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zakázka č. 2016105

zakázka č. 20160081

zakázka č. 2016085

Tuhnice, Západní

Drahovice, Zbrojnická

Drahovice, Stará Kysibelská

Byt 2+kk
cena: 3.100.000,-Kč

Byt 1+kk
cena: 720.000,-Kč

Byt 2+kk
cena: 2.400.000,-Kč

Byt 3+1
cena: 1.950.000,-Kč

Moderní byt v novostavbě nízkoenergetického domu s výtahem. 1.patro.
V ceně bytu kuchyňská linka na míru,
garážové stání a sklep. Tichá ulice.
Krásný výhled. UP 73 m². PENB: C

Nebytový prostor, rekonstruovaný
v r. 2014 tak, aby splňoval kritéria bytu.
Lze jej rekolaudovat na byt. Okna
orientovaná na jih do klidného
ozeleněného dvora. UP 21 m². PENB: G

Prostorný atypický byt s možností
koupě garáže, v novostavbě z r. 2007.
Klidná lokalita s minimálním provozem.
5 minut chůzí do centra města.
UP 75 m². PENB: B

Byt ve zděném zrekonstruovaném
domě, celé 1. patro, po rekonstrukci,
možnost koupě i 1+1 v přízemí, jen
jeden soused, vlastní parkoviště.
UP 93,83 m². PENB : D

Makléř: Regina Dostálová

Makléř: Mirka Čiháková

Martin Lojda 602 415 530

Makléř: Mirka Čiháková
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EV
A

zakázka č. 2016111

Doubí, Spálená

zakázka č. 2016066

zakázka č. 20160911

zakázka č. 2016086

Dalovice, Nad Řekou

Nové Sedlo, Masarykova

Drahovice, Lidická

Byt 2+1
cena: 1.290.000,-Kč

RD 6+kk
cena: 3.750.000,-Kč

Byt 2+1
cena: 2.299.000,-Kč

Prostorný byt s kouzelnou
atmosférou. Výborný stav. 2.patro
cihlového domu. V bytě zachovalá
kachlová kamna a na míru vyhotovená
vestavná skříň. UP 67 m². PENB: G

Upravený dům s garáží a zahradou
na dokonalém místě. Bydlení
v přírodě, přesto kousek do města.
Výborné dopravní spojení. Slepá ulice.
UP 170 m², pozemek 738 m². PENB: G

RD 3+1
cena: 1.700.000,-Kč
Dvoupodlažní zděný dům s garáží
a krytým stáním. Ihned k nastěhování.
Kolaudace r. 2004. Perfektní stav.
Autem jen 10 minut od K. Varů. UP
130 m², pozemek 290 m². PENB: D

Velmi kvalitně kompletně rekonstruovaný
byt, možná úprava na 3+kk. O patro
níže další místnost (garsonka s WC)
i k propojení s bytem. Vlastní parkování.
UP 79 m². PENB: G

Makléř: Regina Dostálová

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková

Makléř: Mirka Čiháková
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A

zakázka č. 2016099

Drahovice, Pod Tvrzí

zakázka č. 2016069

zakázka č. 2016108

zakázka č. 2016097

zakázka č. 2016093

Jenišov, Ke Sklípku

Liboc u Kraslic

Jáchymov, Nové Město

Drahovice, Rumunská

RD 4+kk
cena: 4.240.000,-Kč

Chalupa
cena: 1.320.000,-Kč

Chalupa
cena: 1.290.000,-Kč

Byt 1+1 PRONÁJEM
cena: 6.000,-Kč/měsíc

Nízkoenergetický bungalov. Zděná
stavba. Vše nové, dosud neužívané.
Kolaudace r. 2016. Pozemek jižně
orientovaný. Klidné místo, slepá ulice.
UP 117 m², pozemek 468 m². PENB: C

Zděná chalupa 3+1 s garáží. Výborný
stav. Velký pozemek. Vybavení v ceně.
Splachovací WC + sprcha. Panenská
příroda, absolutní klid a soukromí.
UP 89 m², pozemek 1.657 m².

Zděná zateplená chalupa s rovinatým
pozemkem. Ideální pro milovníky
zimních sportů, cyklistiky či pěší
turistiky. Krásná příroda. Dispozice 3+1.
UP 80 m², pozemek 384 m².

Byt umístěný v přízemí zděného domu
stojícího v oplocené zahradě. K bytu
lze užívat též zahradu kolem domu.
Nájemné + poplatky cca 9.000 Kč.
Kauce 9.000 Kč. UP 44 m². PENB G.

Makléř: Regina Dostálová

Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Olga Vrtáčková

Makléř: Olga Vrtáčková
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KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY
Kontaktní informace:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
telefon: 353 118 111
fax.:
353 118 400
ID datové schránky: a89bwi8
e-mail:
posta@mmkv.cz
web:
www.mmkv.cz
www.karlovyvary.cz
Pracoviště Magistrátu města Karlovy Vary jsou rozdělena do dvou administrativních budov;
Moskevská 21, Karlovy Vary
U Spořitelny 2, Karlovy Vary
Běžné úřední hodiny:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.

05

06

12

16

18

27

01 TVÁŘEMI Z TITULNÍ STRANY
jsou vedle Karla IV. knihovnice Městské knihovny
Karlovy Vary, zleva Kateřina Kriegelsteinová a Lenka
Bloudková. Knihovna i v září pořádá další akce pro
děti, například Honbu za pokladem Karla IV.

16 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
O prvním zářijovém víkendu se veřejnosti představí
objekty a místa spojená s Karlem IV. Vůbec poprvé
budou odhalena a zpřístupněna gotická sklepení Zámecké věže.

05 OPRAVENÉ ŠKOLY
Žáky ZŠ Poštovní v Tuhnicích přivítá jejich škola v nových barvách. Opravovala se i škola v Truhlářské
ulici.

18 FESTIVAL SVĚTLA
Festival světla provede obyvatele i návštěvníky města
Královskou cestou Karla IV. a rozzáří řadu památek.

06 STUDIE DOPRAVNÍHO TERMINÁLU
Nový návrh Integrovaného dopravního terminálu
ukazuje, kudy by se mohla ubírat hromadná doprava
v Karlových Varech.

27 ÚSPĚŠNÁ CYKLISTKA
Cyklistka Věra Ježková z TJ Slavia Karlovy Vary přivezla z Mistrovství České republiky tři medaile.

14 SERIÁL NA SKOK DO LESA
Dávnou historii lázeňských lesů a Karlovarska připomene další díl našeho seriálu.

Rozšířené úřední hodiny vybraných agend:
Informační pult, Ztráty a nálezy, Czech Point, Ověřování
dokladů, Příjem písemností
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:30 h.
pátek: 
8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:00 h.
Občanské průkazy:
pondělí a středa:  8:00 – 12:00 h. a 13:00 – 17:00 h.
úterý a čtvrtek:  8:00 – 12:00 h. a 13:00 – 14:00 h.
pátek: 
8:00 – 12:00 h.
Registr vozidel a Registr řidičů:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
pátek: 
8:00 - 12:00 h.

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
REDAKČNÍ RADA: Ing. Petr Kulhánek, Čestmír Bruštík, Michal Riško, Mgr. Jiří Klsák, Ing.
Jan Klíma, Bc. Jan Kopál, Helena Kyselá.
REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků • VÝROBA: MEDIA, a.s.
ŠÉFREDAKTOR: Michal Houdek, tel.: 739 544 444 (radnicnilisty@mediaas.cz)
DISTRIBUCE: Veronika Kalábová, tel. 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
INZERCE: tel.: 777 193 779 (karlovy.vary@mediaas.cz), 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍCH KRL je 8. září 2016
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• STALO SE / STANE SE
JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ
V září zasedne zastupitelstvo města. Jednání proběhne v sále Lidového domu ve Staré Roli v úterý
6. září od 8:30 a je volně přístupné veřejnosti. Na
internetových stránkách magistrátu www.mmkv.
cz bude jednání zastupitelů přenášeno v přímém
přenosu.

MĚSTO ZÍSKALO AC START
Město se stává vlastníkem atletického stadionu AC
Start. Administrativní procedura byla uzavřena podpisem smluv o výkupu a směně pozemků se společností
THR a vkladem získaného majetku do katastru nemovitostí. Za plochu sportoviště tribuny a přilehlé pozemky
zaplatilo město 11 milionů korun.

ZÁPADNÍ ULICE BUDE UZAVŘENÁ
Oprava železničního přejezdu uzavře Západní ulici.
Přejezd bude úplně uzavřen ve dnech 28. a 29. září
a jeho rekonstrukce si vyžádá uzavírku frekventované Západní ulice. Objízdná trasa bude vedena po
průtahu městem.

PIETNÍ AKT
Tradiční pietní akt u sochy T. G. Masaryka pořádají
Magistrát města Karlovy Vary a Klub TGM.
Vzpomínkové setkání u příležitosti výročí úmrtí
prvního prezidenta československého státu se koná
14. září od 15 hodin u sochy TGM na stejnojmenné
karlovarské třídě.

KAMENY ZMIZELÝCH PŘIPOMÍNAJÍ TRAGICKÉ
OSUDY
V Lázeňské ulici, v těsném sousedství Mlýnské
kolonády, se v srpnu objevily první Stolpersteine kameny zmizelých. Dlažební kostky nesoucí jména
lidí, kteří do roku 1941 žili v domě Lázeňská 2 (tehdy Mlýnská), pak ale byli deportováni do koncentračního tábora v Lodži a posléze zavražděni. Jejich
vzpomínku si připomněli členové židovské obce
i jejich žijící příbuzní. Jména tří žen a dvou chlapců
jsou Luise Wollisch, Paula Teiner, Julie Anna König,
Hans a Paul König.

PRUSKÉ CESTY KARLA IV.
Vernisáž výstavy Pruské cesty Karla IV., se
uskutečnila ve Vřídelní kolonádě v galerii Na
ochozu. Výstavu připravilo kaliningradské muzeum
(Kaliningrad, bývalý Königsberg a ještě dříve
Královec, založil Přemysl Otakar II. a Karel IV. tu byl
jako mladý dvakrát na křížové výpravě proti
Litevcům).

KORUNOVAČNÍ KLENOTY Z PÍSKU
V Sochař Tomáš Bosambo dokončil další z pískových soch, které ve veřejném prostoru Karlových
Varů připomínají 700. výročí narození Karla IV. Ve
Smetanových sadech vytvářil Korunovační klenoty.
Pískový monument (průměr cca 2,4 metru, výška
1,8 metru) vznikl z 10 tun písku na travnaté ploše
před budovou Alžbětiných lázní.
Již v květnu vytvořil Tomáš Bosambo pískovou
sochu Karla IV. která je stále k vidění na Mlýnské
kolonádě. Od poloviny července stojí před Tržní
kolonádou Zámecká věž z písku.
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VZKAZY PRO KARLA IV.
Před pobočkou městské knihovny v ulici I. P. Pavlova vzniká plášť Karla IV. Je tvořen ústřižky se vzkazy návštěvníků knihovny a kolemjdoucích. Nevšední
část oděvu figuríny Karla IV. je tvořena u příležitosti
oslav 700. výročí panovníkova narození a svou
délkou již přesáhla 5,5 metru.
Zapojit se může každý. Stačí napsat vzkaz na ústřižek a připnout ho k plášti špendlíkem. Pracovnice
knihovny ho následně na oděv našijí. Karel IV. bude
na další vzkazy čekat do konce roku oslav výročí
jeho narození, a to vždy během otevírací doby
pobočky Městské knihovny Karlovy Vary v ulici
I. P. Pavlova.

• TÉMA MĚSÍCE

Základní školy přes prázdniny zkrásněly

Základní škola v Poštovní ulici přivítá školáky novou fasádou
Žáky ZŠ Poštovní v Tuhnicích přivítá jejich škola
v nových barvách. Již na konci června byly zahájeny práce na zateplení plášťů budov včetně střech,
a to na všech pěti objektech v areálu školy. Novou
pestrobarevnou fasádu dostaly během prázdnin
přednostně budovy prvního a druhého stupně a jídelny, aby stavební práce nezasahovaly do školní
výuky. Během září a října budou zatepleny ještě
dílny a tělocvična. Náklady ve výši 16,7 mil Kč jsou

plně hrazeny z rozpočtu města, zhotovitelem je na
základě výběrového řízení karlovarská společnost
3xN s.r.o.
Po dokončení stavebních prací bude na budovu
školy nainstalována nová kamera, která se stane
součástí městského kamerového dohledového
systému provozovaného městskou policií a bude
sloužit k monitoringu areálu školy a jeho bezprostředního okolí.

Stavební ruch panoval o prázdninách také v ZŠ
Truhlářská ve Staré Roli. Dispoziční a stavební práce probíhaly v objektech školy v Truhlářské ulici. Ve
školním pavilonu se instalací snížených podhledů
zakrývaly rozvody, vylepšilo se zázemí pro personál
kuchyně a sociální zařízení u tělocvičny.
Zhotovitelem prací byla společnost LP doprava
a stavby s.r.o., Rokycany, náklady činily cca
1,1 mil Kč.

Změna dopravního značení usnadní odvoz školáků
V souvislosti s probíhající výstavbou okružní
křižovatky Stará Kysibelská – Blahoslavova
dochází k dočasné změně dopravního značení
a režimu parkování v Kollárově a Chodské ulici
v Drahovicích. Cílem je zajistit bezpečný příjezd
rodičů přivážejících děti do ZŠ J. A. Komenského
v Kollárově ulici. Příjezd ke škole je možný po
trase Rumunská – Mozartova – Chodská – Kollárova nebo po trase Lidická – Národní – V. Huga
– Kollárova. Ulice Kollárova je slepá, průjezdná

pouze k přechodu pro chodce. V jeho bezprostřední blízkosti byla pro zvýšení bezpečnosti
přecházejících instalována betonová svodidla.
Vedle přechodu bylo zřízeno místo pro otáčení
vozidel. Na příjezdové straně komunikace platí
zákaz zastavení, na krajnici ve směru od Staré
Kysibelské jsou přechodným dopravním značením vytvořena místa pro krátkodobé stání vozidel, tedy pro bezpečné vystoupení a nastoupení
školáků. Na bezpečnost provozu a dodržování

přechodného dopravního značení budou zejména
v prvních dnech školního roku dohlížet strážníci
městské policie.
V souvislosti s očekávaným zvýšeným provozem
v Chodské ulici bude platit zákaz zastavení po
obou stranách komunikace. Opatření je nutné
z důvodu zajištění plynulého a zejména bezpečného provozu v lokalitě a město obyvatelům
Chodské ulice za komplikace a snížený komfort
omlouvá.
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Studie Integrovaného dopravního terminálu ukazuje nejen to,
jak propojit autobusovou a železniční dopravu...

Studii Integrovaného dopravního terminálu
(IDT) představilo karlovarské architektonické sdružení Studio Hangár. Ambiciózní projekt
centrální odbavovací budovy přinese cestujícím
dosud nevídaný komfort. Prezentovaný návrh se
však neomezuje pouze na vlastní IDT, situovaný
v oblasti Tržnice -Varšavská – Horova, ale navíc
řeší i další návaznosti a klíčové problémy centrální části města.
Smyslem IDT je stát se těžištěm veřejné dopravy
v Karlových Varech – integrovat v sobě veřejnou dopravu autobusovou městskou, příměstskou a dálkovou a dále dopravu železniční, včetně výhledově
uvažovaného systému vlakotramvají, zapojených do
systému MHD. Přitom integrace jednotlivých typů
veřejné dopravy bude mít bezprostřední a komfortní návaznosti.
Cílem je vybudovat terminál 21. století, odpovídající
současným i budoucím potřebám, terminál vysoce
funkční, bezpečný a uživatelsky příjemný. Terminál
atraktivní a současně efektivní.
Terminál je s ohledem na jeho situování do centra
města řešen městsky - formou vícefunkční budovy,
nikoli běžnou formou monofunkční dopravní plochy.

Kromě dopravní funkce bude doplněn infocentrem,
obchody, službami, restauracemi, kavárnami apod.
Střecha objektu je řešena jako střešní zahrada s využitím pro volnočasové aktivity pro obyvatele i návštěvníky města.
Studie dopravního terminálu spočívá v 10 dílčích
částech návrhu, jež spoluutvářejí celkovou ideu:
 autobusový terminál jako centrální budova a srdce veřejné dopravy v Karlových Varech,
 vlakový terminál (propojený s autobusovým terminálem pěší lávkou nad Horovou ulicí), s přímou
návazností na pobřežní zeleň na pravém břehu
Ohře,
 pěší zóna na Varšavské (nové významné veřejné
prostranství jako doplnění stávající sítě pěších
zón a vstupní brána do terminálu),
 úpravy Horovy ulice spočívající v zajištění větší
plynulosti dopravy (úpravy přechodů a křižovatek),
 zkapacitnění Chebského mostu (rozšíření
z dnešních 2 na 4 dopravní pruhy) a přeřešení
křižovatek v obou jeho zhlavích pro zajištění větší
plynulosti provozu,
 parkovací dům s kapacitou 440 stání v místě

stávajícího areálu Správy lázeňských parků,
 krytá pěší lávka přes řeku Ohři jako další posílení stávající pěší vazby ve směru sever – jih pro
komfortní propojení centra města s Rybáři a pro
přímé propojení IDT s dalším významným dopravním uzlem - Horním nádražím,
 odstavné plochy pro autobusy v návaznosti na
čerpací stanici ÖMV,
 parkovací dům u budovy magistrátu U Spořitelny
2 s kapacitou 100 míst a úpravy předpolí před
budovou – pěší zóna namísto stávající komunikace,
 mimoúrovňové propojení stávajícího obchodně
správního centra města s významným rozvojovým územím na pravém břehu řeky Ohře.
Zásadním aspektem řešení je, že návrh není akademickou, utopickou vizí, ale je naopak koncipován
tak, aby byl reálný a realizovatelný v horizontu cca
5 let, s využitím vícezdrojového financování včetně
aktuálních dotačních titulů a s možností rozdělení
stavby na více etap. Řešení bylo kladně projednáno
se zásadními dotčenými orgány a v současné době
probíhá projednání v poradních orgánech města.
Čistopis studie bude následně veřejně prezentován.

