lásky, manželských šarvátek, mládí, 
stáří a hlavně touhy po právu a svobodě a nutnosti za ně bojovat. 
Hrají: Pavel Nový, Petr Erlitz, Lenka Lavičková, Markéta Velánová, 
Andrea Traganová, Jana Galinová, Pavlína Lišková, Dušan Matouš, 
Robert Stodůlka, Petr Kozák, Antonín Klepáč, Lukáš Masár a Michal 
Žižka. Režie: Jurij Galin

3. 10. 19.30 4TET - Koncert, verze V.
Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev tohoto vokál-
ního seskupení se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou 
Jiřího Korna. 
Účinkují: David Uličník, Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár

4. 10. 19.30 Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče, není Čech!
Kulturní portál.cz
One man show známého komika Lukáše Pavláska s podtitulem „Češi, 
alkohol a Rock and roll“, ve které se dozvíte, který národ je nejlepší na 
světě, kde začíná zóna debilů, proč pití prospívá naší civilizaci a co pít, 
když chcete, aby se vám narodil Václav Klaus. 
Účinkuje: Lukáš Pavlásek

5. 10. 19.30 Galakoncert operetních melodií a evergree-
nů
Festivalový orchestr Petra Macka
Festivalový orchestr, složený z předních profesionálních umělců ze 
severních Čech a Prahy, s cílem obohatit domácí hudební život a 
propagovat české hudební umění v zahraničí. Účinkují: Anna Klamo 
– soprán, Eva Charvátová – soprán, Juraj Nociar – tenor, Vladimír 
Jelen – bas

6. 10. 15.00 Ondřej Sekora: Ferda Mravenec
Docela velké divadlo Litvínov
Veselá pohádka, plná dobrodružství slavného malého hrdiny s puntí-
kovaným šátkem a jeho hmyzích a zvířecích přátel, s písničkami Jana 
Turka a choreografií Lenky Lavičkové.
Účinkují: Robert Stodůlka, Petr Kozák, Lenka Lavičková, Lukáš Masár, 
Petr Erlitz, Markéta Velánová, Michal Žižka, Jana Galinová a Jindřich 
Lenc. Režie: Jurij Galin

1. festivalové představení
8. 10. 19.30 Norm Foster: Láska v přímém přenosu
Divadlo Kalich
Jedna z nejslavnějších her Norma Fostera originální stavbou připomíná 
povídkový film. Šest příběhů se odehrává během jednoho večera v 
jednom menším městě. V prvním z nich dostane manželský pár za-
placeno za sex v přímém rozhlasovém přenosu. V jiném musí rocková 
hvězda odolávat svodům sotva zletilé fanynky. V dalším zjišťuje majitel 
striptýzového podniku, jak těžké je propustit neschopnou striptérku…
Hrají: Petr Čtvrtníček, Kristýna Frejová, David Suchařípa, Ivana Korolo-
vá/ Michaela Tomešová, Martin Kavan/ Radek Zima
Režie: Roman Štolpa

11. 10. 10.00 Jaroslav Žák: Škola základ života 
– představení pro školy
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu

11. 10. 19.30 Jaroslav Žák: Škola základ života
Retro hudební komedie o študácích, kantorech, rodičích, ideálech, 
disciplíně, biflování a nostalgických vzpomínkách. Hrají: Radek Bár/ 
Petr Batěk, Karel Beseda, Viktor Braunreiter, Jan Hanny Firla, Magdalé-
na Hniličková/ Tereza Švecová, Karolína Jägerová, Pavla Janiššová, 
Ondřej Král, Pavel Marek, Petr Németh, Pavel Richta, Jindřich Skopec, 
František Špaček, Michal Švarc/ David Beneš, Jiří Švec, Radmila 
Urbanová, Vladimíra Vítová. Režie: Zdeněk Bartoš

2. festivalové představení
13. 10. 19.30 Božena Němcová, Miloš Horanský: Neumím 
jinak než láskou
Divadlo Viola
Byla mučednicí lásky. Hořela pro ni – neuměla jinak než láskou – ale 
nepotkala ji. Manželka, matka, milenka – všechno všanc, všechno 
celou bytostí, nic napůl. A velká spisovatelka, která pozdvihla naši lite-
raturu k výšinám. Je uhrančivá tvorbou i životním stylem. Nezkrotitelně 
svobodná, spanilá duchem i zjevem. A vznešená tragickým údělem 
svého nedlouhého života. Text i inscenace směřují k vícežánrové koláži 
jejího života s Josefem Němcem, plného dramat, vzpoury, souznění 
i poezie.
Hrají: Tatiana Vilhelmová, Aleš Procházka, Tomáš Pavelka
Režie: Miloš Horanský

14. 10. 19.30 Marc Camoletti: Přísně tajné aneb za vším 
hledej ženu
Divadélko Radka Brzobohatého
Dva američtí agenti CIA, převlečeni za ženy, mají ve francouzském 
hotýlku zvláštní a delikátní misi. Musí získat od francouzské „agentky" 
její pudřenku s nebezpečným obsahem. 
Hrají: Miroslav Šimůnek, Vojta Efler, Felix Slováček jr., Martin Sochor, 
Vojtěch Hájek/ Jan Fanta, Radek Bár, Miloš Nejedlý, Jirka Chvalovský/ 
Josef Láska, Eliška Dohnalová/ Irena Máchová
Režie: Hana Gregorová

17. 10. 19.30 JAZZFEST 2019
Jazzový kruh a Karlovarské městské divadlo
Největší hvězda letošního ročníku, americký kytarista izraelského půvo-
du Oz Noy, vystoupí se svým triem v Karlovarském městském divadle. 
Účinkují: Jazz Dock Orchestra, Oz Noy, Dennis Chambers a Jimmy 
Haslip

3. festivalové představení
18. 10. 19.30 Ingmar Bergman: Scény z manželského 
života
Agentura Harlekýn
Jeden z nejupřímnějších milostných příběhů v dějinách umění předvádí 
všechny polohy milostného vztahu, od okouzlení až po brutální rvačku. 
Vyjadřuje však také naději, že ti, co spolu prožili život, jsou svázáni 
něžným poutem a jeden pro druhého se nikdy nemohou stát cizinci.
Hrají: Michaela Badinková, Michal Dlouhý, Kamil Halbich/ Vasil Fridrich, 
Barbara Lukešová
Režie: Vladimír Strnisko

19. 10. 19.30 Franz Lehár: Veselá vdova
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
Lehárova Veselá vdova již při svém prvním uvedení v roce 1905 vzbu-
dila obrovské nadšení, velmi rychle se z Vídně rozlétla do celého světa 
a stala se nejznámějším a nejúspěšnějším skladatelovým dílem. 
Účinkují: sbor, orchestr a balet Severočeského divadla
Michaela Katráková/ Gabriela Kopperová, Petr Matuszek/ Michael 
Kubečka, Viktoria Ballánová/ Diana Hladíková, Jaroslav Kovacs/ Michal 
Bragagnolo, Jan Ondráček/ Milan Vlček, Tomáš Christian Brázda, 
Martin Matoušek, Sergeui Nikitine, Tereza Kašová, Radek Krejčí, Ivana 
Azubuike, Vladimír Štěpka, Jarmila Baxová/ Hana Koubová, Milan 
Nechyba/ František Sysel
Dirigent: Milan Kaňák/ Miloš Formáček
Režie: Michal Lieberzeit

20. 10. 19.30 Jean Barbier: V Paříži bych tě nečekala, 
tatínku
Agentura Harlekýn
Konverzační komedie Jeana Barbiera, nejznámějšího pokračovatele 
Feydeaua a Labiche, o pařížském dobrodružství sympatického venko-
vana ze Spáleného Poříčí nad Seinou. 
Hrají: Petr Nárožný, Jan Šťastný/ Jan Čenský, Jana Malá/ Týna 
Průchová, Jarmila Švehlová, Simona Postlerová/ Miroslava Pleštilová, 
Barbora Šťastná Petrová/ Malvína Pachlová, František Skopal/ Martin 
Sochor. Režie: Jan Novák

