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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 TVÁŘÍ NA TITULNÍ STRANĚ
je Jiří Karbus, karlovarský rodák, profesionální 
fotograf, potápěč, ekologický aktivista a především 
jeden z hlavních magnetů letošního programu 
cestovatelského festivalu Caminos, jehož 13. ročník 
hostí kino Drahomíra od 1. až 3. listopadu. Vydejte se 
do různých koutů světa, nechte se vytrhnout alespoň 
na jeden podzimní víkend z běžného životního rytmu 
a zaposlouchejte se do příběhů vonících dálkami.

06 VÁNOČNÍ TRHY
se letos odehrají v kulisách lázeňského centra. 
Začnou v sobotu 30. listopadu a potrvají do 26. pro-
since. Sváteční atmosférou bude protknuta celá trasa 
od hotelu Thermal ke Grandhotelu Pupp. Středo-
bodem dění bude Mlýnská kolonáda, kam budou 
situovány trhy a doprovodný program. Vánoční strom 
a atrakce pro děti najdou návštěvníci u Thermalu. 

09 KARLOVY VARY V ROCE 2040
Jak bude vypadat svět v roce 2040? A jak budou 
vypadat Karlovy Vary v tomto světě? To jsou dvě 
klíčové otázky, na které hledá odpovědi strategický 
tým města Karlovy Vary, který pracuje na strategii 
rozvoje města – StrategieKV° 2040.

16 MEZINÁRODNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ A. DVOŘÁKA
Soutěž byla zpočátku určená posluchačům umě-

leckých škol. Od roku 1991 se stala vyhledávanou 
mezinárodní soutěží pro pěvce z celého světa. Vábí 
ke sledování, účasti a návštěvě již přes půl století 
zpěváky, ale i milovníky operní a písňové literatury. 
Na listopad se chystá již 54. ročník.

18 SYMFONICKÁ SALOME
Na letošní listopad připadá 30. výročí událostí 
vedoucích ke změně režimu. K řadě akcí přispěje 
i Karlovarský symfonický orchestr uvedením kon-
certu „Symfonická Salome“. Jde o unikátní úpravu 
a písní Karla Kryla pro zpěv, harfu, klarinet a kytaru 
s doprovodem symfonického orchestru.

20 MICHAEL KOCÁB V MUZEU
Ke 30. výročí  listopadových událostí se v muzeu 
uskuteční blok pořadů, první z akcí bude 13. listo-
padu přednáška a následná beseda s Michaelem 
Kocábem. Přiblíží období pozdní normalizace, vlastní 
události v listopadu 1989 a zamyslí se i nad polisto-
padovým vývojem.

22 LUCIE V KV ARENĚ
Skupina Lucie dorazí do Karlových Varů, v KV Areně 
vystoupí 14. listopadu. S sebou přiveze halovou 
show, největší hity i novinky z alba EvoLucie, včetně 
Andělem oceněné skladby Nejlepší, kterou znám.

09
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• STALO SE / STANE SE

UMĚNÍ STAVÍ MOSTY
Zajímavé obrazy a umělecké předměty dovezli do 
Karlových Varů umělci z partnerského města Baden-
-Baden. Výstava měla příznačný název Umění staví 
mosty. Obyvatelé a návštěvníci lázeňského města 
si mohli v průběhu října prohlédnout práce sedmi 
výtvarníků, grafiků a keramiků z Německa. Spoluprá-
ce karlovarských a badensko-badenských výtvarníků 
patří k tradici obou měst již od roku 2005.
Dělá se ohradník proti prasatům, měnit se bude kotel 
a následně se bude řešit i oprava střechy.

DISKUSNÍ FÓRA V LISTOPADU
Ještě dvě zastávky má před sebou letošní seriál 
diskusních fór pro jednotlivé městské čtvrti. Debaty 
jejich obyvatel se zástupci vedení města a městských 
organizací proběhnou v Rybářích a Rosnicích.
Začíná se jako vždy v 17 hodin.
Termíny místních diskusních fór: 6. listopadu - Rybáře 
(jídelna ZŠ Konečná), 13. listopadu - Sedlec, Rosnice, 
Čankov (restaurace U Kaštanů – Rosnice)

MOBILNÍ APLIKACE MOJE DPKV ZRYCHLÍ 
PLATBU ZA PARKOVÁNÍ
A brzy také usnadní platbu poplatku za vjezd do 
lázeňského území. Velkým benefitem placení je jeho 
rychlost a komfort. Řidič vůbec nemusí dojít k parko-
vacímu automatu, částku za parkovné uhradí pohodl-
ně ze svého mobilu. Tato varianta platby parkovného 
plně nahrazuje úhradu prostřednictvím SMS zprávy 
nebo prozvoněním. Tato služba je od 1. října neaktivní.  
Prostřednictvím aplikace je možné platit parkovné na 
placených stáních, která jsou vybavena parkovacími 
automaty. Nadále je možná platba v hotovosti a na 
zhruba polovině automatů také bezkontaktní platební 
kartou. Aplikaci je možné stáhnout zdarma pro mo-
bilní telefony jak se systémem IOS (Apple), tak i pro 
uživatele se systémem Android. Dalším modernizač-
ním krokem bude umožnění platby prostřednictvím 
mobilní aplikace za poplatek vjezdu do lázeňského 
územ. Tato funkce by měla být zprovozněna do listo-
padu letošního roku.

OPRAVY BULHARSKÉ A JUGOSLÁVSKÉ
Práce na opravách komunikací se v říjnu přesunuly 
do centra města. Kompletní obnovou prošly povrchy 
v Jugoslávské a Bulharské ulici, opravovala se dešťo-
vá kanalizace, v části došlo také na obnovu veřejného 
osvětlení. Maximálně možný rozsah prací probíhal 
za provozu, aby co nejméně omezil průjezd těmito 
frekventovanými ulicemi.

PIETNÍ MÍSTO PRO KARLA GOTTA
U příležitosti posledního rozloučení s Karlem Gottem 
je v Karlových Varech vytvořeno pietní místo, kde mo-
hou fanoušci vzdát hold zesnulému zpěvákovi. Vzniklo 
ve Smetanových sadech na místě známé datumovky, 
která na jeden víkend změní podobu.

ŠKROUPOVA ULICE PROKOUKLA
Nové veřejné osvětlení, povrchy komunikace i chod-
níku dostala Škroupova ulice. Opravy komunikací 
tím ale nekončí. Na řadě jsou například chodníky 
v Mariánskolázeňské u galerie, na Staré Kysibelské 
u plechové ohrady nebo v Sedleci a také místní 
komunikace ve Štúrově ulici v Bohaticích.

NÁVŠTĚVA Z LITVY
Skupina primátorů měst z litevského regionu Kaunas 
a zástupců Regionální rozvojového agentury zavítala 
na návštěvu do našeho lázeňského města. Prošli 
město, vyslechli informace o jeho historii ochutnali 
léčivé prameny. Hlavním bodem jejich návštěvy bylo 
osobní setkání s primátorkou, tématem rozhovoru 
bylo především lázeňství a cestovní ruch.

NOVÝ AUTOVLÁČEK
Prvními pasažéry nového autovláčku byly děti ze ZŠ 
Dukelských hrdinů. Z jejich nadšení i ohlasu turistů na 
trase je jasné, že novinka vozového parku DPKV bude 
vítanou atrakcí. V prosinci bude zajišťovat dopravu na 
vánoční trhy, které se budou odehrávat v lázeňském 
centru. V plánu jsou také vyjížďky na zajímavá místa 
ve městě, například na Goethovu vyhlídku nebo na 
Linhart.

DIAGNOSTIKA MOSTŮ
Jak rozsáhlé budou muset být rekonstrukce karlovar-
ských mostů, napoví výsledky diagnostického průzku-
mu, který proběhl na Ostrovském a Chebském mostě 
(na snímku). Odborníci za pomoci mostní prohlížečky 
provedli řadu sond a odebrali vzorky, které projdou 
důkladnou analýzou.
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Významná etapa na cestě 
do UNESCO byla završena

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

V Karlových Varech byla na začátku října 
zakončena významná etapa snahy Karlových 

Varů a dalších deseti lázeňských měst Evropy 
o společný zápis na Seznam světového dědictví 
UNESCO. Všech jedenáct kandidátských měst 
napříč Evropou, včetně Karlových Varů, si po-
stupně prohlédli odborníci z nevládní organizace 
Pro památky a sídla (ICOMOS), která se zabývá 
ochranou kulturního dědictví po celém světě. 
„Celá hodnotící mise v Karlových Varech byla 
skvěle zorganizována, za což patří velké poděko-
vání všem, kteří se na přípravě a hladkém prů-
běhu podíleli. Přestože nám komisař neřekl, jak 
jsme obstáli, vím, že jsme udělali naše maximum. 
Teď nezbývá nic jiného, než vyčkat, jak hodnocení 
dopadne. Jak byla naše společná nominace Great 

Spas of Europe úspěšná, se dozvíme v létě roku 
2020,“ uvedla primátorka města Andrea Pfeffer 
Ferklová.
Ve všech kandidátských městech navštívili komi-
saři stovky lokalit. Jejich zkoumání se zaměřilo 
na různé aspekty vybraných míst, jejich ochranu, 
správu, prezentaci a především na integritu a au-
tentičnost navrhovaných městských komplexů. 
Zpráva o výsledcích mise bude významným 
příspěvkem do další fáze hodnocení, během ně-
hož budou odborníci z celého světa komentovat 
nominaci a její šance na úspěšný zápis.
V rámci společné kandidatury usilují o zápis 

Slavné lázně Evropy (Great Spas of Europe), tedy 
města, která nejlépe ilustrují vrchol lázeňského 
fenoménu v Evropě od konce 18. do počátku 20. 
století. Jedná se o město Bath (Velká Británie), 
Baden-Baden, Bad Ems, Bad Kissingen (Němec-
ko), Spa (Belgie), Vichy (Francie), Montecatini 
Terme (Itálie), Baden u Vídně (Rakousko) a města 
českého lázeňského trojúhelníku Františkovy Láz-
ně, Mariánské Lázně a Karlovy Vary.
O tom, zda budou Great Spas of Europe zařazeny 
na Seznam světového dědictví UNESCO, by se 
mohlo rozhodnout nejdříve na 44. zasedání Výbo-
ru pro světové dědictví v Číně v létě 2020.

JEZDECKÁ SOCHA KARLA IV.
Výsledky ankety uspořádané karlovarským Rotary klubem k návrhům na umístění

V srpnovém čísle Karlovarských radničních listů 
jsme vás informovali o anketě, která probíhala 
souběžně s výstavou profesora Michala Gab-
riela v Galerii umění. Anketní místa nakonec 
vznikla i na Magistrátu města a v Krajské 
knihovně. Občané a návštěvníci města se tam 
mohli vyjádřit k šesti navrhovaným lokalitám 
zaškrtnutím té nejvhodnější na anketním lístku, 
nebo navrhnout místo jiné, napsat svůj názor, 
či přijít s kritikou. Do protokolu o sčítání bylo 
zahrnuto 749 platných lístků. Nejvíce se líbil 
návrh na umístění sochy ve Smetanových sa-

dech proti Hlavní poště, který obdržel 319 hlasů 
(42,6%) a celkem provokativní návrh, umístit 
jezdce na přemostění řeky Teplé 117 hlasů 
(15,6%). Ozdobit sochou Divadelní náměstí si 
přálo 100 hlasujících (13,4%). Své připomínky 
k hlasovacímu lístku připojilo 121 občanů. Tuto 
část ankety vyhodnotí pracovníci Kanceláře 
architektury města a ty nejzajímavější názory 
budou publikovány. Hlasující, kteří napsali svůj 
komentář a uvedli kontaktní adresu či telefon, 
zahrneme do slíbeného slosování a mohou se 
těšit, že dostanou od Rotary klubu slušivé tričko 

s obrázkem Jezdecké sochy a nápisem ANO! 
Jsem pro! V průběhu výstavy pracovníci kance-
láře architektury města usilovně hledali a našli, 
další vhodná místa, která by spolu se sochou 
mohla kultivovat dosud opomíjený veřejný pro-
stor (náměstí Republiky; před Městskou tržnicí). 
Je škoda, že jsme tyto náměty již nedokázali 
zahrnout do naší ankety. Vzniká tak pole pro 
další veřejnou a odbornou diskuzi, neboť tvorba 
budoucí identity místa kde žijeme je věcí všech 
občanů.
 Ivan Thýn, Rotary klub Karlovy Vary
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

Vánoční trhy se letos 
odehrají v lázeňském centru
Vánoční trhy v Karlových Varech se letos odehra-
jí v kulisách lázeňského centra. Začnou v sobotu 
30. listopadu a potrvají do 26. prosince. Sváteční 
atmosférou bude protknuta celá trasa od hotelu 
Thermal ke Grandhotelu Pupp. Středobodem dění 
bude Mlýnská kolonáda, kam budou situovány 
trhy a doprovodný program. Vánoční strom 
a atrakce pro děti najdou návštěvníci u Therma-
lu. Celá lokalita bude nově vyzdobena a nasvíce-
na, dopravu mimo jiné zajistí vánoční vláček. 

Na prostranství před Mlýnskou kolonádou vyroste 
pomyslný les a tržiště. U dvou desítek stánků bude 
k dostání sváteční a dárkový sortiment, zejména 
vánoční dobroty. Na podiu se představí děti z kar-
lovarských mateřských a základních škol, místní 
umělci i známé tváře české hudební scény jako 
Michal Hrůza, Jitka Zelenková nebo Josef Laufer.

Vánočním stromem bude letos stříbrný smrk ze 
Severní ulice. Usazen bude na prostranství před 
Thermalem a slavnostně rozsvícen na první adventní 
neděli, 1. prosince v 17 hodin. V jeho blízkosti 
vyroste také dřevěný betlém a děti se zde zabaví na 
kolotoči a dalších atrakcích. Ani zde nebudou chybět 
stánky s vánočním sortimentem.

Na několika místech lázeňské zóny najdou zájemci 
oblíbené vánoční fotokoutky, ve Dvořákových sadech 
bude k vidění zajímavá atrakce v podobě stromu, 
který bude svítit podle toho, jak mu kolemjedoucí 
budou zpívat.

Návštěvníky vánočních trhů dopraví do lázeňského 
území vánoční vláček. Jezdit bude na trase Hlavní 

pošta – Thermal – Lázně III – Divadelní náměstí – 
Císařské lázně. Komfortní dopravu zajistí také běžné 
linky MHD, které obsluhují zastávku Lázně III (linky 
č. 1 a 4), spoj č. 2 na Divadelní náměstí nebo linka č. 
13 jezdící k lanovce Imperial.

Podrobné informace včetně kompletního programu 
najdete v prosincovém vydání Karlovarských radnič-
ních listů a na internetových stránkách Vánočních 
trhů v Karlových Varech www.novevanocnitrhy.cz.

Vánoční strom v Severní ulici.
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Vánoční okno. Soutěžte 
s námi o to nejhezčí

Vánoce bez výzdoby v oknech si dnes leckdo ani 
neumí představit. Letos máte pro svou adventní tvo-
řivost jednu motivaci navíc. Hledáme totiž Nejhezčí 
vánoční okno v Karlových Varech. Soutěž vyhlašuje-
me ve spolupráci s Vánočním domem v Doubí.

Až tedy v příštích dnech dokončíte adventní 
výzdobu svého okna, dílo vyfoťte a snímek pošlete 
mailem na adresu fotosoutez@mmkv.cz. Pokud 
zaujmete porotu složenou ze zástupců organizátorů, 
můžete vyhrát finanční prémii ve výši jeden až pět 
tisíc korun. Vítězové budou vyhlášeni a odměněni 
v neděli 22. prosince v průběhu doprovodného 
programu vánočních trhů na Mlýnské kolonádě. 
Uzávěrka soutěže je 10. prosince.

PRAVIDLA SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ OKNO
• Soutěž je určena obyvatelům města Karlovy Vary, každý účastník může přihlásit jedno dílo. Soutěžní 

fotografie vyzdobeného okna na objektu v Karlových Varech o datové velikosti minimálně 1 MB a ma-
ximálně 5 MB je nutné zaslat do 10. 12. 2019 na fotosoutez@mmkv.cz. Připojte své jméno a adresu, 
na které se vyzdobené okno nachází.

• Autor souhlasí s tím, že město smí oceněná díla bezplatně a neomezeně využívat na svém webu, 
facebookovém profilu a Karlovarských radničních listech.

SVĚTLO A RADOST 
PŘIVEZE 
SVATÝ MARTIN

Také v letošním roce přiveze svatý Martin do 
Karlových Varů světlo a radost. Stane se tak 
v pondělí 11. listopadu odpoledne. Tradičního 
posla zimy můžete přivítat s lampiony a připojit se 
k jeho družině v průvodu od Národního domu po 
třídě TGM k Thermalu. Program začne ve čtvrt na 
pět odpoledne zpíváním pro děti, příjezd svatého 
Martina a jeho družiny je naplánován na 17. 
hodinu. Průvod bude zakončen rytířským kláním 
a ohňovou show.
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Moraváci objevovali Karlovy 
Vary s turistickou kartou

Turistická karta Karlovy VARY REGION CARD je již 
několik let k dispozici návštěvníkům města Karlovy 
Vary i celého Karlovarského kraje. Turisté, kteří se 
k nám opakovaně vrací, kartu znají a znovu si ji 
kupují, jiní ji teprve objevují.
Tak tomu bylo i v případě rodiny z Moravy, která lá-
zeňské město navštívila minulý měsíc. „Jezdíme do 

Karlových Varů poměrně pravidelně a letos jsme se 
dozvěděli o kartě…,“ říká hlava rodiny a doplňuje: 
„bezvadná je doprava MHD zdarma, projeli jsme 
i obě lanovky a vyhlídková jízda retro busem byla 
super. Těch možností na kartu bylo tolik, že jsme 
to všechno nestačili ani využít.“ Z členů rodiny si 
každý vybral to své… „V Becher Muzeu se nám 

líbilo, jen by měli zavést dvojnásobné koštování 
Becherovky či dávat reklamní láhev při odchodu,“ 
smějí se Moraváci. „Vůbec poprvé jsme ale byli ve 
Vánočním domě – bylo to uchvacující. I tři medvíd-
ky jsme dovezli darem,“ doplňuje maminka.
„Všechno se nám u Vás líbí a děláme i patřičnou 
reklamu po jižní Moravě. Již nyní se těšíme na 
příští návštěvu Karlových Varů a Krušnohoří.“ 
A my už jen dodáváme – děkujeme a přijeďte 
zas…!