VIZUALIZACE STUDIO HANGÁR
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Blokové čištění a noční mytí komunikací
Na území města probíhá až do konce října blokové
čištění místních komunikací, parkovišť a dalších
zpevněných ploch včetně nočního mytí komunikací
v lázeňském území a v obchodně správním centru.
Součástí čištěných komunikací jsou i parkovací zálivy
a chodníky.
Z tohoto důvodu budou na komunikacích umísťovány
přenosné dopravní značky omezující zastavení a stání
vozidel. Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8:00 hod, začátky nočního mytí na 20:00 hod.
Vozidla bránící provádění blokových čištění budou odtažena na parkoviště odtahové služby na Západní ulici.
Plán blokového čištění města v roce 2016 vypracovala
společnost AVE sběrné suroviny, a.s., která úklid provádí. Změny v rozpisu blokových čištění způsobené vyšší
mocí, poruchami techniky apod. jsou vyhrazeny.
1. 9.
2. 9.

5. 9.

6. 9.

7. 9.

8. 9.

9. 9.
12. 9.

Komunikace: Požární, Mládežnická,
U Koupaliště, Čankovská
Komunikace: Čertův ostrov: nábř. Jana
Palacha, Koptova, Karla Čapka, Foersterova,
Jateční
Parkoviště: Krušnohorská u ZŠ naproti čp.
18 – 24, Čankov - otočka autobusů MHD,
Rosnice – restaurace U kaštanu
Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská,
Křižíkova, Petra Velikého, Sadová
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová
(od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží
Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský
most, náměstí Republiky
Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr.
Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám.
M. Horákové
Komunikace: Jugoslávská, Bulharská,
Horova, Varšavská část
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu
u Becherovky, T. G. Masaryka u Becherovky,
Dr. D. Bechera (část od křižovatky s ul.
Moskevská k ul. Bělehradská), křižovatka
Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
Parkoviště: ul. Brigádníků parkoviště 1
a 2, Krymská za Okr. správou sociálního
zabezpečení včetně příjezdové komunikace,
Moskevská u býv. plicního oddělení,
Šumavská za prodejnou AUTODONT včetně
příjezdové komunikace
Komunikace: nám. Emy Destinové, nám.
Václava Ŕezáče, Zbrojnická, Kvapilova,
Ondříčkova, Prašná, Vítězná, Chodská,
Mozartova, Pod Tvrzí
Parkoviště: u finančního úřadu na Západní
ulici
Komunikace: Železniční, nám. 17. listopadu,
Sibiřská, Severní, Konečná
Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova,
Jasmínová, Květinová, S. K. Neumanna,
Sluneční, Prokopa Holého, Fričova,
Kamenického
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová
(od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží

13. 9.
14. 9.

15.9.

16. 9.

19. 9.

20. 9.

21. 9.

Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský
most, náměstí Republiky
Komunikace: Krušnohorská, Chomutovská,
Ostrovská, Jáchymovská, Železná, Sedlecká
Komunikace: Brigádníků, Jižní, Šumavská,
Budovatelů, Přátelství, Poštovní, Gorkého,
Bečovská
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu
u Becherovky, T. G. Masaryka u Becherovky,
Dr. D. Bechera (část od křižovatky s ul.
Moskevská k ul. Bělehradská), křižovatka
Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
Komunikace: Libušina, Nebozízek, Tylova,
Škroupova, Divadelní, Moravská
Parkoviště: Svatošská – parkoviště
u zahrádek, Česká - parkovací plocha za
panelovými domy
Komunikace: Pražská silnice, K Letišti,
Hornická, Ke Golfu, Strahovská, J. Mařáka, J.
Lady, kpt. Malkovského, Na Hůrkách, Motýlí,
Pod Hvězdárnou, Fr. Krejčího, Na Vrchu
Parkoviště: Gagarinova u OD Jednota,
Gagarinova u domů č.p. 513/28, 506/20,
515/32, u křiž. Maďarská - Gagarinova,
Národní u domů č.p. 527/34, 528/36, Lidická
u budovy Policie ČR, nám Emy Destinové
pod novým domem, St. Kysibelská Pod
Rozvodnou, St. Kysibelská za domem
Východní 1-15, Úvalská za ubytovnou a tři
stavebně oddělená parkoviště v Úvalské ulici
poblíž zastávky MHD Blahoslavova
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová
(od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží
Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský
most, náměstí Republiky
Komunikace: B. Němcové, Švermova,
Vrchlického (od křižovatky s ul. 5. května na
konec ulice), 5. května (část pod Lidickou ul.),
Anglická, Rumunská
Komunikace: Ladislava Koubka, Elišky
Krásnohorské, Bánskobystrická, Roháče

22. 9.

23. 9.

26. 9.

27. 9.
28. 9.
29. 9.

30. 9.

3. 10.

z Dubé, Šmeralova, Hybešova, Slepá
Noční mytí:Varšavská včetně podchodu
u Becherovky, T. G. Masaryka u Becherovky,
Dr. D. Bechera (část od křižovatky s ul.
Moskevská k ul. Bělehradská), křižovatka
Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky
s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova,
Zítkova, Hynaisova, Raisova, Petřín
Parkoviště: Čankovská - velké parkoviště na
křižovatce ulic Čankovská a Koupaliště
Komunikace: Lidická, Havlíčkova, Jiráskova,
Palackého nám., Vrchlického, Italská,
Americká
Parkoviště: Karlovarská - plocha před DPS,
Okružní u křižovatky s Truhlářskou, Školní
nad zastávkou MHD, Truhlářská pod OD
Centrum, Třešňová – vnitroblok mezi domy
Komunikace: Krokova, Lidická, Národní,
Gagarinova, Maďarská, Jungmannova, Viktora
Huga, Čechova, Chodská, Kollárova
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová
(od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží
Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský
most, náměstí Republiky, U Spořitelny
Komunikace: Scheinerova, Tyršova,
Fügnerova, Na Vyhlídce, Bezručova
Státní svátek
Komunikace: B. Němcové, Švermova,
Vrchlického (od křižovatky s ul. 5. května na
konec ulice), 5. května (část pod Lidickou ul.),
Anglická, Rumunská
Komunikace:Hřbitovní, 5. května, Máchova,
Polská, Jiráskova, Národní, Mozartova,
Baarova, Mánesova, Kolmá – ruční úklid,
Vyšehradská – ruční úklid
Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská,
Křižíkova, Petra Velikého, Sadová
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová
(od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží
Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský
most, náměstí Republiky
7

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Coco Chanel seniorům
Město pořádá tradiční divadelní představení ke Dni
seniorů. Pro letošní rok bylo vybráno představení
Divadelní agentury Harlekýn „Příběh Coco Chanel“.
Jevištní zpracování vzpomínek na královnu módy se
odehraje v Karlovarském městském divadle v sobotu 1. října od 16:30 a 19:30. V režii Jiřího Adamce
se představí Michaela Dolinová, Libuše Švormová,
Jan Čenský, Lumír Olšovský (Filip Sychra).

Předprodej vstupenek začíná 2. září v 10 hodin.
Vstupenky bude možné zakoupit (rezervovat) pouze osobně v pokladně Karlovarského městského
divadla a na pobočce Infocentra města Karlovy
Vary, T. G. Masaryka 53. Objednávky od organizací přijímá od 2. 9. 2016 (od 10 hodin) pokladna
Karlovarského městského divadla. Vstupné činí
100 korun.

Seminář poradí,jak na úspory
v bytových domech
Centrum pro regionální rozvoj České republiky, státní
příspěvková organizace, pořádá ve spolupráci s Eurocentrem seminář k aktuální výzvě Integrovaného
regionálního operačního programu Energetické úspory v bytových domech II. Seminář seznámí účastníky
s možností, jak získat podporu na projekty energetických úspor a jak postupovat při žádostech. Seminář se
koná v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje ve
čtvrtek 8. září od 9:00. Zájemci se mohou registrovat
a najít další podrobnosti na stránkách Centra www.crr.
cz – Kalendář akcí.

Diskusní fóra začnou v říjnu
Podzimní série diskusních fór proběhne v říjnu a listopadu. Obyvatelé města budou mít opět možnost diskutovat o všem, co je z jejich pohledu potřeba v jejich
čtvrtích opravit, vybudovat nebo zajistit. Jako první se
ke slovu dostanou obyvatelé Tuhnic, centra města a lázeňské části. Jejich diskusní fórum změní místo konání, z tradičních Alžbětiných lázní se stěhuje do jídelny
ZŠ Dukelských hrdinů. Termín je předběžně stanoven
na 26. října. Další debaty s představiteli města a městských organizací pak budou věnovány obyvatelům
čtvrtí Rybáře, Sedle, Rosnice a Čankov. Přesné termíny
a místa konání podzimní série diskusních fór najdete
v říjnovém vydání Karlovarských radničních listů a na
webových stránkách magistrátu..

Evropský týden mobility
vání na trička, malování křídami, výstava pohybu
ve středověku, hasičská technika, měření krevního tlaku a tuku v těle, zdravý životní styl
• přednáška „Jak přežít v moderním světě dopravy“

Město Karlovy Vary se také v letošním roce připojí
k tradiční kampani Evropský týden mobility, jejímž
hlavním smyslem je prezentovat alternativy udržitelné mobility. Tématem 15. ročníku je Chytrá a udržitelná mobilita - investice pro Evropu.
V průběhu konání kampaně ve dnech 16. - 23. září
proběhne v Karlových Varech řada akcí pro veřejnost i pro mateřské, základní a střední školy. Program završí hromadná cyklojízda městem. V rámci
Evropského týdne mobility nasadí městská policie
do ulic více strážníků na služebních jízdních kolech
a na Segwayích. Ve čtvrtek 22. září se také město
připojí k Evropskému dni bez aut. V tento den bude
pro všechny cestující MHD zdarma.
Koordinátorem akcí je pracovní skupina místní
Agendy 21.
Program:
Pátek 16. září 15:00=17:00
hasičská zbrojnice Tašovice
POJĎTE SI HRÁT A HÝBAT SE
• odpoledne plné středověkých her a soutěží, malo8

krl° ZÁŘÍ

Sobota 17. září 13:00-17:00
ekofarma Kozodoj
ZELENOU STEZKOU NA KOZODOJ – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
• interaktivní prohlídka ekofarmy Kozodoj
• beseda pro širokou veřejnost na téma pěstounské
péče
• seminář s ukázkou praktických cviků na téma
"Důsledky nerovnováhy svalového aparátu, aneb
když nechodíme dobře"
Neděle 18. září 10:00-14:00
Goethova stezka
HEZKY PĚŠKY S VARYBOU
• vykutálená pěší výprava s Varybou (cca 4,5 km)
po zpevněných a lesních cestách plná úkolů pro
zvídavé děti a hravé dospělé
• vhodné pro rodiny s dětmi - účast dětí na akci
pouze v doprovodu dospělé osoby, sraz v 10:00
před Galerií umění Karlovy Vary, Goethova stezka
Čtvrtek 22. září 13:00-17:00
Centrum zdraví a bezpečí 		
EVROPSKÝ DEN BEZ AUT VE SVĚTĚ ZÁCHRANÁŘŮ
• dopravní hřiště, kola, koloběžky, šlapací káry
a naučná stezka s odměnou, vstup zdarma

Čtvrtek 22. září 00:01-23:59
EVROPSKÝ DEN BEZ AUT - MHD PO CELÝ DEN
ZDARMA!
Pátek 23. září 16:45 – 18:30		
CYKLOJÍZDA
• cyklojízda za asistence Městské policie Karlovy
Vary pro rodiče s dětmi – trasa: Zahradní (hlavní
pošta) - nábř. Osvobození – Varšavská (Tržnice)
– Bělehradská – Moskevská – nám. Milady Horákové
• od 18:00 do 18:30 na náměstí Milady Horákové
beseda na téma „Historické zajímavosti o nám.
Milady Horákové“, pro děti zajištěn doprovodný
program.

• VOLBY

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A DO
1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR V ROCE 2016
Datum a hodiny konání
• 7. října 2016 (pátek) od 14.00 hodin do 22.00 hodin
• 8. října 2016 (sobota) od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo voleb do Senátu:
• 14. října 2016 (pátek) od 14.00 hodin do 22.00
hodin
• 15. října 2016 (sobota) od 8.00 hodin do 14.00
hodin.
Volit lze pouze na území ČR, v zahraničí se při těchto
volbách nevolí.
Právo volit
Právo volit má státní občan ČR, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a který je přihlášen k trvalému pobytu v obci náležející:
• do územního obvodu Karlovarského kraje při volbách do Zastupitelstva Karlovarského kraje
• do volebního obvodu č. 1 při volbách do Senátu,
a u něhož nenastala překážka výkonu volebního
práva.
V případě konání druhého kola voleb do Senátu může
volit i občan ČR, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Voliči s trvalým bydlištěm v Karlových Varech si mohou v případě pochybností ověřit, zda jsou zapsáni ve
stálém seznamu voličů na evidenci obyvatel v přízemí budovy Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21 do 7. října 2016, a to v těchto úředních
hodinách: pondělí a středa od 8.00 do 12.00 hodin
a od 13.00 do 17.00 hodin.
Kde lze volit na voličský průkaz
• Ve volbách do zastupitelstev krajů lze na voličský
průkaz hlasovat pouze ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny
volby a v jehož územním obvodu je volič přihlášen
k trvalému pobytu. Karlovarský kraj zahrnuje území
okresů Cheb, Karlovy Vary, Sokolov.
• Ve volbách do Senátu lze na voličský průkaz hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou
vyhlášeny volby do 1/3 Senátu a v jehož územním
obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Seznam obcí volebního obvodu č. 1, kde se volí
do Senátu:
Abertamy, Andělská Hora, Bečov, Bochov, Boží Dar, Božičany, Bražec, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice,
Děpoltovice, Doupovské Hradiště, Hájek, Horní Blatná,
Hory, Hroznětín, Chodov (okres Karlovy Vary), Chyše,
Jáchymov, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Krásné Údolí, Krásný Les, Kyselka, Merklín, Mírová, Nejdek, Nová
Role, Nové Hamry, Ostrov, Otovice, Pernink, Pila, Potůčky, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stráž nad
Ohří, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Útvina, Valeč,
Velichov, Verušičky, Vojkovice, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice.
Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským
průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové
volební komisi.
Příjem žádostí o voličský průkaz

Voliči, kteří nebudou volit ve volebním okrsku, kde
jsou zapsáni v seznamu voličů, mohou podat žádost
o vydání voličského průkazu na obecním úřadě podle
místa svého trvalého pobytu.
Voliči s trvalým pobytem v Karlových Varech mohou
žádost o vydání voličského průkazu doručit magistrátu města některým z níže uvedených způsobů:
a) v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem
voliče – na adresu: Magistrát města Karlovy Vary,
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary (podle
ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích je ověření podpisu osvobozeno od správního poplatku), nebo
b) v elektronické podobě podepsané uznávaným
elektronickým podpisem voliče na adresu: posta@
mmkv.cz, nebo
c) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky voliče do datové schránky Statutárního města Karlovy Vary: a89bwi8 (žádost nemusí
být podepsána uznávaným elektronickým podpisem
voliče),
a to nejdéle do 30. září 2016 do 16.00 hodin, nebo
d) osobně na odbor vnitřních věcí, Moskevská
2035/21 – 3. patro hlavní budovy, a to nejdéle do 5.
října 2016 do 16.00 hodin. Žadatel podepíše žádost
před pověřeným úředníkem po prokázání své totožnosti platným občanským průkazem.
Upozornění: V době mezi prvním a druhým kolem
voleb do Senátu je možné o voličský průkaz požádat
pouze osobně.
Žádosti o voličský průkaz pro oboje volby vyřizují:
• Bc. Martina Košíková, kancelář č. 316, tel. 353 118
223
• Jan Drobil, kancelář č. 315, telefon 353 188 289
v těchto úředních hodinách:
• pondělí a středa  8.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00
(středa 5. října 2016 pouze do 16.00 hodin)
• úterý a čtvrtek  8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00
• pátek 
8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.30.
Výdej voličských průkazů
Voličský průkaz:
• může volič převzít osobně, nebo
• může být vydán osobě, která se prokáže plnou mocí
s úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
• může být zaslán do vlastních rukou voliče na adresu místa trvalého pobytu, případně na jinou adresu,
kterou volič uvede v žádosti.
Voličský průkaz pro volby do zastupitelstev krajů lze
vydat bezprostředně po podání žádosti. Voličský průkaz je možné vydat nejpozději dne 5. října 2016 do
16.00 hodin.
V případě voleb do Senátu se vydává voličský průkaz
pro každé kolo voleb zvlášť. Voličský průkaz lze vydat
nejdříve dne 22. září 2016 a nejpozději dne 5. října
2016 do 16.00 hodin. Požádat o vydání voličského
průkazu v době mezi prvním a druhým kolem voleb
do Senátu je možné OSOBNĚ nejpozději do 12. října
2016 do 16.00 hodin.
Důležité upozornění: Při ztrátě nebo odcizení vo-