4. festivalové představení
22. 10. 19.30
Maksim Komaro: ISOLE
Cirk La Putyka
Hluk a zvuk. Ruch a melodie. Rytmus a hlas. Sólo a doprovod. Setká-
vají se a ztrácejí. Samy, a přece spolu. Tak jako hudebníci, tanečníci a 
akrobaté v představení Isole. I v hudbě nacházejí cirkusové přístupy, 
melodie a rytmy vznikají pod jejich rukama i nohama nejen díky vir-
tuozitě s hudebními nástroji, ale i pohybem, akcí a reakcí, spoluprací, 
choreografií. Co může na jevišti znamenat a vyjadřovat hudba, nedílná 
součást poetiky Cirku La Putyka? A jak také může vznikat?
Účinkují: Jan Balcar, Andrej Rády, David Hlaváč/ Adam Novotný, Veroni-
ka Linhartová, Valentin Verdure, Zbyněk Šporc, Anna Schmidtmajerová
Režie: Maksim Komaro

23. 10. 19.30 Vivat jazz – k poctě legendám
BIG BAND Karlovy Vary
Pořad je věnován jazzovým mistrům, kteří tento typ hudby milovali a 
svým dílem dokázali, že nás jazz může těšit, inspirovat a utvářet i dnes. 
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová/ Marcela Boušová
25. 10. 19.30 Peter Quilter: Je úchvatná! - premiéra
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu Příběh 
nejhorší pěvkyně všech dob Florence Foster Jenkinsové, která mnoho 
let vytrvale obšťastňovala uši konsternovaných posluchačů. Komedie o 
tom, že když jde člověk neochvějně za svým snem, vyprodá i Carnegie 
Hall, nejslavnější koncertní sál na světě.
Hrají: Kateřina Pokorná, Ondřej Kolín, Radek Bár, Vladimíra Vítová, 
Magdaléna Hniličková, Pavla Janiššová
Režie: Roman Meluzín

29. 10. 19.30 Rhapsódie v modrém pokoji
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
George Gershwin a Jaroslav Ježek – dva muži mezi nebem a jazzem – 
dva velcí skladatelé, dva obdobné osudy. 

30. 10. 19.30 Karel Plíhal – koncert
Melodická hudba a hravá poezie: tyto dva pilíře drží pomyslný most, 
který spojuje opačné břehy řeky. Stavitel mostu, písničkář Karel Plíhal, 
k sobě trpělivě a promyšleně skládá jednotlivé stavební kameny: slova, 
rýmy a akordy. 

31. 10. 19.30 Besídka 2019
Divadlo Sklep
Tradiční představení divadla Sklep v novém podání, složené z mnoha 
humorných výstupů, skečů, gagů, písní a tanců, které polechtají 
bránici i tomu největšímu morousovi a kakabusovi.
Hrají: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, František Váša, 
Lenka Andelová, Lenka Vychodilová, Tereza Kučerová, Marta Marinová, 
Hana Navarová, Roman Fojtíček, David Noll, Vladimír Vytiska, Jára 
Vaculík

DIVADLO HUSOVKA

Klub Paderewski, p. Tumová tel.776098404
Půjčovna kostýmů, p. Selecká tel. 777866019
URL: www.husovka.info

3. 10. 19.30 -123min.
Trio uznávaných muzikantů; zpěvák, kytarista a autor písní Zdeněk 
Bína, baskytarista Fredrik Janáček a výjimečný bubeník Dano Šoltis. 
Síla kapely spočívá především v živých energických koncertech, které 
jsou z velké části tvořeny improvizací. Propojují žánry jako soul, groove, 
jazz, blues, funky či world music.

6. 10. 19.30 PoPo Trio
Vokální skupina, která vznikla v roce 2011. Původně zpívala ve složení 
Karolína Kučerová, Klára Rosenbergová, Miroslava Lendělová a v roce 
2018 Kláru Rosenbergovou nahradila Tereza Skalická. Zpívali nejen 
doma, ale také ve Švédsku a v Itálii. Na svém kontě mají už jedno CD.

10. 10. 19.30 Los Quemados & Adriano Trindade
Koncert v rámci evropského turné brazilského zpěváka, kytaristy a 
skladatele Adriana Trindade s kapelou Los Quemados Filipa Spále-
ného. V současném repertoáru převažují originální skladby Adriana 
doplněné o další kompozice dnešní brazilské samba-rockové scény.

15. 10. 19.30 Untitled – Milena Steinmasslová, Divadlo 
6–16 Praha
Nejen v Praze se začíná prosazovat Divadlo 6–16. Jejich Untitled, 
autorský počin Mileny Steinmasslové, uspěl i na festivalu v Camridge. 
Tam mělo „Bez názvu“ vlastně i světovou premiéru. Partnerem 
Mileny Steinmasslové na jevišti je Jakub Gottwald. Oba rozehrávají 
příběh zmaru i naděje. Je v něm zvláštní sociální náboj a velká dávka 
posmutnělé scénické poezie. Režie Filip Nuckolls, hudba Daniel Fikejz, 
scéna Jan Lobl.

18. 10. 19.30 Hudba Praha band
Charakteristický souzvuk kytar bratří Zatloukalů, zakládajících členů 
skupin Jasná Páka a Hudba Praha, doplněný dunivou basovou kytarou 
Jirky Jelínka je zárukou původního soundu kapely.

24. 10. 19.30 Mucha – Tos posrals tour
Tos posrals tour oslavuje zrod již čtvrtého alba posh punkové formace 
Mucha. Album plné veselých opilých návratů domů, hormonálních 
i kytarových disharmonií a arytmií, obligátních výčitek a nadávek, 
léčivých tónů, falešných nadějí a radosti ze života vrací kapelu opět na 
přední místa vlastních hitparád. Zazní i spousta zapomenutých písní z 
desek předchozích, takže si na své přijde opravdu každý.

26. 10. 14.00 Karlovarský hlas 2019 – výběrové kolo
Přijďte do Divadla Husovka v Karlových Varech zažít pohodovou 
atmosféru výběrového kola Karlovarský hlas 2019. Pětičlenná porota 
vybere 8 soutěžících, kteří si zazpívají na koncertu finalistů v Malém 
sále Lázeňského hotelu Thermal v sobotu 23. listopadu 2019 od 
19:00 hod.

27. 10. 15.00 Divadlo Loutek Karlovy Vary: Zlatá rybka – 
host D3
Na počátku všeho byla Babka. Babka měla Dědka. Dědek měl loď. Loď 
plula v moři širém jako nebe. Autorsky upravená pohádka na klasický 
motiv. Originální scéna i loutky Honzy Kindla a Lenky Herzogové. Po 
pohádce následuje malá dílna pro děti.

29. 10. 19.30 Jiří Dědeček
Slavný karlovarský rodák, předseda českého PEN klubu, někdejší 
umělecký kolega Jana Buriana, básník a především skvělý a osobitý 
písničkář se opět vrací do klubu Paderewski.

30. 10. 18.00 Mons. Václav Malý – 30. výročí sametové 
revoluce
V rámci cyklu přednášek Křesťanské akademie se přímý účastník listo-
padových událostí v roce 1989 světící biskup pražský Mons. Václav 
Malý zamyslí nad tím, jakou cestu od té doby urazila naše společnost a 
zda jsou tehdejší ideály stále ještě živé.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

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

3. 10. 19.30 Dvořák / Martinů / Suk
Lázně III
Antonín Dvořák: Scherzo Capricioso op. 66
Bohuslav Martinů: Symfonie č. 5 H. 310
Josef Suk: Praga op. 26
Douglas Bostock – dirigent

• KULTURNÍ SERVIS
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6. 10. 18.00 Benefiční koncert
Kostel sv. Anny v Sedleci
Antonín Dvořák: Slovanský tanec č. 4
Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“
Jiří Štrunc - dirigent

16. 10. 19.30 Tomáš Kačo & Karlovarský symfonický 
orchestr
Grandhotel Ambassador Národní dům
Koncert v rámci Jazzfestu
Tomáš Kačo – klavír, Jan Kučera – dirigent

24. 10. 19.30 Koncert k výročí založení republiky
Grandhotel Pupp
Bedřich Smetana: Má vlast
Martin Lebel – dirigent