Karlovy VARY REGION CARD
Držitel turistické karty předplacených služeb 
má po zakoupení možnost bezplatně využít 
nabídky více než 40 návštěvních míst, a to jak 
v Karlových Varech, tak i v celém Karlovarském 
kraji. Součástí nabídky je zároveň více než 30 
míst poskytujících slevy na koncerty, divadelní 
představení, půjčovny, dopravu, služby. Význam-
nou součástí je bezplatná městská doprava 
v Karlových Varech a v Mariánských Lázních 
a to včetně lanovek a autovláčků. Kartu je 
možno zakoupit v infocentrech na 2, 4 nebo 7 
dní, v kategoriích dospělý nebo rodina.

Bloková čištění 
střídá zimní údržba
Se začátkem listopadu se mění režim úklidu komu-
nikací ve městě. Letní údržbu a bloková čištění střídá 
zimní údržba. Ta se odvíjí od aktuálních klimatic-
kých podmínek. Úklid bude zaměřen zejména na 
odstranění spadaného listí a pokračovat bude očista 
komunikací a chodníků zejména pracovníky ručního 
úklidu. Jejich počet bude oproti odchozím rokům 
výrazně navýšen. Denně se bude v ulicích města po-
hybovat třicet pracovníků ručního úklidu společnosti 
AVE CZ odpadové hospodářství, která bude údržbu 
města zajišťovat. Další pracovní čety nasadí Správa 
lázeňských parků na chodníky a stezky ve Staré Roli 
a na sídlištích Čankovská a Růžový vrch. V období 
spadu sněhu bude zimní údržba zaměřena na zajiš-
tění sjízdnosti a schůdnosti komunikací a veřejných 
prostranství a odstranění sněhu. 

Důležité kontakty
Dispečerské pracoviště AVE CZ odpadové hospo-
dářství, provozovna Karlovy Vary, Mostecká 95: 
775 599 420 (nepřetržitě od 1.11.2019 - 30.3.2020) 
353 176 261 (pouze v pracovní době)
775 599 413 (vedoucí dispečer - pouze v prac. době) 
Odpovědní pracovníci Magistrátu města K. Vary: 
Vedoucí technického odboru: Ing. Eva Pavlasová - 
353 151 242, 602 120 072                                                                                    
Technik zimní údržby: Svatava Kopecká: 
353 151 419, 725 533 207

Končí vám platnost 
Karlovarské karty? 
Požádejte si o novou ve 
správný čas. Vhodný termín 
zjistíte podle číselné řady 
na kartě a v harmonogramu 
výměn. Protože se celá 
procedura neobjede bez 
osobní návštěvy přepravní 
kanceláře a mezi cestujícími 

je v současné době kolem pětatřiceti tisíc karet, 
byla obměna rozložena do dvanácti měsíců. Pokud 
držitelé Karlovarské karty dodrží harmonogram, 
bude jim běžný poplatek za vydání karty snížen 
ze 170 na 100 korun. K výměně je nutné vyplnit 
příslušný formulář a přiložit aktuální dokladovou fo-
tografii. Dopravní podnik akceptuje i doma vytištěné 
fotografie, pokud jsou v požadované velikosti, kvalitě 
a rozlišení. 

Nově vydaná Karlovarská karta má opět pětiletou 
platnost. Ta je dána několika faktory. Vzhledem 
k mnoha funkcím a zapojení do několika part-
nerských systémů, musí dodržovat bezpečnostní 

a technologické standardy, podobně jako bankovní 
karty, které mají také časově omezenou platnost. 
Karlovarská karta je vybavena i funkcí elektronické 
peněženky, proto musí splňovat příslušná nařízení 
vydané Českou národní bankou.

Kde lze podat žádost o výměnu karty? 
 v Přepravní kanceláři DPKV, Zeyerova 19, Karlovy 

Vary
Co je potřeba k podání žádosti? 
 formulář žádosti (k dispozici je v přepravní 

kanceláři nebo ke stažení na webových stránkách 
www.dpkv.cz)

 aktuální dokladovou fotografii (ne starší než 1 rok)
 občanský průkaz nebo cestovní pas
 100 Kč (v případě dodržení vyhlášeného termínu 

pro podání žádosti o výměnu) 
 170 Kč (v případě nedodržení vyhlášeného termí-

nu pro podání žádosti o výměnu) 

U dětí do 15 let žádá o Karlovarskou kartu zákonný 
zástupce, který musí mít dítě zapsané v občanském 
průkazu nebo musí předložit rodný list dítěte.

Karlovarská karta. Výměna pokračuje

SVOZ BIOODPADU POKRAČUJE I V LISTOPADU
Svoz bioodpadu ze zahrádek i domácností pokračuje i v listopadu. Vývoz hnědých popelnic a kontej-
nerů bude probíhat podle běžného harmonogramu a skončí v posledním listopadovém týdnu.

 ilustrační foto
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• KAM KV°

Jak bude vypadat svět v roce 2040? A jak 
budou vypadat Karlovy Vary v tomto světě? To 
jsou dvě klíčové otázky, na které hledá odpo-
vědi strategický tým města Karlovy Vary, který 
pracuje na strategii rozvoje města – Strate-
gieKV° 2040. V rámci její přípravy uspořádala 
Kancelář architektury města Karlovy Vary 
(KAM KV) ve spolupráci s magistrátem města 
a agenturou CzechInvest panelovou diskusi 
s odborníky, v publiku zasedla necelá stovka 
diváků, členů pracovních skupin odborné 
veřejnosti, kteří se na strategii mohou podílet. 

Z odborníků se diskuse v kongresovém sálu ho-
telu Thermal zúčastnil geolog a klimatolog Václav 
Cílek, expertka pro kohezní politiku a diplomatka 
Eva Srnová,  sociolog životního prostředí Jan 
Vávra a manažer rozvoje Tomáš Ctibor. Diskusi 
moderoval Michael Rozsypal, kterého můžete znát 
z vysílání Českého rozhlasu Plus. 
„Jedním z cílů tohoto setkání je zahájení nové 
etapy strategického řízení města – kreativní, 
mezioborově inspirující a koncepční, srozumitelné 
a zapojující do hry místní aktéry a občany, v du-
chu hesla: Město jsme my všichni.“ uvedl jeden 
z členů strategického týmu Jiří Hanek. 

Město s novým příběhem
Hlavním cílem tohoto setkání bylo shodnout se 
na hlavních atributech světa za 20 let a popsat 
globální trendy, které k tomuto stavu povedou. 
„Potřebujeme mít představu toho, jak bude vypa-
dat svět, Evropa a Česká republika za dalších 20 
– 50 let, představu o scénářích možného vývoje, 
v rámci kterého bychom dokázali smysluplně 
směřovat naše město. Chceme město s novým 
příběhem, chceme postupovat s úctou k minu-
losti, tvořit autentickou přítomnost a zároveň 
připravovat podmínky pro perspektivní budouc-
nost.“ uvedl ředitel KAM KV a současně také člen 
strategického týmu Petr Kropp. 
Témata panelové diskuse se sama nabízela - 
člověk a společnost, prostředí, prosperita.  Hned 
několikrát byla vyzdvižena důležitost kulturních 
institucí, jako je divadlo, galerie, nebo symfonický 
orchestr, které nabízejí atraktivní pracovní příleži-
tosti a mohou přilákat nové obyvatele města. Jako 
velké pozitivum se při diskusi jevilo, že Karlovar-
ský kraj je krajem krátkých vzdáleností. Důležitým 
tématem byla i doprava, u které odborníci dopo-
ručili zaměřit se spíše na rozvoj železnice na úkor 
podpory letecké dopravy.
Záznam z diskuse bude k zhlédnutí na webu 
www.kamkv.cz. 

Kancelář architektury města 

Jak bude vypadat svět za dvacet let? 
Karlovy Vary o tom diskutovaly s odborníky

ÚTERÝ 5. 11. v 16:00
KAM KV°, nám. Dr. M. Horákové 2041, K. Vary
Veřejná diskuse: Budoucnost “Keramické 
školy”
Střední uměleckoprůmyslová škola keramická 
a sklářská Karlovy Vary působí v Karlových Varech 
již téměř sto let. Přijďte si vyslechnout informace 
o připravovaných studiích a diskutovat o budouc-
nosti keramické školy v Karlových Varech.

ÚTERÝ 12. 11. v 19:00
Lidový dům
DVTV: Série rozhovorů
K 30. výročí sametové revoluce DVTV ve 
spolupráci s Festivalem svobody připravila 
sérii rozhovorů z celé České republiky. Jedním 
z hostů je i ředitel KAM KV, Petr Kropp. Lístky je 
možné zakoupit v předprodeji v síti Goout nebo 
na místě.

ÚTERÝ 26. 11. v 17:30
KAM KV°, nám. Dr. M. Horákové 2041, K. Vary
Veřejná diskuse: Kontaminace a životní 
prostředí
Město Karlovy Vary se zajímá o názory ob-
čanů na kontaminace a jejich vlivy na životní 
prostředí. Přijďte si s námi promluvit na téma 
ekologické zátěže. 
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ZPRÁVY Z ULICE 
Kontrola taxislužby? Tentokrát s Českou 
obchodní inspekcí
Městská policie Karlovy Vary provedla na 
začátku října další kontrolu taxislužby, tentokrát 
ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí. 
V jednom z případů proběhla kontrola z hlediska 
dodržování povinností taxislužby bez závad, 
přesto řidič bez pokuty nevyvázl. Tu dostal za 
spáchaný dopravní přestupek. Druhý případ 
byl již mnohem závažnější. Taxislužbu totiž 
vykonával řidič, který nebyl držitelem oprávnění 
řidiče taxislužby a vozidlo nebylo z pohledu 
zákona vozidlem taxislužby. Přestupky dopravce 
i řidiče řeší magistrát města ve správním řízení. 
Porušení zákona o ochraně spotřebitele projed-
nala s dopravcem Česká obchodní inspekce ve 
zkráceném správním řízení. 

Kuřáci ze základních škol
V průběhu měsíce září a října prováděli 
preventisté městské policie kontroly zaměřené 
na kouření dětí u základních škol v Karlových 
Varech. Ačkoli tyto kontroly nejsou žádnou 
novinkou a řada žáků o nich ví, přesto se 
najdou jedinci, kteří pokušení zapálit si cigaretu 
v blízkosti školy neodolají. Bilance ze začátku 
letošního školního roku čítá 12 přistižených 
kuřáků mladších 15 let. Alarmující je zejména 
klesající věk uživatelů návykových látek, kdy 
více jak polovina byla narozena v roce 2006 
a 2007. Tedy jednalo se o žáky šestých a sed-
mých tříd. Při zjišťování, jak se k cigaretám děti 
dostaly, většina uvádí, že je vzala, nebo dokonce 
dostala doma od rodičů. Další častý argument 
dětí bývá, že cigarety přinesli starší spolužáci. 
Zjištěné skutečnosti strážníci hlásí ředitelům 
příslušných základních škol a zároveň je zasílají 
prostřednictvím systému včasné intervence na 
odbor sociálně-právní ochrany dětí.

• MĚSTSKÁ POLICIE

Ve dnech 30. září až 2. října se v Karlových 
Varech konalo celostátní setkání preventistů 
městských policií. Třiapadesát strážníků-preventis-
tů z 34 městských policií z celé republiky se sešlo, 
aby sdílelo zkušenosti dobré praxe, vyměňovalo 
si nápady a typy, jak nejlépe pracovat s cílovými 
skupinami.

V roce 2005, kdy setkání proběhlo v Karlových 
Varech poprvé, jej společně připravila Městská 
policie Karlovy Vary a Ostrov. V letošním roce se na 
realizaci podílela také městská policie ze Sokolova, 
Chebu, Chodova a Mariánských Lázní. Je to výsle-
dek spolupráce v oblasti prevence kriminality, která 
je příkladem i pro ostatní městské policie. V posled-
ních pěti letech se strážníkům-preventistům v kraji 
daří vytvářet společné preventivní programy a akce 
určené cílovým skupinám, jako jsou děti, mládež, 
senioři nebo zdravotně postižení. Příkladem může 
být projekt „Notes strážníka Pavla“, do kterého bylo 
v loňském školním roce zapojeno více než 3600 

dětí v Karlovarském kraji, nebo akce zaměřené 
na bezpečnost silničního provozu „Buďte vidět, 
přežijete!“ a „Na kole jen s přilbou“. Především 
touto společnou činností se chtěly „naše“ městské 
policie na letošním setkání prezentovat.

Odezvy od zúčastněných kolegů byly velmi 

pozitivní. Líbil se nejen program setkání, který 
obsahoval například přednášku pana Romana 
Kohouta z organizace  you connected zaměřenou 
na problematiku kyberkriminality, nebo exkurzi 
v Centru zdraví a bezpečí, ale především způsob 
spolupráce městských policií v kraji.

Preventisté se sešli v Karlových Varech

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.

Rekordní zájem vyvolal 10. ročník Senior akade-
mie. Desetiměsíční program s přednáškami, kurzy 
a exkurzemi se rozhodlo absolvovat pětapadesát 
karlovarských seniorů. „Senioři mají velkou výhodu 
v tom, že mají spoustu času věnovat se sami sobě. 
Senior akademie jim nabízí smysluplnou a aktivní 
náplň jejich volného času, možnost sebevzdělání 
i zábavu,“ říká primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Městská policie Karlovy Vary, která projekt v rámci 
programu prevence kriminality organizuje, pro 

ně připravila mimo jiné kurzy sebeobrany, první 
pomoci, bezpečného chování v oblasti dopravy nebo 
na internetu. Letošní novinkou bude přednáška 
pracovníků České obchodní inspekce na téma 
práva spotřebitelů. Cílem programu je pomoci 
účastníkům orientovat se v mnoha oblastech, ve 
kterých se mohou stát obětí protiprávního nebo 
nemravného jednání. Senior akademie je zároveň 
zajímavým podnětem k aktivnímu trávení volného 
času účastníků.

Senior akademie hlásí rekordní zájem
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Nedejme letos chřipce šanci
Nebuďte lhostejní a chraňte sebe i své okolí. 

Nechte se preventivně očkovat proti chřipce! 
Právě nyní je nejvhodnější doba. Očkování zabrání 
onemocnění u zdravých dospělých osob až v 90 
procentech. Provádějí jej praktičtí lékaři a očkovací 
centra.

Chřipkou onemocní v Česku každý rok mnoho lidí 
a v souvislosti s ní zaznamenáváme i vysoké riziko 
komplikací a bohužel také úmrtí – především u sla-
bých, starých nebo chronicky nemocných osob.

Co Vás před chřipkou ochrání nejspolehlivěji? 
Samozřejmě očkování. Chřipková vakcíny se ob-
měňují každý rok a to z důvodu vysoké schopnosti 
změny mutací viru. Není podstatné, jakým typem 
viru je konkrétní chřipková epidemie vyvolána, 
z hlediska závažnosti mezi nimi není rozdíl. V Čes-
ku se nyní očkuje čtyřvalentní vakcínou, která 
poskytuje širší ochranu vůči cirkulujícím virům 
chřipky.

Pro očkování proti chřipce je nejvhodnější doba 
během října a listopadu, aby si tělo stihlo vytvořit 

protilátky do doby, než se obvykle začne výskyt 
chřipky zvyšovat. Je třeba si uvědomit, že ochrana 
vůči onemocnění nastoupí přibližně až 2 týdny po 
očkování.

Vakcína proti chřipce je hrazena z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění osobám starším 
65 let, ale také osobám jakéhokoliv věku, trpícím 
závažným chronickým onemocnění srdce a cév, 
dýchacích cest, ledvin a jater, osobám s chronic-
kým metabolickým onemocněním včetně diabetu, 
či osobám s nedostatečností imunitního systému.

Očkování proti chřipce se doporučuje také těhot-
ným ženám v jakékoliv fázi těhotenství a ženám, 
které plánují těhotenství během chřipkové sezóny, 
zdravotníkům a sociálním pracovníkům, osobám, 
které žijí ve společné domácnosti s chronicky 
nemocnými pacienty, případně osobám, které 
přicházejí v rámci svého zaměstnání do kontaktu 
s rizikovými osobami, například pracovníci v ob-
chodech, na poštách, ve službách, v dopravě, či ve 
školství.

• SOCIÁLNÍ SLUŽBY / ZDRAVÍ

ADHD jako 
celoživotní porucha

V rámci osmého ročníku „Setkání nejen 
o náhradním rodičovství“ promluví o tématu 
ADHD jako celoživotní poruchy dětský psycholog 
Radek Ptáček. Přijďte si do sálu Krajské knihov-
ny v Karlových Varech poslechnout nejnovější 
pohledy odborníka, docenta lékařské psycho-
logie, klinického psychologa a soudního znalce 
v jedné osobě. Na setkání se těší v úterý 12. 
listopadu mezi 9.00 a 14.00 hodinou těší tým 
Náhradním rodinám.

V sobotu 21. září proběhl další ročník Barometru 
zdraví. Díky špičkové spolupráci spoluorganizá-
torů se další ročník vydařil. Díky patří zejména 
sestřičkám z karlovarské nemocnice, které byly 
trpělivé a zvládly více než 300 měření cukru 
a cholesterolu v krvi. Sestry z transfúzní stanice 
zjišťovaly krevní skupinu a předávaly informace 
o možnostech dárcovství. Téměř 200 vážení pro-
vedly nutriční terapeutky, u skvělého záchranáře 
byl velký zájem o resuscitaci a vyzkoušení si 
defibrilátoru v akci. Nejenom ženy projevily zájem 
o samovyšetření prsu a u dentálních hygienistek 

bylo také stále plno. Zástupkyně Státního zdra-
votního ústavu odpovídaly na všetečné otázky 
přítomných. Na otázky odpovídali také odborníci 
na cukrovku a další civilizační onemocnění. Na 
pohyb se zaměřili sportovci z Triatletu Karlovy 
Vary a cvičitelky ze Sportstudia Prima. Nechyběla 
ani autogramiáda Miloše Škorpila. A jako bonus 
si mohl každý vyzkoušet zvládnutí pohybu na vib-
rační plošině Homebalance, která je využívána při 
rehabilitaci zejména u osob s nestabilní rovnová-
hou. Kdo chtěl, mohl také podpořit novorozenecké 
oddělení karlovarské nemocnice.

Barometr zdraví, akce co nás baví!

