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K.Vary – Olšová Vrata zakázka číslo:
2014100

NOVIN
KA 

pozemek 
cena: 320 Kč/m²
Uložte své peníze do pozemku! Pozemek navazuje na 

zástavbu RD, nyní využitelný jako hospodář.plocha 

(farma, koně…). V  budoucnu předpoklad k  za-

stavění. Krásná příroda. Dosah MHD. IS – vodovod, 

kanalizace, plánovaná výstavba plynovodu, elektrika 

v dosahu. Plocha 1.222m²

K.Vary – Horní Drahovice zakázka číslo:
20140103

byt 
cena: 720.000 Kč
Stojí za Vaši pozornost! Slunný byt 1+1, 1.patro, v po-

dílovém spoluvlastnictví. Původní stav. Z oken výhled 

do zeleně. K bytu náleží sklepní kóje a užívat lze bal-

kon. Dům je panelový, nízkopodlažní, zateplený s plas-

tovými okny. Nízké náklady. ul.Maďarská,  UP 36m².

K.Vary – Horní Drahovice zakázka číslo:
2014071

NOVIN
KA

½ Vila
cena: 6.000.000 Kč
Prodej dvou bytů 3+1 ve 2. a 3.patře dobové vily se 

zahradou. Tichá slepá ulice plná zeleně, nedaleko 

dvou středních škol a lázeňských lesů. Objekt je sta-

vebně ve výborném stavu se zachovalými původními 

prvky a nevyžaduje nutné investice do rekonstrukce. 

V ceně je garáž. ul.Anglická, UP 160m².

K.Vary - Rybáře zakázka číslo:
2014109

byt
cena: 1.090.000 Kč
Vše kousek od domu! Útulný byt 2+1 v  cihlovém 

domě s  výhledem do parku. 2.patro bez výtahu.  

Plastová okna, parkety, vestav. skříně, komora. Vý-

borný stav. Obchody, MHD, do centra 5 minut. ul. 

Majakovského, UP 54m²  + sklep.

Lesov u K.Var zakázka číslo:
2014098

rodinný dům 
cena: 3.800.000 Kč
Změňte svůj život! Nabízíme RD 5+1 s rozlehlým po-

zemkem a hospodářskými stavbami. 8 min. do cen-

tra KV. Klidné místo na okraji obce. V místě obchod, 

pošta, autobus. Dům je z větší části zrekonstruován. 

Pozemky jsou dle ÚP zastavitelné. UP 190m², poze-

mek 4.246m².

Háje zakázka číslo:
2014089

rekreační chata
cena: 880.000 Kč
Prodej rekreačního objektu v  malebném čistém 

prostředí. Slepá ulice, klidné, nerušené místo. Jen 

dva sousedé. Okouzlující výhled. Chata má zděné 

přízemí, 1.patro a podkroví je dřevěné. Obecní voda 

a kanalizace. Příjezd po nezpevněné komunikaci. UP 

90m², pozemek 251m².

K.Vary – Stará Role zakázka číslo:
2013031

komerční objekt
cena:  990.000 Kč
Prodej výrobní či skladové haly na vlastním pozem-

ku. Strategické místo. Hala je plechová na podezdív-

ce s vjezdovými vraty v průmyslové a obchodní zóně 

na okraji města. Inženýrské sítě – elektřina, kanali-

zace, vodovod.  Objekt momentálně bez vytápění. 

UP 250m².

K.Vary – Doubí zakázka číslo:
2013098

rodinný dům 
cena: 3.499.000 Kč
Pro šikovné ruce! Novostavba RD k dokončení s pozemkem. 

Vilová čtvrť navazující na CHKO Slavkovský les. Dům je zdě-

ný, dvoupodlažní 5+1. K  dokončení – rozvody elektřiny, 

vytápění, povrchové úpravy podlah a stěn, dveře a zárub-

ně. ul.Svatošská, UP 225m², pozemek 863m².

K.Vary – Tuhnice zakázka číslo:
2014092

byt 
cena: 2.990.000 Kč
Krásné místo 30  m od vody, přízemní chata 2+1 

k  celoročnímu užívání s  kompletním vybavením 

ve velmi dobrém stavu. Kachlová kamna. Vlastní 

studna. Udržovaná zahrada, parkování. UP 30  m², 

pozemek 372 m².

Hory u Jenišova zakázka číslo:
2014005

pozemek
cena: 700.000 Kč
Místo, které oceníte! Pozemek s  kouzelným výhle-

dem na Krušné hory k výstavbě RD. 12 minut z centra 

města.  Klidné, romantické místo v mírné zástavbě. 

Pravidelné autobusové spojení (Sokolov-KV). Odha-

dované náklady na kompletní zasíťování - 100.000,-

Kč. Plocha 1.818m².

K.Vary – Rybáře zakázka číslo:
2014087

kanceláře
cena: 6.650 Kč/měs.
Pronájem dvou kanceláří v 1. patře na „viditelném“ 

místě u  hlavní komunikace, nedaleko centra měs-

ta. Jsou vybaveny novějším nábytkem, telefonními 

přístroji a KLIMATIZACÍ.  Na fasádu domu lze umístit 

poutač.  Zajištěno jedno parkovací stání v těsné blíz-

kosti. ul.Sokolovská, UP 35m².

SLEVA

Olga Vrt áčková
739 527 609 Regina Dostálová

774 930 139Mirka Čiháková774 025 415
Petra Michlíková777 093 232

te le fon :  602 145 144           e -mai l :  real i t y@loyd.cz            web:  w w w.loyd.cz

NOVIN
KA

NOVIN
KA 

SLEVA

K.Vary – Drahovice zakázka číslo:
1408

byt
POPTÁVKA
Pro starší manželský pár hledáme byt v  panelovém 

i cihlovém domě v Horních Drahovicích. 

Dispozice 2+1 nebo 3+1.

 Volejte 777 093 232.

Prodej mezonetového bytu vel. 3+1 se suterénním 

1+1. Park před domem, velmi klidné místo. Byt je 

situován ve zvýš.přízemí zrekonstruovaného zděné-

ho domu. Stylový byt s atypickým půdorysem, pro-

storné místnosti, vyšší stropy, zasklená lodžie. Byt je 

slunný a tichý. ul.Bečovská, UP 131m².

NOVIN
KA

NOVIN
KA 
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s náměstkem primátora
Jaroslavem Růžičkou

O opravách a rekonstrukcích komunikací 

v našem městě se mluví často. Zajímalo by mě, 

zda také u městské zeleně došlo k nějakým 

změnám?

Profesně jsem ekolog, takže odpověď je zřejmá.  
Při mém nástupu do funkce nebyly, bohužel, 
dostatečně zpracovány projekty na sadové úpravy. 
Přesto jsme za uplynulé tři roky nezaháleli. Kromě 
údržby stávajících ploch zeleně se upravila a vy-
bavila mobiliářem část parku ve Šmeralově ulici, 
zrevitalizovala se náves v Tašovicích na základě 
požadavku místních obyvatel, první etapou se 
upravil park Politkovské v ulici Krále Jiřího, v rámci 
revitalizace veřejných prostor Staré Role byly zrea-
lizovány či upraveny parky ve Dvořákově, Truhlář-
ské a Karlovarské ulici, rovněž tak ve vnitrobloku 
ulice Závodu míru.  S pozitivním ohlasem se 
setkala i obnova Třešňovky pod Hůrkami a v okolí 
mateřské školy na Krymské ulici. Průběžně probí-
hají výsadby alejové zeleně po celém městě.

To byly ukončené akce, jsou nějaké živé 

projekty?