31.10. 19.30 Koncert k 150. výročí narození Mahátmy 
Gándhího (2. října 1869)
Grandhotel Ambassador Národní dům
Edgar Elgar: Crown of India, suita op. 66
Jonathan Mayer: Koncert pro sitár a orchestr č. 1
Jonathan Mayer: Pranam
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 3 Es dur op. 55 „Eroica”
Jonathan Mayer – sitár, Tomáš Reindl – tabla, Debashish Chaudhuri 
– dirigent

KINO DRAHOMÍRA

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

1. 10. 17.00 Román pro pokročilé
 19.30  Tenkrát v Hollywoodu
2. 10. 17.00  Národní třída
 19.30  Roger Waters: Us + Them
3. 10. 17.00  Román pro pokročilé
 19.30  The Roling Stones Olé, Olé, Olé
4. 10. 17.00 Jíří Suchy – Lehce s životem se prát
 19.30  Joker (tit.)
5. 10. 14.30  Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon, 
 17.00  Národní třída
 19.30  Joker dab.
6. 10. 14.30  Lví král
 17.00  Roger Waters: Us + Them
 19.30  Parazit
7. 10. 17.00  Národní třída
 19.30  Joker (tit.)
8. 10. Projekce pro seniory Rocketman
 19.30  Deštivý den v New Yorku
9. 10. Přes prsty
 19.30  Tenkrát v Hollywoodu
10. 10. 17.00  Román pro pokročilé
 19.30  Filmový klub: Balón
11. 10. 18.00  Jazz And Poezie - Jazzová inspirace 
  -  Jazzfest, 20.00 Národní třída
12. 10. 14.30  Toy Story 4
 17.00  Nabarvené ptáče
 20.00  Joker (dab.)
13. 10. 14.30  Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon, 
 17.00 Blíženec
 19.30  Nabarvené ptáče
14. 10. Román pro pokročilé
 19.30  Pražské orgie
15. 10. 17.00  Pražské orgie
 19.30  Joker dab.
16. 10. 17.00  Diego Maradona
 19.30  Blíženec
17. 10. 17.00  Přes prsty
 19.30  Filmový klub: Střídavá péče
18. 10. 17.00  Pražské orgie
19. 10. 14.30, 17.00   Zloba: Královna všeho zlého
 17.00  Galerie Drahomíra 
  – setkání s výtvar. umělci
20. 10. 14.30  Zloba: Královna všeho zlého
 17.00  Deštivý den v New Yorku
 19.30  Staříci
21. 10. 17.00  Staříci
 19.30  Tomáš Vejmola – cestovatelská přednáška
22. 10. 17.00  Projekce pro seniory Hodinářův učeň
 19.30  Joker dab.
23. 10. 17.00  Zloba: Královna všeho zlého
 19.30  Bluesman
24. 10. 17.00  Poslední aristokratka
 19.30  Filmový klub: Bílý bílý den
25. 10. 17.00, 19.30 Poslední aristokratka
26. 10. 14.30  Zloba: Královna všeho zlého
 17.00, 19.30 Poslední aristokratka
27. 10. 14.30  Sněžný kluk
 17.00, 19.30 Poslední aristokratka
28. 10. 17.00, 19.30 Poslední aristokratka
29. 10. 17.00, 19.30 Poslední aristokratka
30. 10. 17.00, 19.30 Poslední aristokratka
31. 10. 17.00  Poslední aristokratka
 19.30  Filmový klub: Jiří Suchy: 

  Lehce s životem se prát
1. – 3. 11. Caminos – cestovatelský festival

KINO ČAS

T. G. Masaryka 3, 360 01 Karlovy Vary.
Telefon: 721 095 095, www.kinocas.info
Pokladna kina je otevřena denně od 14.00 do 20.00 hodin.

1. 10. 17.00 Deštivý den v New Yorku (tit.)
1. 10. 19.30 Tenkrát v Hollywoodu (tit.)
2. 3., 8. 10. 17.00 Národní třída
2. 10. 19.30 Deštivý den v New Yorku (tit.)
3.- 4., 8.- 9., 15., 20. 10. 19.30   Joker (tit.)
5.- 6., 12., 19., 29. 10. 15.00   Ovečka Shaun ve filmu: 
Farmageddon
4.- 5., 11.- 12., 14.- 15., 17. 10.   17.00   Román pro pokročilé
5. 10. 19.30 Joker
6.- 7. 10. 17.00 Joker
6., 17., 21. 10. 19.30   Národní třída
7. 10. 19.30 Román pro pokročilé
9. 10. 17.00 Parazit (tit.)
10. 10. 17.00 Dokážeš udržet tajemství? (tit.)
10.- 11., 23. 10. 19.30   Blíženec (3D, tit.)
13. 10. 15.00 Toy Story 4: Příběh hraček
13. 10. 17.00 Blíženec (3D, tit.)
13.- 14., 19. 10. 19.30   Pražské orgie
12., 18. 10. 19.30 Blíženec (tit.)
15. 10. 15.00 Jiří Bělohlávek: „Když já tak rád dirigu-
ju…“
16. 10. 17.00 Budiž světlo
16. 10. 19.30 Stehlík (tit.)
18.- 19., 27.- 28. 10. 17.00   Zloba: Královna všeho zlého 
(3D)
20. 10. 15.00 Angry Birds ve filmu 2 (3D)
20., 29. 10. 17.00 Zloba: Královna všeho zlého
21. 10. 17.00 Staříci
22. 10. 15.00 Gauguin na Tahiti - Ztracený ráj (tit.)
22. 10. 17.00 Zloba: Královna všeho zlého (tit.)
22. 10. 19.30 PŘEDPREMIÉRA: Poslední aristokratka
23. 10. 17.00 Dobrá smrt (tit.)
24. 10. 17.00 Blíženec (tit.)
24.- 29. 10. 19.30   Poslední aristokratka
25.- 26., 30.- 31. 10. 17.00   Poslední aristokratka
26.- 28., 30. 10. 15.00   Sněžný kluk
30. 10. 19.30 Zombieland 2: Rána jistoty (tit.)
31. 10. 19.30 Terminátor: Temný osud (tit.)

GALERIE UMĚNÍ Karlovy Vary

Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
tel: 353 224 387, 731 439 450, e-mail: info@galeriekvary.cz;  www.
galeriekvary.cz
Otevírací doba: ÚT až NE 10.00 - 17.00 (pro školy dle tel. dohody). 
Vždy první středu v měsíci vstup zdarma do všech poboček galerie 
umění

VÝSTAVY
do 3. 11. Vladimír Vašíček – Barevné partitury
Vladimír Vašíček (1919–2003), výrazná tvůrčí osobnost českého 
malířství 2. poloviny 20. století, žil a tvořil v odloučení jihomoravského 
venkova, přesto jeho tvorba neztratila vazbu na aktuální výtvarné 
tendence. Výstava představí v průřezu všechna významná autorova ob-
dobí a bude sestavena jak ze zápůjček z předních galerijních institucí, 
tak ze soukromé sbírky rodiny autora.

Stálá expozice: 100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů
Výstavní projekt k 100. výročí založení Československa zahrnuje 100 
děl českých a slovenských umělců ze sbírkových fondů galerie. Každý 
rok z období 1918 – 2017 je prezentován příznačným dílem vztahující 
se k danému roku (narozením, úmrtím autora, vročením, ap.) Nová 
stálá expozice nabízí nečekané umělecké konfrontace autorů i děl 
generačně i morfologicky vzdálených. Výstavu podpořili Karlovarský 
kraj a Statutární město Karlovy Vary.