ličského průkazu nelze vydat duplikát.
Okrskové volební komise – činnost ve dnech
7. a 8. října 2016, případně ve dnech 14. a 15. října
2016 při druhém kolu voleb do Senátu
Kandidující subjekty mohou nejpozději do středy
7. září 2016 do 16.00 hodin delegovat jednoho člena
a jednoho náhradníka do okrskové volební komise
v každém volebním okrsku. V Karlových Varech je 50
volebních okrsků, jejichž adresy budou zveřejněny na
úřední desce magistrátu města nejpozději ve čtvrtek
22. září 2016.
Seznam delegovaných členů a náhradníků musí obsahovat jméno(a), příjmení, rodné číslo a místo, kde
je člen, popřípadě náhradník přihlášen k trvalému
pobytu, podpis zmocněnce volební strany. Doporučujeme delegujícím subjektům, aby v seznamech
kromě povinných údajů uvedly také údaj, do které
okrskové volební komise má být člen zařazen a telefonní či e-mailové kontakty na delegované členy.
Při delegaci do okrskové volební komise je nezbytné
počítat s účastí členů okrskových volebních komisí
v obou kolech voleb do Senátu, tj. ve dnech 7. a 8.
října 2016, a 14. a 15. října 2016.
V případě souběžného konání voleb do zastupitelstev
krajů a dvoukolových voleb do Senátu činí odměna
člena okrskové volební komise 1 900 Kč, odměna
předsedy činí 2 200 Kč. Odměna podléhá dani ve výši
15 %.
Zápis zájemců z řad veřejnosti o práci v okrskových
volebních komisích, příjem seznamů delegovaných
členů okrskových volebních komisí od volebních
stran, doplňování okrskových volebních komisí,
příjem rezignací členů komisí, veškeré informace
k vzniku, zániku členství ve volebních komisích a výši
odměn na magistrátu města vyřizují na magistrátu
města, Moskevská 21, 3. patro:
Zdeňka Raková, kancelář 318, tel.: 353 118 220
Bc. Martina Košíková, kancelář 316, tel.:353 118 223.
Realizace volebního práva pacientů hospitalizovaných ve dnech voleb v karlovarské nemocnici
Do karlovarské nemocnice se dostaví část volební
komise z okrsku, kam územně nemocnice spadá,
s přenosnými volebními schránkami.
• Do Zastupitelstva Karlovarského kraje zde mohou
volit pouze státní občané ČR, kteří mají trvalé bydliště v územním obvodu Karlovarského kraje a nechali si v místě bydliště vystavit voličský průkaz.
• Do Senátu mohou volit pouze státní občané ČR,
kteří mají trvalé bydliště ve volebním obvodu č. 1:
- a nechali si v místě bydliště vystavit voličský průkaz, nebo
- které nahlásila správa Karlovarské krajské nemocnice v zákonném termínu do 30. září 2016
do 14.00 hodin k zápisu do zvláštního seznamu
voličů vedeného Magistrátem města Karlovy
Vary.
V nemocnici nemohou volit občané hospitalizovaní na
infekčním oddělení, neboť jde o zákonem stanovenou
překážku ve výkonu volebního práva.
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hyde park
Hotel Thermal a daňový poplatník
Žádná investice do státního hotelu Thermal nezastaví
jeho dramaticky se zhoršující ekonomické výsledky.
Hlavní pozornost každého řádného hospodáře by se
měla ubírat tímto směrem. Pokles tržeb v řádu desítek
milionů korun by měl být dnes prvním tématem.
Nejprve vrátit výkony hotelu před rok 2015 a pak
případně poskytnout veřejné peníze! Jako kouřová
clona se ale šíří téměř poplašná zpráva o technickém
stavu hotelu. Prostě to někomu takto vyhovuje, to
je to celé na téhle taškařici. Hotel se zase po šesti
letech asi řítí do ztráty a tak se hledá výmluva - no
přeci technický stav a úbytek ruské klientely. Přitom
všechny jeho avizované problémy mohl hotel vyřešit
z vlastního provozu, mnohé investice se mohly navrátit
v jeho úsporách. Ale to by musel standardně fungovat
a postupovat racionálně, krok za krokem.
V roce 2009, 2010 otřásla i českou ekonomikou
světová krize. Hotel Thermal v té době zlikvidoval
ztrátu a začal generovat zisk - a to je ten malér.
Bývalé vedení hotelu ukázalo, že to jde. Státní firmy
ale asi musejí být ve ztrátě, má to řadu výhod. Buď
rychlá privatizace nebo veřejné peníze - nic mezi tím!
Jak prosté. Výroky o nevyhovujícím technickém stavu

necenzurované názory politiků a občanů města

jsou velmi nezodpovědné a budou mít další negativní
dopad na už tak upadající obsazenost hotelu. Kdo by
do takové ruiny jezdil a přivážel své peníze? Namísto
veřejné sbírky na opravu bazénu (sic!) stačí výměna
vedení hotelu a jasné nastavení obchodní politiky.
Ministerstvo financí se bude podle svých vyjádření
usilovně snažit vtáhnout město a kraj do problematiky
hotelového venkovního bazénu. Bude jistě chtít, aby se
obě tyto veřejnoprávní korporace finančně podílely na
obnově a provozu bazénu, případně si ho převzaly. Je
nutné připomenout, že bazén je především přidanou
hodnotou a konkurenční výhodou hotelu Thermal.
Tento hotel je jediný široko daleko, který má dva
bazény, venkovní i vnitřní. Budou-li město a kraj
zvažovat spolupráci s ministerstvem financí např.
z důvodů záchrany jediného 50 m bazénu v kraji, pak
by dle mého názoru měly trvat na účasti v orgánech
státní akciové společnosti a s tím spojené kontrole
hospodaření hotelu. Oba subjekty musí mít nejprve
možnost nominovat do představenstva a dozorčí
rady své odborníky, tak jako tomu bylo i v minulosti.
Úkolem a cílem všech pak musí být maximálně zlepšit
upadající ekonomické výsledky hotelu. Nejprve musí
být aktivován potenciál hotelu a pak teprve peníze

TAJEMNÁ AMAZONIE
Nenechte si ujít promítání zajímavého filmu Maestra Ayahuasca.
Amazonští šamani znají tajemství liány Ayahuascy, jejíž odvar
člověka nejen vyléčí a pročistí na všech úrovních, ale také
otevírá dveře do jiných dimenzí...

daňových poplatníků!
O tom, jak hotel Thermal hospodařil v letech 2009 2014, jasně vypovídají výroční zprávy. Rok 2015 byl
včetně obchodní strategie plně v režii nového vedení
hotelu včetně představenstva a dozorčí rady (viz
obchodní rejstřík) a tristní výsledek 3,2 mil. Kč hovoří
za vše!
JUDr. Josef Pavel
Kde chybí přechody
Nedá mi to, abych se neozvala na článek v KRL 8/16
na téma opravy chodníků a výstavba přechodů. Bydlím
v Horních Drahovicích a denně musím přecházet na
různých místech ulici Havlíčkovu a Lidickou. Jestli
někde chybějí přechody, tak je to tady. Kde by byl
nejvíc zapotřebí, u aut. zastávky Slavie - není, první
přechod od Bezručovy ulice je až u Gymnazia.
Vzhledem k tomu, že je zde silnice relativně široká
a rovná, tak řidiči jedou "na plný plyn", a je to zázrak,
že tam ještě nedošlo k úrazu chodců.
Tak prosím, nešlo by to nějak zařadit do programu?
Eva Adamcová
Palackého náměstí 1339/2
Karlovy Vary

STAÈÍ

ZAVOLAT

• HOTOVOST AŽ DO DOMU
• NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
• MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ

E

ÁM
HLED ODNÍ
H PCE
OBC
ÁSTU
Z

70.000 KÈ

840
111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

Po promítání bude následovat povídání se scénáristou,
kameramanem a režisérem filmu Viliamem Poltikovičem.
Kdy: středa 21. září 2016 v 17.30 hodin
Kde: Krajská knihovna Karlovy Vary - Dvory
Vstupné: 200 Kč
Tel.: 606 818 860
Rezervace vstupenek na: www.prednasky-psychologie.cz
E-mail: prednasky-psychologie@seznam.cz

Pohodová výuka nebo dril ke zkoušce?

Vyjdeme Vám vstříc.Tel:605 451 879
www.enigmaskola.cz

Povodí Ohře, s.p., Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
a Severočeská vodárenská společnost a.s. pořádají
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. 9. od 9:00 - 16:00 h.
na vodních dílech Kamenička, Skalka, Stanovice, Chřibská,
Fláje (bez vstupu do hráze), Přísečnice a úpravnách vody Hradiště a Meziboří
informace: www.poh.cz
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Velkoobjemové kontejnery

Harmonogram
I. etapa: 10. září
Olšová Vrata, Hůrky
K Letišti, Pražská silnice, Josefa
Lady, Hornická
Lázeňské území
Krále Jiřího, Jateční, Fügnerova, Nábřeží Jana Palacha, Hálkův vrch
Drahovice
Lidická - parkoviště pod hotelem
Marttel (Slávie), Lidická – pod SPGŠ
u nádob na separaci, Maďarská,
Úvalská, Palackého náměstí, Mozartova, Vítězná, Drahomířino nábřeží,
Mattoniho nábřeží
Tuhnice

OBCHODNÍ CENTRUM

Brigádníků, Plzeňská, Krymská /
Charkovská, Bečovská, Vrázova
II. etapa: 17. září
Bohatice
Táborská, Štúrova, Nádražní stezka,
Jáchymovská, Lomená
Sedlec
Merklínská, Merklínská / Ke hřišti
Rosnice
u koní
Čankov
na návsi
Stará Role
Počernická x Zlatý kopeček, Dvořákova, Okružní, Borová, Školní, Partyzánská, Dlouhá, Dykova, Husova,
Vančurova, Rolavská, Jabloňová
III. etapa: 24. září
Růžový Vrch
Plešivecká, Krušnohorská
Rybáře
Majakovskéh, Nejdecká, U Koupaliště, Mlýnská, Konečná, Sokolovská x
Šmeralova
Počerny
Tašovice
Sopečná, U Brodu, Slovanská
Doubí
Modenská, U Vesničky SOS, Svatošská , K Přehradě, Skalní
Změna umístění VOK vyhrazena

FONTÁNA
Vše, co potřebujete.
Pohodlně, snadno a rychle.

19.8. – 18.9.

150 let SIA Výstava ke 150. výročí

založení „Spolku architektů a inženýrů
v království Českém“

17.9. od 15 hod.

Zpátky SIA
do školy
150 LET

Zábavná akce nejen pro školáky

výstava ke 150. výročí založení
„Spolku architektů a inženýrů
v království Českém“

CASTING

Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny postupně ve všech
čtvrtích města na obvyklých stanovištích.
Do velkoobjemových kontejnerů je
možné odložit komunální odpad, který pro své rozměry nebo hmotnost
nelze odkládat do běžných sběrných
nádob na směsný komunální odpad,
a který není nebezpečným odpadem
(starý nábytek – židle, postel, skříň
apod., koberce, lino atd.) Naopak do
kontejnerů na objemný odpad nepatří pneumatiky, nebezpečné odpady
(barvy, oleje, autobaterie apod.), vyřazené elektrozařízení (lednice, pračky, TV, PC, monitory, zářivky apod.)

22.9. od 15 hod.

150 YEARS
OF
SIA TopModel
Casting
Czechoslovak
an exhibition to mark the 150th anniversary of

“the Society of Architects and Engineers
in the
Kingdomna
of Bohemia”
Více
informací
www.oc-fontana.cz.

19/8–18/9 2016
Obchodní centrum Fontána
TESCO Karlovy Vary
Shopingmall
Fontána
Chebská
370, Karlovy Vary

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY - INZERCE:
t: 777 193 779

e: karlovy.vary@mediaas.cz

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Ve dnech 9. a 10. září proběhne dvoudenní mobilní
sběr nebezpečného odpadu. Po předložení občanského průkazu je možné předat a vyřazené elektrozařízení jako lednice, televizory, pračky, autobaterie, zářivky a nebezpečný odpad, tedy monočlánky,
staré barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, spotřební
chemii, postřiky.
HARMONOGRAM
PÁTEK
Rybáře
Třeboňská 10.30 až 10.50
Mlýnská, parkoviště TESCO 11.00 až 11.20
Bohatice
U Trati, konečná MHD č. 5 11.30 až 11.50
U Trati, u potravin 12.00 až 12.20
Táborská, u Fordu 12.30 až 12.50
Drahovice
Gagarinova x Maďarská 13.00 až 13.20
Lidická – parkoviště pod hotelem Marttel 13.30 až
13.50
Stará Kysibelská - Úvalská – Východní 14.00 až
14.20

Vítězná x Ondříčkova 14.30 až 14.50
J. Palacha, most u Luny 15.00 až 15.20
Tuhnice
Poštovní x Šumavská 15.30 až 15.50
Charkovská, na ostrůvku u paneláku 16.00 až 16.20
Karlovy Vary
Krále Jiřího (Sokolák) 16.30 až 16.50
Moskevská, pod Magistrátem města Karlovy Vary
17.00 až 17.20
Na Vyhlídce, vedle potravin 17.30 až 17.50
Zítkova, parkoviště 18.00 až 18.20
Hůrky
pod hvězdárnou 18.30 až 18.50
u zastávky MHD 19.00 až 19.15
Olšová Vrata
u zastávky MHD 19.30 až 19.45
SOBOTA
Doubí
Svatošská, vedle trafostanice 10.30 až 10.50
Studentská, vedle zastávky MHD 11.00 až 11.20
Dvory
Závodní x Karla Kučery 11.30 až 11.50

Sklářská, na parkovišti Moser 12.00 až 12.20
Tašovice
Česká, nad zastávkou 12.30 až 12.50
Počerny
u hlavní silnice 13.00 až 13.20
Stará Role
Okružní, na konečné MHD 13.30 až 13.50
Holečkova x Na Výhledě 14.00 až 14.20
Kostelní, dětské dopravní hřiště 14.30 až 14.50
Dykova, křižovatka Dykova x Sukova 15.00 až
15.20
Rosnice
zatáčka 15.30 až 15.50
Čankov
zastávka MHD 16.00 až 16.20
Sedlec
u nádob na separaci 16.30 až 16.50
Růžový vrch
Buchenwaldská x Plešivecká 17.00 až 17.20
Krušnohorská, parkoviště 17.30 až 17.50
Rybáře
Majakovského, naproti KB 18.00 až 18.20
Severní – Konečná, na parkovišti 18.30 až 18.50
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Kostel v Rybářích nemá zvony
V minulém čísle radničních listů jste se dočetli,
že kostel Povýšení svatého Kříže v Rybářích se od
14. června 2016 pyšní novými hodinami. Hodiny
se obyvatelům Rybář i celých Karlových Varů líbí,
oceňují, že jsou přesné a v noci svítí. Mají radost,
že se kostel začíná opravovat a růst do své původní
krásy.
Rybářští farníci a patrioti, především zde pokřtění
1. náměstek primátora Karlových Varů Čestmír
Bruštík, pan senátor Jan Horník, ale i do Varů
v době festivalu pravidelně dojíždějící režisér Jiří
Strach s manželkou, však vědí, že kostelu chybí
něco víc než nová zářící fasáda nebo odvlhčení
zdiva. Z venku to nelze spatřit, ale podíváte-li se
uvnitř kostelní věže od hodin směrem dolů, uvidíte
zvonovou stolici zející prázdnotou. Vlastně ne tak
úplně, na svém místě zůstal nejmenší zvon Barbora, který byl ulit
v roce 1905 zvonařem Ernstem Diepoldem z Prahy.
Svatá Barbora je patronkou šťastné smrti, a proto
byl a je tento zvon používán jako umíráček.
Kostel byl slavnostně vysvěcen 27. května 1906.
V té době měl čtyři zvony v hodnotě 6 375 Kč.
Ovšem za první světové války byly zvony zrekvírovány na válečné účely. Po válce všude vládla bída
a nedostatek, a proto trvalo několik let, než mohly
být pořízeny zvony nové. Zavěšeny byly 28. června
1925. Pro Rybáře to tehdy byla opět velká slavnost.
Poprvé zvony vyzváněly na uctění obětí války.
První a největší zvon se jmenoval Kristus a vážil
594 kg, druhý - Schallerův - vážil 350 kg, třetí byl
mariánský o váze 228 kg. Vyrobila je chomutovská
firma Richard Herold za 37 000 Kč. Peníze byly
získány sbírkami místních lidí.

Za druhé světové války však byly tyto zvony opět
zabaveny.
29. ledna 1942, v roce atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, vyzváněly naposledy,
a to od sedmé hodiny ranní až do půl druhé odpoledne. Pak byly odvezeny nákladním autem. Příští
rok tomu bude již 75 let a je to jedna z posledních
poválečných ran v Karlových Varech…
Zvony jsou nám známým hlasem, vyzvání se
každou neděli před bohoslužbami (a je dobře že
máme svou náboženskou tradici), o slavnostech,

nebo při významných událostech. Zvony také
varují před různými nebezpečími. Rybářští by rádi
vrátili tyto tři zvony zpět, a proto vyhlašují společně
v plzeňským biskupstvím a městem Karlovy Vary
sbírku na obnovu zvonů. Největší se bude jmenovat
Kristus, druhý menší Josef a třetí Maria. Přispět
je možné na nově zavedený zvonový účet: 1152938810257/0100 a dárci mohou získat potvrzení
pro daňové účely. Výše nákladů pro pořízení tří
původních zvonů je cca. 2 mil. korun. Všem dárcům
moc děkujeme!
Štěpán Romuald Rob

Série přednášek Slavné lázně Evropy začne v Lázních III

Great Spas
of Europe

CANDIDATE FOR
WORLD HERITAGE (UNESCO)
Lázně III jako jednu z nejvýznamnějších a také
nejstarších dochovaných veřejných lázeňských
staveb v Karlových Varech představí přenáška
historika architektury Lubomíra Zemana. Uskuteční se ve čtvrtek 8. září od 17:00 hodin v Slavnostním sále Lázní III u příležitosti 150 let od
otevření tohoto samostatného velkého lázeňského komplexu typu Kurhaus. V 19. století vycházelo řešení koupelového provozu v lázních plně
z předloh a principů velkých samostatných lázeňských domů zvaných obecně Kurhaus. Jejich
architektonické formy navazovaly na klasicistní
schémata s důmyslně rozvrženými prostory, lázeňskými kabinami a reprezentačními sály, sa12
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lony a čekárnami. K nejvýznačnějším příkladům
velkých lázeňských komplexů v celosvětovém
kontextu se řadí Lázně III - Kurhaus v Karlových
Varech. Lázeňská budova v sobě soustřeďovala
již od doby svého vzniku nejmodernější léčebný
provoz, ale také kulturní a společenské prostory.
Přednáškou bude zahájen přednáškový cyklus
věnovaný nadnárodní sériové nominaci na zápis
na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO nazvaná „Slavné lázně Evropy/The
Great Spas of Europe“.
Součástí série jsou historická lázeňská města,
která se po staletí vyvíjela kolem přirozeně se vyskytujících minerálních zdrojů. Slavné lázně Evropy reprezentují typ mezinárodních lázní od 18.
století do 20. let 20. století, kdy éra klasického
lázeňství vrcholí. V řadě lázeňských míst je právě toto období vnímáno jako jejich „zlatá doba“.
Slavné lázně Evropy skýtají plnou škálu lázeňských staveb: lázeňské domy, pavilony nad prameny, kolonády, kostely, divadla, kasina, lázeňské
hotely a penziony, drobná stavební a sochařská
díla aj. Do nadnárodní série Slavné lázně Evropy
je zapojeno 7 evropských zemí a 11 lázeňských
měst:

Česká republika (Karlovy Vary, Mariánské Lázně,
Františkovy Lázně), Německo (Baden-Baden, Bad
Kissingen, Bad Ems), Belgie (Spa), Francie (Vichy),
Itálie (Montecatini Terme), Rakousko (Baden bei
Wien), Velká Británie (Bath).
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· LiDÉ práce,“ vzpomíná dnes už
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Hron upozorňuje na deset tlustých kronik oddílu.
„Když jsem v roce 2006 končil, kroniky ještě
existovaly. Tam byly seriózní informace, tam by se
jistě našly pozitivní hodnotící materiály k řadě významných akcí, které by mohly kandidovat na titul
nejlepší šermířská sezona.“

 

„Mezi nejúspěšnější šermíře patří především
několikanásobný mistr republiky a reprezentant
Václav Břicháček, dále pak K. Salinger, F. Prskavec, J. Valha, J. Kučera, J. Špatenka, O. Řezanka,
M. Rubeš, K. Valhová a další.
Počty získaných medailí karlovarských borců jsou
bezpochyby
pro jeho
vitalitu,
neskutečné.
„V jednotlivcích
jsme
získali 37dobrou
titulů,
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• SERIÁL

Na skok do lesa
Na křižovatce lesních cest, mezi Linhartem
a Abergem, se ve výklenkové kapli z bílého
mramoru nalézá zajímavý obraz. Matka Boží
s Ježíškem a s Vřídlem.
Prostý návštěvník zprvu nechápe, ale brzy si najde
základní vysvětlení v některém z průvodců po
okolí lázní, či na internetu.
V roce 1716 městský hajný, Benjamin Muckl
objevil pod Abergem pozoruhodný smrk, tzv.
troják. Zavěsil na něj svatý obrázek a nově vzniklé
zákoutí se zanedlouho stalo cílem procházek
nábožensky založených návštěvníků lázní. Strom
totiž jednoduchým způsobem symbolizoval Boží
Trojici. Mnozí se pak snažili toto místo ještě více
upravit a ozdobit. Postupně přibyly, jako poděkování za vyléčení, další drobné artefakty, lavička
a klekátko.
Počátkem 18. století se Evropou opět šířila černá
smrt, mor. Ti co přežili, děkovali Bohu. Lázeňskému městu hrozila morová epidemie kolem
roku1713, ale nakonec se mu vyhnula. Rada
města pak rozhodla, že u tehdejší radnice, a tím
pádem, prakticky kousek od Vřídla, bude postaven
morový sloup. Město věnovalo na tuto stavbu 700
zlatých a dílem finančních prostředků přispěl řád
Křížovníků s červenou hvězdou. Karlovarský ba-

Zátiší s obrazem koncem 19. století

Současný stav
14

krl° ZÁŘÍ

rokní sloup z jemnozrnného pískovce se sousoším
Nejsvětější Trojice má na výšku necelých 9 metrů
a tím se velmi liší od všech ostatních, rozesetých
po mnohých městech v Čechách a na Moravě.
Dostavěli jej roce 1716 a ještě v témže roce tuto
podivuhodnou stavbu slavnostně vysvětil tehdejší
karlovarský farář František Böhm.
Uběhla léta, návštěvnost lázní a tudíž i lesů v jejich
okolí stále stoupala. V roce 1894 karlovarská
městská rada rozhodla, že se poblíž letitého, stále
víc vyhledávaného, statného smrku s obrazem,
postaví velký, reprezentativní, bohatě členěný
altán.
Stav stromu, přes četné pokusy o jeho záchranu,
byl ale v té době již velmi špatný, prakticky odumřel. Jeho zánik pak urychlila vichřice, která se
přes městské lesy přehnala v květnu roku 1895.
Strom byl ale pro návštěvníky lesa tak významným
symbolem, že na místě byl ponechán alespoň
pařez, zakrytý malou stříškou. Ta zároveň chránila
i svatý obrázek.

V roce 1900 zemřel pan N. Dumba, tajný rada
z Vídně, který mnohokrát navštívil Karlovy Vary.
Často chodil na procházky do lesa a zákoutí
s „Obrazem“ si zvlášť oblíbil. Nakonec se rozhodl,
že svůj vděk za úlevu, kterou mu prameny přinesly, nechá zhmotnit do díla, jehož dokončení se už
ale nedočkal.
Kaplička s novým obrazem byla pak symbolicky vysvěcena (24. 7.), v den jeho nedožitých
narozenin.
Konečnou úpravu místa, financovanou z prostředků rodiny pana rady, završilo dílo pana profesora
Luntze z Vídně. Ten pro nový obraz z dílny malíře
Franze Matsche, navrhl štíhlý polosloup se špičatým hřebenem a členitou nikou. Pozoruhodný, částečně plastický obraz ve výklenku sloupu chránilo
před povětrnostními vlivy sklo. Cenný originál se
naštěstí podařilo včas zachránit a nyní je uložen
v karlovarském muzeu.
Osudy „Obrazu“ jsou svým způsobem též obrazem
doby. V roce 1945 se dokonce stal cílem pro

• SERIÁL

Zátiší na dobové pohlednici	
neznámého střelce. Za socialismu pak církevní
symboly z veřejně dostupných míst postupně
zmizely a to nejen díky vandalům.
Možná je to tak trochu i mystické, ale v předjaří
roku 1990, opět při vichřici, padl na mramorový
sloup s obrazem, silný buk a zcela jej rozbil.
Jenže v čase krátce po významných společenských změnách (11/1989), už nebylo lidem jedno,

repro archiv LLKV
co se s „Obrazem“ stalo. Jednotlivé úlomky
mramoru se podařilo záhy zajistit, sloup byl brzy
kompletně zrestaurován a památné místo opět
obnoveno.
V další etapě, v roce 1995, byl též opraven stoletý
altán, na této akci se finančně podílela sklárna
Moser.
V roce 2000 (4. dubna), opět díky sponzorům, se

do výklenku mramorového sloupu konečně vrátil,
zrestaurovaný „mariánský“ obraz (replika). Později
byl mramorový sloup znovu opraven a ještě doplněn o některé, dosud chybějící části.
Altán v sousedství mezitím také prodělal další
a zatím poslední významnou opravu, a to v roce
2009. Od té doby má novou střechu a září v původních barvách. 
Pavel Reiser
15

• ROK KARLA IV.

Dny Evropského dědictví 2016 otevřou zajímavé karlovarské památky
štrúdl a vynikající kuře.
ODBORNÝ VÝKLAD: Mgr. Jiří Klsák
DOPROVODNÝ PROGRAM:
„Příběhy z Obory – jak to bylo doopravdy“ - Pouliční
divadlo Viktora Braunreitera
„Karel IV. a Karlovy Vary“ - panelová výstava
14:00 – 16:00 Vyhlídka Karla IV.
(bus MHD č. 7 - zastávka Richmond, dále pěšky okolo
letního kina dle značení)
Nejstarší stojící karlovarská rozhledna byla na oblíbeném vyhlídkovém místě nad městem v lázeňských lesích vystavěna již v roce 1876. Pseudogotická cihlová
rozhledna nejprve nesla jméno Vyhlídka císaře Františka Josefa a byla zpřístupněna v lázeňské sezoně roku
1877. V době po první světové válce byla rozhledna
přejmenována na Josefovu vyhlídku a od doby po druhé světové válce se nazývá Vyhlídka Karla IV.
ODBORNÝ VÝKLAD: Pavel Reiser
DOPROVODNÝ PROGRAM: Soubor lesních rohů Corni

Socha Karla IV. u Císařských lázní
O prvním zářijovém víkendu se veřejnosti představí
objekty a místa spojená s Karlem IV. Vůbec poprvé
budou odhalena a zpřístupněna gotická sklepení Zámecké věže.
Prohlídka každého místa bude spojena s odborným
výkladem a doprovodným programem. Vstup je zdarma.
Program Dnů otevřených dveří památek
města Karlovy Vary
Sobota 3. září
10:00 – 12:00 Zaniklá středověká vesnice Obora
a okolní památky v areálu sv. Linhart
(sraz v 10:00 nebo 11:00 u Kavárny sv. Linhart, bus
MHD č. 6)
Zaniklá středověká vesnice Obora
Dnes již zcela zaniklá středověká vesnice je v česky
psaných pramenech nazývaná Obora. Počátek jejího
osídlení je kladen na počátek 13. století. Počátky jejího
osídlení jsou však pravděpodobně mnohem staršího
data. Zásadní dopad mělo pro Oboru založení nedalekých Karlových Varů, díky němuž vesnice Obora zcela
zanikla.
Zřícenina kostela sv. Linharta
Nad vsí stával patrně opevněný kostel sv. Linharta,
situovaný na malém skalnatém návrší ohraničeném
dvěma vodními příkopy. V písemných pramenech se
poprvé objevuje roku 1246.
Kaplička sv. Linharta
V bezprostřední blízkosti zříceniny kostela sv. Linharta
stojí neogotická kaple stejného zasvěcení. Již v baroku zde stávala výklenková kaplička, roku 1838 byla
tato kaplička přestavěna na klasicistní hranolovou
kapli s obdélným, polokruhově zakončeným vchodem
a trojúhelníkovým štítem.
Výletní restaurace sv. Linhart a obora s lesní zvěří
Lesní restaurace Svatý Linhart patřila mezi tradiční turistické cíle v okolí Karlových Varů více než 150
let. Pro řadu lázeňských hostů bylo nemožné pobývat
v Karlových Varech a nenavštívit přitom zdejší hostinec. Hitem zdejší kuchyně byl pečený pstruh, báječný
16
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Neděle 4. září
10:00 – 12:00 Vycházka za sochami Karla IV.
(sraz v 10:00 u Městské knihovny KV, I. P. Pavlova
891/7, bus MHD č. 1 – zastávka Lázně III., proběhne
pouze jeden okruh vycházky!)
V Karlových Varech najdeme celkem tři sochy zakladatele města, císaře a krále Karla IV. Nejstarší z nich
je osazena na průčelí městské knihovny. Jedná se
o barokní plastiku neznámého umělce z roku 1739.
Další sochu Karla IV. nalezneme na vyvýšenině v parku Jeanna de Carro před vilou Lützow. Nachází se na
tak zvaném jubilejním sloupu. Poslední sochu Karla IV.
pak najdeme v parku u Císařských lázní. Autor projevil snahu přiblížit se slohovému cítění doby Karla IV.
a použil gotizující parléřovskou předlohu v kompozici
i modelaci.
ODBORNÝ VÝKLAD: Mgr. Božena Vachudová
DOPROVODNÝ PROGRAM: „Noc na Karlštejně“ - vystoupení Pěvecké třídy Štěpánky Steinové (v 11:30

Zámecká věž

Příběhy z Obory – Pouliční divadlo Viktora
Braunreitera
u Císařských lázní)
14:00 – 16:00 Zámecká věž a pramen Karla IV.
(bus MHD č. 2 – zastávka Divadelní náměstí)
Stávající budova zámecké věže je pozůstatkem někdejšího loveckého hradu, který nechal vystavět kolem roku 1358 císař Karel IV. Císař zde opakovaně
pobýval v letech 1370-1376. V 19. století byla nad
prameny postavena provizorní dřevěná kolonáda
v tehdy módním tzv. švýcarském stylu. Autory projektu
byla osvědčená dvojice vídeňských architektů Fellner
a Helmer. V levé části kolonády bylo umístěno vyústění
pramene Karla IV (64 °C), nad nímž byl v roce 1939
osazen bronzový reliéf „Objevení horkých pramenů
Karlem IV.“ Zpřístupněno bude gotické sklepení Zámecké věže.
ODBORNÝ VÝKLAD: Mgr. Lubomír Zeman
DOPROVODNÝ PROGRAM:
„Flos Florum“ – gotická hudba v podání loutny a akordeonu
„Gotika aneb doba Karla IV.“ - výstava

• ROK KARLA IV.

do září 2016 | centrum města

16. září – 30. říjen 2016 | Alžbětiny lázně

Jedinečná písková socha Karla IV. je k vidění u Mlýnské
kolonády, socha Zámecké věže u Tržní kolonády a socha
Korunovačních klenotů u Alžbětiných lázní.

Jedinečná putovní výstava mistrovských replik Českých
korunovačních klenotů a mnoha dalších exponátů
a tematických zajímavostí ze středověku a doby Karla IV.

Pískové sochy

2. – 3. září 2016 | centrum města

České korunovační klenoty na dosah

17. září 2016 | Meandr Ohře

Festival světla

Audiovizuální show Královská cesta Karla IV. – 700 let
s námi. Velkolepá podíváná, kdy Karel IV. bude představen
formou různých audiovizuálních prezentací.

Honba za pokladem Karla IV.

Akce určená dětem – putování za samotným císařem.

3. září 2016 | svatý Linhart

Příběhy z Obory – jak to bylo doopravdy

Hraná prohlídka ve spolupráci s Pouličním divadlem Viktora
Braunreitera – po stopách Karla IV.
3. – 4. září 2016 | centrum města, sv. Linhart

Dny evropského dědictví

GENERÁLNÍ PARTNER
OSLAV 700. výročí narození
Karla IV.

RL0916.indd 1

GENERÁLNÍ PARTNER
Festivalu světla

vo
da
kv
a

Zveme vás objevit neobjevené v Oboře sv. Linhart, projít se
místy, kudy stopy Karla IV. skutečně vedly (Zámecká věž
a Tržní kolonáda), prohlédnout si Vyhlídku Karla IV.

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

9.8.2016 15:04:46
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České korunovační klenoty na dosah
modely. Expozici doplní interaktivní prvky pro nejmenší
návštěvníky.
Autorem replik korunovačních klenotů je jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků, legenda mezi
šperkaři, Jiří Urban, který realizoval šperky také pro
anglickou královnu Alžbětu II., papeže Jana Pavla II.
nebo repliku císařské koruny Svaté říše římské. Na
mnohasethodinové realizaci zlatnických prací se podíleli také špičkoví slovenští šperkaři – manželé Cepkovi.
Detaily postupů výroby zachycuje doprovodné video.
České korunovační klenoty – mistrovské repliky nejhodnotnějšího českého pokladu budou moci obyvatelé
i návštěvníci města obdivovat v září a říjnu v sále Alžbětiných lázní.
Exponáty ve speciální vitríně doplní zajímavosti a perličky z jejich mnohasetleté historie opředené různými
legendami. Období vzniku klenotů přiblíží rozšířený
koncept výstavy zaměřený na jednu z nejdůležitějších
postav české i evropské historie – Karla IV.
Kromě samotných mistrovských replik klenotů představí výstava mnoho dalších tematických exponátů
připomínajících období vlády Karla IV., např. kopie středověkých zbraní, volné repliky oděvů a obuvi nebo 3D

České korunovační klenoty nadosah
16. 9. – 30. 10. 2016, denně kromě pondělí
9.30 – 17.00 – poslední vstup v 16.30
Vstupné: 50 Kč – děti, 100 Kč – dospělí; slevy
pro seniory, studenty.
Organizované skupiny nad 10 osob je třeba
ohlásit telefonicky. Pro skupiny nad 20 osob je
možné objednat komentovanou prohlídku (2x
denně - před otevírací a zavírací dobou
Kontakt: Mgr. Petr Lukas, tel. č.: 605 972 588
www.ceskekorunovacniklenoty.cz

Honba za pokladem Karla IV.

Městská knihovna Karlovy Vary připravuje zábavě soutěžní
program Honba za pokladem Karla IV. Uskuteční se v přírodním parku Meandr Ohře v sobotu 17. září od 11 do 16
hodin.
Pokud budou chtít děti pomoci Karlu IV. zachránit královnu Elišku a získat odměnu od samotného císaře, musí
postupně navštívit všechna soutěžní stanoviště. Putování
meandrem je zavede například do alchymistické dílny nebo
kupeckého krámku, naučí se ovázat zranění v lazebně,
zkusí si čtení v klášterní knihovně, ale také svou zdatnost
při střelbě z luků nebo při rytířském turnaji.
Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení rytířů a šermířů,
na nejrůznější atrakce včetně kolotoče a vystoupení sokolníka. Novinkou bude drobný řemeslný jarmark s ukázkou
řemesel.

Festival světla provede diváky Královskou cestou Karla IV.