I když jsme limitováni fi nančními možnostmi, tak 
se v současné době realizuje obnova parku v okolí 
kostela sv. Urbana, probíhá revitalizace porostů 
Drahovického hřbitova a okolí krematoria v Rybá-
řích. Zároveň fi nišuje úprava dendrologické stezky, 
která se vine parky v lázeňském území. Zahajuje 
se obnova třešňového sadu v Doubí.  Projektově 
se připravuje záměr vybudování sítě lesoparků ve 
městě - v lokalitách Na Milíři (nad Richmondem), 
Radler (Sedlec), Na Šlemu (Rybáře) a Pod Jízdár-
nou (Dvory). Zpracovaly se projekty, které budou 
realizovány v roce 2015.

Na co se tedy můžeme těšit?

V příštím roce se zrekonstruuje park za Lido-
vým domem, budou obnoveny plochy zeleně ve 
vnitrobloku v Okružní ulici a mezi ulicemi Fibichova 
a Janáčkova. Na veřejnou zeleň budou upraveny 
bývalé hřbitovy v Sedleci a Olšových Vratech. 
Připravujeme 2. etapu rekonstrukce parku ve 
Šmeralově ulici a ve vnitrobloku mezi Moskevskou 
a Krymskou, snad se podaří i zřízení odpočinkové 
zóny v ulici Konečná. A samozřejmostí by měla 
být i pravidelná údržba zelených ploch a obnova 
alejových porostů podél komunikací.

 Děkujeme za rozhovor

• ROZHOVOR MĚSÍCE
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KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY

MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY

ČÍSLO 10/2014 • ROČNÍK XIX • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

01 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY je pracovnice 
podatelny magistrátu Martina Veselá při čištění 
a přelepování státního znaku volební urny. Do za-
čátku voleb projde každá z 50 schránek ve městě 
kontrolou. Pro Martinu to budou již druhé volby, 
které pomáhá připravovat.

07 AUDIT NENAŠEL ŽÁDNOU CHYBU při výstavbě 
krytého plaveckého bazénu, lávky ani parkoviště.
Bazénové centrum u KV Areny se stavělo od března 
2011 do září 2012. Letos 14. března v něm zahájilo 
ministerstvo fi nancí již druhý audit.

09 PROJEKT OBNOVY ALŽBĚTINÝCH LÁZNÍ

nabízí omlazovací kúru pro poslední z původních 
šesti balneoprovozů, který zůstal v majetku města. 
Slibuje oprášit zašlý lesk paláce, který dostal roku 
1906 jméno po císařovně Alžbětě, nazývané Sissi.

11 NA SEZNAM SLEDOVANÝCH STAVEB

jsme zapsali europrojekt Hofské lesoparky, díky 
kterému vzniká v Rybářích u kostela sv. Urbana 
oáza zeleně. Výsledkem projektu bude revitalizace 
celkem čtyř lesoparků v katastru města.

12 BĚHEM LETOŠNÍHO 47. TOURFILMU je šance 
podívat se při sledování některého z 500 fi lmů na 
Aljašku nebo do perly Arábie Maroka. Dva z cesto-
vatelů, kteří přijdou besedovat, vám představíme 
v rubrice KRL.

14 HVĚZDA JAZZFESTU TRUMPETISTA Roy 
Hargrove přiláká 19. října do Lázní III. karlovarské 
jazzmany. Hvězdné obsazení slibují i další koncerty 
31. mezinárodního jazzového festivalu.

15 V SERIÁLU KARLOVARSKÉ RODINY představí-
me rod pivovarníka Antona Webera, který proslul jako 
starosta Rybář, známý hoteliér a štědrý mecenáš 
staveb škol, kostelů i pomníku císaře Josefa II., který 
ale pivo Weber nikdy neochutnal.

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
REDAKČNÍ RADA: Petr Kulhánek, Petr Bursík, Jaroslav Růžička, Jiří Klsák, Libor Šembera, Jan Kopál
REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků • VÝROBA: MEDIA, a.s.
ŠÉFREDAKTOR: PhDr. Jaroslav Fikar, tel.: 602 717 721 (radnicnilisty@mediaas.cz)
DISTRIBUCE: Blanka Lhotská, tel.: 739 544 445 (info@mediaas.cz)
INZERCE: tel.: 776 431 879 (karlovy.vary@mediaas.cz)
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ KOČKOMÁNIE ZNÁ VÍTĚZE  

Do letošního 2. ročníku bylo doručeno více než 80 
kreseb, které hodnotila odborná porota. Z každé 
kategorie (6-10 a 11-14 let) vybrala pět nejlepších 
děl do fi nále, v němž o vítězi rozhodli návštěvníci 
Mezinárodní výstavy koček. Mezi mladšími vyhráli 
Andrejka Kotasové a Martin Beran ze ZŠ Truhlářská 
a mezi staršími Tereza Brábníková ze stejné školy.

INDIÁNSKÉ LÉTO OVLÁDLO MEANDR OHŘE    

při zábavné soutěži, kterou uspořádala Městská 
knihovna Karlovy Vary. Zapojilo se na 300 dětí, 
které při plnění úkolů jako chytání krávy do lasa, 
rýžování zlata či pletení indiánské čelenky povzbu-
zovala stovka spokojených rodičů.

VYUŽÍT JEDEN Z OKRUHŮ LANOVÉHO CENTRA  

v areálu sv. Linharta mohl v polovině září každý 
z návštěvníků, který donesl žehličku, mobil nebo 
jiný vysloužilý elektrospotřebič. Akce za podpory 
fi rem ELEKTROWIN a ASEKOL se zúčastnilo na 170 
hráčů. Nepotřebného elektra se podařilo vysbírat 
přes 200 kusů.

PARTNERSKÉ MĚSTO BERNKASTEL-KUES 

tleskalo letos v srpnu karlovarským symfonikům.
V rámci Mosel Music festivalu vystoupili na tamním
Karlsbaderplatzu u příležitosti oslav 550. výročí 
úmrtí renesančního fi losofa a kardinála Mikoláše
Kusánského. Cestu KSO podpořil karlovarský 
magistrát úhradou nákladů na dopravu.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK 

přilákal o druhém zářijovém víkendu více než 600 
zájemců o historii. Zpřístupněny byly kaplička 
a zřícenina kostela sv. Linharta, hotel Kučera - dům 
Bursa na Tržišti, Hradiště v Tašovicích a velký zájem 
byl rovněž o zámek v Doubí (na snímku).

ZDAŘILÉ OPRAVY SE DOČKALA LUČNÍ CHATA 

na Sovově stezce v Lázeňských lesích. Pokračuje 
tak akce na záchranu karlovarských vyhlídek 
a altánů, zahájená roku 1993, jejichž patronem se 
stal spisovatel Vladimír Páral.

STAROSTA MAĎARSKÝCH LÁZNÍ HÉVÍZ  

Gábor Papp (na snímku) se během návštěvy 
Karlových Varů zajímal o možnosti spolupráce 
obou měst. Spojuje je podobná zahraniční klientela 
i zaměření  léčby pohybového ústrojí. Maďarské 
lázně v jihozápadním cípu Balatonu chtějí podpořit 
výzkum termální vody a jejího využívání k pitným 
kúrám.

ZÁSTUPCI DECHOVÝCH HUDEB CHVÁLILI  

hostitelské město Mezinárodního lázeňského festi-
valu. Jeho program  zahrnoval koncerty na Mlýnské 
kolonádě, v Grandhotelu Pupp a před Thermalem. 
Zúčastněné soubory se na závěr spojily do společ-
ného průvodu s mažoretkami, který prošel centrem 
města na Mlýnskou kolonádu. 