DALŠÍ AKCE
1. 10. 18.30 Pjér la Šéz – Což takhle dát si špenát…?
Přednášku na téma Ve vědomém rozhodnutí je síla... pořádá Studio 
Rozárka.
8. 10. 19.30 Pocta českým klasikům
Koncert složený ze stěžejních děl klasické hudby Antonína Dvořáka 
a Bedřicha Smetany přednese trio špičkových hráčů Petr Nouzovský 
(cello), Štěpán Pražák (housle) a Barbora Plachá (harfa), jediné trio 
tohoto nástrojového složení v České republice.
16. 10. 19.30 Šansonový večírek - Ester Kočičková & 
Luboš Nohavica
Vypněte televizor, zapněte myčku nádobí a vyrazte do galerie... 
Nevázanou zábavu vašich středečních večerů tentokrát zpestří tradičně 
rozpustilý šansonový večírek, písňový večer prokládaný četnými 
komentáři herečky, moderátorky, zpěvačky a textařky Ester.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel: 354 224 111, 606 928 

844; www.becherovavila.cz
Otevírací doba: ÚT až NE 10.00 - 17.00
dílny je nutno rezervovat na tel. 354 224 111, 606 928 844 nebo na 
vargova@galeriekvary.cz

VÝSTAVY
3. 10. 17.00 vernisáž: Otisky a stopy na kůži Evropy
Výstava prezentuje vnímání současného stavu světa z úhlů pohledů tří 
dánských umělkyň Bodil Brems, Vicky Steptoe a Idy F. Ferdinand vyjad-
řujících se různými výtvarnými prostředky - malbou, kresbou, fotografií, 
videem i instalací in situ. Společným tématem výstavy je Evropa jako 
živoucí místo k existenci, místo, s nímž se identifikujeme, vnímáme 
jeho proměny, hranice pomyslné i skutečné, mizející i nově vznikající.
(výstava potrvá do 24. 11.)

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

DALŠÍ AKCE
11. 10. 19.30 Šansony v Becherově vile
Pěvecké vystoupení Stanislavy Tothové, která interpretuje francouzské 
šansony z repertoáru Edith Piaf.
15. 10. 16.00 – 18.00 Mechové obrazy, brože a aerária
Výtvarná dílna zaměřená na tvorbu koláží z přírodnin a výtvarně 
pojatých ekosystémů z mechu.
17. 10. 10.30 – 11.30 Výtvarná dílna pro nejmenší: Král 
podzimu
Výtvarná dílna určená nejmenším dětem a jejich maminkám na téma 
podzim.
29. 10. 16.00 – 18.00 Malba na porcelán
(Termín této dílny se může změnit!)
Dekorace porcelánových výrobků naglazurovými barvami představuje 
další výtvarnou dílnu z cyklu pro seniory. Finančně podpořilo Statutární 
město Karlovy Vary.
29. – 30. 10. 9.00 – 15.00   Podzimní prázdninové dílny
Tvorbu rozličnými technikami si vyzkouší děti během prázdninových 
výtvarných programů. Na každý den je možno hlásit se zvlášť. Přihláš-
ky a upřesňující informace na e-mailu vargova@galeriekvary.cz

Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze pro 2 
osoby. Konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 111 nebo 
734 788 029.

GALERIE DRAHOMÍRA

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

do 31. 12. Skupinová výstava (Markéta Lemberk, Eva Ova, Tereza 
Macková, Jan Hachran, Vlastimil Slabý, Tomáš Pergler, Václav Trajer)
Výstava představuje tvorbu volné třígenerační skupiny  jihočeských a 
středočeských výtvarníků. Nabízí bohaté zastoupení výtvarných technik 
a uměleckých stylů - akvarely, akryly, oleje a linkrusty, na plátnech, 
deskách i na papíru, od Markéty Lemberk, Evy Ovy, Terezy Mackové 
a Václava Trajera, dále originální tisky na zlatou folii v provedení Jana 
Hachrana, umělecké černobílé fotografie Vlastimila Slabého a sochy a 
abstraktní objekty Tomáše Perglera.
11. 10. 18.00 Poezie & Jazz: Jazzová inspirace
výjimečně v pátek, v kinosále!
Pokračování cyklu je tentokrát zařazeno do programu 34. mezinárod-
ního festivalu JAZZFEST 2019. Poetická skupina Drahomíra a skupina 
Jazz Apetit s hosty uvedou jazzem přímo ovlivněné básně českých i 
zahraničních autorů. Básněmi i hudbou současně pořad přiblíží vývoj 
jazzové hudby od swingu po moderní jazz.
19. 10. 17.00 Setkání s autory Skupinové výstavy
Setkání s vystavujícími autory se koná netradičně místo obvyklé 
vernisáže.

MĚSTSKÁ GALERIE KARLOVY VARY

Stará louka 26, www.mgkv.cz
Otevřeno denně od 10.00 do 18.00 hodin.

VÝSTAVY
Prodejní výstava uměleckých děl českých výtvarníků

15. 10. - 29.10. Umění staví mosty
Výstava uměleckého sdružení KUNST7 z partnerského města Baden 
-Baden. (Zahájení výstavy 15. 10. v 17.00 hodin.)

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ

Rumunská 8, 36009 Karlovy Vary
tel: Husárik Petr, 608335902, www.galerie-husarikova.cz
otevírací doba: dle telefonické domluvy

VÝSTAVA
Obrazy, kresby a litografie malířky a grafičky Jindry Husárikové, obrazy 
malířky Šárky Cagliero Mrázové a kovové plastiky uměleckého kováře 
Davida Szalaye.
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KONCERTY
11. 10. 19.00 Světové hity 60. až 90. let
V podání kapely Duty Free s americkou zpěvačkou Glendie. Dále bicí 
a foukací harmonika Čenda Jirásek, kytara Petr Veselý, doprovodná 
kytara Zdeněk Jandák a baskytara Petr Čejka. Zazní skladby známých 
světových zpěváků a kapel. Např. Cat Stevens, Neil Young, Bob Dyllan, 
Rolling Stones,  Prince, Tracy Chapman, George Harrison a mnoho 
dalších.
24. 10. 19.00 Koncertní večer z cyklu klasická hudba
Zpěv: Helena Tašnerová a kytara spolu s veršovaným vyprávěním Josef 
Šorfa. Jedná se o komponovaný pořad a to Barokní inspirace mezi 
obrazy. Italské operní árie od geniálních barokních skladatelů např. F. 
Durante, G. F. Händla, G. B. Pergolesiho, J. S. Bacha a dalších zazpívá 
Helena Tašnerová.

PŘEDNÁŠKA
14. 10. 18.00 Apokalypsa
Přednáška z cyklu Apokalypsa provázená pořadem hudby a slova. 
Dozvíte se mnohé z toho co nahání strach, co skrývá nebo naopak 
odhaluje tento obávaný pojem.  Přednášet a na kytaru doprovázet 
bude teolog a kytarista MgA. Martin Lindtner B. A.

GALERIE SUPERMARKETwc

www.supermarketwc.cz, fcb: supermarket wc
Otevřeno každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin.

VÝSTAVY
do 4. 10. Hra(vý) business
Výstava z cyklu Design a život představuje svět obalů žvýkaček Charity 
Gums. 81 výtvarníků a grafiků, inovace, podnikání a filantropie.
10.10. 17.00 vernisáž: Bude to dobrý...
Jak vidí mladá generace žhavá společenská a politická témata naší 
současnosti? Neotřelost, drzost a vtip. K 30 letům od Sametové revo-
luce přinášíme retrospektivní výstavu plakátů studentů, kteří se aktivně 
podíleli během 14 let na akcích „Banáni“. (potrvá do 22. 11.)

DESIGN CAMP
Vyzkoušejte si práci designera, grafika nebo fotografa a zjistěte, který 
obor by vás nejvíce bavilo studovat.
Přihlášky na týdenní tvůrčí kurz (14.10. - 18.10.) na: https://super-
marketwc.cz/aktuality/design-camp.

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 1. 12 Hory oheň plivající aneb sopky našeho kraje
Výstava představuje sopky z různých, i méně známých úhlů pohledů. 
Seznamuje s tím, kde a za jakých podmínek sopky vznikají a jakých 
podob mohou nabývat. Představuje vybrané sopky z Karlovarského 
kraje, mimo asi nejznámější Komorní hůrky to jsou například Krásný 
vrch, Podhora nebo Pustý zámek. Celkem jde o jedenáct zajímavých 
lokalit z regionu s přiblížením jejich stavby, stáří, způsobu vzniku a je 
možné si prohlédnout i osahat autentické velkoformátové vzorky hornin 
z představených lokalit.
Návštěvníci na výstavě naleznou zbrusu nové animace sopečné 
činnosti Šemnické skály nebo Komorní hůrky, interaktivní prvky – např. 
model sopky, „zvonkohru“ ze znělcových desek nebo hledání otisků 
listů a minerálů v laharových uloženinách.