Haptikou k poznání aneb Tvoříme jinými smysly
TyfloCentrum Karlovy Vary zve na výstavu, která ukazuje, že i nedoko-
nalé výrobky jsou tvořeny s chutí a láskou. Zahájena bude v Oranžerii 
Václava Havla Městské knihovny Ostrov 8. listopadu  v 16.00 hodin 
a potrvá do 27. listopadu. Cílem výstavy je zapojit zrakově postižené 
občany do haptického poznávání prostřednictvím jejich tvorby a sezná-
mit veřejnost s tím, že kreativní vnímání ztrátou zraku nekončí.
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• ŠKOLSTVÍ

Lázeňský pohárek: Člověk jí hlavně očima
Dne 3. prosince již po 21. změří studenti odbor-

ných gastronomických škol své síly v kulinářské 
soutěži Lázeňský pohárek. Studenti kuchař-
ského oboru i cukrářského řemesla se musí 
poprat se dvěma soutěžními úkoly. Jeden úkol 
je tzv. „Studená“, což znamená uvařit pokrmy, 
naaranžovat na talíře a vystavit je na výstavní stůl, 
jako třeba malíři vystavují své obrazy. Druhým 
soutěžním úkolem je za 45 minut uvařit tři porce 
pokrmu, který si každý soutěžící vymyslí sám, na 
podiu před diváky a následně ho odprezentovat 
odborné degustační porotě složené z kuchařských 
špiček naší republiky. I letos čekáme plný počet 
účastníků, což je 30 soutěžících studentů. Výstava 
soutěžních pokrmů, která probíhá ve Slavnostním 
sále ikonického karlovarského Grandhotelu Pupp 
od 9 hodin, je otevřena široké veřejnosti. Každý 
rok se úroveň výrobků studentů zvedá a již nyní 
se těšíme, čím nás soutěžící překvapí letos.

Takovou otázku si v poslední době pokládají 
ředitelé mateřských a základních škol, nejen 
v Karlových Varech, stále častěji.  Nutně totiž 
potřebují kvalifikované učitelky a vychovatele.

Mohlo by se zdát, že kraj, který se pyšní pověst-
nou střední pedagogickou školou, musí zákonitě 
uspokojit tyto personální potřeby řady ředitelů. 
Vždyť lavice této školy každý rok opustí více než 
dvě desítky kvalifikovaných učitelů mateřských 
škol a vychovatelů školních družin. Realita je však 
jiná. Ne všichni absolventi míří do praxe a ne 
všichni, u kterých to tak je, zůstávají v Karlovar-
ském kraji.

Odpověď na nevyslovenou otázku,(Proč tomu 
tak je?), není jednoduchá. Příprava kvalitního 
pedagoga po stránce osobnostní a odborné, 
k tomu ještě dostatečně motivovaného, je během 
na dlouhou trať. Vychovat pedagogicky úspěšného 
jedince, od kterého společnost očekává, že při 
výkonu své profese bude důsledně uplatňovat vše, 
co se během přípravy na své budoucí povolání 
naučil, je téměř nemožné. Takový člověk by měl 
být výraznou osobností s určitými charakterový-
mi kvalitami, měl by být vybaven teoretickými, 
všeobecnými i odbornými vědomostmi a měl by 
mít dostatečné spektrum schopností, dovedností 
a návyků, které jej budou odlišovat od „běžné paní 
na hlídání“. Takto připravený odborník by se měl 
dokázat vypořádat s různými vlivy a svoji citovou 
vřelost a často až rodičovský přístup by měl dopřát 
všem dětem bez rozdílu.

K tomu, abychom dosáhli společností poža-
dovaného ideálu pedagoga, slouží na střední 
pedagogické škole poměrně široké spektrum 
odborných vyučovacích předmětů. Kompetence, 
které při jejich výuce žáci získají, dále uplatňují při 
pedagogické praxi probíhající během studia. Praxe 
žáků probíhá ve cvičných zařízeních (v našem 

případě v mateřských školách fungujících pod hla-
vičkou 1. a 2. MŠ v Karlových Varech a ve školních 
družinách karlovarských základních škol). Zde žáci 
pedagogické školy realizují své výstupy s dětmi 
různého věku pod vedením profesně zkušených 
učitelek a vychovatelek. Právě ony zkušené učitel-
ky a vychovatelky jsou jedním z největších přínosů 
pro výběr a stabilizaci profesní orientace našich 
žáků. Svými zkušenostmi navazují na teoretickou 
výuku, jsou průvodkyněmi žáků pedagogickou 
realitou a často i jejich vzorem. Obrněné trpělivostí 
a vybavené pedagogickým taktem nám – učitelům 
praxe, pomáhají podepřít žáky při jejich prvních 
krocích po pedagogické cestě. 

Cvičná zařízení žákům zprostředkovávají styk 
s pedagogickou realitou konkrétních zařízení, se-
znamují je s dokumentací těchto zařízení, umožňují 
praktikantům přímé pozorování pedagogů při výko-
nu jejich profese. I přesto, že umožnění pedagogic-
ké praxe klade na cvičné zařízení mnoho nároků, 
setkáváme se s ochotou předávat zkušenosti, 
a to i když odměna za tuto práci je minimální. 
Oceňujeme, že pravidelně každý školní rok, jednou 
za týden, najdeme nabídnutou pomocnou ruku 
pedagogů, které se můžeme přidržet a věříme, že 
jejich, ani naše práce není marná a dokáže některé 
žáky nadchnout a přesvědčit, že je to jedna z nej-
krásnějších prací na světě.

Děkujeme touto cestou všem cvičným zařízením, 
která nás neodmítají, a naopak se při spolupráci při 
pedagogické praxi stabilizovala a stala se pro nás 
klíčovými. Děkujeme všem jednotlivým pedago-
gům, kteří s námi z obyčejných mladých lidí vycho-
vávají odborně připravené profesionály. Věříme, 
že těch, kteří nám v praxi zůstanou a budou dobří, 
bude přibývat. A ředitelé škol si nebudou muset 
lámat hlavu nad tím – KDE VZÍT A NEKRÁST?

 Vedení SPgŠ, G a VOŠ Karlovy Vary, p.o.
a učitelky pedagogické praxe

Kde vzít a nekrást? Zprávy z DDM 
V domečku se během září a října už rozjely 
všechny kroužky a nabízejí tady opět pestrou 
škálu nových aktivit. Kompletní nabídku 
kroužků najdete na stránkách DDM nebo ve 
zpravodaji přímo na Čankovské. Utěšeně se 
rozrůstá například hudební oddělení, kde vznikl 
nový kytarový soubor. Nové kroužky otvírá ta-
neční oddělení, mezi nimi najdete třeba aerobik 
pro začátečníky. Otevřený nově je také kroužek 
sebeobrany pro děti, kde jsou ještě volná místa.
Na benefiční akci vystupovaly v září obě dětské 
kapely. Tradiční Čankovská koloběžka proběhla 
19. října s mnohem větší účastí než loni. 
V listopadu se děti mohou těšit na Nocování se 
skřítkem Otmarem, akce proběhne 8. 11. 2019.

Michal je kvítko! 
Kouzelná školka 
slaví 20 let
Fanouškové Kouzelné školky se po podzimních 
prázdninách mohou těšit na první uvedení 
představení Michal je kvítko! v Karlových Varech. 
Přijďte si v neděli 10. listopadu od 15.00 hodin 
hrát, bavit a smát s Michalem a dalšími dětmi 
do Lidového domu. Michal, bez ohledu na počasí 
i roční období dokáže, že během představení 
rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám 
sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní 
plážové Samby, tančit tak budou nejen děti, ale 
i květiny. A to ještě nevíte, co se děje za plotem 
v Michalově zahrádce. Kopretina zpívá, kaktus 
do všeho mluví, konev má rýmu a umělá kytka 
z toho má dokonce legraci.
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Inzerát, který změnil život. Celým rodinám
Významné životní jubileum oslavila nedávno 

paní Alena Růžičková. Už jen při pohledu na její 
fotografii málokdo uvěří, že to byly devadesá-
té narozeniny. Při osobním setkání vám vyrazí 
dech i vitalita, kterou paní Alena ohromuje. Tato 
šarmantní dáma pochází z Břeclavi, kde žila 
do svých devíti let, než ji dotud s celou rodinou 
vyštvali Němci. „Přišli ze dne na den, vše zabrali. 
Dodnes si vzpomínám, jak nám maminka každé-
mu dala do ruky malý kufřík, do něj se pobralo, 
co se uneslo a museli jsme pryč. Maminka měla 
příbuzenstvo v Jihlavě, tak jsme se uchýlili tam. 
Ale i Jihlava byla z devadesáti procent německá. 
Všude kříže, ze školy byly lazarety, učili jsme se po 
půdách,“ vzpomíná na nelehké životní období paní 
Růžičková. Ve městě na pomezí Moravy a Čech 
našla druhý domov. „Tam jsem se stala zdravotní 
sestrou, vdala se, porodila dcery. A taky rozvedla.“ 
Právě rozpad manželství stál za její touhou odstě-
hovat se. Začala proto pátrat po nabídkách práce 
s bytem. Ve Zdravotních novinách našla inzerát, 
který změnil život nejen paní Aleně a jejím dětem, 
ale také řadě dalších. Jejím prvním působištěm 
na Karlovarsku byl totiž dětský domov pro děti 
do tří let v Radošově. Jakmile se tu zapracovala, 
začala se zajímat o adopce a nakonec dokázala 
zajistit novou rodinu pětadvacítce dětí. V polovině 
šedesátých let se přestěhovala do Karlových Varů. 
Zde mimo jiné učila na zdravotní škole, pracovala 
jako sestra v nemocnici, v dětské léčebně nebo 

lázeňském domě Rozkvět, odkud odešla do dů-
chodu. Velkou roli v životě paní Růžičkové sehrál 
rok 1968. Nesouhlasem s okupací si „vysloužila“ 
pozici řadové sestry v nemocnici, kde musela 
pracovat na směny. „Ale také jsem v tomto roce 
začala skautovat. Ve skautu jsem našla opravdové 
kamarády a také druhého manžela. Vedli jsme 
tábory, s dětmi jsme tábořili na louce, podnikali 

vysokohorské túry. Byli jsme spolu krásných 
čtyřicet let,“ líčí s velkým nadšením a pochvaluje 
si, že s mnohými kamarády ze skautských časů 
je stále v kontaktu. Své jubileum oslavila paní 
Alena rodinným turnajem v bowlingu a atmosféru 
netradiční narozeninové oslavy si pochvalovala. 
Nezbývá než paní Růžičkové popřát, aby jí život 
přinesl ještě spoustu radostných událostí.

• LIDÉ

Vzpomínka na Aničku
Jmenovala se Anna Fidlerová. Byla velmi 

známou karlovarskou novinářkou, pravidelnou 
návštěvnicí divadla, koncertů, vernisáží i jiných 

společenských akcí. Pro mne byla Anička, přes 
věkový rozdíl jedné generace, dobrou kamarád-
kou, přítelkyní, které jsem se mohl vždy svěřit se 
svými starostmi a problémy, požádat ji o radu.

Proč této vzácné ženě věnuji dnešní vzpomínku? 
Narodila se 11. listopadu 1919, tedy právě před 
sto lety. Přes mnohé neduhy a zdravotní potíže 
byla stále aktivní spolupracovnicí regionálních 
i celostátních novin a časopisů. Aktivně se 
zapojovala do práce Židovské obce, byla v úzkém 
kontaktu s Klubem přátel Karlových Varů. Její 
články v tisku, stejně jako příspěvky na Historic-
kém semináři Karla Nejdla, měly vždy úroveň.

Anna Fidlerová převzala v roce 1998 z ru-
kou primátora dr. Josefa Pavla Cenu města za 
celoživotní publicistickou a novinářskou činnost 
v Karlových Varech a na Karlovarsku. V roce 2000 
bylo aktivní člence Klubu přátel Karlových Varů 
uděleno čestné členství tohoto Klubu. Její novi-
nářské krédo znělo : „Svoboda tisku neznamená, 
že můžeme zveřejnit kdejakou pomluvu, kdejaký 
žvást. Tomu v demokracii zabránit nelze. Ale sluš-
nému novináři v tom brání jeho svědomí.“

V prosinci 2015 jsem jako obvykle posílal Aničce 
přání k Vánocům a do toho dalšího roku. Přišla 
mně do počítače tato odpověď : „Milý Zdeň-
ku, díky ti za milé přání do nového roku, které 
z plného srdce opětuju. Optimismus mne ještě 
zcela neopustil, i když dělá co může, aby ode mne 
utekl. Zatím se jen tak nedám.“ Bohužel, její přání 

se nesplnilo. Zemřela doma, 14. března 2016, 
ve věku 96 let. Nemoc přece jen zvítězila. Byla 
na vlastní přání zpopelněna bez obřadu. Rodina 
a přátelé jí vzdali poslední čest v sobotu 3. září, 
při obřadu na vsypové loučce hřbitova v Drahovi-
cích. Paní Anna Fidlerová (Anička) zůstane navždy 
výraznou osobností našeho města a pro mne 
osobně vzorem.

 PhDr. Zdeněk Musil

Odhalenení 
pamětního kamene
Anna Fidlerová byla čestnou členkou 
karlovarského Rotary klubu a nositelkou 
nejvyššího klubového uznání za celoživotní 
novinářskou práci, plakety Vladislava 
Jáchymovského. U příležitosti nedožitého 
100-letého výročí narození jí bude na zákla-
dě iniciativy Rotary klubu odhalený pamětní 
kámen, akce se koná v Sadě Anny Politkov-
ské na třídě Krále Jiřího dne 11. listopadu 
v 15.30 hodin. Vzpomínkového shromáždění  
se zúčastní primátorka města, pozůstalá 
rodina, členové Rotary klubu, Spolek přátel 
Karlových Varů, zástupci divadla Dagmar, 
zástupci Židovské obce a mnoho dalších.
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hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Děkujeme, že kouříte!
Název svého příspěvku jsem si vypůjčila od 

stejnojmenné americké satirické komedie z roku 
2005. V ní má hlavní hrdina pracující pro velkou 
tabákovou společnost za úkol bagatelizovat před 
veřejností rizika kouření a současně kuřáctví 
velebit.   

Vzpomněla jsem si na tento film při čtení 
Karlovarských radničních listů 9/2019, kde jsem 
se z článku „Karlovy Vary v roce 2019“ v části 
„Červen“ dozvěděla, že Město Karlovy Vary po-
depsalo s Asociací hotelů a restaurací a společ-
ností Philip Morris memo¬randum o spolupráci 
na projektu Karlovy Vary – lázeňské město bez 
kouře. V domnění, že jde jistě o tiskovou chybu, 
jsem si na internetových stránkách vyhledala po-
drobnější informace. A skutečně, není to chyba! 
Město Karlovy Vary se spojilo s jednou z nej-
větších světových tabákových firem v projektu, 
který má za cíl realizovat informační a preventivní 
kampaně zaměřené na omezování kouření ciga-
ret a na podporu odvykání kouření.

Osobně velmi kvituji aktivitu, která má směřo-
vat k omezování kouření a ke snížení počtu kuřá-
ků v (karlovarské) populaci. Těžko lze ale uvěřit, 
že by stejný zájem mohla mít tabáková firma. 
Tabákové firmy se již prakticky po století snaží 
neustále vyvíjet své výrobky a vést své kampaně 
tak, aby vyvolaly ve veřejnosti dojem zdravějšího 
a tím i atraktivnějšího kouření. Změny v designu 
cigaret byly postupné a jejich cílem byla vždy 
snaha oslovit širší škálu potenciálních spotřebite-
lů a zároveň zmírnit obavy o zdraví. Stejný přístup 
můžeme v současné době pozorovat s nástupem 
zahřívaného tabáku. 

Podle dostupných informací by firma Philip 
Morris měla v kampani zajišťovat školení za-
městnanců vybraných hotelů – dospělých kuřáků 
o alternativách tabákových výrobků a podporovat 
program, během něhož se návštěvníci Karlových 
Varů mohou seznámit a vyzkoušet si zařízení 
na zahřívání bezdýmných tabákových výrobků 
(tedy v podstatě vlastní reklamní kampaň). Dále 
se firma zavázala podporovat program prevence 
kouření mladistvých školením prodejců tabáko-
vých výrobků (tedy v podstatě jen dodržování 
platné legislativy ČR) a angažovat se bude rovněž 
v aktivitách ohledně úklidu města od nedopalků.

Je otázkou, zda by se věhlasné lázeňské město 
usilující o zápis do UNESCO, neobešlo v této bez 

nadsázky významné kampani bez takto kontro-
verzního spojence.

 Hana Bártová, Karlovy Vary

Sympatická knihovnice
Když mám špatnou náladu, zajdu do knihovny 

v Karlových Varech – Drahovicích, kde „vládne“ 
velice sympatická knihovnice, ochotná vyhovět 
ve všech možných oborech, paní Eva Vonková. 
Od výběru knih, podebatuje o receptech, ochotně 
poradí s užíváním internetu, doporučí knihy pro 
dobrou náladu, poradí se zdravotními problémy, 
a to vše s úsměvem na rtech. S takovou ochotou 
se člověk jen tak nesetká. V mnoha obchodech 
mám pocit, že prodavačku obtěžuji. A bohužel, 
těch je více než těch správných. Proto se při-
mlouvám za pochvalu ve vašich novinách.

 Miroslava Čudová a Václava Kloučková

Aby tady spíš po nás něco ostudného 
nezůstalo

V současné době mají občané možnost se 
v anketě vyjádřit k umístění jezdecké sochy Karla 
IV., jejímž autorem je ak. sochař Michal Gabriel. 
Rotary klub má názor, že bychom zakoupením 
a vhodným umístěním sochy vyslali zprávu 
o kulturní vyspělosti dnešní generace, přispěli 
tím i k připomenutí zakladatele našeho města 
a něco hodnotného by po nás zůstalo. Je to 
hezká myšlenka až na to, že k jejímu uskutečnění 
zatím chybí potřebných 8 milionů Kč.

Nabízí se ale ještě jiná myšlenka. Uvažovat 
a hlavně něco udělat pro to, aby tady spíš po nás 
něco ostudného nezůstalo. Jsou to například 
dlouho chátrající Císařské lázně, kavárna a bazén 
nad Thermalem,  podle omluvného upozornění 
dočasně (pojem dočasně již známe)  uzavřená 
část Vřídelní kolonády, víc než zchátralý areál 
bývalé vodárny a rozestavěná Mototechna na 
Rozcestí u Koníčka. Tento neúplný výčet příliš 
nesvědčí o kulturní vyspělosti naší generace 
v péči o město a nová socha to nenapraví.

Ještě bych ráda uvedla, čím si Karlovy Vary 
připomínají Karla IV. - zakladatele našeho města. 
Proti Císařským lázním je socha Karla IV., další 
v nice Městské knihovny v ul. I. P. Pavlova, 
dále  je to soška  na sloupu v sadech Jeana de 
Caro, nad pramenem Karla IV. na Tržní kolonádě 
plastika znázorňující objevení pramene Karlem IV. 

a jeho družinou, ulice Karla IV.
Bez ohledu na toto mé vyjádření jsem se 

zúčastnila ankety s připomínkami k umístění 
nové sochy - rozhodla jsem se pro lokalitu E.

K lokalitě A: Proč by měl výt ve Smetanových 
sadech Karel IV. na koni? Pokud by zde měla být 
nějaká socha, pak vzhledem k názvu lokality by 
se tam dala přemístit socha B. Smetany z parku 
u Letního kina.

K lokalitě C: před Lázněmi I. už socha Karla IV. 
je, jen by si zasloužila více odborné péče

K lokalitě D: za důležitější považuji celkové 
dořešení Vřídelní kolonády. 