FOLKLÓRNÍ FESTIVAL ROZTANČIL MĚSTO

začátkem září na celých šest dní. Vedle místního
souboru Dyleň, který letošní 19. ročník festivalu
pořádal, přijely taneční soubory až ze Severního
Kypru (na snímku), Izraele, Gruzie, Slovenska, 
Moravy i Slovinska.

• STALO SE/STANE SE
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA KARLOVY VARY V ROCE 2014
1. Datum a hodiny konání

• 10. 10. 2014 (pátek) – od 14.00 do 22.00 hodin
• 11. 10. 2014 (sobota) – od 8:00 do 14:00 hodin 

2. Právo volit do Zastupitelstva města Karlovy Vary

Do Zastupitelstva města Karlovy Vary má právo volit 
občan města Karlovy Vary za předpokladu, že jde o

a) státního občana České republiky, který:
- alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 

let,
- je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v Kar-

lových Varech,
- nemá překážku ve výkonu volebního práva,

b) státního občana jiného členského státu Evropské 
unie, který:

- alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 
let,

- je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v Kar-
lových Varech,

- byl na vlastní žádost zapsán Magistrátem města 
Karlovy Vary do dodatku stálého seznamu voličů 
podle § 28 odst. 1 zákona o volbách do zastupitel-
stev obcí,

- nemá překážku ve výkonu volebního práva.

Překážkami ve výkonu volebního práva jsou:
- zákonem stanovené omezení osobní svobody z dů-

vodu:
a) výkonu trestu odnětí svobody
b) ochrany zdraví lidu

- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
- služba vojáka z povolání v zahraničí.

Seznamy voličů

Voliči s trvalým pobytem v Karlových Varech si mohou 
v případě pochybností ověřit svůj zápis ve stálém 
seznamu voličů či jeho dodatku do 8. 10. 2014 do 
16.00 hodin.
Na Magistrátu města Karlovy Vary vede seznamy voličů 
pracoviště evidence obyvatel v budově Moskevská 21. 
Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 12.00 hodin 
a od 13.00 do 17.00 hodin.

Možnosti hlasování v Karlových Varech

a) Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby 
do Zastupitelstva města Karlovy Vary vedeného 
Magistrátem města Karlovy Vary, hlasuje ve volební 
místnosti na území města Karlovy Vary, a to podle 
místa svého trvalého pobytu. Primátor města 
Karlovy Vary nejpozději do 25. 9. 2014 zveřejní na 
webových stránkách magistrátu města a na místech 
veřejně přístupných na území každého okrsku, které 
části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků, 
a uvede adresy volebních místností.

 Informace o tom, do jaké volební místnosti mohou jít 
voliči v Karlových Varech hlasovat, bude vytištěna na 
obálce, ve které voliči obdrží hlasovací lístek.

 Volební místnosti mají stejné adresy, jako tomu bylo 
při posledních volbách do Evropského parlamentu 
v květnu tohoto roku.

b) Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-

votních, důvodů Magistrát města Karlovy Vary a ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě 
vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, 
hlasovacím lístkem a výpisy ze seznamů voličů. 
Při hlasování postupují členové okrskové volební 
komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Na Magistrátu města Karlovy Vary přijímají požadavky 
na hlasování do přenosné volební schránky Zdeňka 
Raková, tel. 353 118 220, a Bc. Martina Košíková, tel. 
353 118 223.

Kde lze volit do zastupitelstva města

Volič může ve volbách do Zastupitelstva města Karlovy 
Vary volit pouze ve svém volebním okrsku, kde je hlá-
šen k trvalému pobytu. Voličské průkazy se při volbách 
do zastupitelstev obcí nevydávají.

Realizace volebního práva občanů s úřední adresou 

na ohlašovně

Voliči, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na úřední 
adrese ohlašovny - Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 
jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů v okrsku č. 1. 
Volební místnost je v Základní škole Dukelských hrdinů 
– Moskevská 25, Karlovy Vary.
Těmto voličům nebudou rozesílány hlasovací lístky 
poštou, ale budou připraveny k vyzvednutí na infor-
mačním pultu v přízemí budovy Magistrátu města Kar-
lovy Vary, Moskevská 2035/21. Hlasovací lístky mohou 
voliči obdržet též ve dnech voleb ve volební místnosti.

Realizace volebního práva občanů zapsaných do 

seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem 

v zahraničí

Volič, který byl z důvodu své žádosti zapsán do 
zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem, 
je vyškrtnut ze stálého seznamu voličů v Karlových 
Varech. V případě, že tento volič hodlá uplatnit své vo-
lební právo v Karlových Varech, musí požádat příslušný 
zastupitelský úřad, v jehož zvláštním seznamu je 
zapsán, o vyškrtnutí. Potvrzení o tomto vyškrtnutí musí 
odevzdat přede dnem voleb na evidenci obyvatel Ma-
gistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, nejpozději 
do 8. 10. 2014 do 16.00 hodin. 
Nejzazší možností, kdy lze předložit toto potvrzení, je 
v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu 
má volič místo trvalého pobytu. Okrsková volební 
komise takového voliče dopíše do výpisu ze stálého 
seznamu voličů a umožní mu hlasování. 

Realizace volebního práva pacientů a lázeňských 

hostů

Pacienti hospitalizovaní v nemocnici a v lázeňských 
zařízeních na území města Karlovy Vary do zastupitel-
stva města volit nebudou, protože zákon pro tyto volby 
neumožňuje hlasovat na voličský průkaz ani na zá-
kladě zápisu do zvláštního seznamu voličů (ten se pro 
tyto volby nevede). Volič v nemocnici může hlasovat 
pouze tehdy, má-li trvalý pobyt na území okrsku č. 17, 
kam spádově nemocnice patří. Takový volič požádá 
o možnost volit do přenosné schránky. 

Způsob hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí

Při volbách do zastupitelstva města se o přízeň voličů 
uchází 12 zaregistrovaných volebních stran, volit se 
bude 35 členů zastupitelstva. Pro Zastupitelstvo města 
Karlovy Vary je jen jeden hlasovací lístek většího 
formátu, který je oboustranný, a jsou na něm uvedeny 
všechny kandidující strany.
Doporučujeme všem voličům informovat se na nástěn-
ce ve volební místnosti o odvolání, vzdání se kandi-
datury, případně o úmrtí kandidáta od doby registrace 
kandidátní listiny z následujících důvodů:
Pokud po registraci kandidátní listiny nastane jedna ze 
tří výše uvedených situací, tedy vzdání se kandidatury, 
její odvolání, případně úmrtí kandidáta, zůstávají podle 
platného zákona údaje o kandidátovi na kandidátní 
listině i hlasovacím lístku, avšak při zjišťování výsledku 
voleb se k hlasům pro něj odevzdaným nepřihlíží, 
zároveň se snižuje počet kandidátů příslušné volební 
strany.
Zákon vychází z předpokladu, že každý volič má 
právo "sestavit" zastupitelstvo v obci podle vlastních 
představ. Proto má tolik hlasů, kolik je stanovený počet 
členů zastupitelstva – v našem případě 35. Svou před-
stavu o voleném zastupitelstvu volič může realizovat 
následujícími způsoby:
• Volit jednotlivé kandidáty různých volebních stran 

označením křížkem před jménem kandidáta na 
hlasovacím lístku – nejvýše však 35.

• Volit jednu volební stranu tím, že ji označí křížkem 
ve čtverečku před jejím názvem. Takto může volit 
nejvýše jednu volební stranu.