DALŠÍ AKCE
3. 10. 17.00 přednáška: 14 milionů let sopečného 
vývoje Doupovských hor
Vladislav Rapprich, odborník na vulkanické procesy a horniny vulka-
nického původu, předseda Odborné skupiny vulkanologie při České 
geologické společnosti a člen Mezinárodní asociace vulkanologie 
a chemismu zemského nitra představí Doupovské hory z pohledu 
vulkanologa. Vysvětlí např. i to, co mají Doupovské hory společného s 
Havajskými ostrovy.
4. 10. 14.00 - 16.30 přírodovědná exkurze: Za bouřlivou 
minulostí Šemnické skály
Vulkanolog Vladislav Rappich z České geologické služby a přírodo-
vědec muzea Jan Matějů budou průvodci výpravou k bývalému lomu 
mezi Sedlečkem a Šemnicí s výstupem na Šemnickou skálu. Účastníci 
se dozví informace o vzniku skály, včetně ukázky animace jejího vývoje, 
o dalších geologických zajímavostech lokality, i doprovodné fauně a 
flóře. Trasa měří přibližně 4 kilometry, povede mimo cesty a místy 
bude třeba překonat i větší převýšení a strmé svahy.
Sraz je v 16 hodin v Šemnicích u mateřské školky (50°14’22.505 N, 
12°58’18.237 E). Konec exkurze cca v 19 hodin.
10. 10. 17.00 přednáška: O dvou cestách ze stanice 
Arabské jaro – Egypt vs. Tunisko
Na konci roku 2010 v Tunisku odstartovala vlna revolucí a povstání, 
pro kterou se rychle vžilo označení Arabské jaro. Přednášející Daniel 
Křížek z Katedry blízkovýchodních studií Západočeské univerzity v 
Plzni se v přednášce zaměří na srovnání porevolučního vývoje právě 
v Tunisku a Egyptě a kromě dalšího poukáže na význam rozdílných 
výchozích politických a společenských podmínek pro úspěch nebo 
naopak selhání plánů na rozchod s autokracií.

12. 10. 14.00 - 17.00 Sopečný den v muzeu
 14.00 - 15.00 komentovaná prohlídka výstavy

Výstavou provede se zasvěceným výkladem její autor, přírodovědec 
muzea Jan Matějů.
15.00 - 17.00 přednáška s pokusy: Ďáblovy výtvory v 
krajině a v laboratoři - výstup magmatu na zemský povrch
Prokop Závada z Geofyzikálního ústavu Akademie věd osvětlí způsob 
vzniku různých druhů sopek a výsledky sopečné činnosti a jejich 
následného zvětrávání s pomocí názorných geologických pokusů. 
Výrazné kopce v mírně zvlněné krajině jsou často tvořeny erozními 
zbytky odolných vyvřelých hornin, které vznikly sopečnou činností v 
geologické minulosti. V lidových vyprávěních a mýtech byla tato místa 
často spojována s nadpřirozenými silami a jejich postavami, odtud 
názvy jako „Čertova zeď“ či „Ďáblova věž.
Návštěvníci se mohou těšit na „funkční model“ maarové sopky, který 
bude po přednášce předveden na dvorku muzea. V průběhu akce si 
budou moci nejen děti zkusit připravit vlastní „sopečnou erupci“.

31. 10. 17.00 přednáška: Příčiny druhé světové války
Historik muzea Jan Nedvěd se bude zaobírat příčinami vzniku nejni-
čivějšího konfliktu v dějinách. Přiblíží světové, evropské a regionální 
souvislosti a důsledky versaillského mírového systému. Poukáže na 
nástup fašistických diktatur a vzestup nacionálně socialistického hnutí, 
lokální konflikty, migraci, občanskou válku ve Španělsku, anšlus Ra-
kouska, Mnichovskou dohodu, zabrání čs. pohraničí, pakt Ribbentrop 
- Molotov a německo-polskou válku ze září 1939, která byla počátkem 
druhé světové války.

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – stálá expozice, která byla připra-
vená ke 150. výročí existence muzea, přibližuje v šesti sálech v prvním 
patře historii města. Prohlídka začíná u Vřídla, unikátního přírodního 
fenoménu, návštěvníci projdou dále odděleními přibližujícími založení 
lázní, vývoj lázeňské léčby, proměny architektury Karlových Varů, 
společenský a kulturní život lázeňského města a historii mezinárodního 
filmového festivalu. Expozice ve druhém patře 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 pak věnován dramatickému 20. století.
Celou expozici doplňuje množství multimediálních prvků – prezentací 
na dotykových obrazovkách, doplňujících projekcí, kvízů, nahrávek, 
nejrůznější exponáty je rovněž možné vyzkoušet vlastníma rukama.
Adresa: Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email: 
novalouka@kvmuz.cz. Otevřeno út-ne 10-18 hodin, www.kvmuz.cz

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

JAZZFEST KARLOVY VARY – SOKOLOV 2019

www.jazzfest.cz

11. 10. 18.00 Kino Drahomíra
Poezie & Jazz: Jazzová inspirace
Poetická skupina Drahomíra, Jazz Apetit a hosté
12. 10. 20.30 Club Imperial
ve spolupráci s hotelem Imperial 
Darren Heinrich Organ Trio (AUS, CZE, IRL)
16. 10. 19.30 Grandhotel Ambassador Národní dům
ve spolupráci s Karlovarským symfonickým orchestrem – hlavní 
festivalový koncert
Tomáš Kačo & Karlovarský symfonický orchestr
Tomáš Kačo – klavír, Karlovarský symfonický orchestr, Jan Kučera – 
dirigent
17. 10. 19.30 Karlovarské městské divadlo
ve spolupráci s Karlovarským městským divadlem - hlavní festivalový 
koncert
Jazz Dock Orchestra (CZE), OZ NOY ft. Dennis Chambers & Jimmy 
Haslip (USA)
24. 10. 19.30 Lázně III
Jazz Fancies (CZE), Camille Thurman & MMT (USA)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

PO, ÚT, ČT, PÁ 9.00 - 17.00
ST  9.00 - 14.00
SO  9.00 - 12.00 pouze čítárna, 
tel. 353 221 365/23

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

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

Vyhlídka, Raisova 4, tel. 353 224 203

Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:
PO, ÚT, ČT  9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00
ST  zavřeno
PÁ  12.00 - 16.00

1. - 31. 10. Jaroslav Homolka: Výstava obrazů
Výstavu karlovarského malíře Jaroslava Homolky, jehož tvorba se 
zaměřuje v současnosti na symboliku fragmentů života, najdete v 1. p. 
v půjčovně Městské knihovny KV, I. P. Pavlova 7.
1. - 31. 10. 17.00 Karlsbader Kurliste
Výstava vzácných archiválií v půjčovně MěK KV. Nahlédnutí do života 
Karlových Varů před 100 lety.
1. - 31. 10. Ohlédnutí za historií
Výstava regionálních periodik v čítárně.
1. - 31. 10. Výstava tvorby Jiřiny Benešové
Výstava bezobalových výrobků na pobočce Čankovská (kapsáře, 
barevné tašky všech velikostí aj.)
1.- 31. 10. Týden knihoven: Regionální historie
Výstava regionální literatury v rámci celostátní akce „Týden knihoven“ 
– na všech pobočkách MěK KV
1. 10. 17.00 Kraj v bájích a pověstech
Předčítání Barbory Šmudlové z regionální literatury v půjčovně MěK 
KV, 1. p.
1. - 4. 10. Kraj v bájích a pověstech
 Individuální akce pro školy (Týden knihoven) – na všech pobočkách 
MěK KV
2. 10. 17.00 Zpívání s Lídou
Každou středu pravidelná hudební setkání s knihovnicí Lídou 
Křivancovou.
3. 10. 17.00 Uháčkuj si záložku
Háčkování pro dospělé i děti, začátečníky i pokročilé. S sebou si 
vezměte bavlněnou přízi a háček č. 3.
9. 10. 17.00 Pozitivní vliv pohybu na zdraví
Přednáška MUDr. Kateřiny Vávrové.
17. 10. 17.00 Vítězný dech s Ganou
Přednáška s mongolskou šamankou Ganou (Gantulga Ganjuur).
24. 10. 17.00 Promítání v knihovně: Epidemie svobody
Proč je v Česku očkování povinné, když ve většině zemí západní 
Evropy mají rodiče právo volby? A mají vůbec čeští rodiče o očkování  
dostatek informací? Na tyto a mnohé další otázky hledá odpověď 
dokumentaristka Tereza Reichová.
31. 10. 17.00 Halloween
Výtvarný workshop pro děti s Mgr. Václavou Hřebíkovou. Rezervace 
míst na tel. 353 221 365/22 nebo e-mail: i.hrebikova@mest-
skaknihovnakv.cz
31. 10. 17.00 Frankenstein a jeho věčný odkaz
Přednáška Barbory Šmudlové.
Každé úterý 14.00 Jóga pro seniory
Pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové.
Každé úterý 15.00 až 15.45 Povídání o zdraví
Pravidelná setkávání nad otázkami souvisejícími se zdravím. Kapacita 
neomezena, předchozí domluva možná na tel. 353 221 365/27, 
e-mail: i.hrebikova@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