Festival světla provede obyvatele i návštěvníky města
Královskou cestou Karla IV.
Po dva zářijové večery se budou na osmi místech
města odehrávat audiovizuální show z produkce společnosti Borovka Event. Cesta po trase Alžbětiny lázně
– Císařské lázně bude plná světla a zvukových efektů
a stane se oslavou 700. výročí narození Největšího Čecha a zakladatele města.
Audiovizuální festival se uskuteční 2. a 3. září, vždy ve
večerních hodinách. Pomocí hi-tech multimediálních
prvků představí Karla IV. jako mimořádnou personu
politických a kulturních dějin a zároveň dá vyniknout
místům, na kterých se bude odehrávat.
Trasa Královské cesty Karla IV. bude mít 8 zastávek
propojujících videomapping, komponování světlem,
laserové bludiště apod.
Všechna představení budou přístupná zdarma, jednotlivé show potrvají nepřetržitě nebo se budou v krátkých
intervalech opakovat v čase od 20:30 do 24:00.
Program Festivalu světla 2. a 3. září 2016
Karel IV. – Budovatel
Alžbětiny lázně
Videomappingová show oslavuje Karla IV. jakožto budovatele, který se zasadil o rozkvět architektury a měst
českých zemí.
Čas programu: 20:30 - 24:00, osmiminutová show se
bude opakovat každých 15 minut
Karel IV. – Panovník
18
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Hotel Thermal
Lasermapping - podobizna Karla IV. promítaná na skálu
za hotelem Thermal, připomínající pevnost a stabilitu
vlády panovníka Karla IV.
Čas programu: 20:30 - 24:00
Karel IV. - Vzdělanec, lingvista
Mluvící strom ve Dvořákových sadech
Videomappingová hra s nejstarším stromem Dvořákových sadů, Dvořákovým platanem, který se pyšní věkem přes 200 let. Strom jakožto symbol dlouhého věku
a vědění bude promlouvat v jazycích, kterými Karel IV.
mluvil.
Čas programu: 20:30 - 24:00
Karel IV. - Cestovatel
Sadová kolonáda
Vydejte se do doby cestovatelů a objevování nových
světů. Do doby, kdy byla mapa drahou komoditou
a cestovatelé se orientovali převážně podle hvězdné oblohy. Vyzkoušejte si na vlastní kůži putování po
hvězdných cestách a otestujte svou orientaci v prostoru v laserovém bludišti.
Čas programu: 20:30 - 24:00
Karel IV. - Státník
Mlýnská kolonáda
Stejně tak, jako se musí hudbě přizpůsobovat světlo
uvnitř Mlýnské kolonády, musel i Karel IV. moudře reagovat na politické dění doma i ve světě. Karla IV. jakožto státníka oslaví Duhový koncert - světelná show
doprovázená reprodukovanou hudbou Karlovarského
symfonického orchestru.
Čas programu: 20:30 - 24:00
Karel IV. - Estét
Tržní kolonáda
Karel IV. jako milovník umění se připomene při komponování světlem. Složte si vlastní hudbu a vytvářejte
světelné efekty přímo v Tržní kolonádě.
Čas programu: 20:30 - 24:00

Karel IV. – Mecenáš
Divadelní lávka
Divadelní náměstí a blízké Vřídlo jako pomyslné srdce lázeňské části Karlových Varů jsou inspirací show
„na vodě“. Audiovizuální program (Waterscreen), při
kterém se za hudebního doprovodu promítá do stěny
tvořené z vody a vodní mlhy, představí Karla IV. jako
významného mecenáše.
Čas programu: 20:30 - 24:00, pětiminutová show se
bude opakovat každých 15 minut
Karel IV. - Vizionář
Císařské lázně
Videomapping - audiovizuální show promítaná na průčelí budovy Císařských lázní. Velkolepá show oslavuje
Karla IV. jako vizionáře, který se nebál snít o svých cílech a následně je realizovat.
Čas programu: 20:30 - 24:00, osmiminutová show se
bude opakovat každých 15 minut
Podrobný program najdete na internetových stránkách
projektu 700.karlovyvary.cz a na webu magistrátu
www.mmkv.cz.
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Sedmý ročník Senior akademie startuje

Vzdělávací cyklus pro seniory bude zahájen na
konci října. Termín pro podání přihlášek je 17. 10.
2016.
Po úspěšných šesti ročnících otevírá Statutární město Karlovy Vary ve spolupráci s městskou

policií sedmý ročník Senior akademie. Jedná se
o rozsáhlý vzdělávací cyklus, který je strukturou
vyučovacích předmětů orientován na seniora jako
možnou oběť protiprávního nebo nemravného
jednání. Účastníci získají informace, znalosti a do-

vednosti, které jsou
důležité pro bezpečný
život ve společnosti.
Studijní program potrvá od října 2016 do června 2017. Posluchači
absolvují cyklus odborných přednášek a poznávacích exkurzí. V nabídce jsou také volitelné kurzy
pro praktický nácvik některých specifických znalostí a dovedností. Celý vzdělávací program je pro
všechny uchazeče zdarma.
Přihlášky do sedmého ročníku jsou na internetových stránkách magistrátu, na webu Městské policie Karlovy Vary www.mpkv.cz, v sídle městské
policie (Moskevská 34, Karlovy Vary) u dozorčí
služby a na oddělení prevence a dohledu ve Staré
Roli v Lidovém domě (Školní 7). Vyplněné přihlášky je nutné zaslat nebo osobně doručit nejpozději
do středy 17. 10. 2016 do budovy Městské policie
Karlovy Vary v Moskevské ulici nebo na oddělení
prevence a dohledu v Lidovém domě ve Staré Roli.
Podrobnější informace získají zájemci na telefonním čísle 725 531 601.

ZPRÁVY Z VÝKONU SLUŽBY
MP Manager se osvědčil při pátrání

Informační systém MPM se osvědčil 5. srpna při pátrání po pohřešované 10tileté dívence z Ruska. Rodiče to nahlásili hlídce
PCO při kontrole Goethovo stezky krátce po 15 hodině s tím,
že dívku marně hledají již hodinu. Hlídka si okamžitě přes telefon nahrála od rodičů její fotografii a přiložila ji k události.
Během několika vteřin tak měli podobiznu k dispozici všechny hlídky. A vyplatilo se, protože dívku na nám. M. Horákové
nalezla strážnice, která v uvedený den vykonávala službu na
parkovacích automatech v obchodně správním území. Dívka
se tak brzy s rodiči opět setkala.

Ulice Tržiště opět pod větší kontrolou

Asistenti se v srpnu věnovali Tuhnicím

Efektivita nasazení asistentů prevence kriminality městskou
policií je vysoká. Tu pochopitelně ovlivňují mnohé aspekty.
Novodobí pomocníci strážníků již několik let působí na městských ubytovnách v Drahovicích. Projekt se osvědčil a tak se
asistenti postupně objevili na Úřadu práce a Dolním nádraží,
kterému to evidentně prospělo. V srpnu asistenti prevence kriminality právě z vlakového nádraží provádějí namátkové kontroly i v Tuhnicích. Na rozdíl o městských ubytoven jsou množnosti strážníků a asistentů u těch soukromých velmi omezené,
ale pokusí se společnými silami zvýšit pocit bezpečí místních
obyvatel a především přispět k zajištění veřejného pořádku.

Průjezdy lázeňským územím, konkrétně ulicí Tržiště, opět
nabraly na síle. Jelikož jejich počet v poslední době vzrostl
oproti dlouhodobému průměru o 20%, přijala městská
policie opatření v podobě fyzických kontrol. Jejich četnost
a rozsah bude odvislý od vývoje dopravy v této ulici.
Kontroly proběhnuvší na samém konci července odhalily
42 přestupků. Strážníky tak bezpochyby na Tržišti budete
potkávat i nadále.

Průběžné vzdělávání je nezbytné

Návykové látky za volant nepatří

Ve středu krátce po půlnoci si strážníci motorizované hlídky
PCO všimli během kontroly Staré Role neosvětleného vozidla.
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Při následné kontrole řidiče strážníci nabyli přesvědčení,
že osoba je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
Jelikož dechová orientační zkouška na alkohol byla negativní,
přivolali strážníci na místo kolegy z Police ČR. Kontrola na
přítomnost cannabisu však již vykázala pozitivní výsledek.
Osmatřicetiletého muže z Chodova si policisté na místě od
strážníků převzali a muž může zpytovat svědomí.

Strážníci karlovarské městské policie vedle pravidelných
prolongačních zkoušek před komisí MVČR musí v rámci
průběžného vzdělávání absolvovat i další školení.
Služby PCO prošla na jaře tvrdým výcvikem zaměřeným na
eliminování nebezpečného ozbrojeného pachatele. V září
čeká všechny strážníky školení na přestupkový zákon, který
doznává výrazných změn. Od října pak startuje etapové
školení pořádkové služby zaměřené na právní znalosti aplikované v přímém výkonu služby se základy taktiky zákroku.
Stranou nezůstane ani management MP a asistenti prevence
kriminality, kterých městská policie zaměstnává již 14. Pro
strážníky služby OPIS je pak připraveno školení na zvládání
stresu v zátěži a efektivní komunikaci s oznamovatelem.
Zatímco některá školení jsou hrazena z rozpočtu města,
jiná byla pořízena z dotačních zdrojů a městkou kasu nijak
nezatíží. Velmi specifické školení se navíc připravuje na září,
včas o něm budeme informovat.

• INZERCE
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• KULTURNÍ SERVIS
KMD karlovarské městské divadlo
Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
2. 9.
19:30 Jiří Seydler: KAREL IV. ANEB STRASTI OTCE VLASTI - Nádvoří hradu Loket
Činohra KMD
I Karel IV., ač monarcha, je pouhý člověk... Vládne pro větší
slávu Boží a chce Evropu sjednotit z jejího
středu – tedy z Čech – a usiluje o to z místa, kde si léčí
zraněné stehno – tedy z loketského hradu, který je
plný vzpomínek na jeho matku Elišku Přemyslovnu.
Hrají: Aleš Háma/ Martin Jurajda, Viktor Braunreiter,
František Špaček, Alexandra Ptáčková, Lucie Domesová,
Tereza Kostková/ Lucie Domesová, Radek Bár, Magdaléna
Hniličková/ Tereza Pachtová,Martin Jurajda/ Jiří Švec
4. 9.
14:00 7. Minifestival POHÁDKOVÉ ZÁŘÍ
Zahájení dětské podzimní sezóny před budovou Karlovarského městského divadla s účastí loupežníka Rumcajse,
Sněhové královny, princezny, draků a jiných pohádkových
postav. Herci Docela velkého divadla v kostýmech předvedou ukázky z pohádky a průvodem přes lázeňské území
budou zvát všechny na představení, které začíná
v 15.00 hodin.
4. 9.
15:00 Václav Čtvrtek, Jana Galinová:
LOUPEŽNÍK RUMCAJS
Docela velké divadlo
Slavné pohádkové příběhy jičínského ševce a jeho přátel
autora Václava Čtvrtka pro činohru zdramatizovala Jana
Galinová. Písničky napsal Jan Turek, autory scény jsou Jurij
Galin a malířka Sylva Prchlíková, kostýmy inspirované Pilařovými ilustracemi navrhla Dagmar Březinová, choreografie
Dana Morávková. Hrají: Petr Erlitz, Zuzana Bartošová, Lenka
Lavičková, Jan Bouše, Lucie Randáková, Lukáš Masár,
Petr Kozák, Jana Galinová a Ivan Vlasák.
Režie: Jurij Galin
7. 9.
18:00 JOŽKA ČERNÝ s Cimbálovou muzikou GRACIA - koncert
AMFORA
Folklorní král Moravy slaví 70 let na jevišti!
Je zpěvákem, který zpívá melodie předávané z generace
na generaci. Kromě toho, že s cimbálovou muzikou nazpíval stovky písní, má v repertoáru i obrovské šlágry dechové
hudby, jako Nedaleko od Trenčína, Okolo Seče, Břeclavská
kasárňa a mnoho jiných.
Účinkují: Cimbálová muzika GRACIA, Ludmila Malhocká
a Petr Salava jako moderátor.
8. 9.
19:30 Rob Becker: CAVEMAN
POINT s.r.o.
Máte chuť se rozesmát až k slzám?? Přijďte se podívat na
slavnou one man show o tom, co dělá muže
mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce,
partnerství a vtipně utajených kvalitách obou
pohlaví. Hraje: Jakub Slach, Režie: Patrik Hartl
9. 9.
19:30 Tracy Letts: ZABIJÁK JOE
Divadlo Kalich
Tarantinovská komedie, která vás bude překvapovat od
začátku do konce. Černý humor a atmosféra
americké chudinské kolonie jsou základními prvky nesmírně vtipné a zároveň nervy drásající hry.
Hrají: Igor Chmela, Ivana Jirešová, Marek Taclík, Ivan
Lupták, Anna Fialová
Režie: Petr Svojtka
10. 9.
19:30 Eduardo Rovner: VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
Agentura Harlekýn (převzaté představení Divadla Na
Vinohradech Praha)
Starý mládenec Manuel každý týden chodí ke hrobu své
matky a vypráví jí, co nového se mu přihodilo.
Když jí jednoho dne oznámí, že se konečně chystá oženit,
jeho matka Fanny po deseti letech „odpočinku
v pokoji“ vstane z hrobu, aby na situaci osobně dohlédla
a nevěstu si proklepla.
Hrají: Václav Vydra, Libuše Švormová, Jana Malá, Libor
Hruška, Martin Zahálka, Marcela
Peňázová/ Kateřina Seidlová, Ladislav Trojan/ Miloš Hlavi22
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ca/ Bořík Procházka
Režie: Radovan Lipus
11.9. 14:00 a 16:30 Martin Klásek, Ondřej Lážnovský: HURVÍNKOVO PŘÁNÍ
Divadlo Spejbla a Hurvínka
Být malým klukem Hurvínka nebaví! Musí poslouchat
taťuldu, a když ho ještě ke všemu pokladní nepustí
do kina na premiéru jeho nejoblíbenějšího filmového
hrdiny, protože je ještě malý, má toho dost.
Režie: Ondřej Lážnovský, Martin Klásek
12. 9. 19:30 Petr Iljič Čajkovskij: LABUTÍ JEZER
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
Jeden z nejslavnějších a nejznámějších klasických baletních titulů. Severská legenda o dívce Odettě proměněné
v labuť inspirovala P. I. Čajkovského k napsání lyrické melodické hudby, která se stala vzorovou ukázkou vrcholného
hudebního romantismu. V rolích Odetty-Odilie a Prince
vystoupí sólisté baletu Margarita Pleškova a Vladimír
Gončarov.
Účinkují: sólisté, balet a orchestr Severočeského divadla
(Ústí nad Labem)
Choreografie: Lev Ivanov, Marius Petipa, Vladimír Nečas
Dirigent: Tvrtko Karlovič/ Milan Kaňák
Režie: Vladimír Nečas
14. 9. 19:30 Ray Cooney, John Chapman: DO
LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ!
Divadelní společnost Háta
Bláznivá komedie, plná suchého anglického humoru.
I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou
postelí může být náhle těsná… Philip a Joan hodlají strávit
večer mimo domov – a do jejich bytu míří
nezávisle na sobě a za jasným účelem Philipův kolega,
Joanina kamarádka a bytový architekt, který sice
má byt zvelebovat, ale rozhodl se ho využít zcela jinak.
Hrají: Mahulena Bočanová/ Kamila Špráchalová, Lukáš
Vaculík, Pavel Nečas/ Martin Zounar,
Monika Absolonová/ Adéla Gondíková/ Kateřina Lojdová,
Jana Birgusová/ Sandra Černodrnská, Filip
Tomsa, Zbyšek Pantůček/ Martin Sobotka, Ivana Andrlová/
Olga Želenská, Jana Zenáhlíková/ Vlasta
Žehrová. Režie: Antonín Procházka
18. 9. 15:00 paParáda - dětská show Václava
Upíra Krejčího
paParáda je moderovaná dětská show, vycházející ze
stejnojmenného televizního pořadu. Komik, herec
a mim Václav Upír Krejčí má dlouholeté zkušenosti s živým
dětským publikem, umí ho oslovit a nenásilnou a přesvědčivou formou, pomocí chytrého humoru, pohádek,
her a soutěží, mu sdělit podstatné, zvláště výchovné
skutečnosti. Účinkuje: Václav Upír Krejčí
20. 9. 19:30 Patrik Hartl: VYSAVAČ
Studio DVA
Bohumil Klepl v jedinečné komediální one man show
o zamilovaném uklízeči z nákupního centra. Máte
chuť nechat si vysát každodenní starosti z hlavy? Přijďte se
podívat na tuto romantickou komedii plnou
vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků,
trapných nárazů na držku a snění. Patrik Hartl,
autor hitu Hvězda s Evou Holubovou a režisér nejúspěšnější české one man show Caveman, představuje
výjimečný komediální talent Bohumila Klepla v osvěžujícím
milostném příběhu, který vás zaručeně
příjemně naladí.
Hraje: Bohumil Klepl
Režie: Patrik Hartl
21. 9. 19:30 GLENN MILLER STORY - koncert
Big Band Karlovy Vary
Big Band byl založen v roce 1986. Je složen z profesionálních hudebníků karlovarského regionu
a jeho základním repertoárem jsou skladby mistrů
swingové hudby Glenna Millera, Dukea Ellingtona, Counta
Basieho, Bennyho Goodmanna, George Gershwina aj. Big
Band Karlovy Vary a jeho sólisté
vystupují pod vedením trombonisty Zdeňka Kráma.
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová nebo Marcela Vaculová
23. 9. 19:30 Geraldine Aron: MŮJ BÁJEČNÝ
ROZVOD

Filmová a Divadelní Agentura Praha
Můj báječný rozvod je velice laskavá komedie, kterou irská
autorka věnovala všem, kteří nikoli vlastní
vinou zůstali sami. Účinkuje: Eliška Balzerová
Režie: Jana Kališová
25. 9. 15:00 Dana Bartůňková: O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
Divadelní společnost Julie Jurištové
V jedné zemi za devatero horami a devatero řekami se
v království krále Ctirada narodí princezna Růženka. Přizvané sudičky dají Růžence do vínku moudrost, krásu a štěstí.
Ale sudička, která nebyla pozvána, vyřkne nad Růženkou
zlou kletbu.
Hrají: Julie Jurištová, Libor Jeník, Jiří Krejčí, Aleš Kubát,
Michal Dadura, Veronika Baldriánová
Režie: Dana Bartůňková
26. 9. 19:30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ
Festivalový orchestr Petra Macka
Účinkují: Venuše Dvořáková – sólistka opery DJKT Plzeň,
Roman Krebs – tenor, sólista opery
DJKT Plzeň, Petr Matuszek – bas, sólista opery Severočeského divadla

KSO karlovarský symfonický orchestr
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, tel.: 353 228 707-8,
www.kso.cz
58. ROČNÍK FESTIVALU DVOŘÁKŮV KARLOVARSKÝ
PODZIM
16. 9. 19:30 Grandhotel Ambassador Národní
dům
SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT FESTIVALU
SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT 182. KONCERTNÍ
SEZÓNY
ANTONÍN DVOŘÁK: Slavnostní pochod op. 54
EDWARD ELGAR: Koncert pro violoncello a orchestr e moll
op. 85
ANTONÍN DVOŘÁK: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 „Z Nového světa“
17. 9. 14:00 Lázně III
KOUZELNÝ SVĚT ORCHESTRU
Koncert pro rodiny s dětmi
Viktor Braunreiter – průvodce pořadem
Jan Mikoláš - dirigent
18. 9. 15:00 Mlýnská kolonáda
KOLONÁDNÍ KONCERT
ANTONÍN DVOŘÁK: Karneval op. 92
ANTONÍN DVOŘÁK: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 „Z Nového světa“
Jan Kučera - dirigent
20. 9. 19:30 Grandhotel Ambassador Národní
dům
KLAVÍRNÍ RECITÁL
ANTONÍN DVOŘÁK: Poetické nálady (výběr)
JOSEF SUK: Jaro
BEDŘICH SMETANA: České tance (Hulán, Dupák)
SERGEJ PROKOFJEV: Prchavé vidiny op. 22
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: Sonáta G dur op. 37
Igor Ardašev - klavír
22. 9., 19:30 Interaktivní galerie Becherova vila
KOMORNÍ KONCERT
ANTONÍN DVOŘÁK: Smyčcový kvartet č. 12 F dur op. 96
„Americký“
BEDŘICH SMETANA: Smyčcový kvartet č. 1 e moll „Z mého
života“
PiKap Quartet:
Martin Kaplan - 1. housle, Lenka Šimandlová - 2. housle,
Miljo Milev - viola, Petr Pitra - violoncello
25. 9. 19:30 Grandhotel Pupp
SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Prezentace Ústavu pro studium totalitních režimů - Jáchymovsko
ANTONÍN DVOŘÁK: Requiem op. 89
Veronika Holbová – soprán