• Kombinací předchozích dvou variant, a to následu-
jícím způsobem: Volič může na hlasovacím lístku 
označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce 
s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební 
stranu. Zároveň může označit v rámečku před jmé-
nem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které 
hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, 
ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto 
volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik 
kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl 
počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, 
a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, 
v němž jsou kandidáti označené volební strany 
uvedeni v jejím sloupci.

Pokud volič označí jednu stranu a navíc i některé její 
jednotlivé kandidáty, k označení přednostních hlasů 
jednotlivých kandidátů této označené strany se při 
těchto volbách nepřihlíží.
Podrobná metodika hlasování bude obsažena v in-
formaci pro voliče, kterou každý volič obdrží poštou 
společně s hlasovacím lístkem na adresu trvalého 
bydliště.
Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední 
obálky, kterou obdržel od okrskové volební komise, 
a po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasova-
cích lístků vloží úřední obálku před okrskovou volební 
komisí do volební schránky.

Další informace k volbám na internetu:

• Magistrát města Karlovy Vary www.mmkv.cz
• Ministerstvo vnitra ČR www.mvcr.cz
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Strategický plán dostal zelenou

Dne 30.10.2014 se od 10:00 do 18:00 hodin uskuteč-
ní ve společenském sále Alžbětiných lázní  strategický 
workshop na téma Integrace cizinců v Karlových 
Varech, který pořádá odbor sociálních věcí Magistrátu 
města Karlovy Vary ve spolupráci s Multikulturním 
centrem Praha pod záštitou primátora města. Na akci 
jsou pozváni zástupci škol, poskytovatelů sociálních 

služeb, příslušných odborů Magistrátu města Karlovy 
Vary a Krajského úřadu Karlovarského kraje, policie, 
dalších institucí a také zástupci menšin a dalších 
národnostních skupin trvale žijících na území města 
Karlovy Vary. Registrace zájemců o účast na worksho-
pu a bližší informace na mailu: jan.ditko@mkc.cz, tel. 
728 657 089.   (OSV Magistrátu města Karlovy Vary)

Dokument Strategický plán udržitelného rozvoje 
města Karlovy Vary, na němž se pracovalo 
od roku 2013, získal souhlasné stanovisko 

ministerstva životního prostředí. Jde o střednědobý 
plán rozvoje města v nejbližších letech, především do 
roku 2020. Na jeho vypracování se podílela odborná 
i laická veřejnost našeho města. Navázal na před-
chozí dokument, vypracovaný v roce 2007. Souhlasu 
předcházelo posuzování vlivu této koncepce na 
životní prostředí, známé mezi odborníky jako SEA 
(strategic environmental assesment) k němuž letos 
28. srpna vydalo souhlasné stanovisko také Minis-
terstvo životního prostředí. Do třetice pak dokument 
schválili zastupitelé města na zářijovém zasedání. 
Město si tak určilo cíle svého rozvoje a trvale se zvy-
šující kvalitu života v Karlových Varech. Zároveň se 
zavázalo pravidelně zveřejňovat výstupy monitoringu 
o stavu životního prostředí a veřejného zdraví. To byla 
jedna ze 26 podmínek souhlasného stanoviska minis-
terstva. (Dokument najdete na www.mmkv.cz)

Workshop k integraci cizinců

Výzva zájemcům o dotace
Statutární město Karlovy Vary upozorňuje žadatele 
o poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2015, že 
jednotným termínem pro podání žádostí je 31. říjen 2014. 
Účelové neinvestiční dotace jsou poskytovány dle Zásad 
pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města 
Karlovy Vary, které jsou k dispozici na internetové adrese 
www.mmkv.cz  v sekci „Dotace“. Účelové neinvestiční 
dotace jsou poskytovány na podporu činnosti nebo projektů 
v několika oblastech: 
DOTACE DO OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ

Žádosti zasílejte na odbor sociálních věcí do 31. října 2014 
prostřednictvím podatelny Magistrátu města Karlovy Vary, 
U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary. Tiskopisy žádostí jsou 
k dispozici na internetových stránkách www.mmkv.cz
v sekci „Dotace“.  Případné informace a odpovědi na 
dotazy týkající se žádostí o dotace poskytne ekonomka 
odboru sociálních věcí, p. Anna Bartáková (U Spořitelny 2, 
č. kanceláře 201) tel. 353 118 569. U uvedené pracovnice 
jsou potřebné formuláře rovněž k dispozici. 
DOTACE PRO OBLAST MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ A PRO-

PAGACE MĚSTA 

Žádosti zasílejte na odbor kancelář primátora do 31. října 
2014 prostřednictvím podatelny Magistrátu města Karlovy 
Vary (Moskevská 21). Neinvestiční dotace jsou poskytovány 
na rozvoj mezinárodní spolupráce dle koncepce zahraniční 
politiky města a poskytují se dle Zásad pro poskytování 
dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary, které 
jsou k dispozici na internetové adrese www.mmkv.cz 
v sekci „Dotace“. Formuláře „Žádosti …“ jsou v kanceláři 
413 - odbor kancelář primátora – Zdena Tovthová, tel.: 353 
118 228 a na internetových stránkách www.mmkv.cz.  
DOTACE PRO OBLAST LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU 

Žádosti zasílejte na odbor kancelář primátora do 31. října 
2014. Podat své žádosti mohou zájemci prostřednictvím 
podatelny Magistrátu města Karlovy Vary (Moskevská 21).
Účelové dotace jsou poskytovány dle Zásad pro poskyto-
vání dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary, 
které jsou k dispozici na internetové adrese www.mmkv.cz  
v sekci „Dotace“. Formuláře „Žádosti …“ jsou v kanceláři 
413 - odbor kancelář primátora – Zdena Tovthová, tel.: 353 
118 228 a na internetových stránkách www.mmkv.cz. 
DOTACE NA SPORT A TĚLOVÝCHOVU A VOLNOČASOVÉ 

AKTIVITY 

Žádosti zasílejte na  odbor  kultury,   školství  a  tělovýcho-
vy  do 31. října 2014 prostřednictvím podatelny Magistrátu 
města Karlovy Vary (Moskevská 21). Neinvestiční dotace 
se poskytují dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu 
Statutárního města Karlovy Vary, které jsou k dispozici na 
internetové adrese www.mmkv.cz. Formuláře „Žádosti …“ 
jsou k dispozici na internetových stránkách www.mmkv.cz 
nebo  v kanceláři č. 234 - odbor kultury, školství a tělový-
chovy – Gabriela Hazuchová, tel.: 353 118 122.
DOTACE NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT 

Žádosti zasílejte na odbor kultury, školství a tělovýchovy 
do 31. října 2014 prostřednictvím podatelny Magistrátu 
města Karlovy Vary (Moskevská 21). Neinvestiční dotace 
se poskytují dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu 
Statutárního města Karlovy Vary, které jsou k dispozici na 
internetové adrese www.mmkv.cz. Formuláře „Žádosti…“ 
jsou k dispozici na internetových stránkách www.mmkv.cz 
nebo  v kanceláři č. 332 - odbor kultury, školství a tělový-
chovy – Jana Plevová, tel.: 353 118 277.
DOTACE NA OBNOVU A ZACHOVÁNÍ PAMÁTEK 

Žádosti zasílejte na odbor kultury, školství a tělovýchovy 
do 31. října 2014 prostřednictvím podatelny Magistrátu 
města Karlovy Vary (Moskevská 21). Neinvestiční dotace 
se poskytují dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu 
Statutárního města Karlovy Vary, které jsou k dispozici na 
internetové adrese www.mmkv.cz. Formuláře „Žádosti…“ 
jsou k dispozici na internetových stránkách www.mmkv.cz 
nebo  v kanceláři č. 237 - odbor kultury, školství a tělový-
chovy – Mgr. Jana Těžká, tel.: 353 118 344.  (mm)

V říjnu lze odložit nepotřebné věci do 
velkoobjemových kontejnerů. Mimo tyto 
termíny jsou pro občany města zdarma k 
dispozici tři sběrné dvory: Růžový vrch - nad 
Horním nádražím, Dvory-1.Máje a Rybáře 
-Buchenwaldská.