30. 9. – 5. 10.  Týden knihoven v Krajské knihovně Karlovy Vary
V Týdnu knihoven mohou čtenáři vrátit všechny knihovní jednotky, 
které mají půjčeny, beze strachu ze sankcí za pozdní vrácení. V praxi to 
znamená, že všem čtenářům, kteří v tomto týdnu vrátí půjčené knihy, 
časopisy atd., budou prominuty poplatky za upomínky a zpozdné. Pro 
všechny nové čtenáře, kteří se v Týdnu knihoven poprvé zaregistrují.
do 31. 12. 13. ročník Literární soutěže pro amatérské autory z 
celé České republiky
Patronka ročníku spisovatelka Irena Dousková. Soutěžní příspěvky 
mohou autoři vkládat přes webový formulář na webu knihovny www.
knihovnakv.cz. Více informací na webu knihovny.

VÝSTAVY
A-klub
11. 9. – 31. 10. Vítejte v temnotě
Výstava ilustrací kouzelných světů fantasy a hororu. Autor Petr Weis. 
Kavárna Dvory
3. 9. – 25. 10. Kouzla přírody
Výstava fotografií Lenky Křížové.

Hala Dvory
2. 10. – 31. 10. To všechno odnes´ čas anebo než přišel 
listopad
Výstava pořádaná k 30. výročí Sametové revoluce ve spolupráci se 
Státním okresním archivem Karlovy Vary.
7. 10. 17.00 Doprovodná přednáška k výstavě
Přednáší Mgr. Milan Augustin.

Vstupní chodba Dvory
3. 10. – 30. 10. Lesy kolem nás
Výstava prací dětí ze stejnojmenné soutěže pořádané tradičně ve spo-
lupráci s firmou Lesy ČR, s.p. Vernisáž výstavy spojená s předáváním 



27

• KULTURNÍ SERVIS

cen vítězům 3. 10. 2019 od 16.00.

Pobočka Lidická
19. 8. – 4. 10. Václav Balšán: Obrazy
Výstava děl Václava Balšána.

PŘEDNÁŠKY
sál Dvory
7. 10. 17.00 Co všechno odnes´ čas anebo než přišel 
listopad
10. 10. 17.00 Národní kulturní památka Rudá věž smrti
Přednáška Ing. Lubomíra Modroviče.
17. 10. 17.00 Hojící se jizvy severozápadních Čech
Přednáška Ivany Vejříkové.
22. 10. 17.00 Vybrané osudy politických vězňů zavřených 
v Rudé věži smrti a jejich útěky
Přednáška Ing. Lubomíra Modroviče.

A-klub
2. 10. 17.00 Co tě nezabije, to tě posílí!
Beseda se členy Karlovarského otužileckého spolku zimního plavání.
9. 10. 17.30 Umění intimity
Povídání s Monikou Rozárkou Mikešovou
16. 10. 17.00 Zažij Ameriku očima Au pair
Beseda s Hankou Novákovou.
19. 10. 10.00 - 11.30 Tančím životem aneb tanec jako 
cesta k uzdravení - Ukázková hodina intuitivního tance.

Pobočka Lidická
2. 10. 18.00 Setkání s filozofií
Téma: Vladimír Jankélévitch. Přednáška Petra Kašpara.
30. 10. 18.00 Setkání s filozofií
Téma: Julia Kristeva Přednáška Petra Kašpara.

LITERÁRNÍ POŘAD
Pobočka Lidická
23. 10. 18.30 Spolek přátel krásné literatury… a slad-
kých koláčů
Aktuality: literární novinky, objeveno ve skladu, co právě čtu... Milan 
Kozelka – vzpomínka na karlovarského performera, básníka a 
prozaika.

PRO DĚTI
Odd. pro děti
4., 11., 18., 25. 10. 15.00 - 18.00 Velká knižní pátračka
Každý pátek přibyde nová indicie.
5. 10. 10.00 Výlet do knihy
Hlasité čtení z knihy Miloše Kratochvíla „Modrý Poťouch“. Čtení bude 
spojeno s hrami i soutěžemi a děti se mohou těšit také na výtvarnou 
dílničku.

PRO ŠIKOVNÉ RUCE
A-klub
3., 10., 17., 24. 9. 16.00 – 18.00 Relaxujeme při pletení a 
háčkování
Zájemci prosím kontaktujte Evu Vodičkovou, email: vodickova@
knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872

HERNÍ KLUB
A-klub Dvory
každý čtvrtek 15.00   Herní klub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a  společenských 
deskových her.

PRO SENIORY
Pobočka Lidická
10. 10. 10.00 Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro seniory. Vítáni jsou všichni zájemci.  
Přijít můžete kdykoli.
24. 10. 10.00 Americká hudba 20. století
Přednáška Petra Čamka. J. Caga, M. Feldman, S. Reich, Ph. Glass 
a další.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO STUDENTY SŠ
A-klub
Závazná rezervace místa v jednotlivých aktivitách na vodickova@
knihovnakv.cz.
PO 7., 14., 21. 10. 16.00   Literatura je nudná
Lektor: Teodor Kravál
ST 1., 8., 15., 22., 29. 10. 16.00   Hraní společenských her
Lektor: Jan Šimek
ST 2., 9., 16., 23., 30. 10. 16.00   Divadelní workshop
Lektor: Robert Mára
2., 9., 16., 23., 30. 10. 17.00   Umění prezentace
Lektorka E. Jungmanová
ČT 3., 10., 17., 24., 31. 10. 16.00   Lektorování výtvarných dílen 
pro děti
Lektorka Kateřina Oršošová.
ČT 3., 10., 17., 24., 31. 10. 16.00    Umění komunikace
Lektor Robert Mára.
ČT 3., 10., 17., 24., 31. 10. 16.30   Storytelling v popkulturní 
literatuře - Lektor Teodor Kravál.

ÚNIKOVÁ HRA
A-klub Dvory
Každý pátek    od 16.00 a od 17.30   Strážce příběhů; Zabijačka
Obě hry jsou založené na literatuře. Nemusíte se však ničeho bát, 

jsou to všechno známé příběhy, a i kdybyste náhodou příběhy neznali, 
tak je vše koncipované tak, že se vám děje spojí. Hlásit se můžete na 
www.utecknize.cz.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

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

5. 10 Jáchymov - Pochod O jáchymovský tolar
12. 10. Český les: Zaniklé Chebsko IV. - Dyleňsko
19. 10. Zámky v Krásném Dvoře a ve Valči
26. 10. H. Králové: Perly Východních Čech III.
Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny Klubu 
českých turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou k dispozici na 
www.fjw.rajce.net.

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

K Letišti 144, 360 01 Karlovy Vary
tel. 357 070 595, hvezdarna@astropatrola.cz, astropatrola.cz, astro-
-webcast.eu
Objednávky večerních pořadů pro veřejnost (jednotlivci i skupiny), 
informace o aktuálních úkazech +420 777 95 34 21 - ředitel 
společnosti, informace o pobytech pro skupiny, Astronomickém klubu 
a akcích pro děti a mládež

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI 6 AŽ 9 LET
PÁ 4. 10. 20.00 Hvězdářský večerníček s Xavirerem
PÁ 11. 10. 20.00 Hvězdářský večerníček s Xavirerem
PÁ 18. 10. 20.00 Hvězdářský večerníček s Kometkou
PÁ 25. 10. 20.00 Pohádky s Hvězdičkou s Kometkou
SO 5. 10. 15.00 Pohádky s nezbednou Hvězdičkou
SO 12. 10. 15.00 Pohádky s nezbednou Hvězdičkou
SO 19. 10. 15.00 Pohádky s neposednými Marťánky
SO 26. 10. 15.00 Pohádky s neposednými Marťánky

WLAŠTOVKA KARLOVY VARY

Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary, tel: 777 724 869, 
e-mail: tolarova@wlastovka.cz, www.wlastovka.cz

28. 9. 13.00 - 19.00 Svatováclavská slavnost
Velká slavnost na školním pozemku s hudbou, divadlem a jarmarkem, 
přijďte se pobavit. 
Informace: Marcela Záblocká 777 992 222.