 Hana Hronová

Na smart město se musí chytře
V poslední době se ve městech a obcích 

skloňuje termín smart city. Jeho nadužívání 
může starším generacím připomínat dobu, kdy 
se omílala slova jako glasnosť a perestrojka. Co 
si ale vlastně představit, když o smart city slyšíte 
a jaký přínos z toho může mít běžný občan?

Koncept smart city, neboli chytrého města, se 
snaží maximálně využít moderních technologií 
pro ovlivňování kvality života v daném městě ta-
kovým způsobem, aby docházelo k synergickým 
efektům mezi různými oblastmi (doprava, logis-
tika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd.) 
s ohledem na energetickou náročnost a kvalitu 
života občanů. Přitom je kladen důraz na „tvrdé“ 
i „měkké“ aspekty řízení života ve městě.

V našem městě se chytré město trochu 
zredukovalo na „chytré lavičky“ (můžeme 
v našem městě najít tři, z čehož efektivně slouží 
jediná a to jako stolek) a na projekty Dopravního 
podniku. Ty už jsou smysluplnější, i když chybí 
lepší centrální koordinace a vize, co jako město 
chceme. 

Šikovné použití chytrých technologií může 
ušetřit spoustu peněz i času. Od elektronického 
oběhu dokumentů na magistrátu - ročně se 
utrácejí desítky tisíc korun za papír a tonery do 
tiskáren a to jen proto, aby se papír vytiskl a pře-
nesl z jedné kanceláře do druhé – přes vizualizaci 
toku dopravy (máme v mobilu už vlastně každý) 
až třeba po možnost zaplatit poplatky nebo si 
vyřídit zábor z pohodlí domova.

Za chvíli nám začne dvacátý rok 21. století. Je 
načase do něho posunout i naše město.

 Jindřich Čermák, zastupitel za Piráty
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54. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka

Již 54. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže 
Antonína Dvořáka se od 8. do 15. listopadu 
uskuteční v Karlových Varech. Soutěž byla 
zpočátku určená posluchačům uměleckých 
škol. Od roku 1991 se stala vyhledávanou mezi-
národní soutěží pro pěvce z celého světa. Vábí 
ke sledování, účasti a návštěvě již přes půl 
století zpěváky, ale i milovníky operní a písňové 
literatury. Je významnou kulturní a společen-
skou událostí města Karlovy Vary, ale i celé 
naší společnosti. Vyzpovídali jsme zakladatele 
soutěže a jejího současného realizátora Aloise 
Ježka. 

Proč zrovna Karlovy Vary?
Jako místo konání se zdály Karlovy Vary od 

počátku ideální. Je to město krásné, se světo-
vým věhlasem, bohatým společenským životem 
s mnoha hudebními tradicemi.  V těchto tradicích 
mají nezastupitelné místo operní stagiony od 
18. století podnes, ale navíc také vztah Antonína 
Dvořáka k našemu městu. Karlovy Vary byly navíc 
neutrálním územím, kde žádná škola, konzer-
vatoř nebo akademie, nemohla být podezřívána 
z prosazování svých zájmů. Současné úspěchy 
a víc než 50letá historie soutěže se staly důvodem, 
pro město Karlovy Vary uvažuje, že se stane jedním 
za zakladatelů obecně prospěšné společnosti 
Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, 
která soutěž pořádá. 

Kdy začíná příprava soutěže?
Prakticky v den, kdy končí soutěže předchozí. 

Nejdříve se dokončuje dokumentace, archiv, 
zvukové záznamy, děkovné dopisy, konzultace 
připomínek k průběhu soutěže, vyúčtování, a pak 
už neodvratně přichází vše pro nový ročník sou-
těže. Žádosti o granty a podporu, o osobní záštity 
významných osobností, jmenování poroty, úprava 
a eventuální změny soutěžních kol jednotlivých 
kategorií, jejich tisk a distribuce. Jednání s pod-
porovateli, zajištění realizace soutěže, nájmy pro 
prvá soutěžní kola v Alžbětiných lázních, pro finále 
a Závěrečný koncert v Karlovarském městském 
divadle s Karlovarským symfonickým orchestrem, 
rezervace hotelové kapacity pro cca 400 hostů 
a účastníků soutěže. Jedná se o náročný projekt, 
který vyžaduje celoroční přípravu.  

Pro jaké adepty pěvectví je soutěž pořádána?
Je určena a otevřená po pěvce do 35 let, kteří se 

věnují klasickému zpěvu. 

Jak jsou soutěžící rozděleni?
Pěvci soutěží ve čtyřech kategoriích, z nichž 

některé jsou ještě rozděleny na muže a ženy. 
Nejmladší kategorie OPERNÍ NADĚJE, je určena 
začínajícím adeptům mezi ve věku 16 až 20 let 
– většinou studentům konzervatoří a hudebních 
gymnázií. Je spolu s kategorií PÍSEŇ nejkratší. Obě 
probíhají dvoukolově vždy v jednom dni. Kategorie 
JUNIOR (do 24 let včetně) a OPERA (do 35 let 

včetně) jsou náročné na přípravu a rozsah soutěž-
ního klání pro ty nejlepší, po celý týden. 

Jak probíhá další soutěžní program?
Po vyřazovacích prvních dvou kolech vrcholí 

soutěž předposlední den finálovým kolem, ve 
kterém cca po osmi až deseti soutěžících z obou 
kategorií zpívají jednu árii s doprovodem Karlo-
varského symfonického orchestru a dirigentem 
Františkem Drsem. O den později končí soutěž 
pátečním dopoledním setkáním poroty, přítomných 
pedagogů a pozvaných hostů diskusí o průběhu 
a budoucnosti soutěže. Večer se v Karlovarském 
městském divadle koná slavnostní ceremoniál 
předávání cen a zazní árie v podání vítězů a laure-
átů daného ročníku.

 
Kolik soutěžících průměrně každý rok při-

jíždí? Jsou to studenti uměleckých škol nebo 
také profesionálové z operních divadel?

V posledních letech je to okolo 80 až 100 
soutěžících. Někteří stále studují, nebo již studia 
ukončili. Jsou však mezi nimi i tací, kteří již mají 
zkušenosti a praxi v operních souborech.

Co od účasti v soutěži očekávají?
Jsou na začátku své vysněné umělecké kariéry. 

Hledají možnost uplatnění, konfrontují svoje 
výkony s dalšími soutěžícími a očekávají příznivé 
hodnocení, některou z cen, nebo uměleckou 
příležitost.

• KULTURA

Mekkou mladých pěvců se staly Karlovy Vary
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A co soutěž těm nejlepším nabízí? 
Finanční odměny nositelům cen jsou oproti 

cenám na soutěžích v zahraničí podstatně nižší, 
v současné době jsou však naším maximem. Na-
proti tomu více než 30 zvláštních cen jsou mimo-
řádnou vizitkou a prestiží soutěže, po kterých touží 
všichni, kteří do Karlových Varů přijíždějí. Jsou to 
interpretační ceny a pozvání k hostování na oper-
ních scénách českých, moravských a slovenských 
Národních divadel, na operní scéně Divadla J. K. 
Tyla v Plzni, pozvání ke koncertnímu vystoupení 
na hudebních festivalech Pražské jaro, na festivalu 
Gustava Mahlera, na Operním týdnu v Kutné Hoře. 
Další zvláštní ceny udílí společnosti Český rozhlas, 
Nadace Bohuslava Martinů, Společnost Antonína 
Dvořáka, Zámek Liteň v rámci Festivalu Jarmily No-
votné, Společnost Beno Blachuta a další. Ceny při 
soutěži udílí také osobnosti, například hejtmanka 
Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová, 
Lucemburčan Geoffrey Piper, Ital Antonio Caran-
gelo, Němec Georg Fischer. Absolutnímu vítězi 
soutěže předává osobní cenu primátorka města 

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová v podobě skleněné 
vázy od společnosti Moser a.s. 

 
Odkud se hlásí zpěváci nejvíce? Jsou mezi 

nimi i soutěžící ze vzdálených zemí?
Kromě českých zástupců jsou pěvci především ze 

zemí sousedních, jako je Polsko a Slovensko, dále 
z Ruska, Ukrajiny, Německa, Ázerbájdžánu, Francie, 
ale i ze vzdáleného Japonska, Jižní Koreje, USA, 
Hongkongu, z Mexika. V minulém roce se absolutní 
vítězkou stala Li Keng z Tchaj-wanu.

Kdo soutěž hodnotí?
Odborná mezinárodní porota pro kategorie 

OPERA, JUNIOR a PÍSEŇ má o roku 1991 jedenáct 
členů. Střídavě v ní zasedají zkušení pěvci Eva 
Randová, Gabriela Beňačková, svého času Walter 
Berry, režiséři a ředitelé operních scén Jiří Nekvasil 
z Ostravy, Martin Otava z Plzně, dramaturg Národ-
ního divadla v Praze Ondřej Hučín, pedagogové, 
dirigenti a další osobnosti hudby. V čele poroty bude 
Peter Dvorský, který je jejím předsedou od roku 

2001. Zvláštností soutěže je samostatná porota pro 
kategorii OPERNÍ NADĚJE. Je sedmičlenná a jejími 
členy jsou rovněž profesoři konzervatoří z Prahy, 
Pardubic, Brna, Ostravy a Bratislavy. 

  
Jak soutěž odstartuje letos?
Proběhnou tiskové konference v Praze a v Kar-

lových Varech, předáme k tisku letošní katalog, ve 
kterém uvádíme seznamy soutěžících, program 
soutěže, zdravici prezidenta republiky a primátorky 
města Karlovy Vary, podrobnosti o porotcích a v pá-
tek 8. listopadu vše po padesáté čtvrté začíná. 
Prolog obstará od dopoledne v Alžbětiných lázních 
kategorie OPERNÍ NADĚJE a večer v hotelu KRIVÁŇ 
slavnostní zahájení.

Pokud máte zájem a fandíte krásnému zpěvu 
a hudbě, přijďte podpořit mladé pěvce. Slibuji 
zážitek, který vás určitě nezklame.

Odborná mezinárodní 
porota pro kategorie 
JUNIOR, OPERA a PÍSEŇ 

Peter Dvorský (SVK)
– předseda poroty
Magdaléna Hajóssyová (CZE)
Eva Randová, KS (CZE)
Daniela Štěpánová Šimůnková 
(CZE) 
Antonio Carangelo (ITA)
Ondřej Hučín (CZE)
Jiří Nekvasil (CZE)
Bojidar Nikolov (BUL) 
Martin Otava (CZE) 
Zdeněk Šmukař (CZE)
Jiří Štrunc (CZE)

Samostatná odborná 
porota pro kategorii 
OPERNÍ NADĚJE

Magdaléna Hajóssyová (CZE)
– předseda
Daniela Štěpánová Šimůnková 
(CZE) – místopředseda
Zbyněk Brabec (CZE)
Antonio Carangelo (ITA)
Hana Medková (CZE)
Eva Malatincová (SVK) 
Andrea Široká (CZE)

Peter Dvorský Magdaléna Hajóssyová

Martin Otava

Hana Medková Andrea Široká

Jiří Nekvasil

Eva Randová

Zdeněk Šmukař Jiří Štrunc

Daniela Štěpánová 
Šimůnková

Ondřej HučínAntonio Carangelo

Bojidar Nikolov 

Eva Malatincová

Zbyněk Brabec

PROGRAM SOUTĚŽE 2019
Pátek 8. listopadu / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 
09:00 – 17:00 
I. a II. kolo kategorie OPERNÍ NADĚJE

Pátek 8. listopadu / Hotel KRIVÁŇ / 20:30
Vyhlášení výsledků kategorie OPERNÍ NADĚJE
Losování kategorií JUNIOR a OPERA

Sobota 9. listopadu / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 
10:00 – 18:00 
I. kolo kategorie JUNIOR

Neděle 10. listopadu / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 
09:00 – 19:00
I. kolo kategorie OPERA

Pondělí 11. listopadu / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 
13:00 – 18:30
II. kolo kategorie JUNIOR 

Úterý 12. listopadu / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 
13:00 – 18:30
II. kolo kategorie OPERA

Středa 13. listopadu / ALŽBĚTINY LÁZNĚ
I. a II. kolo kategorie PÍSEŇ / 09:00 – 18:30 

Čtvrtek 14. listopadu / KARLOVARSKÉ 
MĚSTSKÉ DIVADLO / 15:00 – 18:00 
Finálová kola kategorií JUNIOR a OPERA
Karlovarský symfonický orchestr řídí František 
Drs

Čtvrtek 14. listopadu / Hotel KRIVÁŇ / 21:00
Slavnostní vyhlášení výsledků

Pátek 15. listopadu / KARLOVARSKÉ MĚST-
SKÉ DIVADLO / 19:00
Slavnostní galakoncert vítězů a laureátů 
soutěže s orchestrem a udílením cen
Karlovarský symfonický orchestr řídí František 
Drs

Změna v upřesnění časových dispozic 
začátků a konců jednotlivých soutěžních kol 
vyhrazena!
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Karlovarský hlas. Pěvecká soutěž 
pozná vítěze už 43. ročníku

Karlovarský hlas je mezinárodní pěvecká soutěž 
v sólovém zpěvu se zaměřením na neklasický zpěv 
od muzikálu přes jazz, rock, pop, folk až po další 
alternativní směry. Letos se uskutečňuje již 43. roč-
ník. Jeho vítěz či vítězka budou známi po Koncertě 
finalistů, který se uskuteční 23. listopadu  v Malém 
sále hotelu Thermal. 

Finálový koncert je přístupný veřejnosti a před-
staví se na něm osm nejlepších adeptů na vítězství 
vzešlých z prvního, výběrového kola. Každý z fina-
listů zazpívá dvě písně, druhou z nich s doprovodem 
živé kapely, kterou je od roku 2005 pravidelně 
Karlovarský Repre Band pod vedením Milana 
Krajíce. Výkony finalistů hodnotí porota, jíž předsedá 
Dušan Marko, zpěvák skupin Support Lesbiens 
a Moondance Orchestra. Mezi dalšími členy poroty 
jsou divadelní, muzikálová a filmová herečka  Radka 
Pavlovčinová a zpěvák Zbyněk Drda,  finalista 
celostátní soutěže Česko hledá SuperStar a vítěz 
Karlovarského hlasu 2004.

Hlavním cílem a smyslem soutěže je rozvíjení zá-
jmu o zpěv, vyhledávání talentů, jejich další odborné 
vedení a pomoc při uplatnění nejlepších účastníků 
v hudební praxi. Soutěž je určena pro mládež a do-
spělé od 15 do 30 let věku.

Historie soutěže Karlovarský hlas sahá až do 
roku 1962, kdy byl pod názvem „Soutěž zpěváků 
tanečních písní” vyhlášen nultý ročník. Soutěž se 
stala v karlovarském regionu tradicí a pod různým 
pojmenováním se konala až do roku 1989. Po 

třináctileté odmlce soutěž pod novým názvem 
Karlovarský hlas znovu na kulturní scénu přivedlo 
Pedagogické centrum Karlovy Vary ve spolupráci 
s Obecně prospěšnou společností Forte při karlovar-
ské ZŠ a ZUŠ Šmeralova. 

Symfonická Salome
KSO připomene 30. výročí sametové revoluce uvedením symfonické podoby písní Karla Kryla

Na letošní listopad připadá 30. výročí událostí 
vedoucích ke změně režimu. K řadě akcí přispěje 
i Karlovarský symfonický orchestr uvedením 
koncertu „Symfonická Salome“. Jde o unikátní 
úpravu a písní Karla Kryla pro zpěv, harfu, klarinet 

a kytaru s doprovodem symfonického orchestru. 
Úpravy písní provedl Michal Vejskal, jako sólisté se 
představí Pavel Batěk - zpěv, Barbora Plachá - har-
fa, Tomáš Kůgel – klarinet a Petr Šťastný - kytara.  
Koncert 7. listopadu v Karlovarském městském 

divadle bude řídit dirigentka Miriam Němcová.
Listopad se v kalendáriu KSO pojí s Mezinárodní 

pěveckou soutěží Antonína Dvořáka. Symfonici ve 
spolupráci s MPCAD vystupují každoročně na dvou 
koncertech této soutěže. Finálový koncert účastní-
ků se uskuteční 15. listopadu, Závěrečný koncert 
pak 16. listopadu. Oba koncerty v Karlovarském 
městském divadle bude řídit dirigent František 
Drs.

Hned dvakrát představí KSO chorvatského 
klavírního virtuosa Lovra Pogoreliche. Díla Ference 
Liszta provede Lovro Pogorelich jako sólista na 
koncertě s KSO a v samostatném klavírním recitá-
lu. Oba koncerty se uskuteční v Grandhotel Amba-
ssador Národní dům. Vystoupení se symfoniky 21. 
listopadu bude řídit šéfdirigent KSO Jan Kučera 
a zazní na něm vedle Lisztova Druhého klavírního 
koncertu rovněž Předehra k opeře Libuše Bedřicha 
Smetany a Pohádka Josefa Suka. Na klavírním 
recitálu 27. listopadu provede Pogorelich Lisztovy 
Transcendentální etudy.

Listopad uzavře KSO Dirigentským masterclas-
sem pořádaným ve spoluráci s prestižní evropskou 
Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin. Koncert 
adeptů dirigentského umění pod vedením prof. 
Christiana Ehwalda se uskuteční 29. listopadu 
v Lázních III.
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Třicet let po sametu. Galerie umění Karlovy Vary chystá speciální projekt

• KULTURA

30. výročí Sametové revoluce: 
Muzeum připravilo několik pořadů

Ke 30. výročí, které uplynou od událostí v lis-
topadu 1989 se v muzeu uskuteční blok pořadů, 
který se týká nejen událostí minulých, ale rovněž 
následujícího vývoje a současnosti. První z akcí 
bude 13. listopadu přednáška a následná beseda 
s jedním z předních aktérů dění v roce 1989, 
Michaelem Kocábem. Ten přiblíží období pozdní 
normalizace v Československu, vlastní události 
v listopadu 1989 a zamyslí se nad polistopado-
vým vývojem naší země a společnosti. Za připo-
menutí jistě stojí skutečnost, že – kromě jiného – 
byl Michael Kocáb předsedou parlamentní komise 
pro dohled na odsun sovětských vojsk z území 
bývalého Československa.

Další akcí bude 16. listopadu diskuzní panel se 
třemi tématickými okruhy (před listopadem, v lis-
topadu a po listopadu 1989) a čtyřmi hosty. Bu-

dou jimi  jeden z hlavních aktérů Listopadu 1989 
v Karlových Varech a spoluzakladatel Občanského 
fóra Jiří Kotek, archivář, historik a tehdejší studen-
tí Petr Cais, člen tehdejší nezávislé iniciativy Hnutí 
za občanskou svobodu a účastník událostí Lev 
Havlíček a politolog a vedoucí Eurocentra Karlovy 
Vary Jindřich Čermák. Moderátorem diskuse bude 
historik muzea Jan Nedvěd.