• KULTURNÍ SERVIS
Štěpánka Pučálková – alt
Richard Samek – tenor
Boris Prýgl – bas
Severočeský filharmonický sbor
Martin Lebel – dirigent

DIVADLO HUSOVKA
6. 9.
19:30 Hrajeme o život Automat trochu
jinak
Rok se s rokem sešel a nové vydání oblíbeného Automatu
je tady! Uvidíte průřez tvorbou Déčka – ochutnávku Smíření, s nímž jsme se zúčastnili národní přehlídky Jiráskův
Hronov, ale které už na Husovce neuvidíte, kousíček
Historek z fastfoodu, které neuvidíte už nikdy, neb mají po
derniéře, pár taktů z Čučudejských pohádek, které čeká
rakovnická Popelka – a v druhé části třeskutě zábavné
Těleso Angažovaných Knihovníků s jejich Shakespearem…
nebo Šejkspírem? Jak se to vlastně řekne „hanácke“? –
Výtěžek večera bude odeslán na konto Nadačního fondu
Hrajeme o život.
7.9.
19.30
Krausberry
Novou sezónu 2016-17 otevře Klub Paderewski ve velkém
stylu, a sice vystoupením jedné z nejzásadnějších skupin
českého bluesrocku Krausberry. Její frontman Martin Kraus
kdysi bubnoval u bluesových Bluesberry, ale jeho popularita
rostla tak strmě, že si založil v roce 1984 vlastní band,
který až na pauzu v 90. letech účinkuje dodnes.
11.9.
19:30
Steve Clark Trio (USA)
Excelentní basák Steve Clarke se po pěti letech znovu
spojil s klávesistou Walterem Fischbacherem a bubeníkem
Vajcem Deczim. Ti tři se znají hráčsky i lidsky více než dokonale a vědí tedy, jak udělat dohromady pořádnou show.
Clarke natočil 6 CD jako lídr svých sestav a cestuje, po
USA a Evropě více než 15 let. Vystupoval po boku jazzových
velikánů, jako jsou Mike Stern, Sherri Winston a Sam &
Dave. Toto turné je Clarkovým návratem do Evropy po 4
leté přestávce.
13.9.
19:30
Venezuela - přírodní ráj světa
Okouzlující, podmanivá i tajemná je příroda exotické
Venezuely. Mohutné řeky, tropické džungle, rozsáhlé
savany, majestátní stolové hory s nejvyššími vodopády
světa, jaspisové řeky, pohoří dosahující pětitisícových výšek,
pláže Karibiku, to vše představuje země, po které provede
Jaromír Novák.
14.9.
19:30
Marta Töpferová & Ernesto Chuecos (Venezuela) - Venezuelské písně
Marta Töpferová je jednou z nejzajímavějších zpěvaček
a písničkářek své generace. Po emigraci do USA v roce
1987 se etablovala na hudební scéně v New Yorku
a spolupracuje s nejlepšími hudebníky z oblasti latiny, jazzu
i vážné hudby.
16.9.
19:30
Když básník, tak prokletý –
MHD Louny, host DS D3
Poetické divadelní představení, vyprávějící příběh čtyř
básníků a jejich prokletí – iluze, peníze, samota, smrt.
Hra o touze žít, tvořit a milovat, hra veršů, života a naděje.
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud – ale také Villon nebo
Gellner… V režii Pavly Umhöhové hrají Petr T. Pidrman,
Marek K. Hochman, Daniel Zíbrt, Petr Novotný, Kateřina
Volánková, Michala Benešová, Martina Čechová, Kateřina
Levá a Lenka Svobodová Šťastná.
18.9.
15:00
Vlastimil Peška: Čučudejské
pohádky
Hejá, hejá, hejá, hejá! Tři klasické pohádky v neklasickém
provedení. Jeníček a Mařenka čili Ahajúte a Šavenis ve
spárech lidožroutů, Smolíček pacholíček aneb ztracený chlapec Čikaja ohrožený kojoty a Šípková Růženka
neboli Pípsil, po píchnutí šípem sedmdesát sedm let spící.
Indiánské verze nejdobrodružnějších příběhů pro děti od 4
do 104 let, také roztodivná zvířena, nadpřirozené bytosti,
humor, podmanivé písně a divoké tance. Účinkují Indiáni
z karlovarského Déčka. Režie: Petr Richter.
23.9.
19:30
Jablkoň
Legenda české alternativní scény vystupuje už téměř 40
let a svoje příznivce potěšila už 16 alby a CD. V Klubu

Paderewski potěší svojí hudbou i vás.
29.9.
19:30
Ostrak Mode
Legenda domácí alternativní hudební scény Josef
Ostřanský pod značkou Ostrak Mode připravil své první
sólové album. Na rozdíl od kapel Dunaj, E, Boo, Rale nebo
Kuzmich Orchestra, ve kterých působil, je plné elektroniky
a poprvé i jeho vlastního zpěvu.

KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 233 933
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinodrahomira.cz
1. 9.
2. 9.
3. 9.

19:30 Margueritte (Filmový klub)
19:30 Božská Florence
14:30 Tajný život mazlíčků
17:00 Obr Dobr
19:30 Teorie tygra
4. 9.
14:30 Tajný život mazlíčků
17:00 Obr Dobr
19:30 Don´t Breathe
5. 9.
19:30 Don´t Breathe
6. 9.
17:00 Sezn@mka (Projekce pro seniory)
19:30 Komorná
7. 9.
19:30 Tohle je náš svět
8. 9.
20:30 Nick Cave: One More Time with
		Feeling
9. 9.
19:30 Zloději zelených koní
10. 9. 14:30, 17:00 Lovecká sezóna: Strašpytel
19:30 Zloději zelených koní
11. 9. 14:30 Lovecká sezóna: Strašpytel
17:00 Nerve: Hra o život
19:30 Teorie tygra
12. 9. 19:30 Nerve: Hra o život
13. 9. 17:00 Sezn@mka (Projekce pro seniory)
19:30 Bůh ti žehnej Ozzy Osbourne
14. 9. 19:30 Vzkaz v láhvi
15. 9. 17:00 Dítě Bridget Jonesové
19:30 Ma Ma (Filmový klub)
16. 9. 17:00, 19:30 Dítě Bridget Jonesové
17. 9. 14:30 Strašpytel
17:00 The Beatles: Eight Days a Week –
		
The Touring Years
19:30 Dítě Bridget Jonesové
18. 9. 14:30 Lovecká sezóna: Strašpytel
17:00 Prázdniny v Provence
19:30 Dítě Bridget Jonesové
19. 9. 19:30 Dítě Bridget Jonesové
20. 9. 17:00 Učitelka (Projekce pro seniory)
19:30 Dítě Bridget Jonesové
21. 9. 19:30 The Beatles: Eight Days a Week –
		
The Touring Years
22. 9. 19:30 Belgica
23. 9. 19:30 Dítě Bridget Jonesové
24. 9. 14:30, 17:00		
Čapí dobrodružství
20:00 Punkové vítání podzimu s burčákem
		
- Lagerbuegel PBT - GF 30
25. 9. 14:30 Čapí dobrodružství
17:00, 19:30 Prázdniny v Provence
26. 9. 19:30 Prázdniny v Provence
27. 9. 17:00 Učitelka (Projekce pro seniory)
19:30 Cafe society
28. 9. 19:30 Dítě Bridget Jonesové
29. 9. 19:30 Boj (Filmový klub)
30. 9. 19:30 Sirotčinec slečny Peregrinové pro
		
podivné děti

GALERIE UMĚNÍ
Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: út - ne: 10 - 17 hodin
(pro školy dle dohody)
VÝSTAVY:
do 4. 9. Jiří Balcar - Filmové plakáty malbou a koláží
Jiří Balcar (1929 – 1968), malíř, grafik a typograf, kromě
svého bohatého grafického díla vytvořil i velký soubor
filmových plakátů. Výstava přiblížuje právě filmové plakáty

a především jejich originální předlohy, tvořené kombinací
klasických malířských a kreslířských technik s koláží
a montáží.
15. 9. - 30. 10.		
Tváře Ruska - Ruské umění 19.
a počátku 20. století ze sbírky GVUN
(vernisáž 15. 9. 17:00)
Reprezentativní soubor maleb a kreseb význačných
ruských umělců druhé poloviny 19. století a počátku 20.
století (I. J. Repin, I. I. Šiškin, I. K. Ajvazovskij, aj.) představí
portrétní tvorbu a krajinomalbu ze sbírky ruského umění
z Galerie výtvarného umění v Náchodě.
21. 9. 19:30 Jitka Smutná – Mé soukromé století
Písničky a vyprávění o tom, jak šel život známé herečky
a méně známé písničkářky Jitky Smutné.
Stálá expozice: České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové
fondy českého umění 20. století a představuje díla klasiků
českého moderního umění i současných autorů – např. A.
Slavíček, J. Preisler, J. Trampota, J. Zrzavý, J. Čapek, E.
Filla, J. Šíma, M. Medek, V. Boštík, K. Nepraš, M. Rittstein,
Z. Sýkora, K. Malich, F. Skála, J. Róna aj.

GALERIE DRAHOMÍRA
Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – pá 11 – 20, so – ne 14 – 20 hodin
1. 9. - 28. 10.		
Klub přátel fotografie KV –
Kouzlo viděného
(vernisáž 1. 9. 17:00)
Výstava nabízí průřez třináctiletou historií Klubu přátel
fotografie Karlovy Vary. Bezmála dvě desítky nejšikovnějších
členů klubu se představí černobílými i barevnými fotografiemi na volné téma - portrét, lidé, akt, krajina, hudba,
sport, kultura, živé pouliční dění, zátiší, detail, architektura.
22. 9. 18:00 POEZIE & JAZZ: Jiří Suchý – Černá
vzducholoď
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra
a hudební skupina Jazz Apetit méně známou poému Černá
vzducholoď a další básně Jiřího Suchého.

GALERIE SUPERMARKET
Galerie SUPERMARKETwc, podchod u Dolního nádraží,
Karlovy Vary
www.supermarketwc.cz
tel.: 774 232 048
do 30. 9. Tradiční výstava z cyklu Design a život,
tentokrát na téma beton.
Představí české a zahraniční designéry a výrobce, jejichž
betonové výtvory nepostrádají kreativitu, krásu i eleganci.
Protihlukové stěny i šperky z materiálu, který Vás mile
překvapí...to víme na beton.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz
otevírací doba: úterý - neděle 10 - 17 hodin;
dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 029
nebo na cernohousova@galeriekvary.cz
Ve dnech 3. - 9. 7. otevřeno denně 10 – 19 hodin
VÝSTAVY:
do 18. 9.		
Barrandov Studio – víc než studio
Výstava k 85. výročí Barrandov Studia představí významné
filmové a televizní projekty, na kterých studio spolupracovalo v posledních letech.
22. 9. - 20. 11.		
Zdeněk Sýkora fotografem
(vernisáž 22. 9. 17:00)
Soubor přibližně šedesáti fotografií představuje v podstatě
neznámé umělecké začátky Zdeňka Sýkory, jenž se později
profiloval především jako malíř.
Historie objektu
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• KULTURNÍ SERVIS
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je
prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE:
20. 9. 16:00 – 18:00
Plstěné podzimní víly
První výtvarná dílna z cyklu Textilní výtvarné techniky Zdeňky Bílkové bude zaměřena na tvorbu éterických víl a skřítků
technikou suchého plstění.
úterý – pátek 14:00 - 16:00
Komentované prohlídky Becherovy vily
(nutná telefonická rezervace tel. 734 788 029)
září: Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený
pouze pro 2 osoby.
(konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 112
nebo 606 928 844)

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 226 253,
email: novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
STÁLÁ EXPOZICE: UZAVŘENA
Z důvodu zásadní přestavby stálé expozice a částečně
i prostor celého muzea bude muzeum do jara 2017
zavřené.
Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii,
hornictví a kraji západočeských lázní. Studovna pro
odbornou veřejnost otevřena v pondělí 9:00 – 12:00,
13:00 – 18:00, ve středu 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00.
Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353 224 433, www.
kvmuz.cz. Adresa: Pod Jelením skokem 393/30

JAZZFEST KARLOVY VARY – SOKOLOV 2016
17. 9.
21:00
Slash bar
Klubový koncert
M. K. Collective (CZ)
Will Johns Blues Band (GB,CZ)
Koncert je předzvěstí říjnových hlavních festivalových
koncertů. Vystoupí domácí formace M. K. Collective vedená saxofonistou Milanem Krajícem a vynikající anglický
bluesrockový kytarista Will Johns se svým Blues Bandem.
Johns je jedním z nejvýraznějších a nejzajímavějších
umělců

KOSTEL SV. ANNY, K. VARY - SEDLEC
2. 10.
18:00
Bacha na Šporcla
Johann Sebastian Bach:
Suita č. 3 D dur, BWV 1068;
Koncert pro housle a orchestr a – moll BWV 1041;
Koncert pro housle a orchestr E - dur BWV 1042;
Koncert pro dvoje housle a orchestr d - moll BWV 1043
Účinkují: Pavel Šporcl - housle, Jakub Sedláček - housle,
Karlovarský symfonický orchestr
Cena vstupenky je 250,- Kč. 100% z ceny vstupenky je
součástí veřejné sbírky na opravu kostela sv. Anny v Sedleci. Rezervace je možná na e-mailu kurka.kv@gmail.com
nebo tel. 608 164 832

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
I. P. Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary
www.mestskaknihovnakv.cz, tel. 353 221 365
Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO
9:00 - 17:00
ÚT
9:00 - 17:00
STŘ
9:00 - 14:00
ČT
9:00 - 17:00
PÁ
9:00 - 17:00
SO
9:00 - 12:00 pouze čítárna, tel. 353 221 365/23
Dětské odd., tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT 13:00 – 17:00
STŘ
12:00 – 15:00
PÁ
12:00 – 16:00
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krl° ZÁŘÍ

Prázdninová půjčovní doba
Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO
9:00 - 16:00
ÚT
9:00 - 16:00
STŘ
Zavřeno
ČT
9:00 - 16:00
PÁ
Zavřeno
SO
9:00 - 12:00 pouze čítárna, tel. 353 221 365/23
Dětské odd., tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT
13:00 – 16:00
STŘ
Zavřeno
PÁ
Zavřeno
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 – 16:00
STŘ 		
ZAVŘENO
PÁ 		
ZAVŘENO
1. 9. – 30. 9. KARLOVY VARY A OKOLÍ VE STARÝCH
POHLEDNICÍCH V DOBĚ 19. A 20. STOLETÍ
Výstava reprintů pohlednic z archivu MUDr. Františka
Webera v prostorách půjčovny pro dospělé
1. 9. 17:00 - vernisáž výstavy
17. 9. 11:00 – 16:00 hod. HONBA ZA POKLADEM
KARLA IV.
Zábavný den plný soutěží a překvapení pro děti v přírodním
parku Meandr Ohře
20. 9. 17:00 MIXÉR
Autorské čtení knihovnice a spisovatelky Ludmily Křivancové
z nové knihy Mixér v půjčovně l. p.
1. 9. – 31. 10. MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY VE
FOTOGRAFII
Výstava fotografií ve vstupních prostorách knihovny
PLÁŠŤ PRO KARLA IV.
Nejen návštěvníci knihovny mohou zanechat svou stopu
v historii a pomoci tak vytvořit rekordně dlouhý plášť pro
Otce vlasti před čítárnou MěK KV
Každé úterý SENIOR KLUB – posezení nad knihou pro
seniory od 13:30 hod.
I. P. Pavlova 7, informace na tel. č. 353 221 365/21, Bc.
Ludmila Křivancová
Každé úterý JÓGA PRO SENIORY pod vedením Mgr.
Marcely Luňáčkové od 14:15 hod.
Každé úterý od 15:30 do 16:10 HRAJEME SI POHYBEM – pro předškolní děti
Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační a pohybové
aktivity rodičů s dětmi ve věku 3-7 let. Kapacita je omezena,
předchozí domluva na tel. 353 221 365/27,
e-mail: k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.cz
Každý čtvrtek od 16:00 hod. ČTENÁŘSKÝ KLUB – určeno
pro děti 2. – 5. tříd
Informace na tel. č. 353 221 365/21, Bc. Ludmila Křivancová
Čtenářské kluby začínají druhý týden v září!!
VSTUP NA AKCE JE ZDARMA!