4. října

Olšová Vrata, Hůrky:

K Letišti, Pražská silnice, Josefa Lady, Revoluční 
Lázeňské území:

Krále Jiřího, Jateční, Fügnerova, Hálkův Vrch
Drahovice:

Maďarská, Úvalská, 5. května, Vrchlického, nám. 
Palackého, Mozartova, Vítězná, Drahomířino 
nábřeží, Mattoniho nábřeží, Lidická
Tuhnice:

Brigádníků, Plzeňská, Krymská/Charkovká, 
Bečovská, Vrázova 
11. října

Bohatice:

Táborská, Štúrova, Nádražní stezka, 
Jáchymovská, Lomená 

Sedlec:

Merklínská, Merklínská / Ke hřišti 
Rosnice: 

Ke koním 
Čankov: 

Na návsi 
Stará Role:

Počernická X Zlatý kopeček, Zlatý kopeček, 
Okružní, Borová, Školní, Partyzánská, Dlouhá, 
Z. míru, Husova, Vančurova, Rolavská, Jabloňová 
18. října

Růžový Vrch:

Plešivecká, Krušnohorská 
Rybáře:

Majakovského, Nejdecká, U Koupaliště, Mlýnská, 
Severní, Sibiřská, Sokolovská X Šmeralova
Počerny: 

U rybníčku
Tašovice:

Sopečná, U Brodu, Slovanská 
Doubí:

Modenská, Svatošská, Skalní 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
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Audit na bazén: Bez jediné chybičky!

Plánovači karlovarského magistrátu i zastupitelé 
města přestávají věřit na třináctku jako nešťastné 
číslo. Důvod? Třináct dní trvající kontrola 

ministerstva fi nancí vypracovala třináctistránkový audit 
o fi nancování krytého plaveckého bazénu s výsledkem: 
nenašli jedinou chybu. Čekalo se, že po problémech, 
které provázely Regionální operační program Severo-
západ, najdou kontroloři ministerstva fi nancí pochybení 
také v jednotlivých projektech. Jedním z největších 
projektů ROPu, a dosud také největším evropským 
projektem v našem městě, byla výstavba krytého 
plaveckého bazénu, lávky a parkoviště. Bazénové 

centrum se stavělo od března 2011 do září 2012. Aby 
se to rýmovalo, zahájili úředníci ministerstva fi nancí 
audit projektu 13. března. "Audit neshledal  sebemenší 
nedostatky. Projektu nebyla vytčena ani žádná drobná 
nebo jen formální chybička," stojí ve zprávě. Nebývá to 
zcela obvyklé. Zvláště když si uvědomíte, že projekt na 
bazén stál přes čtvrt miliardy korun. Výdaje, na které 
mohla být čerpána evropská dotace, činily přes 208 
milionů korun. Ačkoliv byl projekt v průběhu realizace 
měněn a doplňován a město muselo kvůli pozastavení 
Regionálního operačního programu Severozápad řešit 
dočasný výpadek fi nancí, audit ukázal, že vše bylo 

v pořádku. Šlo přitom již o druhý audit na bazén. První 
provedli úředníci ministerstva fi nancí hned po skončení 
1. etapy stavby.    (fi k)

1.10. Komunikace: Sedlecká, Chomutovská, Krušnohorská, 
Ostrovská, Jáchymovská, Železná

 Noční mytí: Varšavská, T.G. Masaryka, Dr. D. Bechera, Mos-
kevská/ Bělehradská, Zeyerova/Varšavská, Horova  

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

3.10. Komunikace: Lidická, Havlíčkova, Jiráskova, nám. Palacké-
ho, Vrchlického, Italská, Americká

 Parkoviště: parkoviště na Karlovarské, park. u křižovatky 
Okružní/Truhlářská, parkoviště na Školní, parkoviště v Třeš-
ňové

6.10. Komunikace: Gagarinova, Maďarská, Krokova, Lidická, 
Národní, Jungmannova, Viktora Huga, Čechova, Chodská, 
Kolárova

 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV, Sadová, Zahradní, nábřeží  
Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky

7.10. Komunikace: Na Vyhlídce, Tyršova, Scheinerova, Fügnerova, 
Bezručova, Ondřejská

8.10. Komunikace: Celní, Majakovského, Kosmonautů, Sladovnic-
ká, K. Světlé, Dělnická

 Noční mytí: Varšavská, T.G. Masaryka, Dr. D. Bechera , 
Moskevská/Bělehradská, Zeyerova/Varšavská, Horova

9.10. Komunikace: B. Němcové, 5. května, Švermova, Vrchlické-
ho, Anglická, Rumunská

10.10. Komunikace: Hřbitovní, 5.května, Máchova, Polská, Jirásko-

va, Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova
 Parkoviště: u Galerie, za Poštovním dvorem, Slovenská, 

park. Kouzelné město, parkoviště naproti mostu (KO-
ME),U Imperiálu, Pražská, parkoviště na Vítězné

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

 Parkoviště: parkoviště na Svatošské,
 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV, Sadová, Zahradní, nábřeží 

Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky

14.10. Komunikace: nám. M. Horákové, Svahová, Moskevská, Dr. 
Janatky, Dr. Engla, Bělěhradská Jaltská, Počerny

15.10. Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Varšavská, Horova,
 Parkoviště: plato u Horního nádraží,Buchenwaldská, 

Požární, Mládežnická, U Koupaliště, parkoviště na Čankovské, 
Třeboňská, Konečná, Krušnohorská  

 Noční mytí: Varšavská, T.G. Masaryka, Dr. D. Bechera, 
Moskevská, Zeyerova/Varšavská, Horova

16.10. Komunikace: Korunní, Sukova, Dykova, Větrná, Slezská, 
Akátová, V Polích, Horní, Partyzánská, Jedlová, Dobrovského, 
Spojovací, Rolavská- část u Spojovací

 Parkoviště: Dvořákova u dětského hřiště
17.10. Parkoviště: Gagarinova, Maďarská, Národní, Lidická, nám. 