Přesně v den výročí, 17. listopadu, nabídne 
muzeum promítání filmů z cyklu Příběhy bezpráví, 
což je projekt společnosti Člověk v tísni připrave-
ný ve spolupráci s Českou televizí. Zájemci mohou 
zhlédnout snímky režiséra Karla Strachoty „1989: 
Z deníku Ivany A.” a „České děti” a snímek Radka 
Berana „Normalizační loutka”. Více k filmům lze 
nalézt na www.jsns.cz, stránkách vzdělávacího 
programu Jeden svět na školách.

U příležitosti oslav výročí třiceti let svobody 
připravila Galerie umění Karlovy Vary speciální 
projekt s názvem „30 let po sametu“, zaměřený na 
regionální uměleckou a galerijní situaci před a po 
roce 1989, jehož programy budou probíhat ve všech 
pobočkách Galerie umění Karlovy Vary. 

Prvním programem, na který se mohou ná-
vštěvníci těšit je výtvarná dílna „Hranice svobody“ 
inspirovaná pojmem svobody jako takovým, jeho 
filosofickým, ale zejména výtvarným aspektem. 
Téma programu je motivované událostmi v roce 
1989, jehož součástí je zamyšlení nad svobodou 
jako základní lidskou potřebou, ale i nad jejími 
úskalími, pokud nemá oporu v humanitním vzdělání 
a morálce. Svobodu ve výtvarném projevu chápeme 

jako možnosti volby bez pevného bodu, od kterého 
se můžeme odrazit. Ke ztvárnění vnitřní touhy, nad-
šení a přesvědčení je však velmi těžké zvolit cestu. 
Náplní výtvarné dílny bude malba na hedvábí, jako 
upomínka svobody kreativního tvůrčího procesu 
a výtvarné jedinečnosti. Dílna pod vedením Pavly 
Vargové se uskuteční 5. listopadu od 16.00 hodin 
v Interaktivní galerii Becherova vila v Karlových 
Varech. 

V Letohrádku Ostrov proběhne 7. listopadu od 
17 hodin beseda s významnými osobnostmi kar-
lovarského regionu. Tématem besedy je „Galerijní 
a umělecká situace v regionu před a po roce 1989“. 
V rámci besedy je pro návštěvníky připravena 
doprovodná výstava ze sbírek GUKV. Prezentována 

bude tvorba Vladimíra Boudníka, Stanislava Kolíba-
la, Adély Matasové, Jitky a Květy Válových, Olbrama 
Zoubka, Adriany Šimotové, Karla Nepraše, Bořivoje 
Hořínka a doc. Františka Stekera, tedy autorů kteří 
v osmdesátých letech a na počátku let devadesá-
tých v letohrádku vystavovali. Součástí budou také 
plakáty a fotografie z archivu výstav. Doprovodná 
výstava bude veřejnosti zpřístupněna pouze v čase 
konání besedy.

V hlavní budově Galerie umění v Karlových Varech 
se 21. listopadu 2019 bude od 17.00 hodin předná-
šet Jaroslav Vlasák o významném undergroundo-
vém umělci Milanu Kozelkovi (1948-2014), který 
byl v 80. letech spojen s karlovarským regionem 
a účastnil se velmi aktivně sametové revoluce.

Bude to dobrý…
Až do 22. listopadu můžete v galerii Supermar-

ket WC v Karlových Varech shlédnout výstavu 
Bude to dobrý... Jak vidí mladá generace žhavá 
společenská a politická témata naší současnosti? 
Změní se něco, když budeme jen čekat na to, 
že někdo něco udělá? Neotřelost, drzost a vtip 
studentů nás nutí k zamyšlení. K 30 letům od 
Sametové revoluce přináší galerie retrospektivní 
výstavu plakátů studentů, kteří se aktivně podíleli 
během 14 let na akcích „Banáni“. 

Sérii tzv. banánů, studentských workshopů, které 
na Střední uměleckoprůmyslové škole v KV začali 
poprvé v roce 2005 Jiří Hanek a Tereza Vlašimská. 
Jejich cílem bylo seznámit studenty s historickými 
fakty souvisejícími s událostmi 17. listopadu a roz-
víjet jejich tvůrčí dovednosti. „Téma se postupně 
rozšířilo na aktuální politické a společenské 
otázky. Studenti se dostávali pod povrch událostí 

a volně se k nim vyjadřovali. Jejich práce jsou 
inspirativním podnětem  k zamyšlení pro širokou 
veřejnost nad vlastní rolí občana a svém místě ve 
veřejném dění,“ vysvětluje Tereza Vlašimská.

Z řady studentů vyrostli mladí talentovaní vý-
tvarníci, například všestranný milovník typografie 
Vojtěch Říha, držitel několika prestižních designo-
vých cen, který byl několikrát nominovaný na cenu 
Czech Grand Design nebo Mariana Tutschová, kte-
rá píše a ilustruje knihy jak pro dospělé tak děti.

17. listopadu od 18.00 hodin se můžete těšit na 
na vernisáž prací, které vznikly v rámci akce Ba-
náni 2019. Hotové práce studentů budou k vidění 
v podchodech a těšit se můžete na křest knihy, 
která vznikla z plakátů, rozhovorů, vzpomínek 
mladých lidí na téma svoboda a demokracie. 

Nebude chybět svařák a příjemná atmosféra. 
Letošní ročník se u příležitosti narozenin republiky 

zaměřuje na poslední století v Karlovarském kraji 
a důležité události, které naše město v průběhu let 
utvářely.

Projekt pro školy
Jak probíhala Sametová revoluce na Kar-

lovarsku? Krajské muzeum Karlovy Vary ve 
spolupráci s galerií Supermarket WC připravilo 
speciální program pro školy. Projektový den, jehož 
součástí je přednáška, výstava, promítání filmů 
a workshop, seznámí studenty s historickými 
fakty k „sametové revoluci“. Přednáška historika 
karlovarského muzea Jana Nedvěda a interaktivní 
tvořivý workshop netradičně přiblíží žákům rok 
1989. Projektové dny probíhají od září na školách 
v Karlovarském kraji, workshopy a přednášky 
v galerii Supermarket WC, nebo promítání v Karlo-
varském muzeu.
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Tři verze Déčka v listopadu

Jako jedinému ochotnickému souboru v České 
republice se Déčku povedlo získat licenci od reno-
mované francouzské autorky Yasminy Rezy, a tak 
může karlovarským divákům nabídnout v divadle 
Husovka inscenaci její proslulé a nadmíru vtipné 
hry Tři verze života. Hlavní devizou hry je jak její 
komediálnost, tak myšlenkový přesah a rovněž vy-
nikající herecké příležitosti. A tak Eliška Malíková, 
Martin Cirkl, Marek Himl a Jana Trsová předvedou 
v režii Anny Ratajské jeden večírek třikrát jinak 
a nabídnou výpověď o relativitě skutečnosti, o pro-
měnlivosti příčin a následků a o tom, jak nepatrné 
věci nám mohou změnit život. Slavnostní premiéra 
proběhne na Husovce v pátek 8. listopadu v 19.30 
hodin, repríza se odehraje v pátek 29. listopadu 
2019 v 19.30 hodin tamtéž.

Déčko má mimo jiné na repertoáru minikomedii 
V Kadani je krásně, jejímž původcem je výraz-
ná autorská osobnost Teodor Kravál. A protože 
jeho putovní pořad Samý kecy ňákejch básníků 
i autorský večer jsme již hostili, a to za výrazného 
zájmu publika, rozhodli jsme se uvést na Husovce 

v jednom večeru „Teodora dvakrát jinak“ – tedy 
aktovku o rockerech, kteří jsou definitivně v… 
garáži společně s večerem černého humoru 
a dekadence HELLBOGEN II, v němž vystoupí také 
Vladimír Kalný a Víťa Adamec. Večer s názvem 
V Kadani je HELLBOGEN 2krát krásně se v divadle 
Husovka odehraje v pondělí 11. listopadu v 19.30 
hodin. 

Srnky autora Tomáše Svobody a režiséra Petra 
Richtera se staly bez nadsázky celorepublikovým 
hitem; získaly doporučení na Jiráskův Hronov, dru-
hé místo na prestižní přehlídce FEMAD Poděbrady 
a nejčerstvěji Cenu Františka Zborníka – Velkou so-
kolovskou čurdu pro Jiřího Hniličku coby dirigenta 
Bělohlávka; od září s nimi Déčko hostuje v deseti 
českých městech včetně Prahy, a tak jediné karlo-
varské představení této docela ujeté komedie na 
Husovce se odehraje v pátek 22. listopadu v 19.30 
hodin. Zvláštností tohoto představení je také to, že 
bude uvedeno v rámci charitativní akce Hrajeme 
o život, takže vstupné bude dobrovolné a půjde na 
dobrou věc.  

Gabriel Fauré: 
Requiem

Karlovarský pěvecký sbor pořádá 1. listopadu 
v 17.30 hodin koncert pod názvem Gabriel Fauré: 
Requiem. Koncert bude v kostele Maří Magdaleny 
proveden za účasti sólistů Národního divadla Pra-
ha, sborů KPS a Vox Bohemica z Prahy, dirigentem 
bude Jan Rezek. Akce je finančně podpořena 
dotacemi od Statutárního města Karlovy Vary 
a Karlovarského kraje.

Svatomartinská 
zábava
Jiřinková zábava se z důvodu celostátního 
smutku nekonala. Pojďme to trochu napravit. 
Přijďte si zatančit na Svatomartinskou zábavu 
dne 16. listopadu od 14.00 hodin do spole-
čenské sálu Alžbětiných lázní. Těšíme se na 
setkání.

NejmoderNější techNická škola  

v karlovarském kraji otevírá  

pro rok 2020—2021 tyto obory:  

Autotronik / Elektrotechnika / 

 / Informační technologie / 

/ Strojírenství / Nástrojař / 

/ Veřejnosprávní činnost / Mechanik 

opravář motorových vozidel 

spš ostrov
KVALITNÍ 
PERSPEKTIVNÍ
VZDĚLÁNÍspsostrov.cz

školu doporučují a práci absolventům nabízejí naši partneři:  AMPHENOL INDUSTRIAL / BPO spol. s.r.o. / ČEZ / EPT CONNECTOR s.r.o. / CHODOS CHODOV s.r.o. / KARLOVARSKÉ 
MINERÁLNÍ VODY a.s. / KOVOVÝROBA DZ, s.r.o. / LAGARDE SPEDITION spol. s r.o. / LB MINERALS, s.r.o. / OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. / SEDLECKÝ KAOLIN, a.s. / SKF LUBRICATION 
SYSTEMS CZ, S.R.O. / TRUCK UNION / VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, a.s. / WITTE – AUTOMOTIVE / ZF ELECTRONICS KLÁŠTEREC, s.r.o.



22   krl° LISTOPAD

• KULTURA

Lucie chystá show, představí největší hity i novinky
Ještě, než Lucie dorazí do Karlových Varů, posílá 

do světa nový fantaskní videoklip Než tě rozkra-
dou z návratového oceňovaného alba EvoLucie. 
Slovenský režisér Karol Vosátko písničku zasadil 
do příběhu zamilovaného muže v působivých ku-

lisách fantaskního světa. Než tě rozkradou bude 
součástí playlistu na blížícím se koncertě kapely 
v Karlových Varech, kde vystoupí v KV Areně 14. 
listopadu. S sebou přiveze halovou show, svoje 
největší hity i novinky z alba EvoLucie, včetně 
Andělem oceněné skladby Nejlepší, kterou 
znám. Vstupenky jsou exkluzivně k dostání v síti 
TicketLive.

Než tě rozkradou vznikla během natáčení alba 
EvoLucie za pár chvil. „Přijel jsem ráno do studia 
s novými klávesami a hned u druhého zvuku, 
který jsem na nich zkoušel, mě napadl motiv 
písničky,“ vzpomíná na vznik Michal Dvořák. Mo-

tivu se okamžitě chytil Robert Kodym a za chvíli 
byla skladba na světě. „Robert měl navíc v kapse 
koncept nového textu, který jej napadl den před 
tím, a do hudebního nápadu se skvěle hodil,“ 
dodává Dvořák.

Silné pocitové svědectví o nenaplněné lásce do 
klipu zpracoval slovenský režisér Karol Vosátko. 
„I v životě platí, že to, za čím se člověk žene, mu 

utíká. A naopak. Co nahání nás, před tím zase 
utíkáme my. A o toto schéma v podstatě v klipu 
jde. Jsou to krásné a kruté pocity zároveň, které 
změní život tak, že už nikdy není stejný, jako 
doposud,“ popisuje režisér, který dlouho hledal 
klíč, jak vyjádřit popisovanou bolest a fatalitu. 
„Stylizace mi dávala větší svobodu v příběhu i ve 
výpovědi bez toho, abych byl příliš patetický. Proto 
jsem zvolil autonomní fantaskní svět šmrncnutý 
steampunkem, do kterého jsem zasadil příběh 
fatálně zamilovaného muže. Vytvořil jsem jej tech-
nikou rozpohybovaných fotografií a zkombinoval 
je s animací,“ popisuje.

Do hlavních postav obsadil slovenské herce 
Lukáše Latináka a Mirku Partlovou. „Skvěle se do 
příběhu hodili a navíc byli skvělí i během fotogra-
fování v různých nepřirozených pózách, kostý-
mech a rekvizitách,“ říká Vosátko, který nakonec 
nafotil celkem 1600 fotografií a týden mu trvalo, 
než je všechny roztřídil. Samotná postprodukční 
práce s předním grafikem Jozefem Kohárym mu 
zabrala další měsíc a půl.

Lucie se po loňských osmi vyprodaných hoke-
jových stadionech rozhodla vyrazit na turné po 
menších halách v Česku. V rámci něj dorazí i do 
Karlových Varů. Na většině míst kapela minimálně 
15 let nekoncertovala.

V měsíci listopadu oslavíme 30 let svobody od 
pádu Berlínské zdi. KV Arena pro vás připravila na 
16. listopadu velkolepé vystoupení britsko-němec-
ké hudební kompilace Floyd Reloaded, jehož sou-
částí 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.

Floyd Reloaded připomenou 
30 let od pádu Berlínské zdi

Funkový supervitamín J.A.R. 
je na scéně už 30 let 

Svůj první koncert kapela J.A.R. odehrála 17. 
listopadu 1989. Třicet let na scéně se sluší po-
řádně oslavit a tak se letos tahle formace chystá 
na exkluzivní výroční „30“ turné, v jehož rámci 
vystoupí 15. listopadu v Lidovém domě Karlovy 
Vary – Stará Role. Nezmeškejte, v rámci svého 
turné odehraje skupina pouze jediný koncert 
v regionu.
Třicet let. Za tak dlouhou dobu dokážete třeba 
oběhnout celý svět, dojet na kole na Měsíc anebo 
poskládat tunu not, které pak, spolu s nekompro-
misně originálními texty, vytvoří legendární písně 
se zaručeně ozdravnými účinky. Hoši z J.A.R. si 
kdysi místo sportu zvolili písně, což byl vskutku 
chytrý tah, zvlášť, když si uvědomíte, že většina 
světa kolem buď zmírá nudou nebo je naopak 
úplně šílená. Pojďte s nimi v burácejícím taneč-
ním rytmu oslavit 30 let sametu. Tentokrát to 
však nebude obyčejná látka, ale svižný sametový 
zvuk, který vás nadnese nad mraky a divoce 
roztancuje. Věřte, že budete chtít další nášup, 
protože tahle runda jednou nestačí! 
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PRODEJ RODINNÝCH DOMŮ V PŘÍRODNÍM PROSTŘEDÍ 
OLŠOVÁ VRATAcena: 4 690 000 Kč

včetně pozemku
Tel.: 603 359 382

www.prodejdomukarlovyvary.cz

Repre,pekařství a cukrářství, spol.s.r.o.
Karlovy Vary 
T.G.Masaryka 29 

máslové - tukové - nízkokalorické (vhodné pro diabetiky)     

Vzorové kolekce vystaveny v prodejně.