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
tel: 354 222 804, mobil: 736 514 048, www.knihovnakv.cz
Výstavy
A-klub Dvory:
1. 8. - 30. 9. JIŘÍ KUBÍK / FOTOGRAFICKÁ MAGIE
Velkoformátové fotografie vytvořené technikou digitální
montáže a fotografické postprodukce tzv. matte paintingu.
Součástí výstavy je i 2 m široký obraz Dark Matter

Centrální hala Dvory
1.9. – 27. 9. SVĚTLO MÉHO ŽIVOTA
Výstava fotografií dětí z Kliniky dětské hematologie a onkologie v Praze-Motol, které fotografují svět kolem sebe
a jeho návštěvníky..
Půjčovna pro dospělé
1.9. – 30. 9. ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU ANEB JAK ŽIL
KAREL IV.
Výstava k 700. výročí narození Karla IV.
Výstava knihovního fondu zaměřeného na Karla IV. a jeho
dobu. Všechny vystavené knihy si budou moci zájemci
okamžitě vypůjčit.
Kavárna Dvory
5. 9. – 26. 10. MALBA A KRESBA
Malby a kresby z dílny Ivany Sedláčkové.
Spektrum tvorby Ivany Sedláčkové: hedvábí, kresba,
malba, plastika
Žije a tvoří v Karlových Varech. Maluje na hedvábí a nejvíce
se věnuje hedvábným obrazům.
Pobočka Lidická
1.9. – 30. 9. OBRAZY
Výstava výtvarných děl Miloše Bárty.
Kurzy a semináře
Sál Dvory
LITERATURA VE FILMU II.
Biblio Karlovy Vary z. s. a Krajská knihovna Karlovy
Vary Vás zvou v rámci Univerzity volného času na další
přednášku Mgr. Martina Jirouška /významný filmový kritik,
publicista, novinář, znalec literárního a filmového hororu,
a také antikvář.
8. 9. Brazilští démoni
Pestrobarevný svět fantaskního filmu z exotické Brazílie.
Domov mnoha tajůplných přízraků, inspiroval fantazii spisovatelů i filmových tvůrců. Jedním z nich je José Mojica
Marins, režisér i herec, představitel ďábelského hrobníka
Zé do Caixão alias Joe Coffin.
21.9.
17:30 Tajemná Amazonie
Promítání filmu Maestra Ayahuasca o amazonských šamanech a tajemné liáně Ayahuasce. Po filmu bude následovat
povídání se scénáristou, kameramanem a režisérem
Vilamem Poltikovičem.
Rezervace vstupenek na: http://www.prednasky-psychologie.cz, E-mail: prednasky-psychologie@seznam.cz
Vzdělávací centrum – počítačová učebna
7. 9. BYTOVÝ DESIGN PRO AMATÉRY
16:30-18:30 hodin
Téma: KOUPELNA.
Lektorka: Dana Hribová – interiérový designér
Žije a pracuje v Karlových Varech. V jejím portfoliu můžete
nalézt mnoho realizací jednotlivých pokojů, bytů ale také
domů, kanceláří a restaurací.
Hlasité čtení
Pobočka Lidická:
7. 9.
18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; Alena
Zemančíková, čte Hanka Franková
vstup zdarma
21. 9. 18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů; Alena
Zemančíková, čte Hanka Franková
Pro seniory
Pobočka Lidická:
15., 29. 9. 10:00
LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad
seniorů. Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se
na Vás!
Herní klub
A-klub Dvory:
každý čtvrtek 15:00 HERNÍ KLUB
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských deskových her.
Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková hranice
není stanovena
Změna programu vyhrazena!

• KULTURNÍ SERVIS
ALŽBĚTINY LÁZNĚ
10. a 11. 9. Víkendový seminář Hormonální jógy
pro ženy dle Dinah Rodrigues – cvičení při potížích
s hormonální nerovnováhou.
17. 9. Seminář Tajemství ženského pánevního dna
cvičení pro zdravé svaly pánevního dna a na podporu
ženského zdraví. Lektorkou seminářŮ je Ing. Šárka
Vorlová, lektorka Školy pánevního dna. Více informací
na www.zivotemkezdravi.cz

FARMÁŘSKÉ TRHY
Pořádá KV City Centrum, Moskevská 21, Kar. Vary, www.
kvcity.cz
16. 9.
11:00 FARMÁŘSKÉ TRHY
Trhovci opět nabídnou před Městskou tržnicí své výpěstky
a regionální produkty. Tradiční akce, zahájená před šesti
lety, se těší velké oblibě. Další termíny famářských trhů:
21.10., 18.11. a 16.12. 2016.

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY
Hvězdárna Františka Krejčího, K letišti 144, Karlovy Vary
tel. 357 070 595, www.astropatrola.cz
PRAVIDELNÁ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ
Pravidelně každý pátek (kromě 30. 9. 2016)
LETNÍ OBLOHOU NA KŘÍDLECH LABUTĚ A ORLA
20:30 POHÁDKY S HVĚZDIČKOU
Kratší verze večerního pozorování vhodná pro rodiče
s dětmi od 5 do 9 let. Je laděn spíše pohádkově a odborná
astronomie zde není tak úplně na prvním místě.
21:30 LETNÍ NOČNÍ OBLOHA ODKRÝVÁ SVÁ TAJEMSTVÍ
Odbornější verze večerního pozorování vhodná pro děti
starší 10 let a dospělé. Program začíná v době, kdy je již
dostatečná tma, je laděn více odborně a hvězdárna zde
prezentuje výstupy svých měření a pozorování.
30. 9. 20:30 – 23:00 EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ 2016
Letošní téma – bezpečnost. Komentovaná prohlídka hvězdárny a prezentace odborných a vědeckých výsledků týmu
zapojených do mezinárodního projektu Ionozor. Hvězdárna
se připojuje k této celoevropské akci.
21:30 PŘEDNÁŠKA: ZEMĚ V OHROŽENÍ
Přednáší: Jaroslav Maxa, odborný pracovník hvězdárny.
Prezentace našeho vlastního výzkumu Jupiteru a měsíce Io,
představení možných souvislostí mezi tektonickými jevy na
Zemi a na měsíci Jupitera Io, představíme stanice SID MONITORU a také veřejnosti ukážeme, jak by bylo skvělé umět
předpovídat zemětřesení. Téma bezpečnosti nás zavede
i do oblasti meziplanetární hmoty, kde se dozvíme detaily
kolem nedávného Čeljabinského meteoritu a popíšeme
důležitost sledování pohybů těchto těles kolem Země...
NABÍDKA DENNÍCH PROGRAMŮ PRO VEŘEJNOST
SOBOTA 10. 9. a 1. 10. 2016
15:00 POHÁDKY S HVĚZDIČKOU
Program je vhodný pro rodiče s dětmi od 5 do 9 let. Je
laděn spíše pohádkově a odborná astronomie zde
není tak úplně na prvním místě. Návštěvníci si mohou
z programové nabídky vybrat co je zajímá.
17:00 120 MINUT ASTRONOMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
Odbornější verze předchozího programu vhodná pro děti
od 10 let a dospělé. Program je laděn více odborně a hvězdárna zde prezentuje výstupy svých měření a pozorování.
Návštěvníci si mohou z programové
nabídky vybrat co je zajímá.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA HVĚZDÁRNY
Možnost konání každý den v době od 8:30 do 20:00
v individuálně dohodnutý čas dle potřeby
objednavatele a to včetně svátků, sobot a nedělí, pro
skupinu alespoň tří osob. V případě menšího počtu
zájemců je prohlídka také možná, ale čas jejího začátku
nabídnou pracovníci hvězdárny dle svých
možností. Registrace je možná na čísle 357 070 595 nebo
prostřednictvím e-mailu hvezdarna.kv@gmail.com. Zde si
vše dohodnete individuelně.
EXKURZE PRO ŠKOLNÍ KOLEKTIVY
Pondělí – pátek 8:30, 9:45, 11:00

Registrace pro skupiny je nutná alespoň 8 dnů předem
telefonicky nebo e-mailem. Po jejím
provedení ještě požádáme o vyplnění závazné objednávky
na http://astropatrola.cz/exkurze. V jeden den
jsme schopni zajistit exkursi buď od 8:30 a 11:00 nebo
jen od 9:45. Důvodem je kapacita hvězdárny.
Exkurse přijímáme do počtu 50 osob, nad tento počet
rozdělujeme dle domluvy na dvě skupiny.
POBYTY S ASTRONOMICKÝM PROGRAMEM
Celoroční pobyty na hvězdárně umožňují skupinám třídám
rozšířit klasickou exkursi o pozorování
noční oblohy bez nutnosti se po jeho skončení odebrat
okamžitě domů. Možnost objednat pro školní
skupinu dětí ze základních škol. Od 1. 9. do 15.5. kapacita
jen 15 míst, od 16.5. do 31. 8. kapacita 35 míst.
ASTRONOMICKÉ KROUŽKY PRO DĚTI
Astronomické kroužky otvírá hvězdárna vždy od října do
května pro děti od 4. ročníků základní školy každoročně
v různých dnech a časech na Domech dětí a mládeže
z důvodů lepší dostupnosti. Bližší informace získáte na čísle 357 070 595 nebo prostřednictvím e-mailu hvezdarna.
kv@gmail.com.
ASTRONOMICKÁ ŠKOLA
Astronomickou školu a možnosti konzultací nabízíme všem
starším zájemcům a členům Astronomického klubu vždy
v pátek ve večerních hodinách. Bližší informace na čísle
357 070 595 nebo prostřednictvím e-mailu hvezdarna.
kv@gmail.com.
7. – 9. 10. 2016: ASTRONOMICKÝ VÍKEND PRO DĚTI
Astronomický víkend pro děti od 9 do 18 let. Možnost
přihlášení do 30. 9. 2016 sms prostřednictvím telefonu
777953421. Kapacita akce je 12 míst, na přihlášky bude
brán zřetel podle jejich pořadí. Minimální počet účastníků
je 6. Finální potvrzení účasti proběhne v pondělí 3. října
2016, kdy pořadatel účastníkům rozešle upřesňující SMS
s přesnými propozicemi.
Vstupenky na pořady je možno zakoupit v internetovém
předprodeji na www.astropatrola.cz.

RADIOKLUB OK1KVK
Školní 358/7, Karlovy Vary
krouzek@ok1kvk.cz, www.ok1kvk.cz
tel. 728762610 (akce pro mládež),
602258135 (akce pro dospělé)
Akce: každý čtvrtek 15:00 elektrokroužek pro mládež
(v sídle radioklubu)
soboty a neděle radioamatérská setkání
a soutěže v chatě radioklubu na Blatenském vrchu

ARMÁDA SPÁSY
Armáda spásy
Karlovy Vary, Nákladní 3
mobil: 737 215 399
e-mail: daniel_bisko@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz
Filmová kavárna (filmy s poselstvím) vždy první pátek
v měsíci
Bohoslužba každou neděli od 16:00 (Jugoslávská 16).

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
ÍRÁN – po stopách příběhů tisíce a jedné noci
kterou přednese Mgr. Nikola Šimandlová, Redaktorka
Českého rozhlasu Region a příležitostná cestovatelka
v pátek 16.9.2016 v 19:00 hodin na faře v Rybářích

BOHOSLUŽBY
Apoštolská církev
Karlovy Vary, Západní 63
mobil: 777 801 350
e-mail: ostrov@cirkevbezhranic.eu
web: www.cirkevbezhranic.eu
Bohoslužba - každá sudá neděle od 10:00
Bratrská jednota baptistů
Karlovy Vary, Závodu míru 42/112

telefon: 353 565 095
e-mail: bjbkvary@gmail.com
web: www.karlovyvary.bjb.cz
PRAVIDELNÉ VEŘEJNÉ AKCE:
Studium Bible každou středu od 18:30
Dorost každý pátek od 16:00
Bohoslužba každou neděli od 9:30
Církev adventistů sedmého dne
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49, mobil: 736 541 998
e-mail: martinlindtner@seznam.cz, web: karlovyvary.
casd.cz
Bohoslužby: každou sobotu od 9:30, odpolední program
od 14:00Klub Pathfinder: středa 16:30 - 18:00Studium
Bible: středa 17:00 - 18:00Mládež: pátek 17:15 - 18:30
Církev bratrská
Karlovy Vary, Bulharská 29 A
telefon: 353 224 249, mobil: 732 957 261
e-mail: karlovy.vary@cb.cz,
web: www.cb.cz/karlovy.vary/
Poradna v pondělí 19:00 – 21:00
Dětský klub AWANA v úterý 16:30 ve sborovém domu
Biblické večery ve čtvrtek 19:00
Setkání mládeže v pátek 18:00 hod.
Bohoslužba (současně i pro děti) každou neděli od 9:30.
Centrum buddhismu Diamantové cesty
Karlovy Vary, Jaltská 15, 4. patro
telefon: 602 627 120, 777 712 677
Církev českobratrská evangelická
telefon: 724 152 480, e-mail: karlovy-vary@evangnet.
cz
web: karlovy-vary.evangnet.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:15
Biblická hodina každý čtvrtek od 17:00
Církev československá husitská
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
telefon: 353 235 849, 353 224 132, fax 353 227 804,
e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
Kostel sv. Petra a Pavla (Za Puppem)
Bohoslužby každou neděli od 10:00
Křesťanské sbory
Karlovy Vary, Zahradní 898/33, telefon: 353 825 624
e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz
web: www.krestsbor-kv.cz
Studium Bible ve středu od 19:00
Bohoslužba každou neděli od 14:00
Římskokatolická církev
Farnost Stará Role, Kostelní 341/1
web: www.farnoststararole.cz
telefon: 353 549 017,
e-mail: vladmu@tiscali.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:00
Farnost u kostela Povýšení sv.Kříže - Rybáře,
Náměstí 17.listopadu 350/4,
telefon 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybáře,
Bohoslužba - každé úterý od 18:00
Bohoslužba - každou neděli od 8:30
Farnost u kostela sv. Máří Magdalény
náměstí Svobody 217/2
telefon: 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz
Bohoslužba - každé pondělí od 8:30
Bohoslužba – každou středu od 17:00
Bohoslužba – každý čtvrtek od 17:00
Bohoslužba – každý pátek od 17:00
Bohoslužba – každou sobotu od 17:00
Bohoslužba – každou neděli od 10:00 a od 17:00
Řeckokatolická církev
Farnost u kostela sv.Ondřeje
Ondřejská 2
www.reckokatolikkv.estranky.cz
tel. 731619671
Bohoslužby:
každou sobotu v 10.00 hod.
každou neděli v 10.00 hod.
církevní svátky v pracovních dnech v 18.00 hod.
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Program 21. Karlovarského folklorního festivalu

PROGRAM
Úterý 6. 9. 2016
17.00 h. Mariánské Lázně - Hlavní lázeňská kolonáda
FESTIVAL VÁS BAVÍ - pořad zahraničních souborů ve
městech Karlovarského kraje
19.30 h. Karlovy Vary Hotel Imperial
WONDERFUL INDONESIA - jediné celovečerní vystoupení
indonéského tanečního souboru v Čechách
Středa 7. 9. 2016
19.30 h. Františkovy Lázně - Divadlo B. Němcové
FESTIVAL VÁS BAVÍ - pořad zahraničních souborů ve
městech Karlovarského kraje
Čtvrtek 8. 9. 2016
15.00 h. Ostrov - prostranství před Domem kultury
Ostrov
ROZTANČENÉ LÉTO V OSTROVĚ pořad zahraničních
souborů
19.30 h. Jáchymov - Kulturní dům
FESTIVALOVÝ VEČER - pořad zahraničních souborů
Pátek 9. 9. 2016
10.00 h. Karlovy Vary - LH Thermal Velký sál

SVĚT TANČÍ - pořad pro základní a střední školy, zadané
představení
16.30 h. Karlovy Vary - scéna před LH Thermal
FESTIVAL JE TU! pozvánka na pořady 21. KFF
20.00 h. Karlovy Vary Lázeňská léčebna Mánes
FOLKLORPÁRTY - společná zábava pro účinkující
a návštěvníky KFF
Sobota 10. 9. 2016
9.00 h. Sokolov - Staré náměstí
ŽIJÍ S NÁMI pořad v rámci Dnů národnostních menšin
10.00 h. Karlovy Vary - scéna před LH Thermal
ŽIJÍ S NÁMI pořad v rámci Dnů národnostních menšin
14.00 h. Karlovy Vary - Interaktivní galerie Becherova
vila
HUDEBNÍ DOSTAVENÍČKO S DR. BURACHOVIČEM aneb
po roce opět folklor v Becherově vile
14.00 h. Karlovy Vary - prostranství před Hlavní
poštou
ZÁBAVA NA JARMARKU - výuka lidových tanců pro
veřejnost
15.00 h. Karlovy Vary - prostranství před Hlavní
poštou
ŽIJÍ S NÁMI pořad v rámci Dnů národnostních menšin
15.00 h. Bečov nad Teplou Zámecké zahrady
KONCERT V ZAHRADÁCH
16.00 h. Karlovy Vary - od Vřídelní kolonády k LH
Thermal
SLAVNOSTNÍ KROJOVANÝ PRŮVOD
19.30 h. Karlovy Vary - LH Thermal - Velký sál
FESTIVALOVÝ GALAPROGRAM - hlavní pořad KFF
Neděle 11. 9. 2016
9.30 h. Karlovy Vary - Tržní kolonáda
SNÍDANĚ U PRAMENŮ - jedinečná možnost posnídat
s účinkujícími 21. KFF
10.30 h. Karlovy Vary - lázeňské kolonády
ZPÍVÁNÍ U PRAMENŮ - koncerty souborů na lázeňských
kolonádách
12.30 h. Loket - Přírodní amfiteátr Loket a přilehlý
park
FOLKLORNÍ STEZKA - zábavně-naučný program pro děti
13.30 h. Loket - prostranství před Městským úřadem

Loket
POZVÁNKA DO AMFITEÁTRU
14.30 h. Loket - Přírodní amfiteátr Loket
MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ ODPOLEDNE V LOKTI závěrečný pořad KFF
Doprovodný program a pořady v rámci KFF
7. - 11. 9. 2016
Karlovy Vary - prostranství před
LH Thermal a Hlavní poštou
JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
9. - 11. 9. 2016
Karlovy Vary - prostranství před
GH Pupp
POŘADY NA PODZIMNÍCH PORCELÁNOVÝCH SLAVNOSTECH
9. - 11. 9. 2016
Karlovy Vary - lázeňské kolonády
LIDEM PRO RADOST - pořady na lázeňských kolonádách
v Karlových Varech

Folklorní soubor Dyleň úspěšně reprezentoval na Blízkém východě
Členové karlovarského souboru písní a tanců Dyleň
se před několika dny vrátili z Mezinárodního folklorního festivalu, který je pořádán v severokyperském
městě Iskele. V soutěžní části této folklorní přehlídky
označené prestižní značkou C.I.O.F.F. dosáhli hned
dvou ocenění. Úspěšně tak završili sérii tří po sobě
jdoucích zahraničních zájezdů, během kterých vystoupili nejen v Severokyperské turecké republice,
ale i v izraelském Eilatu.
Již po jedenadvacáté se v severokyperském městě
Iskele uskutečnil Mezinárodní folklorní festival organizovaný pod hlavičkou prestižní mezinárodní asociace folklorních festivalů C.I.O.F.F., která je definována Organizací Spojených Národů pro vzdělávání,
vědu a kulturu, UNESCO. Karlovarský soubor písní
a tanců Dyleň se této folklorní přehlídky zúčastnil
již po druhé. Vedle něj na festivalu vystoupily soubory z Kanady, Filipín, Kolumbie, Bulharska, Turecka
a Severního Kypru. V soutěžní části přehlídky si vy26
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stoupení souboru Dyleň vysloužilo hned dvě ocenění
– Cenu města Iskele a Cenu tisku. Vedle tanečních
výkonů tento vícegenerační soubor na Kypru zaujal
také vlastní lidovou dudáckou muzikou.
Severní Kypr však není jedinou blízkovýchodní zemí,
do které karlovarský folklorní soubor v posledních

letech zavítal – loni soubor vystoupil v izraelském
Eilatu, partnerském městě Karlových Varů. „Zájezdy
tohoto typu nás vždy těší, jelikož jde velmi často o výměny – z míst, kam Dyleň zavítá, k nám následně
často přijíždějí soubory vystupovat na Karlovarském
folklorním festivalu, který každoročně organizujeme
o prvním zářijovém víkendu. Takto u nás předloni vystoupil eilatský pěvecký sbor a letos se můžou diváci
těšit právě na jeden ze severokyperských folklorních
souborů,“ říká Lubor Hanka, vedoucí SPaT Dyleň.
„Jezdit do zemí Blízkého východu se nebojíme, ba
právě naopak!“ odpovídá s úsměvem na otázku, zda
měl soubor před cestou nějaké obavy. „Jedno z nejdůležitějších poslání folklorních festivalů po celém
světě je sbližování kultur a tradic lidí z různých zemí.
Na Kypru jsme navázali mnohá přátelství se soubory
z Kanady, Kolumbie nebo Turecka a věříme, že stejně
příjemná atmosféra bude panovat i na našem Karlovarském folklorním festivalu,“ dodává Lubor Hanka.