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU

Malá školka - Detská skupina a materské centrum Pohádka pro 
Wlaštovku, Lidická 398, Karlovy Vary - Drahovice, tel: 608 300 991, 
e-mail: pohadka@wlastovka.cz

3. 10. Dekorace z přírodnin
10. 10. Podzimní průsvit
17. 10. Drátkování – podzimní strom
24. 10. Keramika – miska z listů
31. 10. Modelína a mast z včelího vosku

Dílničky se konají vždy ve středu od 9 do 12 hodin. Jsou vhodné 
a uzpůsobené rodinám s dětmi. Provázet Vás budou lektorky MC Po-
hádka pro Wlaštovku Martina Petrová a Jana Lewi. Nabízíme možnost 
společného oběda, ten je třeba objednat vždy nejpozději v pondělí na 
pohadka@wlastovka.cz nebo tel: 725 060 930.

FARMÁŘSKÉ TRHY

Před Tržnicí Varšavská/Horova ulice, vždy od 9.00 hodin, organizuje KV 
City Centrum. Koordinátorka trhů: Božena Turoňová, tel. 774434525.

4. a 18. 10. 9.00 Mestské farmárské trhy

KOSTELA SV. ANNY V SEDLECI

Otovická 59, 36010 Karlovy Vary - Sedlec
Mobil: +420 608 072 516. E-mail: kurka.kv@gmail.com. Web: 
kostelsedlec.cz

6. 10. 18.00 Karlovarský symfonický orchestr hraje 
„Novosvětskou“
Kostel sv. Anny, K. Vary - Sedlec
Při příležitosti 125. výročí kontinentální premiéry v karlovarském 
Poštovním dvoře a 15. výročí vzniku Spolku na záchranu kostela sv. 
Anny v Sedleci zazní Dvořákova Symfonie č. 9 e moll, op. 95, zvaná též 
"Novosvětská" či "Z Nového světa". Dílo lze zařadit nejen k absolutní 
špičce hudebního romantismu, ale též k nejlepším dílům světové 
symfonické tvorby všech dob. Při této příležitosti se v sedleckém kos-
tele představí Karlovarský symfonický orchestr poprvé v kompletním 
symfonickém obsazení.
Účinkují: Karlovarský symfonický orchestr, dirigent Jiří Štrunc

31. 10. 19.00 Koncert dušičkový
Kostel sv. Anny, K. Vary - Sedlec
Skladby skladatelů J. S. Bacha, G. F. Händela, C. Francka, G. Verdiho, 
G. Pucciniho, V. Belliniho.
Účinkují: Helena Tašnerová - soprán, Petra De Dios - soprán, Hana 
Milevová - klavír
Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit na opravu kostela.

ARMÁDA SPÁSY

Karlovy Vary, Jugoslávská 16, mobil: 773 795 028
e-mail: olga_gebauerova@czh.salvationarmy.org
web: www: armadaspasy.cz
Filmová kavárna (filmy s poselstvím), vždy první pátek v měsíc
Bohoslužba každou neděli od 15:00 (Západní 63)

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
Dětský klub Pathfinder: středa 16:30-18:00
Studium Bible (kniha Exodus na pokračování): 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/
Poradenství pro závislé: tel. 731 195 694
Dluhové poradenství: tel. 776 770 900
Dobročinný sklad pro pěstouny: tel. 607 240 861
Rozhovory nad biblí: čtvrtek v 18.30
Setkání dorostu (2. stupeň ZŠ): pátek v 17.00
Setkání mládeže: pátek v 18.00
BOHOSLUŽBA (i pro děti): neděle 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: 353 224 132, fax 353 227 804,
e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
Kostel sv. Petra a Pavla (Za Puppem)
Bohoslužby každou neděli od 10:00
Křesťanské sbory
Karlovy Vary, Zahradní 898/33, telefon: 353 825 624
e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz, web: www.krestsbor-kv.cz
Studium Bible ve středu od 19:00
Bohoslužba každou neděli od 14:00
Římskokatolická církev
Farnost Stará Role, Kostelní 341/1
web: www.farnoststararole.cz
telefon: 353 549 017, e-mail: vladmu@tiscali.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:00
Farnost u kostela Povýšení sv.Kříže - Rybáře,
Náměstí 17.listopadu 350/4, telefon 602 310 145, 
web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybáře,
Bohoslužba - každé úterý od 18.00
Bohoslužba - každý pátek od 18.00
Bohoslužba - každou neděli od 9.00
Farnost u kostela sv. Máří Magdalény
náměstí Svobody 217/2
telefon: 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz
Bohoslužba - každé pondělí od 8:30
Bohoslužba – každou středu od 17:00
Bohoslužba – každý čtvrtek od 17:00
Bohoslužba – každý pátek od 17:00
Bohoslužba – každou sobotu od 17:00
Bohoslužba – každou neděli od 10:00 a od 17:00
Řeckokatolická církev
Farnost u kostela sv.Ondřeje, Ondřejská 2
www.reckokatolikkv.estranky.cz, tel. 731619671
Bohoslužby: aždou sobotu v 10.00 hod.
každou neděli v 10.00 hod.
církevní svátky v pracovních dnech v 18.00 hod.
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Volejbalisté hostí Zlín, extraliga začíná

Do startu extraligové sezony zbývá volejbalistům 
Karlovarska ještě pár dní, v prvním kole nejvyšší 
soutěže přivítají v sobotu 5. října mužstvo Zlína. 
V jaké podobě se letos tým kouče Jiřího Nováka 
představí, to měli možnost fanoušci na vlastní 
oči posoudit na mezinárodní Velké ceně porce-
lánu v Hale míčových sportů ve dnech 19. a 20. 
září. A ostrého startu do sezony se už nemohou 
dočkat.

Stejně jako sami volejbalisté. Za sebou už 
mají dva měsíce společných tréninků, spoustu 
času stráveného v posilovně i v hale a znovu si 
střihli i tradiční teambuilding. Na Božím Daru si 
čtvrtfinalisté loňského ročníku extraligy dokonce 
grilovali.

Letní dřinu zpestřovaly volejbalistům nejen 
mimořádně pestré tréninky, ale také doprovodné 

akce. Nové dresy pro sezonu 2019/2020 pokřtili 
hráči VK ČEZ Karlovarsko v Amfiteátru Loket. Kro-
mě aktivní spolupráce na tréninkových kempech 
dětí se hráči elitního týmu zúčastnili i slavnostní-
ho otevření beachvolejbalových kurtů v Karlových 
Varech. Při té příležitosti se setkali i s rodačkou 
ze Sokolova, tenistkou Markétou Vondroušovou. 
Finalistka letošního grand slamu v Paříži sledovala 
se stovkami diváků exhibiční turnaj v plážovém 
volejbalu, který ovládla dvojice jmenovců Lukáš 
Vašina a Lukasz Wiese.

Vedení Volejbalového klubu ČEZ Karlovarsko má 
už také připravený systém vstupného na zápasy. 
Prodej permanentek klub spustil pátého září. Za 
celoroční vstupenku zaplatí příznivec Karlovarska 
1290 korun. To je o stovku víc než v předchozí 
sezoně. „K malému navýšení ceny permanentky 

došlo z důvodu novinek, které chystáme pro naše 
fanoušky,“ objasnil Hudeček. „K permanentce 
dostane majitel kalendář s programem zápasů 
A-týmu a soupiskou našeho družstva. Dále 
připravujeme i předzápasový bulletin.“ Držitelé 
permanentních vstupenek mají možnost využít 
i dalších bonusů. Ty mohou čerpat hned v úvodu 
sezony. „Fanouška čeká party po prvním, zahajova-
cím utkání proti Zlínu, bude mít možnost vyfotit se 
s hráči díky fotobudce (www.smilefie.cz) a k dis-
pozici bude i nějaký ten drink zdarma,“ vypočítal 
manažer Hudeček.