Sestavte si kolekci vánočního pečiva dle vašich představ

tel. 353 585 277 / e-mail: repre.vary@seznam.cz

Zahájili jsme příjem objednávek na dodávku 

vánočního čajového pečiva   

www.elldus.de
Elldus Resort GmbH 

Telefon: +49 3 73 48 - 1 26 60 • jobs@elldus.de 
Werner-Seelenbinder-Straße 46 09484 Kurort Oberwiesenthal 

nabízí aktuálně tyto 
volné pracovní pozice:

číšník / servírka (nástup možný ihned)

barman / barmanka (nástup možný ihned)

kuchař / kuchařka (nástup možný ihned)

obsluha saunového centra 
(i bez odborného vzdělání, ihned)

 
Bližší informace na 

www.elldus.de/cz/jobs 
Neváhejte a zašlete nám 

Váš životopis na 
jobs@elldus.de 

PRÁCE V OBERWIESENTHALU !
ELLDUS RESORT 

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

www.softwarovaskola.cz

Andělský Fler jarmark bude v knihovně
Další Fler jarmark s bohatou nabídkou rukoděl-

ných výrobků od lokálních tvůrců se uskuteční 
v Krajské knihovně 20. listopadu. Proč jarmark 
Andělský? Organizátory inspiroval slogan kapely  
ATMO Music: „Andělé, co tě ochraňují, jsou to lidi, 
tak jako my.” Navíc v listopadu zbývá už jen něko-
lik dní do vánoc, ke kterým patří i andělé. Andělský 
Fler jarmark bude ve stylu romantických křídel, 
andělek a andílků, vánočních dekorací a mno-
ha dalších výrobků. Vedle prodejních stánků se 
zbožím všeho druhu se zárukou stoprocentně ruční 
výroby bude návštěvníkům k dispozici dílnička pro 
děti a kavárna s lahodnou kávou. Návštěvníci nejen 

že mohou na jarmarku částečně vyřešit vánoční 
dárky, ale současně podpoří i výrobce. Ti své zboží 
budou nabízet od 10.00 do 17.00 hodin.
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Divadelní náměstí 21, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 351 170 011
pokladna divadla: tel.: 351 170 015, on-line rezervace a prodej 
vstupenek: www.karlovarskedivadlo.cz
obchodní oddělení: tel.: 351 170 042, 
objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

8. 10. – 28. 11. 2019
X. ročník divadelního festivalu BEST FEST
3. 11. 19.30 Eduardo De Filippo: Filumena Marturano
Agentura Harlekýn
Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala k oltáři zhýralého 
boháče a zabezpečila své syny? Hrají: Simona Stašová, Svatopluk 
Skopal, Čestmír Gebouský, Jaroslava Pokorná/ Jaroslava Tvrzníková, 
Andrea Daňková/ Malvína Pachlová, František Skopal, Karel Heřmánek 
ml./ Jan Ťoupalík/ Adam Ernest, Petr Srna/ Michal Čeliš, Libor Hruška/ 
Zdeněk Hruška, Václav Legner, Režie: Zdeněk Kaloč

5. 11. 10.00 Ivana Dukić, Zdeněk Bartoš: Boryš umí po 
skalinách
Představení pro školy. Karlovarské městské divadlo a Západočeské 
divadlo v Chebu
Tanečně-pohybově-činoherní kaleidoskop, reflektující malé i velké 
dějiny uprostřed Evropy za posledních sto let. 
Hrají: Magdaléna Hniličková, Jiří Švec, Viktor Braunreiter, Eliška Ma-
líková Huberová, Jan Hanny Firla, Ondřej Král, Robert Mára, Miroslav 
Sabadin, Karolína Jägerová, Pavel Richta, Vladimíra Vítová, Pavla 
Janiššová, Radmila Urbanová, Barbora Mošnová, Petr Németh
Režie: Zdeněk Bartoš, Ivana Dukić

6. 11. 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

7. 11. 19.30 Symfonická Salome - pronájem
Karlovarský symfonický orchestr
Písně Karla Kryla v úpravách pro symfonický orchestr Účinkují: Pavel 
Batěk – zpěv, Barbora Plachá – harfa, Tomáš Kůgel – klarinet, Petr 
Šťastný – kytara
Dirigentka: Miriam Němcová

8. 11. 19.30 Marc Camoletti: Boeing – boeing aneb Tři 
letušky v Paříži
Divadélko Radka Brzobohatého
Francouzská situační komedie, kde lásky přilétají a odlétají... 
Hrají: Eva Burešová, Hana Gregorová, Irena Máchová, Bára Mottlová, 
Miroslav Šimůnek, Vojtěch Efler, Režie: Hana Gregorová

5. festivalové představení
10. 11. 19.30 Petr Zelenka: Elegance molekuly
Dejvické divadlo
Z chemické laboratoře do lékárny na nejbližším rohu je to často jen 
pár stovek metrů. Ale molekula léku na téhle cestě projde procesem 
za stovky milionů dolarů, na kterém se podílejí často tisíce lidí. Tedy 
ta molekula, která má štěstí a dojde do cíle. Tři takové látky a jejich 
tři „otce“, z nichž jedním byl i geniální český chemik profesor Antonín 
Holý, sleduje tato hra. 
Hrají: Ivan Trojan, Veronika Khek Kubařová, Martin Myšička, Pavel 
Šimčík, Petr Vršek, Zdeňka Žádníková, Vladimír Polívka, Václav Jiráček, 
Elizaveta Maximová, Lada Jelínková, Režie: Petr Zelenka

11. 11. 19.30 René Fallet: Zelňačka
Agentura Familie
Příběh se odehrává na společném dvorku dvou věčně připitých 
vesnických prďolů, kteří by rádi zastavili čas pod nekonečnou oblohou 
plnou hvězd. 
Hrají: Oldřich Vízner, Otakar Brousek ml., Jan Szymik, Vojta Záveský, 
Barbora Jánová / Barbora Hrušková, Režie: Oldřich Vízner

14. 11. 15.00 – 18.00 Finále kategorií JUNIOR a OPERA s 
orchestrem – pronájem
54. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka
Karlovarský symfonický orchestr diriguje František Drs

15. 11. 19.00 Operní galakoncert vítězů a laureátů 
soutěže 2019 – pronájem
54. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka
Karlovarský symfonický orchestr diriguje František Drs

16. 11. 15.00 Všechny cesty vedou do KMD – Noc divadel 
2019
Miloš Macourek: O hrochovi, který se bál očkování
Západočeské divadlo v Chebu
Čtyři praštěné pohádky klasika nonsensu, jemné absurdity a rozmách-
lé fantazie: Šaty s pávy, housaty a jeleny, Jak dělá slunce duhu, Ostrov 
pro šest tisíc budíků a O hrochovi, který se bál očkování. 
Hrají: Karolína Jägerová, Pavel Richta, Jindřich Skopec, Pavel Marek, 
Tomáš Kolomazník, Režie: Petr Vydarený

19. 11. 19.30 Johnnie Mortimer, Brian Cooke: Když kočky 
nejsou doma
Divadlo U Hasičů
Vynikající anglická komedie o tom, co všechno se může stát, když 
dvě sestry nenadále odjedou na společnou dovolenou a jejich muži 

zůstanou v Londýně bez dozoru. Pokus o celkem nevinný zálet se 
dvěma švagrům změní v nečekané dobrodružství plné napětí, humoru 
a překvapivých zvratů, ohrožujících celou jejich další existenci.
Hrají: Lukáš Vaculík, Roman Štolpa, Hana Sršňová, Jana Galinová, 
Jaroslava Zimová, Lenka Lavičková/ Lucie Randáková
Režie: Jurij Galin

21. 11. 19.30 Irská taneční show – Rytmus v srdci
Taneční soubor Merlin (Slovensko)
Soubor působí na slovenské taneční scéně od roku 1994. Zaměřuje 
se především na irské tance a stepové show. Profesionální umělecká 
úroveň, kvalitní taneční repertoár, spolehlivost a flexibilita jsou hlavními 
charakteristikami souboru. 

6. festivalové představení
23. 11. 19.30 Griet Op de Beeck: Pojď sem, ať ti můžu 
dát pusu
Divadlo Dagmar
Dramatizace románu vlámské autorky o tom, proč se stáváme tím, 
kým jsme. S humorem, ironií i upřímností od dětství k dospělosti.
Hrají: Magdaléna Hniličková, Karolína Jägerová, Petr Németh, Karel 
Polanský, Kateřina Boušková, Režie: Hana Franková

24. 11. 19.30 Stephen Sondheim, Hugh Wheeler: Swee-
ney Todd - Ďábelský lazebník z Fleet street
Divadlo Josefa Kajetána Tyla
Jedinečný muzikálový thriller broadwayského barda Stephena 
Sondheima o kruté pomstě londýnského holiče Benjamina Barkera 
alias Sweeneyho Todda za nespravedlivé vyhnanství a odloučení od 
milované rodiny.
Účinkují: Jozef Hruškoci, Stanislava Topinková Fořtová, Adam Rezner/ 
Pavel Režný, Kateřina Chrenková Falcová, Pavel Klimenda, Radek 
Antonín Shejbal, Lukáš Ondruš, Kristýna Bečvářová, Ondřej Černý, 
Roman Krebs, Jan Fraus, Simona Lebedová, Charlotte Režná, Hana 
Spinethová, Martin Šefl, Venuše Zaoralová Dvořáková, Lucie Zvoníková
Režie: Lumír Olšovský

25. 11. 19.30 Ray Cooney: Příště ho zabiju sám!
Kulturní portál.cz
Bláznivá detektivní komedie o tom, co všechno může způsobit taková 
nevěra a jedna „znebespadlá“ mrtvola. 
Hrají: Leoš Noha, Michaela Kuklová, Lukáš Langmajer, Barbora Mottlo-
vá, Libor Jeník, Eva Decastelo, Lukáš Rous, Režie: Jan Nosek Novák

27. 11. 19.30 Galakoncert operetních melodií a evergree-
nů
Festivalový orchestr Petra Macka
Účinkují: Venuše Dvořáková/ Anna Klamo/ Eva Charvátová – soprán, 
Roman Krebs/ Petr Horák/ Milan Vlček/ Martin Slavík – tenor, Petr 
Matuszek/ Vladimír Jelen/ Petr Poldauf – bas

7. festivalové představení
28. 11. 19.30 Milan Tesař: Výjimečný stav
Divadlo Na Fidlovačce
Výjimečná komedie o nevěře, která zahraničního reportéra Karla 
Berana přitáhne z Kamburu v Africe zpět do Prahy a vyvolá celou 
kaskádu nepředvídatelných groteskních zvratů. A do toho všeho musí 
Karel vysílat živě reportáže z kamburské revoluce. Nikdy nevěřte 
médiím a své ženě!
Hrají: Josef Polášek, Jitka Ježková, Lada Jelínková, Lukáš Rous, Karel 
Zima, Eliška Nezvalová, Zdeněk Maryška, Zdeněk Palusga
Režie: Tomáš Svoboda

29. 11. 19.30 Peter Quilter: Je úchvatná!
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Příběh nejhorší pěvkyně všech dob Florence Foster Jenkinsové, která 
mnoho let vytrvale obšťastňovala uši konsternovaných posluchačů. 
Hrají: Kateřina Pokorná, Ondřej Kolín, Radek Bár, Vladimíra Vítová, 
Magdaléna Hniličková, Pavla Janiššová, Režie: Roman Meluzín

DIVADLO HUSOVKA

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

6. 11. 19.30 Jablkoň
Legenda české alternativní scény vystupuje už přes 40 let a svoje 
příznivce potěšila už 20 alby a CD. V Klubu Paderewski potěší svojí 
hudbou i vás.

8. 11. 19.30 Yasmina Reza: Tři verze života - PREMIÉRA
Hořkosladká komedie o jednom večírku třikrát jinak z pera vynikající 
francouzské autorky. Je halo temné galaktické hmoty zploštělé? Musí 
mít šéf vždycky pravdu? Jak ukrýt roztrhané punčochy? A má dítě 
nárok na sušenku, když už si vyčistilo zuby? Martin Cirkl s hlavou 
ve hvězdách, Marek Himl coby arogantní šéf, Eliška Malíková v roli 
úspěšné ženy na mateřské a Jana Trsová jako poživačná odbornice na 
dětskou psychologii v režii Anny Ratajské.

9. 11. 19.30 Hmlisto
Akustické nadžánrové duo Veroniky Kickové a jejího syna Janka, talen-
tovaného kytaristy ze slovenských hor, u nás ještě donedávna známé 
jako Horana a syn.  Ve své tvorbě spojují náročné texty, intuitivní 
muzicírování, alternativní přístup k folkloru a ovlivnění folkem, rockem, 
blues i různými druhy metalu. 

11. 11. 19.30 V Kadani je Hellbogen 2krát krásně
Teodor Kravál v Déčku dvakrát jinak. Minikomedie V Kadani je krásně 
o rockerech, kteří jsou definitivně v... garáži s Petrem Johanovským, 
Markem Himlem, T. K., Vladimírem Kalným a Barborou Šmudlovou 
společně s  večerem černého humoru a dekadence Hellbogen II, v 
němž vystoupí T. K., Vladimír Kalný a Víťa Adamec.

13. 11. 19.30 Sváťa Karásek & Svatopluk
Legendární undergroundový písničkář, evangelický farář, kazatel s 
kytarou a též někdejší poslanec Parlamentu České republiky Svatopluk 
Karásek. Posluchačům zazpívá s podporou rockového bandu Svatopluk 
svoje nejznámější písně. 

14. 11. 19.30 Country Legends
„Karlovy Vary - Nashville a zpět za hodinu a půl.“ Není vždy nutné 
vymýšlet nové věci aneb někdy je lepší návrat ke kořenům: Johnny 
Cash, Willie Nelson, Glen Campbell, Merle Haggbard, Dwight Yoakam, 
Bobby Bare. Uslyšíte tradiční pojetí country music 50. - 80. let 
minulého století.

15. 11. 19.30 Jana Koubková – Koncert pro Žirafu
Legenda jazzového mikrofonu Jana Koubková se posluchačům 
tentokrát představí v rámci dobročinné akce. Výtěžek koncertu bude 
věnován Dennímu centru Žirafa.

16. 11. 18.00 Mezinárodní den studentstva - (Ne)nechte 
nás hrát
Celovečerní program v podaní Tomáše Matyse, The Most Naked Man 
a skupiny Dohromady Štyři Nohy. Různorodé žánry a složení jak z 
Karlových Varů tak z Prahy.

21. 11. 19.30 Vltava – Náklad štěstí
Vltava je považována za jednu z nejoriginálnějších kapel na české 
hudební scéně. Toto přízvisko si vysloužila nejen neobvyklou poetikou 
mnohoznačných textů, ale také svým zcela nezaměnitelným hudebním 
stylem, který dokonale souzní s charismatickým hlasem zpěváka, 
kytaristy, básníka a herce Roberta Nebřenského.

22. 11. 19.30 Tomáš Svoboda: Srnky - Hrajeme o život
Hořká komedie o outsiderech a jejich ženách… ženách??? Dirigent, 
jemuž po autonehodě transplantují oční víčka… mykolog trpící 
gigantismem… vynálezce čili autor penalty v boxu… úředník finanční-
ho úřadu, jenž touží po vztahu se ženou. Jedna noc, která je svede 
dohromady, a srnky, které se objeví bůhvíodkud a bůhvíjak – a chtějí 
bůhvíco… V režii Petra Richtera účinkují Marek Himl, Luboš Štěpán, 
Petr Johanovský, Adam Fedorek, Diana Derahová, Andrea Kiralyi, Jana 
Harantová, Eva Šollová a Jiří Hnilička. Zvláštností tohoto představení 
je také to, že bude uvedeno v rámci charitativní akce Hrajeme o život, 
takže vstupné bude dobrovolné a půjde na dobrou věc.
 
29. 11. 19.30 Yasmina Reza: Tři verze života
Hořkosladká komedie o jednom večírku třikrát jinak z pera vynikající 
francouzské autorky. Je halo temné galaktické hmoty zploštělé? Musí 
mít šéf vždycky pravdu? Jak ukrýt roztrhané punčochy? A má dítě 
nárok na sušenku, když už si vyčistilo zuby? Martin Cirkl s hlavou 
ve hvězdách, Marek Himl coby arogantní šéf, Eliška Malíková v roli 
úspěšné ženy na mateřské a Jana Trsová jako poživačná odbornice na 
dětskou psychologii v režii Anny Ratajské.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

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

7. 11. 19.30 Symfonická Salome
Karlovarské městské divadlo
Písně Karla Kryla v úpravách pro symfonický orchestr.
Pavel Batěk – zpěv, Barbora Plachá – harfa, Tomáš Kůgel – klarinet
Petr Šťastný – kytara. Miriam Němcová – dirigentka

14. 11. 15.00 Finálový koncert Mezinárodní pěvecké 
soutěže Antonína Dvořáka
Karlovarské městské divadlo, František Drs – dirigent

15. 11. 19.00 Závěrečný koncert Mezinárodní pěvecké 
soutěže Antonína Dvořáka
Karlovarské městské divadlo. František Drs - dirigent

21. 11. 19.30 Smetana / Liszt / Suk
Grandhotel Ambassador Národní dům
Bedřich smetana: Předehra k opeře Libuše
Ferenc liszt: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 A dur S. 125
Josef Suk: Pohádka op. 16
Lovro Pogorelich – klavír, Jan Kučera – dirigent

27. 11. 19.30 Klavírní recitál - Lovro Pogorelich
Grandhotel Ambassador Národní dům
Ferenc Liszt: Transcendentální etudy S. 139
Lovro Pogorelich – klavír

29. 11. 19.30 Dirigentský Masterclass - ve spolupráci s 
Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin
Lázně III
Ludwig van Bethoven: Leonora č. 3, předehra
Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello h moll
Johannes Brahms: Symfonie č. 4
Umělecký garant a vedoucí projektu dirigent prof. Christian Ehwald

• KULTURNÍ SERVIS

KMD karlovarské městské divadlo
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• KULTURNÍ SERVIS

KINO DRAHOMÍRA

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

1.-3. 11. Caminos – cestovatelský festival
4. 11. 17.00 Poslední aristokratka
 19.30 Terminátor: Temný osud
5. 11. 17.00  Poslední aristokratka
 19.30  Joker
6. 11. 17.00  Poslední aristokratka
 19.30  Párty Hárd
7. 11. 17.00  Poslední aristokratka
 19.30  Filmový klub
8. 11. 17.00  Narušitel systému
 19.30  Poslední aristokratka
9. 11. 14.30  Zloba: Královna všeho zlého
 17.00  Expediční kamera
10. 11. 14.00  Izrael žije
 17.30  Poslední aristokratka
 19:45  Ženská na vrcholu
11. 11. 17.00  Ženská na vrcholu
 19.30  Nabarvené ptáče
12. 11. 17.00  Projekce pro seniory Pavarotti
 19.30  Bitva u Midway
13. 11. 17.00  Poslední aristokratka
 19.30  Joker
14. 11. 18.00  Poezie & Jazz: Karafiáty a samet 
  - českoportugalské básnění
 19.30  Filmový klub
15. 11. 17.00  Ženská na vrcholu
 19.30  Amnestie
16. 11. 14.30  Zloba: Královna všeho zlého
 17.00  Amnestie
 19.30  Poslední aristokratka
17. 11. 14.30  Zloba: Královna všeho zlého
 17.00  Ženská na vrcholu
 19.30  Večer k 30. Výročí Sametové revoluce, Olga
18. 11. 17.00  Poslední aristokratka
 19.30  Amnestie
19. 11. 17.00  Projekce pro seniory Přes prsty
 19.30  Bitva u Midway
20. 11. 17.00  Nabarvené ptáče
 20.00  U Zlaté rukavice
21. 11. 17.00  Vlastníci
 19.30  Filmový klub
22. 11. 17.00  Amnestie
 19.30  Depeche Mode: Spirits in the Forest
23. 11. 14.30  Ledové království II
 17.00  Ženská na vrcholu, 19.30 Vlastníci
24. 11. 14.30  Ledové království II
 17.00  Poslední aristokratka
 19.30  Nabarvené ptáče
25. 11. 17.00  Vlastníci
 19.30  Depeche Mode: Spirits in the Forest
26. 11. 17.00  Projekce pro seniory Panství Downton
 19.30  Matthias a Maxime
27. 11. 17.00  Vlastníci
 19.30  Poslední aristokratka
28. 11. 17.00  Poslední aristokratka
 19.30  Filmový klub
29. 11. 17.00  Joker
 19.30  Vlastníci
30. 11. 14.30  Ledové království II
 17.00  Ženská na vrcholu
 19.30  Poslední aristokratka

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.- 2., 5., 7., 14., 20., 27. 11.   17.00   Poslední aristokratka
1.- 2., 10. 11. 19.30   Terminátor: Temný osud (tit.)
2.- 3., 9., 16. 11. 15.00   Addamsova rodina
3., 16. 11.  17.00   Zloba: Královna všeho zlého (3D)
3. 11.  19.30   Joker (tit.)
4. 11.  17.00    Joker
4., 11.- 12., 19. 11.   19.30   Poslední aristokratka
5. 11.  19.30   Stáhni a zemřeš (tit.)
6. 11.  17.00   Stáhni a zemřeš (tit.)
6. 11.  19.30   Zombieland 2: Rána jistoty (tit.)
7.- 9., 20. 11. 19.30   Bitva u Midway (tit.)
8. 11.  15.30   Hurá na pohádky
8.- 9., 15., 17. 11. 17.00   Ženská na vrcholu
10., 17. 11.  15.00   Sněžný kluk (3D)
10. 11.  17.00   Zloba: Královna všeho zlého
11. 11.  17.00   Bitva u Midway (tit.)
12. 11.  17.00   Tintoretto - rebel z Benátek (tit.)
13. 11.  17.00   Terminátor: Temný osud (tit.)
13. 11.  19.30   Ženská na vrcholu
14.- 15., 25. 11. 19.30   Doktor Spánek od Stephena Kinga
15. 11.  15.00   Sněžný kluk

16.- 17., 26.- 27. 11.   19.30   Le Mans ´66 (tit.)
18. 11.  16.30   Doktor Spánek od Stephena Kinga
18. 11.  19.30   Amnestie
19. 11.  17.00   Amnestie
21.- 22., 30. 11. 17.00   Ledové království II (3D)
21.- 24., 28.- 30. 11.   19.30   Vlastníci
22., 29.- 30. 11. 15.00   Ledové království II
23.- 24. 11. 15.00   Ledové království II (3D)
23.- 24. 11. 17.00   Ledové království II
25.- 26. 11. 17.00   Vlastníci
28.- 29. 11. 17.00   Last Christmas (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
Ve státní svátek 17. 11. 2019 budou výstavní prostory galerie 
zpřístupněny návštěvníkům zdarma.