E. Destinové, Stará Kysibelská - Pod Rozvodnou, Úvalská, 
Cihelny

20.10. Komunikace: Sopečná, Slovanská, Benátská, Úzká, Staro-
rolská, Chodovská, Česká, Šikmá, Hradištní, U Brodu

 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV, Sadová, Zahradní, nábřeží 
Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky

21.10. Komunikace: Jahodová, Svatošská, Souběžná, Šípková, 
Sokolská, U Dětské vesničky, Keřová, Horní alej, U Ovčárny

22.10. Komunikace: Nejdlová, Okružní, Tuhnická, Nové Domky, 
Dvořákova, Truhlářská

 Noční mytí: Varšavská, T.G. Masaryka, Dr. D. Bechera , 
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova/Varšavská

23.10. Komunikace: K Linhartu, Jánošíkova, Strmá, U Lomu, 
Skalní, Komenského, Garibaldiho,  Lesní, U Jezírka, Nová, 
Terezínská, J. Truhláře, Studentská, Modenská

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

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

 Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV, Sadová, Zahradní, nábřeží, 
Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí 
Republiky

29.10. Komunikace: Západní, Plzeňská
 Noční mytí: Varšavská, T.G. Masaryka, Dr.D. Bechera, 

Moskevská/ Bělehradská, křižovatka Zeyerova s Varšavskou, 
Horova /Varšavská

30.10. Komunikace:  Závodu míru, Vančurova, Karlovarská

Blokové čištění a noční mytí komunikací

• Statutární město Karlovy Vary připravuje ve spolupráci 
s partnery klíčový dokument pro čerpání evropských dotací 
v programovém období 2014 – 2020. Dotčeným územím 
je město Karlovy Vary a dalších 26 obcí v jeho bezpro-
středním zázemí. Veřejné projednání návrhu Integrovaného 
plánu rozvoje území Karlovy Vary bude 22. října od 16 
hodin ve společenském sále v Alžbětiných lázních. Zpra-
cování IPRUKV  proběhne do konce roku 2014. Postupně 
zpracované části zveřejňujeme na webových stránkách 
www.kvprojekty.cz. 

• Statutární město Karlovy Vary zrealizovalo projekt 
„Příprava integrované strategie pro Integrovaný plán 
rozvoje území Karlovy Vary“ (dále jen IPRÚ) reg. č. 
projektu CZ.1.08/3.2.00/14.00312, na který čerpá fi nanční 
prostředky z Operačního programu Technická pomoc 

2007 – 2013. Z dotace jsou hrazeny náklady související se 
zpracováním strategického dokumentu a její předpokláda-
ná výše je 865 500 Kč. IPRÚ je nástroj, který bude sloužit 
pro čerpání fi nančních prostředků z fondů EU na investiční 
akce realizované v období 2014 – 2020. IPRÚ v podmín-
kách ČR připravuje v souladu s Metodickým pokynem pro 
integrované nástroje 6 městských aglomerací, mezi nimiž 
je také Karlovarská aglomerace zahrnující vedle Karlových 
Varů 26 měst a obcí. V rámci strategického dokumentu 
jsou řešeny tři prioritní oblasti – lidské zdroje, dopravní 
infrastruktura a atraktivita prostředí. Bude-li IPRÚ na přelo-
mu roku schváleno centrálními orgány, budou pro Karlovy 
Vary a jejich zázemí rezervovány dotační prostředky 
v operačních programech v programovém období 2014- 
2020. (Více informací na www.kvprojekty.cz.)

• Série diskuzních fór o problémech města, realizova-
ných a plánovaných projektech v jednotlivých čtvrtích 
pokračuje v listopadu druhou částí. Do veřejné debaty se 
mohou postupně zapojit obyvatelé čtvrtí Tuhnic, centra 
města a lázeňské části, dále čtvrtí Sedlec, Rosnice, 
Čankov a Rybáře. Začátky jsou stanoveny na 17. hodinu.
Termíny a místa druhé série diskusních fór: 5. 11. 2014 
- Tuhnice, centrum, lázeňská část – ve Společenském 
sále Alžbětiných lázní, 12. 11. 2014 – Rybáře – v kinosále 
ZŠ Konečná a 19. 11. 2014 - Sedlec, Rosnice, Čankov - 
v restauraci Sedlecká pivnice.

KRÁTKÉ ZPRÁVY



8   krl° ŘÍJEN 2014

• LIDÉ

Do našeho města jí přivedla čeština    

Krásné devadesáté narozeniny oslavila v září 
paní Marie Fárková. Narodila se v nedalekém 
Bochově, ale většinu svého života strávila 

v Karlových Varech. „Jsem echt Karlovaračka“, 
prohlašuje hrdě oslavenkyně. Do Karlových Varů 
se s rodinou přistěhovala v době, kdy nastupova-
la do školy. „V Bochově totiž nebyla česká škola 
a náš tatínek, rodák z Vídně, chtěl, abychom mluvili 
pořádně česky a ne česko-německy, jak bylo u nás 
doma běžné,“ vzpomíná paní Marie. V době, kdy 
byly Karlovy Vary přičleněny do Sudet, se s rodinou 
odstěhovala k Německému (dnes Havlíčkovu) Brodu, 
za války následovalo další stěhování, tentokrát do 
Benešova u Prahy. Nechybělo málo a paní Marie se 
mohla brzy stěhovat znovu, tentokrát jako totálně 
nasazená do Německa. Od toho ji ale nakonec za-
chránila němčina. V Benešově byla vybudována velká 
telefonní ústředna, ze které se přepojovaly hovory do 
vojenských štábů. Díky znalosti němčiny se tak v ne-

celých osmnácti letech stala spojovatelkou a tomuto 
oboru nakonec zůstala věrná až do důchodu. Ihned po 
válce se paní Fárková vrátila do Karlových Varů, které 
si zamilovala natolik, že se sem neváhala vrátit sama, 
bez rodičů, kteří se už stěhovat nechtěli. Vystudovala 
střední odbornou školu s ekonomickým zaměřením 
a nastoupila na telefonní ústřednu na hlavní poště. 
„Byla to tehdy elitní práce, ale musela jsem se pořád 
učit, protože technika ve spojích se pořád vyvíjela. 
Dnes už si někdo jen těžko představí, jak jsme dříve 
ručně spojovaly hovory do Ostrova, Sokolova, Mari-
ánských Lázní a dalších měst,“ vypráví paní Fárková. 
Na ústředně pracovala až do důchodu, pak chvíli 
předávala své zkušenosti mladým při praktické výuce 
na škole spojů v Dalovicích a až do roku 1999, tedy 
do svých pětasedmdesáti let pracovala na ústředně 
v karlovarské nemocnici. Díky znalosti němčiny 
a také angličtiny byla paní Fárková také členem 
organizačních štábů fi lmového festivalu, Závodu míru 

a dalších akcí, které se konaly v Karlových Varech. 
Dnes nejraději čte noviny a časopisy, poslouchá rádio, 
a protože je ve stále dobré kondici, sama si chodí 
nakupovat a vaří. Přejeme paní Fárkové stále pevné 
zdraví a pohodu do dalších let života. 

Dvě kovové zahradní židle, spojené s kula-
tým stolem, jehož středem prorůstá lípa, 
národní strom České republiky. Tento kre-

ativní design, symbolizující otevřenost k dialogu, 
najdete v řadě míst světa jako Havlovo místo. Od 
3. října 2013 ho má na půdě své Georgetownské 
univerzity Washington, od 10. prosince 2013 je 
v parku Sv. Patrika v Dublinu, letos od 15. února 
u parlamentu v Parc de la Ciutadella v Barceloně. 
Praha má své Havlovo místo na Maltézském 
náměstí a České Budějovice v areálu univerzity. 
Karlovy Vary zahájily letos v polovině června 
sbírku na vybudování Havlova místa v sadech 
Karla IV. u Labitzkého lávky na břehu Teplé. 
Na rozdíl od většiny jiných památníků má  toto 
autorské dílo architekta Bořka Šípka sloužit zcela 
civilně k příjemnému posezení i debatám. Obsah 

pokladniček, umístěných v budově magistrátu 
na Moskevské ulici a v Infocentru města na 
třídě TGM  a výnos z účtu č. 5200014223/5500, 
vedeného u Raiffeisenbank, mají pokrýt  část 
nákladů 280 tisíc korun na instalaci symbolic-
kého Havlova diskuzního místa. Zbytek dodá 
město ze svého rozpočtu. Ti, kteří by chtěli na 
instalaci ještě fi nančně přispět, mají čas už jen do 
17. října. Havlovo místo jako originální artefakt, 
umístěný v zeleni s výhledem na Grandhotel 
Pupp a Císařské lázně, chce město nabídnout 
obyvatelům i návštěvníkům města v příštím roce 
na jaře. Karlovy Vary si tak budou dál připomínat 
čtvrtstoletí svobody, kterou Václav Havel jako 
první polistopadový prezident Československa 
a České republiky reprezentoval.
 (Stránku připravila: Helena Kyselá)