Permanentky 
VK ČEZ Karlovarsko
Permanentní vstupenka opravňuje držitele ke 
vstupu na utkání základní části extraligy, play 
off extraligy, zápasy evropského Challenge Cupu 
a Českého poháru.

*  Cena permanentky: jednotná cena 1290 korun

* Začátek prodeje: čtvrtek 5. září

* Výměna stávajících permanentek: 5. až 17. 
září, prodej novým zájemcům: od 19. září

* Prodejní místa: kancelář VK ČEZ Karlovarsko 
v Hale míčových sportů (úterý a čtvrtek 
9.00–10.00) nebo na recepci Haly míčových 
sportů (úterý a čtvrtek 15.00–16.30).

* Informace o vstupenkách: Ondřej Hudeček, 
manažer klubu (hudecek@vk-karlovarsko. cz; 
606 752 845)
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OptikDoDomu.cz
Dr. D. Bechera 30, Karlovy Vary 

tel.: +420 725 508 845

INZERUJTE V RADNIČNÍCH LISTECH

t: 607 057 931 e: karlovy.vary@meidiaas.cz

19. 10.
od 14 hodin

Chebská 370, Karlovy Vary

Vyřezávání strašidelných dýní
Václav Upír Krejčí 
Divadlo Mazec
Bedna hrůzy
Děsivé soutěže www.oc-fontana.cz

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

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

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

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

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

Odbor kancelář primátora
Mgr. Renata Hybnerová
353 151 470, Moskevská 21
r.hybnerova@mmkv.cz

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

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

Odbor právní 
JUDr. Ing. Dana Sárová Ph.D., LL.M.
353 151 227, Moskevská 21
d.sarova@mmkv.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Žlutice jsou zajímavým městem, které má turistům rozhodně co nabídnout. Město asi nejvíce proslavil renesanční Žlutický kancionál, tedy ručně psaný zpěvník písní z 16. století, který je 
doplněný nádhernými iluminacemi. Do roku 1977 byl originál Žlutického kancionálu uložen v městském muzeu, dnes se nachází v Památníku národního písemnictví v Praze a v muzeu je 
jeho kopie.
Žlutice jsou ale známé i díky bitvě husitů, vedených Janem Žižkou z Trocnova, s katolickými protivníky na vrchu Vladař (1421). Ve zdejších  kamenných valech se Žižka opevnil, aby odolával 
katolické přesile. Po třech dnech v sněhové bouři se husitům podařilo vyklouznout z obklíčení a uprchnout do Žatce. A také proto je vedle radnice muzeum s expozicí věnovanou husitství. 
A ještě něčím jsou Žlutice známé daleko za hranicemi Karlovarského kraje. Je to...
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ZKR. ČESKÉ
ARMÁDY

OZNÁMIT

CHEM.
ZN. INDIA

3. DÍL 
TAJENKY

KOŘEN
PALČIVÉ

CHUTI

KOLENO

PŘEDÁVATI
ZNALOSTI

CHEM.ZN.
CÍNU

ZVUK 
ZVONKU

ANGLICKY
PTÁT SE

MPZ 
NIZOZEMSKA

NĚMECKY
S

BEZ 
PŘÍPRAVY
(MLUVIT)
VÝPLNĚ
OKEN

ANGLICKY
CIBULE

NÁZEV
PÍSMENE Ř
ANGLICKY

SEBE-
JISTOTA

CHEM.
ZN. ARZENU

VIDINY VE
SPÁNKU

EVROPANKA
(SLOVEN-

SKY)

NESMĚLE

MALÝ RET INTOXI-
KACE

METRO-
POLE 

VYSOČINY

DEZERTNÍ
KOŘENĚNÉ

VÍNO

TITUL
MUŽE

OBCHOD
PRO 

KUTILY

VĚŽNÍ
HODINY

SRKÁNÍ

JEDNOTKA
EL. NAPĚTÍ

ČESKÝ
NOVINÁŘ

HLASITĚ
UPÍJETI

AFRICKÝ
SMRTELNÝ

VIR

ZNAČKA 
HYGIENIC.

POTŘEB

KREVNÍ
FAKTOR

CHEM.ZN.
POLONIA

HORA
NA ISLANDU

PERA

KILOCYKL

ZNAČKA
AUTOSVÍČEK

NEPRAVDIVÁ

KRTEK
(ZOOL.)

ANGLICKY
SILNICE
(MN.Č.)

OZNAČENÍ
NAŠICH

LETADEL

PODZEMNÍ
ČÁST

 ROSTLINY

SPZ
BRNO 
MĚSTO

10 X 100

SPZ 
OKRESU

BŘECLAV
VÝROBCE
HOUSEK

OZOBAT 365 DNÍ TĚLO

LATINSKÁ
DVOJ-

HLÁSKA
HERECKÁ

ÚLOHA

ROVNĚŽ

DRUH
PEPŘE

HEREC 
PANTOMIMY

ORGÁN
ZRAKU

PLAVIDLO
Z KLÁD

ŽLOUTENKA
(Z ŘEČ.)

FRANC.
PŘÍTEL

ZKR. 
TLAKU
KRVE

ŘÍMSKY
999

SETINA
HEKTARU

EDISONOVO
JMÉNO

ZÁJMENO
UKAZOVACÍ

BRVA

PŘEDLOŽKA

BOXERSKÁ
PORÁŽKA
ZKRATKA

ČESKÉ
TELEVIZE

FEDERÁLNÍ
SHROMÁŽ-

DĚNÍ

SLOVENSKY
JESTLIŽE

ROZ-
POUŠTĚT
TEPLEM

2. DÍL 
TAJENKY

POLISTO-
PADOVÝ

PŘEDSEDA
VLÁDY

OBCHODY ANGLICKY
ARZÉN VÝBUCH
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TOP NABÍDKA ASKLEPIONU
KARLOVY VARY

Asklepion - Laser and Aesthetic Medicine, www.asklepion.cz
Hotel Bristol, Sadová 19, Karlovy Vary |  +420 353 344 557 |  +420 724 047 440

PROVĚŘENÉ METODY PRO OMLAZENÍ PLETI
Laser Fotona radikálně omladí pleť a oční okolí ve všech vrstvách kůže. 
Vyhladí vrásky, vypne kontury, odstraní pigmentace i žilky, stáhne póry.
Vsaďte na účinky vlastní krevní plazmy, která nastartuje regenerační procesy.
Omlazující účinky ještě znásobíme kombinací s radiofrekvencí eMatrix.
Staňte se členem Botulotoxin klubu, zbavte se vrásek a získejte trvalou 
slevu až 20 % na ošetření botulotoxinem proti vráskám a řadu dalších bonusů.

MODERNÍ LÉČBA KŘEČOVÝCH ŽIL BEZ ČEKÁNÍ
V Centru pro léčbu křečových žil v Asklepionu vás zkušený tým cévních chirurgů 
zbaví varixů nejmodernějšími metodami, jako je např. lepidlo na křečové žíly. 
Potěší vás i krátké objednací lhůty a individuální přístup.

MONITOR SPÁNKU ODHALÍ, ZDA NETRPÍTE VÁŽNOU NEMOCÍ
ORL specialisté v Asklepionu se zaměřují především na laserové výkony, jako jsou 
operace chrápání a léčba chronické rýmy. Apnoické pauzy odhalí monitor spánku.

ODDĚLENÍ GASTROENTEROLOGIE 
V Asklepionu nabízíme veškerá gastroenterologická a sonografická vyšetření, 
podstoupit můžete i miniinvazivní bezbolestnou léčbu hemoroidů Hemoron 
nebo léčbu obezity vložením balonku do žaludku.

Dermatologie • plastická chirurgie • cévní chirurgie • ORL • obezitologie • 
gastroenterologie • gynekologie • denzitometrie • sonografie • 
vitamínové infuze • tělová a obličejová kosmetika 

Lídr laserovéa estetickémedicíny v ČRod roku 1996