VÝSTAVY
do 3. 11. Vladimír Vašíček – Barevné partitury
Vladimír Vašíček (1919–2003), výrazná tvůrčí osobnost českého 
malířství 2. poloviny 20. století

do 5. 1. Klub konkretistů – 50 Years later / O 50 let později
Klub konkretistů byl založen roku 1967 a soustředil představitele 
českého a slovenského konstruktivně koncipovaného umění, jehož 
univerzální řečí byla geometrie. Na výstavě budou zastoupeni původní 
i současní členové klubu (např. J. Hilmar, R. Kratina, Š. Belohradský, 
E. Ovčáček, P. Hošek, L. Daněk). Výstavní projekt připomíná 50. leté 
výročí od konání první výstavy klubu v karlovarské galerii roku 1969.
(vernisáž: čtvrtek 14. 11. v 17 hodin)

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
2. 11. 19.30 Šansony a balady - Katka & Henry
Recitál zpěvačky Kateřiny Bodlákové a jazzového pianisty J. Henry 
Volfa v rámci VIII. ročníku cyklu Komorních koncertů. Zazní šansony, 
balady a písně filmových i muzikálových tvůrců v osobitém podání a 
nevšedním aranžmá (např. skladby E. Fitzgeraldové, B. Streisandové, E. 
Olmerové, H. Hegerové).

5. 11. 19.30 Jitka Šuranská, Jiří Plocek – Hudecká úderka
Původní podoba starých moravských písní v jednoduchém muzikant-
ském podání dvojích houslí, mandolíny či pastýřské píšťalky, provázená 
průzračným hlasem zpěvačky z moravského Slovácka.

13. 11. 19.00 Collegium Vocale Jiřího Štrunce - Pocta 
podzimu nejen vážně
Podzimní koncert ženského pěveckého sboru vedeného uměleckou 
vedoucí Jarmilou Štruncovou a jeho hostů.

21. 11. 17.00 O životě a díle Milana Kozelky (1948-2014)
Přednáška Jaroslava Vlasáka přiblíží osudy undergroundové a rebelské 
osobnosti Milana Kozelky, výtvarníka, autora happeningům, literáta 
a galeristy, který v roce 1990 inicioval vznik karlovarské pobočky 
ARTFORA poskytujícího prostor neortodoxním filozofickým, literárním a 
výtvarným projevům. Akce je součástí projektu 30 let po sametu, který 
finančně podpořil Karlovarský kraj.

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
Ve státní svátek 17. 11. 2019 bude výstava zpřístupněna návštěvní-
kům zdarma.

VÝSTAVY
do 24. 11. Otisky a stopy na kůži Evropy
Výstava prezentuje vnímání současného stavu světa z úhlu pohledu tří 
dánských umělkyň Bodil Brems, Vicky Steptoe a Idy 
F. Ferdinand vyjadřujících se 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 pro-
měny, hranice pomyslné i skutečné, mizející i nově vznikající. Výstava 
se koná pod záštitou Dánského velvyslanectví v České republice.

do 5. 1. Jan Pelc – Obvykle jeden a půl
Průřezová výstava karlovarského grafického designéra Jana Pelce 

(1949) ukáže rozmanité plakáty, pozvánky, úpravy publikací, obalů 
hudebních alb, které autor již od konce 70. let 20. století graficky 
upravoval pro různé kulturní instituce. Představí rovněž jeho volnou 
tvorbu zaměřenou na geometrické umění – základním prvkem je 
čtverec a varianty jeho dělení.
(vernisáž: čtvrtek 28. 11. v 17 hodin)

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

DALŠÍ AKCE
5. 11. 16.00 Hranice svobody – Malba na hedvábí
V rámci výročí událostí roku 1989 se uskuteční výtvarná dílna věno-
vaná malbě na hedvábné šály či kravaty - program proběhne v duchu 
svobody kreativního tvůrčího procesu. Dílna je součástí projektu 30 let 
po sametu, který finančně podpořil Karlovarský kraj.

19. 11. 16.00 Plstěné vánoční ozdoby z ovčího rouna
Výtvarná dílna z cyklu pro seniory seznámí návštěvníky s dekorací 
vánočních ozdob a věnců technikou suchého plstění ovčího rouna. 
Finančně podpořilo Statutární město Karlovy Vary.

21. 11. 10.30 Výtvarná dílna pro nejmenší – Ovčí rouno
Program představí nejmenším dětem a jejich maminkám výrobky a 
možnosti tvorby z ovčího rouna.

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 s lakonickým názvem představuje tvorbu volné třígenerační 
skupiny  jihočeských a středočeských výtvarníků. 

14. 11. 18.00 Poezie & Jazz: Karafiáty a samet - česko-
portugalské básnění
(František Listopad, Fernando Pessoa, Franz Kafka, Jose Luis Peixoto, 
Václav Havel ad.)
V pokračování cyklu uvedou Poetická skupina Drahomíra a skupina 
Jazz Apetit básně českých a portugalských autorů. Pořad s tématem 
„Umění a revoluce v Československu a Portugalsku (1968 – 1974 – 
1989)” přiblíží překvapivé paralely i paradoxy událostí v Portugalsku a 
Československu, podobnost našich osudů i podobnost obou zemí ve 
velikosti, počtu obyvatel a snad i v jejich dobrosrdečnosti. A blízkost v 
poezii a literatuře.

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.

11. 11. 18.00 Přednáška z cyklu Apokalypsa - 2.část, 
provázená pořadem hudby a slova
V této zajímavé přednášce se dozvíte, zda Apokalypsa jižnastala? A 
dalšímnohé o přítomnosti a budoucnosti v Apokalypse.Přednášet a na 
kytaru doprovázet bude teolog a kytarista MgA. Martin Lindtner B. A.

18. 11. 18.00 Přednáška na téma Google a jeho využití 
bez vysokých nákladů
Přednášku povede Jiří Foltýn,majitel firmy, která pomáhá ostatním s 
kvalitní propagací na Google. Jirka je Googlem certifikovanýna Profesi-
onální marketing a Profesionální digitální marketing. 

21. 11. 19.00. Koncert operních árií
Během operního večera zazní mimo jiné árie skladatelů G. Pucciniho, 
W. A.Mozarta, G. Rossiniho a dalších v podání známé sopranistky 
Heleny Tašnerové a klavírního doprovodu Hany Milevové.

27. 11. 17.00 Koncert dětí ze ZUŠ v Karlových Varech
Tradiční koncert dětí rodičům „Co jsme se už naučily“ pod vedením 
manželů Fajkusových.

29. 11. 18.00 Vánoční koncert Country kapely Stařenky
Kapela známá dříve pod názvem. Schovanky se zde v GJH opět 
představí po roční pauze. Tentokrát se zaměří převážně na skladby s 
vánoční tématikou. Hrají a zpívají: Vanda Čehovská (mandolína, kytara, 
autoharfa, foukací harmonika), Eva Plochová (dobro, kytara, foukací 
harmonika), Daniela Smyczková (kontrabas), Anna Jírová (kytara)



26   krl° LISTOPAD

• KULTURNÍ SERVIS

VZBUĎME VARY

Spolek Vzbuďme Vary, web: www.vzbudmevary.cz, e-mail:  tereza@
offcity.cz, tel. 608528388
prostor První patro, (vstup z pasáže na třídě T.G.M 941/47)

9. 11. 15.00 – 22.00 Kulturní oslava 30 let svobody
První patro
15.00 – 15.45 Teatr Novogo Fronta: Ademenato!
Hravé pohybové divadlo Iriny Andreevy, Jakuba Folvarčnýho a Lukáše 
Šimona o vlivu člověka na digitální svět pro celou rodinu. Pro děti od 
5 let.
17.00 – 18.00 V. Hybnerová, L. Kašiarová: Angel-y
Nebeská klauneska herečky Vandy Hybnerové a tanečnice Lucie 
Kašiarové. Nikdo není opuštěnější než andělé, strážci u nebeské brány. 
Trpělivě čekají, ale nikdo nepřichází. Musí se nějak zabavit.
20.00 – 22.00 M. Kuttnerová, T. Novák: Impropluskontra

KONCERT: Živé kvety (SK)
Kultovní slovenská rocková kapela s punkovým přídechem a názvem 
podle někdejšího karlovarského parfému, silnými texty Lucie Piussi 
o vnitřní a vnější svobodě zaujme každého, kdo miluje chytré texty a 
bigbít, na který se dobře tančí. Před koncertem hudebně - taneční 
performance (15 minut). Info o vstupenkách na www.vzbudmevary.cz

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. Výstava: Hory oheň plivající aneb sopky našeho kraje
Výstava připravená ve spolupráci s Českou geologickou službou 
představuje sopky z různých, i méně známých úhlů pohledů. V obecné 
rovině seznamuje s tím, kde a za jakých podmínek sopky vznikají, 
jakých podob mohou nabývat i s tím, že sopečnými produkty nemusí 
být jen popel a láva. Návštěvníci se seznámí s vybranými sopkami 
z Karlovarského kraje. Mimo asi nejznámější Komorní hůrky to jsou 
například Krásný vrch, Podhora nebo Pustý zámek. Celkem tato část 
výstavy přibližuje jedenáct zajímavých lokalit z regionu - jejich stavbu, 
stáří, způsob vzniku a je možné si prohlédnout i osahat autentické 
velkoformátové vzorky hornin z představených lokalit. Zájemce potěší 
zbrusu nové animace sopečné činnosti Šemnické skály nebo Komorní 
hůrky, které budou formou filmové smyčky přehrávány na monitoru. 
Pro děti, ale i pro dospělé jsou instalovány interaktivní prvky – např. 
model sopky, „zvonkohra“ ze znělcových desek nebo hledání otisků 
listů a minerálů v laharových uloženinách. Malí návštěvníci si mohou 
vyzkoušet své znalosti prostřednictvím pracovních listů dvou úrovní 
obtížnosti – pro 1. a 2. stupeň ZŠ.

DALŠÍ AKCE
13. - 17. 11. 30. Výročí sametové revoluce
13. 11. 17.00 Přednáška: Michael Kocáb
Michael Kocáb, jeden z předních aktérů listopadových událostí 1989, 
ale též předlistopadových a polistopadových, se bude v přednášce 
věnovat vývoji v Československu v pozdní normalizaci, listopadovým 
událostem před třiceti lety a polistopadovému vývoji v České republice. 
Po přednášce následuje beseda.

16. 11. 15.00 Diskuse: Listopadové události 1989
Diskuzní panel bude mít tři tematické okruhy - pozdní normalizace, 
události v listopadu 1989 a přelomu let 1989-1990 a polistopadový 
vývoj demokratických poměrů k dnešní post-demokracii. Diskutujícími 
budou Jiří Kotek, jeden z hlavních aktérů Listopadu 1989 v Karlových 
Varech a spoluzakladatel Občanského fóra, Petr Cais, archivář, historik 
a tehdejší studentský účastník událostí, Lev Havlíček – člen tehdejších 
nezávislých iniciativ a aktivní účastník událostí a Jindřich Čermák, 
politolog a vedoucí Eurocentra Karlovy Vary. Moderátorem diskuse 
bude historik muzea Jan Nedvěd.

17. 11. 13.30   Promítání: filmy z projektu Příběhy bezpráví
Třídenní program uzavře promítání filmů Příběhy bezpráví z projektu 
společnosti Člověk v tísni uskutečňovaném ve spolupráci s Českou 
televizí. Zájemci mohou zhlédnout snímky režiséra Karla Strachoty 
“1989: Z deníku Ivany A.” a „České děti” a snímek Radka Berana 
„Normalizační loutka”. Více k filmům na www.jsns.cz.

28. 11. 17.00 Přednáška: Biologické hodiny a světlo v 
lidském životě
Jakou roli hraje světlo ve fungování lidského organismu? Prof. RNDr. 
Helena Illnerová, Dr.Sc., fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně 
Akademie věd České republiky a zakládající členka Učené společnosti 
České republiky se v přednášce bude zybývat působením světla na 
naše vnitřní biologické hodiny a vlivem světla na lidské zdraví.

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – stálá expozice, která byla připravená 
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.

Knihovna Muzea Karlovy Vary
Adresa: Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary, email: 
knihovna@kvmuz.cz
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví a 
kraji západočeských lázní. Studovna pro odbornou veřejnost otevřena 
v pondělí 9 – 12, 13 – 18 hodin, ve středu 9 – 12, 13 – 16 hodin. 
Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353 224 433, www.kvmuz.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

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. - 26. 11. Pel-mel 4
Výstava fotografií Františka Panochy, člena Klubu přátel fotografie 
Karlovy Vary.

7. 11. 17.00 Za tygry do Indie
Cestopisná přednáška Magdalény Radostové s projekcí autorských 
fotografií v půjčovně MěK KV, 1.p.

18. 11. 17.30 Tvoření adventních věnců
Workshop s Mgr. Martou Očkayovou na pobočce MěK KV, Čankovská. 
Nutná rezervace místa do 11. 11. 2019 na e-mailu: l.machacova@
mestskaknihovnakv.cz nebo na tel. 353 565 085

21. 11. 17.00 Přátelství
Co je to přátelství?  Proč je významné? Přátelství v literatuře… beseda 
s knihovnicí Lídou Křivancovou.

27. 11. 17.00 Povídání o přírodě trochu jinak
Autorské čtení spojené s vernisáží fotografií autorky Magdy Birkásové 
v půjčovně 1. p. MěK KV

28. 11. 17.00 Promítání v knihovně – Film jako Brno
Prvního května se v Brně koná každoroční pochod neonacistů. Jako 
reakce na něj vznikla iniciativa BRNO blokuje, neformální seskupení 
lidí, které spojil dohromady cíl nenásilně trasu pochodu zablokovat. 
Dokumentarista Vít Klusák a jeho šest studentů a studentek z pražské 
FAMU natočili různé aspekty onoho dne.

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

VÝSTAVY
A-klub
1. 11. – 31. 12. Výstava loutek Jana Kindla

Půjčovna pro dospělé
5. 11. – 30. 12. Rok spolu
Výstava fotografií Českého rozhlasu Karlovy Vary. Fotografie nabízí 
pohled do vysílacích studií a dokumentují rok samostatného působení 
ČRo v Karlovarském kraji.
(vernisáž 5. listopadu v 16.00)

Kavárna Dvory

5. 11. - 30. 12. Výstava paličkované krajky
Pořádá spolek Krušnohorská krajka. (vernisáž 5. 11. v 17.00)

Hala Dvory
4. 11. - 28. 11. 100 let Tělovýchovné jednoty Karlovy Vary
(vernisáž 4. 11. v 16.30)

Pobočka Lidická
18. 11. - 3. 1. Miloš Bárta: Obrazy

PŘEDNÁŠKY
sál Dvory
6. 11. 17.00 První pomoc pro laiky
Cyklus osvětových přednášek na téma první pomoci. Dozvíte se,  jak 
pracují záchranáři. Přednáší MUDr. Jiří Smetana, ředitel ZZS KV. Před-
náška trvá asi 30 minut, následuje diskuse a praktické ukázky.
7. 11. 17.00 Úvod do praktické genealogie
Přednáška PhDr. Vladimíra Vlasáka pro zájemce z řad laické veřejnosti 
je zaměřená na archivní, knihovní a památkové genealogické prameny 
a práci s nimi.
12. 11. 17.00 První pomoc pro laiky
Cyklus osvětových přednášek na téma první pomoci.
11. 11. 16.30 Novodobí veteráni nasazení při akcích UN v 
misích NATO a OSN
Přednáška s besedou je zaměřena na zapojení občanů Karlovarska 
v mírových silách OSN a bojových misích NATO po roce 1992. 
Přednáška poskytne účastníkům informace o tom, jakou měrou se 
občané Karlovarska zasloužili o pokračování budování vojenských 
tradic, souvisejících s tradicemi ČsOL, se vznikem ČSR v roce 1918, 
s obranou demokracie, s posláním rodáků bojujících v zahraničí za 
osvobození vlasti.
14. 11. 17.00 Zemětřesení v západních Čechách
Přednáška pro veřejnost Ing. Jany Doubravové v rámci Týdne Vědy a 
techniky. Česká republika není pravidelně vystavována řádění dras-
tických přírodních živlů, přesto se čas od času objeví zpráva, že se i u 
nás otřásla Země. Velmi pravděpodobně tyto zprávy přijdou ze západ-
ních Čech. V přednášce se zájemci dozví, co způsobuje zemětřesení v 
západních Čechách, jaké jsou jejich důsledky a jaké zde do dnešního 
dne nacházíme pozůstatky dávné sopečné činnosti.
19. 11. 17.00 První pomoc pro laiky
Další setkání se světem záchranářů.
26. 11. 15.00 První pomoc pro laiky
Ve Světě záchranářů (Západní 1822, Karlovy Vary). Cyklus osvětových 
přednášek na téma první pomoci.

HUDEBNÍ POŘAD
A-klub
13. 11. 17.00 Hudební pořad s poezií k výročí 17. listopa-
du: Recituje Theodor Kravál, hrají Mladí a neklidní z Karlových Varů.

Odd. pro handicapované
21. 11. 16.00 Tvořivá dílna pro veřejnost s Romanou
Téma: Podzimní  strašák v květináči. Kapacita omezena, je potřeba se 
hlásit na Infocentru v Krajské knihovně.