Tak má Havlovo místo v karlovarských 

Sadech Karla IV. vypadat

Úctyhodné devadesáté narozeniny, navíc 
v úctyhodné kondici, oslavila v září paní 
Marie Pirasová. Rodačka ze Zdaboře u Pří-

brami přišla do Karlových Varů v roce 1947. „Byla 
jsem tehdy mladá, svobodná, a myslela jsem si, 
že tady zůstanu tak rok a půjdu do Mariánských 
nebo Františkových Lázní. Nakonec jsem tu ale 
zůstala natrvalo,“ vzpomíná oslavenkyně. „To víte, 
zamilovala jsem se tady a vdala.“ S manželem se 
brzy radovali z dcery a syna a postupem času také 
z jedenácti vnoučat a dvou pravnoučat. Paní Marie 
pracovala původně jako úřednice, když pak ale 
po dětech hledala práci, našla uplatnění v jiném 
oboru. Na hlavní poště nastoupila jako telefonist-
ka. Mimochodem, zde se poprvé, a rozhodně ne 
naposledy, potkala s paní Fárkovou, oslavenkyní, 
se kterou se pomyslně setkává i na této stránce. 
Cesty obou jubilantek se střetly znovu na ústředně 
v karlovarské nemocnici, kde jako odbornice 
pracovaly do vysokého důchodového věku. A setkají 
se znovu, v domě s pečovatelskou službou, kam se 

paní Pirasová plánuje v nejbližší době přestěhovat. 
Dosud žije ve třetím patře domu bez výtahu a díky 
své obdivuhodné kondici chůzi do schodů zvládá 
bez větších problémů, stejně jako několikakilo-
metrové procházky po cyklostezkách podél Ohře. 
Problémy nedělá paní Marii ani moderní technika. 
S rodinou je v kontaktu díky Skypu, pracuje i s in-
ternetem, kde si najde a přečte vše, co potřebuje. 
Asi největší vášní paní Pirasové jsou knihy, zejména 
Čapek, Seifert, Exupéry a také Homér. „V roce 1947 
jsem si v antikvariátu na kolonádě koupila Odysseu 
v překladu od Vaňorného a mám ho dodnes. A do-
dnes, když je mi smutno, nebo naopak, když jsem 
hodně veselá, tak si třeba jen kousíček přečtu. 
To je taková nádhera, a ten Vaňorný to tak krásně 
přeložil,“ vyznává se paní Pirasová, které přejeme 
do dalších let vedle pevného zdraví také dobrou 
pohodu, kterou sama dokáže šířit i ve svém okolí.

Jubilantky se potkaly na ústředně

Havlovo místo bude v Sadech Karla IV.
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• SLEDOVANÉ PROJEKTY

Revitalizace Alžbětiných lázní
Alžbětiny lázně byly postaveny v rekordně 

krátké době třinácti měsíců od 17. května 

1905 do 17. června 1906. Sloužit začaly 

hned den po dokončení a dostaly jméno po 

manželce  císaře Franze Josefa I., císařovně 

Alžbětě (Sissi).  Budovu postavil Karl Heller 

podle plánu architekta Franze Drobneho. Při 

rekonstrukci a modernizaci v letech 1969 

-1974 dostaly Lázně V první karlovarský krytý 

25metrový bazén a nabízely dva a půl tisíce 

tisíce procedur denně. Staly se tak největším 

balneoprovozem v Československu. V roce 

2002 se jim vrátil původní název Alžbětiny 

lázně. Od roku 2004 prošly celou řadou 

rekonstrukcí a oprav.

Objekt Alžbětiných lázní, dříve známý také jako 
Lázně V, je v současné době ve vlastnictví města 
Karlovy Vary a slouží, jako poslední z původních šesti 
veřejných lázeňských provozů, svému prvotnímu 
účelu - tradiční karlovarské lázeňské léčbě. Při ní 
se využívá unikátních přírodních zdrojů: termo-
minerální vody a rašeliny. Nedílnou součástí jsou 
i klasické balneologické techniky. Budova se nachází 
v lázeňském centru Karlových Varů, na hranici 
s obchodně správním centrem města.  Na principech 
barokní kompozice je vsazena do lázeňského parku 
Smetanových sadů, které jsou ohraničeny třídou TGM 
a ulicemi Bulharskou, Varšavskou a nábřežím Osvo-
bození. Objekt je soliterní záležitostí, lze tvrdit, že 
historická budova je klasickým příkladem typologie 
veřejných lázeňských budov počátku minulého stole-
tí.Technický stav objektu, jehož údržba a obnova byla 
dlouhodobě podceňována, vedl k zásadní diskusi 
o dalším nakládání s touto stavbou nesmírné histo-
rické a kulturně-společenské hodnoty z doby Zlatého 
věku Karlových Varů 19. a počátku 20. století. Po 
zvážení všech v úvahu přicházejících možností padlo 
jednoznačné rozhodnutí: Alžbětiny lázně zůstanou 
majetkem Karlových Varů a budou připraveny ke 
komplexní revitalizaci. Historická budova svým cha-
rakterem a umístěním vyvolává  společně s generální 
památkovou ochranou celé zóny Smetanových sadů 
řadu premis a regulativů, které jsou v některých pří-
padech v rozporu s trendy současné lázeňské péče 

a soudobé balneologie obecně. Problematika rozvoje 
komplexu byla podrobena řadě analýz a průzkumů, 
z nichž vzešlo pět základních směrů, kterými by bylo 
možné se v dalších fázích přípravy ubírat. Po základ-
ním projednání záměru bylo rozhodnuto, že  Alžbětiny 
lázně budou nadále poskytovat tradiční lázeňské 
léčebné procedury, služby lázní budou rozšířeny 
o relaxační část s vodním a saunovým programem ve 

formě vestavby slunečních lázní do vnitřního dvora. 
Důležitým prvkem v ekonomickém fungování nově 
uvažovaného komplexu  je začlenění ubytovacích 
kapacit do jeho systému. Tyto budou umístěny čás-
tečně v doposud nevyužívaném podkroví historické 
budovy  a částečně i v novém,  soliterním, vilovém  
objektu, který by měl být postaven na místě hmoty 
současného technického zázemí původní budovy při 
křižovatce Varšavské a Bulharské ulice. Uvažuje se, 
že potřebné parkovací kapacity pro komplex by měly 
být skryty pod zemí ve formě parkovacího domu 