• SPORT

Věra Ježková získala tři medaile
na Mistrovství republiky v silniční cyklistice

SKAUTSKÉ SPORTOVNÍ ODDÍLY
Junák - český skaut,
přístav ORION Karlovy Vary, z. s.
www.pristavorion.cz,
kapitán přístavu Jiří Kučera, tel.: 728 109 793,
hvezdar@pristavorion.cz
Do skautských oddílů přijímáme děvčata
a chlapce, kteří mají zájem o všestranný rozvoj
svých schopností při pestrých aktivitách skautské činnosti.

Koncem července a v srpnu byly uspořádány ve
Svijanech a v Sokolově vrcholné závody Extraligy
Masters v silniční cyklistice. Věra Ježková z TJ Slavia Karlovy Vary přivezla z Mistrovství České republiky tři medaile.
První a hned zlatou medaili získala poslední červencový víkend na náročné 36-ti kilometrové kopcovité
trati. „Před startem nás postihla prudká průtrž mračen, takže jsem měla obavy z případných pádů ve
sjezdech“. Její obavy byly oprávněné. Olympijské
hry v Riu zažily řadu nebezpečných pádů v prudkých sjezdech cyklistů světové úrovně, které končili
zlomeninami klíčních kostí a otřesem mozku. „Naštěstí se počasí v průběhu závodu umoudřilo a vše
nakonec dopadlo skvěle“, radovala se po zisku první medaile. Vyčerpání v její tváři při dojezdu do cíle
v náročném stoupání dokumentuje snímek z tohoto
mistrovského závodu.
Další víkend ve dnech 6. a 7. srpna se odehrávala
další část mistrovských závodů na 18-ti kilometrové trati směrem od nájezdu z obce Černý Mlýn
směrem na Kynšperk a zpět. „Po náročném silničním závodě jsem se během týdne už jen lehce vyjížděla z únavy. Ani se to nedalo nazvat tréninky, které

jinak absolvuji k večeru po práci a hlavně o víkendech“, sdělovala se zaujetím tato stále vitální žena,
vykonávající náročné povolání na Státním fondu
životního prostředí ČR. Její úsilí dokumentuje druhý snímek, které bylo nakonec odměněno ziskem
bronzové medaile v časovce jednotlivců a druhý
den pak stříbrnou medailí v časovce dvojic.
„Ve dvojici jsem jela s Jarkou Mojžíšovou z Podbořan, kde jsem kdysi s cyklistikou začínala. Sezona
se mi velmi vydařila a nyní budu pokračovat v přípravě na Olympijské hry Masters, které se budou
konat koncem dubna příštího roku na dalekém Novém Zélandu v Auclandu“.
Věra totiž před čtyřmi lety získala na tomto prestižním vrcholném sportovním podniku v Itálii na
velodromu Francone stříbrnou medaili, takže motivaci k dalšímu tréninku má obrovskou. „Nyní budu
převážně trénovat na dráhovém kole (kolo bez brzd
a přehazovačky – pozn. red.) maximální rychlost
a dynamickou sílu, což jsou pevné starty, spurty do
kopce a intervalový trénink“. Jejím „velodromem“
je málo frekventovaná silnice u obcí Sadov a Lesov,
kde bude nyní velmi často k vidění. Přejeme jí hodně štěstí.

Klubovna Tašovice - U Brodu 134:
Alnitak - oddíl vodních skautů a skautek, kapitánka oddílu Ivana Hluchá, tel.: 775 167 435,
watuka@pristavorion.cz
Mintaka - oddíl vodních skautů a skautek,
kapitán oddílu Petr Zeman, tel.: 775 304 822,
huntka@pristavorion.cz
Mikan - dívčí pěší oddíl skautek, vůdkyně oddílu
Alena Skuhrovcová, tel.: 602 171 823, brepta@
pristavorion.cz
Klubovna Rybáře - nám. 17. listopadu 4:
Rigel - chlapecký křesťanský oddíl vodních
skautů, kapitán oddílu Michael Vaněček,
tel.: 734 642 248, vendy@pristavorion.cz

TURISTIKA
Naše zářijové trasy:
3. 9.		
Slavkovský les:
		
Z Lobezského údolí na Kladskou
a do M. Lázní
10. 9.		
Krušné hory:
		
Jelení hřbet a Vlčiny 		
Krušné hory:
		
Jelení hřbet a Vlčiny
17. 9.		
Kraslicko:
		
Po stopách zajateckého tábora
Jindřichovice
24. 9.		
Pohoří Džbán:
		
Z Panenského Týnce do Krušovic
přes klášter Ročov
28. 9.		
Krušné hory:
		
Památné stromy na Jáchymovsku

TJ Slovan - cvičební rozvrh 2016/2017
oddíl

místo

den

hodina

zahájení/zápis

rodiče s dětmi 2 - 4 roky

ZŠ Poštovní

pondělí

17,00-18,00

14.9.

předškolní děti 4 -7 let

ZŠ Poštovní

pondělí

18,00-19,00

14.9. / zápis 7.9.

žákyně

ZŠ Dukla

pondělí, čtvrtek

17,30-19,00

14.9.

ženy I.

ZŠ Dukla

pondělí, čtvrtek

19,00-20,00

14.9.

ženy II.

ZŠ Dukla

úterý

19,30-21,00

15.9.

ženy III.

SPgŠ

středa

20,00-21,00

17.9.

starší ženy

SPgŠ

středa

19,00-20,00

17.9.

joga I.

ZŠ Dukla

úterý

16,30-18,00

15.9.

joga II.

ZŠ Dukla

úterý

18,00-19,30

15.9.

joga III.

ZŠ Dukla

čtvrtek

16,30-18,00

17.9.

muži mladší

ZŠ Poštovní

středa

18,00-19,00

16.9.

muži starší

ZŠ Poštovní

středa

19,00-20,00

16.9..

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.
Klub českých turistů, odbor Slovan Karlovy Vary,
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz;
tel: 603 209 270
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SOS dětské vesničky rozšiřují programy
primární prevence do Karlovarského kraje
SOS dětské vesničky zahájily na školách v Karlovarském kraji projekt Tak snadno se to nepozná
zaměřený na prevenci násilí na dětech. Během
května a června proběhlo na základních školách
v Karlových Varech celkem 15 seminářů, jejichž
prostřednictvím bylo osloveno téměř 294 dětí. Cílem
projektu bylo upozornit děti i pedagogy na problematiku násilí páchaného na dětech a informovat je
o tom, co mají v případě potřeby udělat a na koho
se můžou obrátit.
Projekt je součástí kampaně Tak snadno se to
nepozná, kterou SOS dětské vesničky odstartovaly
už v roce 2014 a která se zaměřuje na informování
široké veřejnosti o problému týrání a zneužívání
dětí. Do 1. a 2. tříd čtyř karlovarských základních
škol docházejí speciálně vyškolení lektoři, kteří vedou interaktivní semináře. Děti se při nich dozvídají,
jaké nebezpečné a ohrožující situace můžou nastat,
která místa jsou pro ně potenciálně nejrizikovější

a jak se případně bránit. Lektoři využívají modelové
situace, aby dětem názorně vysvětlili problematiku
ve formě přiměřené jejich věku.
Jen za poslední tři roky bylo v České republice
nahlášeno více než 25 000 případů zneužívání, zanedbávání a týrání dětí. Odhady odborníků se však
shodují na tom, že odhalený je pouze každý desátý.
Jakákoli forma násilí na dětech má ničivé účinky
na jejich budoucí život a zároveň zásadně ovlivňuje
formování jejich osobnosti. Je prokázána souvislost
mezi týráním a následným rozvojem duševních onemocnění. Existuje spojitost mezi násilím a rizikovým
sexuálním chováním, objevují se i důkazy o vazbě
na rozvoj obezity a dalších nepřenosných nemocí.
„Každé fyzické či psychické násilí páchané na
dítěti má vážné následky. Většina případů se přitom
nikdy neodhalí. Je naší povinností udělat vše pro
to, aby se děti s žádnou formou násilí nesetkávaly. Nejjednodušší cestou prevence je osvěta, jak

mezi dospělými, tak i mezi dětmi. Díky projektu
TAK SNADNO SE TO NEPOZNÁ můžeme zasáhnout
poměrně velkou část populace a doufáme, že
i mnohým dětem pomoci,“ říká národní ředitelka
SOS dětských vesniček Jindra Šalátová.
„Projekt jsme zatím realizovali v Praze a Karlových
Varech. V budoucnu bychom ho rádi rozšířili i do
dalších základních škol v jiných krajích,“ říká Marcela Bočanová, metodička programového oddělení
SOS dětských vesniček.
Projekt osvěty na školách se realizuje s finanční
podporou Statutárního města Karlovy Vary.
Jana Pěchová, specialistka externí komunikace
Tel.: +420 775 720 253;
email: jana.pechova@sos-vesnicky.cz
Dagmar Roučková, regionální ředitelka SOS dětské
vesničky, Karlovy Vary
Tel.: +420 775 720 253;
email: dagmar.rouckova@sos-vesnicky.cz

Centrum zdraví v areálu Světa záchranářů

Dopolední provoz je určen vzdělávání dětí a žáků
mateřských, základních a středních škol a to vždy od
8 do 12 hodin. Probíhají zde zdarma tyto programy:
Svět zdraví
Svět bezpečí
Svět ohně
Svět rizik
Mimořádné události
Dopravní výchova
Odpoledne je otevřeno pro veřejnost – každý všední
den a v sobotu vždy od 13 do 17 hodin (v zimním
období)
V rámci této provozní doby můžete využít moderní
dopravní hřiště se semafory, nebo se jen tak projít
po areálu a dozvědět se celou řadu zajímavých
informací.
NOVINKA! V provozu je úplně nové dětské hřiště
a připravili jsme pro vás záchranářskou stezku, při
které plníte úkoly a dozvíte se spoustu užitečných
věcí.
VSTUPNÉ: Dospělí: 30 Kč, Děti do 18 let v doprovodu dospělé osoby: 10 Kč, Půjčovné kolo/odrážedlo:
20 Kč
Půjčovné helma: 10 Kč
28
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Ve Světě záchranářů je možné využít i nabídku
Vzdělávacích programů "na klíč", kde je nutné se
předem domluvit na podmínkách programu dle jeho
personální a materiální náročnosti.
Přihlášky na kurzy a další podrobnosti jsou uvedeny
na našich stránkách www.svetzachranaru.cz
Máte-li jakýkoli dotaz, pak se neváhejte na nás obrátit na telefonních číslech: 608 953 862, 777 572 576,
případně na email: info@zachrannykruh.cz. Jsme
rovněž na Facebooku jako „Svět záchranářů“.
KDE NÁS NAJDETE: Areál Svět záchranářů se nachází
za KV Arenou hned vedle nové míčové haly, Západní
ulice 1822, Karlovy Vary
Přihlášky na kurzy a další podrobnosti jsou uvedeny

na našich stránkách www.svetzachranaru.cz
Máte-li jakýkoli dotaz, pak se neváhejte na nás obrátit na telefonních číslech: 608 953 862, 777 572 576,
případně na email: info@zachrannykruh.cz. Jsme
rovněž na facebooku jako „Svět záchranářů“.

• INZERCE

30 LET VÝROČÍ ALBA HODINA SLOVENČINY

23 / 09 / 2 016
KARLOVY VARY
KV ARÉNA
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY

SOUTĚŽ
o 6x
1000,-Kč!
sprava85.cz
MODERNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Soutěžní křížovka o 6000 Kč na tento měsíc se správou nemovitostí, která za méně peněz nabízí více služeb, správa85.cz.
Správné odpovědi posílejte do 14.9.2016 na email info@sprava85.cz. Šest vylosovaných výherců si mezi sebou rozdělí částku 6000 Kč (6 x 1000 Kč).
Výherce zveřejníme dne 16.9.2016 na www.sprava85.cz a na našem facebookovém profilu. Víte, že u Správa85 platíte pouze 85 Kč/byt/měs.?

Obecní živnostenský úřad
Ing. Soňa Hacklová
353 118 691, U Spořitelny 2
s.hacklova@mmkv.cz

Odbor kancelář primátora
Alena Pokorná – pověřená řízením odboru
353 118 470, Moskevská 21
a.pokorna@mmkv.cz

Odbor technický
Ing. Eva Pavlasová
353 118 242, Moskevská 21
e.pavlasova@mmkv.cz

Odbor památkové péče
Antonín Haidlmaier
353 118 774, U Spořitelny 2
a.haidlmaier@mmkv.cz

Odbor dopravy
Mgr. Lenka Kůsová
353 118 257, Moskevská 21
l.kusova@mmkv.cz

Odbor majetku města
Ing. Jaroslav Cícha
353 118 241, Moskevská 21
j.cicha@mmkv.cz

Odbor vnitřního auditu a kontroly
JUDr. Ing. Josef Bečvář
353 118 336, Moskevská 21
j.becvar@mmkv.cz

Odbor kancelář tajemníka
PhDr. Filip Lepík
353 118 415, Moskevská 21
f.lepik@mmkv.cz

Odbor financí a ekonomiky
Ing. Kamil Kastner
353 118 340, Moskevská 21
k.kastner@mmkv.cz

Odbor strategií a dotací
Ing. Pavlína Stracheová
353 118 163, Moskevská 21
p.stracheova@mmkv.cz

Odbor vnitřních věcí
Ing. Jindřiška Gallová
353 118 284, Moskevská 21
j.gallova@mmkv.cz

Odbor informačních technologií
Petr Vaňkát
353 118 141, Moskevská 21
p.vankat@mmkv.cz

Odbor právní
Mgr. Vojtěch Burda
353 118 227, Moskevská 21
v.burda@mmkv.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Stanislav Průša
353 118 735, U Spořitelny 2
s.prusa@mmkv.cz

Úřad územního plánování
a stavební úřad
Ing. Ladislav Vrbický
353 118 516, U spořitelny 2
l.vrbicky@mmkv.cz

Odbor rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl
353 118 241, Moskevská 21
d.riedl@mmkv.cz

Odbor kultury, školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
3535 118 270, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz

Odbor sociálních věcí
Bc. Jana Reischlová – pověřená řízením odboru
353 118 561, U Spořitelny 2
j.reischlova@mmkv.cz,
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krl° ZÁŘÍ

• INZERCE

ANGLIČTINA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
• vyučují vysoce kvaliﬁkovaní čeští lektoři a rodilí mluvčí
• malé počty studentů v kurzech; individuální kurzy;
přípravy na zkoušky; maturitu…aj.
• OBLÍBENÁ ANGLICKÁ ŠKOLIČKA „KIDS CLUB“ pro děti 3-6let
• kurzy přímo v mateřských a základních školách
• vlastní unikátní výukové materiály pro děti s doložkou MŠMT
• přihlášky na nový školní rok na www.wattsenglish.cz

Jazykové centrum Wattsenglish
Ondříčkova 34, K. Vary, 773 122 000
k.vary@wattsenglish.com
Kurzy pro dospělé: info na j.witney@wattsenglish.com; 777 325 586

Investice do vzdělání se vyplatí,
za námi jsou výsledky znát!
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novinky v omlazení pleti a léčbě křečových žil

tip asklepion
Revoluční novinka v omlazení i léčbě:
biostimulace medelisol
Nová generace biostimulačních laserů vaší pokožce přináší
ještě větší výkonnost, a tedy lepší účinky při omlazení léčbě
akné, vyhlazení strií i urychlení hojení po chirurgických
zákrocích a úrazech. Skvělých výsledků dosahujeme při
kombinaci s originální Laserovou gelovou maskou Asklepio!
modeRní léčba křečových žil je šetRná
a přitom vysoce účinná
Cévní chirurgové Asklepionu kombinují nejmodernější
metody – laserovou ablaci, sklerotizaci s použitím metody
Clarivein i nejnovější lepidlo na žíly tak, abyste byli
po operaci již 2. den fit! Bez bolesti a dlouhého nošení
kompresních punčoch.
„90 % úspěšnosti ošetření závisí na způsobu
provedení a zkušenostech lékaře.“
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.,
majitel Asklepionu

asklepion - laser and asthetic medicine, www.asklepion.cz,
Hotel Bristol, Sadová 19, Karlovy Vary, +420 353 344 557-8
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