25. 11. 16.30 Semináře klasické kytary
Pod vedením MgA. Martina Lindtnera, B.A. Kytarista Je absolventem 
Konzervatoře Brno a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 
ve třídě doc. Vladislava Bláhy. Je laureátem několika národních i 
mezinárodních soutěží jak v sólové, tak v komorní hře. Společně se 
spolužáky založil Brněnské kytarové kvarteto, které bylo zapsáno 
na listinu mladých umělců. Několik let se spolupodílel na organizaci 
Mezinárodního kytarového festivalu Brno. Absolvoval mistrovské kurzy 
u předních světových skladatelů a kytaristů: Leo Brouwera, Aniello 
Desideria, John Duarteho, Zoran Dukiče, Roland Dyense a dalších. 
Zájemci se mohou hlásit na vodickova@knihovnakv.cz

LITERÁRNÍ POŘAD
Pobočka Lidická
5. 11. 18.00 Město, matka, moje tělo: konstanty próz 
Eleny Ferrante
Přednáška PhDr. Alice Flemrové, Ph. D.

13. 11. 18.30 Šansony v knihovně
Zpívá Stanislava Tothová.

22. 11. 18.00 Den poezie - Teodor Kravál: Samý kecy...
Putovní literární festival uvádí Teodor Kravál.

27. 11. 18.00 Setkání s filosofií: Jean-Paul Sartre
Přednáška Petra Kašpara.

30. 11. 10.00 – 18.00 Před-vánoce
Předvánoční trhy a setkání v knihovně. V 17.00 koncert Collegium 
vocale Jiřího Štrunce.

PRO ŠIKOVNÉ RUCE
A-klub
27. 11. 16.00 - 18.00 Výtvarná dílna pro seniory a ZTP
Cyklus: Vánoční dekorace.

5., 12., 19., 26. 11. 16.00   Relaxujeme při pletení a háčkování
Podpořte s námi dobrou věc a naučte se něco nového. Pleteme a 
háčkujeme ponožky, bačkory a plédy pro babičky a dědečky z domovů 
pro seniory či hračky pro děti z dětských domovů. Zájemci prosím 
kontaktujte Evu Vodičkovou, email: vodickova@knihovnakv.cz; telefon: 
733 595 872
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• KULTURNÍ SERVIS

PRO DĚTI
Odd. pro děti
2. 11. 10.00 - 12.00 Výlet do světa pohádek
Představujeme čtenářům knihy nejlepších autorů prostřednictvím  - 
Ester Stará - A pak se to stalo!

21. 11. 16.00 Výtvarná dílna pro děti
Výroba adventních věnců.

1., 8., 15., 22., 29., 11. 15.00 - 18.00   Velká knižní pátračka
Každý pátek přibyde nová indicie, kterou musí děti najít v oddělení 
pro děti. Každý měsíc nová hádanka… nový autor, nová kniha. Záleží 
jen na hráčích, zda přijdou až na konci měsíce a vyluští vše najednou, 
nebo budou chodit postupně každý týden. Na úspěšné vylosované 
pátrače čeká odměna.

HERNÍ KLUB
A-klub Dvory
9. 11. 10.00 – 19.00   Den plný her pro všechny generace
Haní her, učení her, zábava pro děti. Můžete si vyzkoušet  některé 
zahradní párty hry, pro milovníky šachu, budou k dispozici veliké šachy. 
Pro malé děti připravíme koutek plný zábavy (hry pro děti, malování, 
kvízy, soutěže atd….) a odpočinkovou zónu s polštáři.  K dispozici 
bude drobné  občerstvení (voda, káva, čaj a něco k tomu)    Možnost 
objednání jídla v pizzerii Mamma mia. Zúčastní se hráči herního klubu, 
hráči hry Magic, Warhameři, hráči GO .

každý čtvrtek 15.00   Herní klub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a  společenských 
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková 
hranice není stanovena.

PRO SENIORY
Pobočka Lidická
7. 11. 10.00 Literární klub seniorů
Milostná píseň - scénické čtení v Divadle Dagmar.

21. 11. 10.00 Nové cesty hudby 20. století
Hudba ze zvukových laboratoří , elektroakustická hudba. P. Schaffer, 
P. Henry. Přednáška Petra Čamka z cyklu projektu podpořeného MKČR.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO STUDENTY SŠ
Závazná rezervace místa v jednotlivých aktivitách na vodickova@
knihovnakv.cz

A-klub
PO 4., 11., 18., 23.,25. 11. 16.00 Literatura je nudná
Lektor Teodor Kravál
ST 6., 13., 20., 27. 11. 16.00 Divadelní workshop
Lektor Robert Mára
ST 6., 13., 20., 27. 11. 17.00 Umění prezentace
Lektorka E. Jungmanová
ČT 7., 14., 21., 28. 11. 16.00 Lektorování výtvarných 
dílen pro děti
Lektorka Kateřina Oršošová
ČT 7., 14., 21., 28. 11. 16.00 Umění komunikace
Lektor Robert Mára
ČT 7., 14., 21., 28. 11. 16.30 Storytelling v popkul-
turní literatuře
Lektor Teodor Kravál

ÚNIKOVÁ HRA
Odd. pro handicapované
Každý pátek 16.00 a 17.30   Strážce příběhů; Zabijačka
Knihovna je multikulturní místo, kde najdete mnohé. Držíme se s do-
bou, a proto pro vás máme i Escape (únikovky). Můžete si vybrat mezi 
Strážcem příběhů a „Zabijačkou“. 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

2. 11. Hora sv. Kateřiny – NS Gabrielka - Brandov
9. 11. Výstup na Panskou rozhlednu
16. 11. Přechod pahorkatiny IV. Líčkov – Výrov -Kounov
23. 11. České středohoří: Oblík a rozhledna Stříbrník
30. 11. Plzeňsko: Nevřeň – Vzhůru do podzemí

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

Nutné opravy a rekonstrukce objektu Hvězdárny a radioklubu 
lázeňského města Karlovy Vary si vyžádaly dočasné úpravy provozu. 
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.

REGISTRUJTE SE DENNĚ NA POZOROVÁNÍ
HVĚZDY NA TELEFON - 357 070 595
Zavolejte každý den mezi 13.00 a 16.00 hodinou na výše uvedené 
číslo a dohodněte si večerní pozorování hvězdné oblohy největším 
dalekohledem na Karlovarsku. Registrace předem se provádí kvůli 
možnosti oboustranné komunikace ohledně aktuálního počasí a také 
možnosti navštívit hvězdárnu s menšími dětmi, kterým přizpůsobíme 
program pohádkově a dřívějším začátkem, než pro starší zájemce s 
odbornějším zájmem o techniku a pozorování. Doporučený minimální 
věk pro návštěvu pohádkového pozorování programu je 5 let. Odbor-
nější pozorování oblohy je vhodné pro zájemce od 10 let.
Pozorování se uskuteční každý den za jasné oblohy, pouze ve dnech 
23., 24., 25., 26. a 31.12. (Vánoční svátky a Silvestr) je hvězdárna 
uzavřena.

MIMOŘÁDNÉ POZOROVÁNÍ
11. 11.  13.30 až 16.00   Tranzit Merkuru přes sluneční disk
Pozorování proběhne za jasné oblohy a je přístupné široké veřejnosti 
bez nutnosti se na něho registrovat. Doporučený minimální věk je 5 let.

STUDIO ŽIVA 

Varšavská 1197/6, Karlovy Vary, mezi Městskou tržnicí a Alžbětinými 
lázněmi
www.studioziva.cz, tel.: 724 241 285, vorlovasarka@seznam.cz

PO 17.00, ST 8.00, ČT 18.30  Jóga pro ženy
Jemná jóga i pro začátečnice.
ÚT 19.30 Jin jóga
Hluboce relaxační jóga.
ÚT 8.00, ČT 17.00 Hormonální jóga
Pravidelné opakovací lekce.
ST 19.30 Tancem k pravdě

4. 11. 18.45 Relaxační večery
Začátek kurzu.

9. 11. Tajemství ženského pánevního dna
Sobotní seminář.

13. 11. 18.00 Přednáška: Biorezonance
Propojení moderních poznatků vědy s dávnými znalostmi.

17. 11. 16.00 Meditace spojených srdcí

19. 11. 17.00 Hormonální jóga pro ženy
Začátek docházkového kurzu.

23. – 24. 11. Hormonální jóga pro ženy
Víkendový seminář. 

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

7. 11. Martinská lucerna/lampion
14. 11. Plstěné dekorace
21. 11. Keramika – adventní svícen
28. 11. Dárkové krabičky z ruličky

Dílničky se konají NOVĚ KAŽDÝ ČTVRTEK od 9 do 12 hodin. Jsou 
vhodné a uzpůsobené rodinám s dětmi. Provázet Vás budou lektorky 
MC Pohádka pro Wlaštovku Martina Petrová, Jana Lewi a Radka 
Jiroušková. Cena za pobyt v MC je 70 Kč/rodina (materiál v ceně). 
Nabízíme možnost společného oběda, ten je třeba objednat vždy nej-
později 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.

1. a 15. 11. 9.00 Městské farmářské trhy

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY

23. 11. 9.00 Duch svatý v mém životě a v životě farnosti
v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli
Duchovní obnovu povede Mons. ThDr. Michael Slavík, člen společnosti 
pro církevní právo, Biskupský vikář pro pastoraci v pražské arcidiecézi, 
děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze.

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ S.D. KARLOVY VARY

Plzeňská 49, K. Vary

16.11. 17.00 Jindřich Černohorský s triem
Vítěz několika cen Porta.

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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• SPORT

Sokolové chystají výstavu ke 
100 letům od svého založení

Tělocvičná jednota Sokol Karlovy Vary si 
v letošním roce připomíná významné jubileum – 
100 let od svého založení. Sokol zde vznikl 22. 
listopadu1919 a stal se první jednotou v našem 
kraji.

Sokolové v letošním roce chystají slavnostní 
výstavu v Krajské knihovně. Konkrétně od 4. 
do 28. listopadu. Výstava k 100 letům založení 
Sokola v Karlových Varech bude připomínkou na 
historii, přítomnost i budoucnost sokolské my-
šlenky v našem městě. Počítáme s přednáškou 
a slavnostní vernisáži za účasti zástupců Karlo-

varského kraje, Statutárního města Karlovy Vary, 
zástupců ČOS (České obce sokolské) a Sokolské 
župy Karlovarské. S významným jubileem souvisí 
též vydání upomínkové brožury, nástěnného 
kalendáře, sokolských odznaků apod. „Tímto 
srdečně zvu na výstavu všechny členy i příznivce 
Sokola z řad široké veřejnosti,“ říká starosta 
jednoty br. Michal Mendel.

Připomínkou nejen na 100 let od založení 
Sokola v Karlových Varech, ale též na výročí 100 
let od založení samostatného státu, který jsme si 
připomněli v loňském roce, je i nová lípa vysaze-

ná karlovarskými Sokoly symbolicky 7. března, 
tedy v den výročí narození TGM. 

Výše zmíněná jubilea připomíná také pamětní 
deska. Lípa se nachází v Rybářích mezi kostelem 
Povýšení svatého Kříže a keramickou školou 
a slavnostně odhalená byla následujícího dne za 
účasti skautů, četníků v dobových uniformách, 
krojovaných sokolů a faráře z blízkého kostela. 
Farář Romuald Štěpán Rob na závěr setkání nově 
vysazené lípě požehnal. Lípu daroval Josef Pe-
lant, transport proběhl v režii  Správy lázeňských 
parků.
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OptikDoDomu.cz
Dr. D. Bechera 30, Karlovy Vary 

tel.: +420 725 508 845

• INZERCE

1919
—
2019

VÝSTAVA
100 let Tělocvičné jednoty Sokol Karlovy Vary

od 4. do 28. listopadu 2019
Krajská knihovna Karlovy Vary - Dvory

vernisáž a slavnostní zahájení  4.11. od 16:30

GRAFICKÝ MANUÁL

GRAFICKÝ MANUÁL

GRAFICKÝ MANUÁL

INZERUJTE V RADNIČNÍCH LISTECH

t: 739 544 446 e: kalabova@mediaas.cz
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Zdražení tepla z domovních plynových kotelen?
- ministerstvo financí navrhuje zvýšit daň!

S NÁMI SE VÁM CENA NEZVÝŠÍ!

DODAVATEL PLYNU PRO DOMOVNÍ KOTELNY

Předsedové SVJ volejte: 607 057 931
www.kvplyn.cz

jsme 
Vaše

• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY

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

Má několik hektarů a od roku 2014 je oficiálně novou přírodní památkou Karlovarského kraje. Jedná se totiž o významné místo s mokřadními biotopy, které v okolní krajině chybí. Roste 
zde několik vzácných druhů rostlin, hnízdí vodní ptáci a také se zde rozmnožuje vzácný hnědásek chrastavcový. Společně s přilehlými loukami, kdy se střídají vlhké se suchými, tvoří na 
Toužimsku poměrně vzácnou krajinu, která byla už dříve začleněna do soustavy Natura 2000.
Na jeho břehu navíc stojí zřícenina barokního poutního kostela. Kostel nechal vystavět v letech 1732-1733 tepelský opat Raimund III. – na místě zaniklého středověkého gotického kostela. 
Po roce 1945 ale postupně chátral, až v roce 1957 vyhořel po ráně bleskem (tedy podobný osud jako kostel ve Svatoboru). Od roku 2007 provádí občanské sdružení Cesta z města na 
zřícenině kostela záchranné práce…
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POLOHA
NA ŽIDLI

BUDDHIS-
TICKÝ
SMĚR

POVEL
KOČÍHO

1. DÍL 
TAJENKY

ANGLICKY
BEZCENNÝ

NĚMECKY
SEVER

NÁZEV
NEZNÁMÉ

BICYKL

4. DÍL 
TAJENKY

NĚMECKY
LED

LETMÝ
PRŮMYSL.
MĚSTO V

NĚMECKU
LÍHNUTÍ

JEMNÁ
SVRŠKOVÁ

USEŇ

OTEC
(KNIŽ.)

ŽENSKÉ
JMÉNO

TRETKA
SOLMI-
ZAČNÍ

SLABIKA

ŘÍMSKY
1006

PLOŠNÁ
MÍRA

TUMÁŠ

ASOCIACE
REALITNÍCH
KANCELÁŘÍ

OPIČÍ

POPĚVEK

INICIÁLY
SKLADAT.
SMETANY
ZÁPORNÁ 
ČÁSTICE

PLATY
VOJÁKŮ

HNĚV

DRAVEC VENKOVSKÁ
ŽENA

SKLADY
NÁZEV

HLÁSKY
X

TĚLO

OTÁZKA
1. PÁDU

(SLOVEN-
SKY)

DŘÍVĚJŠÍ
LOTYŠSKÉ
PLATIDLO

ŘÍMSKY
501

POKRÝT
JÍNÍM KDEPAK

POST
SCRIPTUM

CIZÍ POLNÍ
MÍRA

KARETNÍ
HRA

SÁZENKA

ZVUK
ZVONKU

SPZ PRAHY

BÝVALÁ
MPZ

SSSR

POSTAVA

ŘÍMSKY 
51

PRUDKÉ
HNUTÍ
MYSLI

JIRÁSKOVO
DÍLO

DOMÁCKY
ALEXANDR

VÝSTROJ
VOJÁKA

OTÁZKA
1. PÁDU

MPZ
UKRAJINY

MEZINÁR.
KÓD 

TÁDŽIKI-
STÁNU

POZORNÉ

PLETIVO
POD 

KŮROU
STROMŮ

MZDA

BÝVALÁ
ZNAČKA
AVIVÁŽE

MODŘ
ASFALT

STAŘEC

ZDRHO-
VADLO

SNAD

DOMÁCKY
ALENA

MĚSTO V
NIGÉRII

ZKRATKA
SOUHV.

SKOPEC

SPZ
LIBERCE

SLADKOVOD.
RYBA

PÁDOVÁ
OTÁZKA
STROJNÍ

TRAKTOR.
STANICE

VADA DRUH 
PEPŘE

ZÁLIV

ČESKÝ
ARCHIVÁŘ

ÚSTA 
(MED.)

DLUŽNÍ
ÚPIS 

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

LENDLOVY
INICIÁLY

3. DÍL 
TAJENKY

AKADEMIE
VĚD

DĚTSKÁ
ZDRAVICE

PŘED-
CHŮDCE
GRAMO-

FONU

ZARUČENÉ PŘEDLOŽKA
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• INZERCE

Prvních 10 PARCEL 
CENA 1.250 Kč/m2

ZDARMA
NA KONCERTY

SOUTĚŽTE NA FACEBOOKU 
NAŠEHO OBCHODNÍHO CENTRA A VYHRAJTE  
VSTUPENKY NA SVOU OBLÍBENOU KAPELU!

https://www.facebook.com/obchodnicentrumfontana

FLOYD
RELOADED

FOLK 
A COUNTRY

4.–7. 11.16.–20. 10.

www.oc-fontana.cz
Chebská 370, Karlovy Vary



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

PLASTICKÁ OPERACE OČNÍCH VÍČEK 
Plastická operace víček efektivně řeší povolenou kůži kolem očí i unavený pohled. 
Tento jednoduchý chirurgický výkon vás omladí až o deset let.

PODZIM - IDEÁLNÍ ČAS PRO DERMATOLOGICKÉ VÝKONY
Lasery spolehlivě odstraní rozšířené žilky, pigmentace, výrůstky i nežádoucí chlupky. 
Chemický peeling vyhladí drobné vrásky, sjednotí tón pleti a léčí akné. S hlubokými 
vráskami si poradí botulotoxin a kyselina hyaluronová. Pleť dokonale vyživí 
plazmaterapie. Dermatoložky Asklepionu doporučují laser Fotona – radikálně 
omladí obličej včetně očního okolí ve všech vrstvách kůže.

MODERNÍ LÉČBA KŘEČOVÝCH ŽIL
Zkušený tým cévních chirurgů vás zbaví varixů nejmodernějšími metodami, jako je 
skleroterapie, laserová ablace, radiofrekvence, Clarivein či lepidlo na křečové žíly, 
a to bez celkové anestezie, s minimem bolesti a krátkou rekonvalescencí.

VČASNÁ DIAGNOSTIKA USNADNÍ LÉČBU
Neodkládejte vyšetření na později a objednejte se co nejdříve na oddělení ORL, 
obezitologie, gastroenterologie, sonografie, denzitometrie nebo gynekologie. 
Podstoupit u nás můžete např. laserovou léčbu chrápání a chronické rýmy, 
bezbolestnou léčbu hemoroidů Hemoron nebo měření řídnutí kostí.

BOTULOTOXIN KLUB A PHYTOMER KLUB V ASKLEPIONU
Staňte se členem našich klubů a získejte spoustu skvělých výhod a dárků.

VOUCHERY DO ASKLEPIONU SPLNÍ I TAJNÁ PŘÁNÍ.

Nová Role – bydlení 
přírodě na dosah

POZEMKY
Krásné pozemky v srdci 
přírody s komfortem 
města.

– 27 pozemků
– od 750m2

– cena od 999.000 Kč

www.ulesniskolky.cz 
tel.: +420 602 310 355

Lokalita „U lesní školky“  
se nachází v severovýchodní  
části města Nová Role  
na levém břehu řeky Rolavy.