s automatickým zakládáním, který je uvažováno 
umístit do partií sadů při nábřeží Osvobození. Na-
stíněná koncepce citlivě pracuje s novými hmotami 
v území, řešení respektuje duch a charakter místa, 
kompozičně jsou dotvářeny Smetanovy sady v jejich 
nedořešených partiích. Celý provoz komplexu je 
pojat víceúčelově a lze jej defi novat jako veřejný 
chrám zdraví. Předpokládá se, že by zde i nadále 
byly poskytovány balneologické služby pro širokou 
veřejnost, ostatní služby, včetně ubytování, by byly 
od tohoto převažujícího způsobu využití separovány. 
Tento způsob provozování celého zařízení je trendem 
současného vedení akciové společnosti Alžbětiných 
lázní, které velmi intenzivně pracuje na zlepšení 
ekonomiky budoucího provozu. V rámci celkového 
záměru se předpokládá rovněž revitalizace Smetano-
vých sadů ve vazbě na uvažované investiční aktivity, 
s níž je koordinována i rekonstrukce a oživení 
Bulharské ulice. Jedná se tedy nejen o revitali-
zaci historické budovy, ale i o koncepční oživení 
a kultivaci celého území. Záměr rozvoje je defi nován 
v generelu zpracovaném projektovým ateliérem Ing. 
Václava Kouby. Tento dokument vznikal společně se 
studií proveditelnosti celé obnovy, která by rozvoji 
komplexu měla vtisknout ekonomickou stránku. Její 
zpracovatel, společnost Kannewischer Manage-
ment AG ze Švýcarska, se podílel i na defi nování 
optimálního způsobu využití jednotlivých částí areálu. 
Generel rozvoje je v současné době prezentován 
a projednáván s dotčenými orgány a s odbornou 
i laickou veřejností. V souběhu probíhá ve spolupráci 
se skupinou Erste jednání s možnými strategickými 
partnery celého projektu revitalizace. Cílem obnovy 
historické budovy je zachování její původní funkce 
a fi xace jejích památkových hodnot. Je předpokla-
dem, že v Alžbětiných lázních by, po jejich revitali-
zaci, měla být zajišťována lázeňská a balneologická 
péče na nejvyšší možné úrovni, která bude odpovídat 
současným evropským a světovým trendům. Zároveň 
celá investice přispěje k oživení a kultivaci této 
části území města, budou kompozičně dotvořeny 
Smetanovy sady.  Díky svému umístění, na pomezí 
lázeňské a obchodně - správní části Karlových Varů, 
budou Alžbětiny lázně sloužit jak obyvatelům města, 
tak jeho návštěvníkům - lázeňským hostům i turis-
tům. Dosavadní průběh nasvědčuje tomu, že by se 
tak mohlo stát ve velmi blízké budoucnosti. 

(Viktor David za představenstvo 

společnosti Alžbětiny Lázně, a.s.)
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Bude lépe po volbách?
Jsem karlovarská rodačka, kterou zajímá vzhled 
našeho města a jeho rozmach. Zaujal mě velice 
názor karlovarské rodačky žijící dlouhou dobu 
v zahraničí (Hyde park myslím duben 2014) 
o záplavě cizojazyčných nápisů, reklam a zejmé-
na lázeňská část popsaná azbukou. Lidé, kteří 
sem přijíždějí, jsou zaskočení tím, jak jsou tyto 
krásné lázně zahlceny všudypřítomnou ruštinou, 
trápí to mne a myslím i většinu občanů tohoto 
města. Letos v lednu jsem také reagovala na no-
voroční přání pana primátora v KRL č.1, aby rok 
2014 byl ještě příjemnějším městem. Občanům 
žijícím v centru města, převážně cizí národnos-
ti, se jistě bydlí příjemně. Ale pro nás občany 
bydlících na sídlištích je to trochu jiné. Šlo mě 
především o sídliště Růžový vrch, kde bydlím. 
Rozbité chodníky, schody z Buchenwaldské ulice 
k autobusové zastávce. Odpověď přišla s tím, že 
se připravuje plán oprav na rok 2014, do kterého 
budou zahrnuty i některé komunikace a schodi-
ště na Růžovém vrchu, je polovina září a zatím 
se nic neděje. Z tlampačů u terminálu(Tržnice) 
jsem se dozvěděla, že jedna ze stran kandidující  
do komunálních voleb slibuje schůdné chodníky, 
tak snad...
 Hana Vaněčková

K čemu cyklokoordinátor?
Naše osvícená Rada města jmenovala letos již 
25. března radního Šemberu (TOP 09) cykloko-
ordinátorem s platem 5000 Kč měsíčně. Nejvíce 
viditelným počinem nového cykloordinátora jsou 
nové patentní stojany na kola. První vlaštovka 
je již namontována před Magistrátem města 
v Moskevské ulici a pan Šembera se v minulých 
Radničních listech chlubí, že jich již brzy budou 
plné chodníky. Nevím přesně, jaké kolo pan 
radní používá, ale já testoval běžné horské kolo 
s držákem na láhev, skládací kolo a elektrokolo 
a žádné nejde do držáku upnout. Navíc panem 
cyklokoordinátorem popisovaný systém, kdy si 
kolo opřu o stojan (bez zámku nedrží), dojdu si 
na Magistrát na Informace pro zámek proti zálo-
ze a pak si dojdu kolo zamknout, dává zlodějům 
na krádež zhruba osm minut času. A to je fakt 
dost! Tak mi přijde, že kromě každoměsíčních 
pěti tisíc platu pana Šembery, vyhodilo město 
na jeho popud ještě dost peněz za nepoužitelné 
stojany na kola. Prosím pane Šembero, postavte 
vedle vašeho experimentu ten starý hnusný 
stojan, ten byl totiž funkční.
 Martin Zeman, 
 zastupitel města

Reakce na Jana Pickenhana
Cítím se dosti odborně fundován, abych autora 
článku Drzost či ztráta soudnosti, uveřejněném 
v KRL č. 9/2014, upozornil, že jeho komentář 
k psychiatrickým zařízením v Myslbekově ulici 
č. 4 není informačně hodnotný. V objektu kromě 
školského zařízení, které je v kraji jedinečné, 
jsou dvě psychiatrické ordinace, psycholožka, 
protialkoholní a protitoxikomanické ordinace, 
a dokud nebyl nepořádek  na ministerstvu zdra-
votnictví, bylo zde i centrum substituční terapie, 
které zčásti musíme rovněž suplovat. Představy 
o práci zdravotníků, které v podtextu vyplý-
vají, jsou u autora článku na úrovni doby před 
50 lety, a jsou poplatné iluzorním televizním 
inscenacím, a současnému, nevelmi chytrému, 
přístupu k roli zdravotnictví. Zdravotnictví bylo 
totiž společensky a historicky vygenerováno jako 
služba a ochrana společnosti, kdežto v nynějším 
pokřiveném pseudokapitalistickém systému je 
prezentováno jako záliba jedinců léčit. Výsled-
kem je nešťastná formulace v Ústavě, umož-
ňující vzestup toxikomanů, alkoholiků, duševně 
narušených, s tím spojený vzestup i zbytečně 
zatěžující trestné činnosti. Psychiatrická služba 
výrazně přesahuje hranice medicíny a tomu 
musí odpovídat personální, prostorové i fi nanční 
podmínky. Pan Pickenhan zřejmě v tomto není 
orientován, neví, že existuje skupinová psycho-
terapie, ochranné léčby. Bývá obvykle vhodné 
než začnu něco psát, mít alespoň základní 
a pravdivé informace, nevycházet z představ 
platných před 50 lety.            

Dr. Vladimír Beran, psychiatrická
ordinace, Myslbekova 4, Karlovy Vary

Jsme stále pod Plzní? 
Zřejmě jsem nebyl sám, kdo s rozpaky četl 
v Karlovarských radničních listech č. 8 celou 
stranu o Plzni jako Evropském hlavním městě 
kultury. Musel jsem obrátit noviny a znovu se 
přesvědčit, že čtu opravdu karlovarský městský 
časopis a ne Zpravodaj města Plzně. Jezdím 
často a rád do Plzně, je to větší a upraveněj-
ší město, výstavnější, s lacinější městskou 
dopravou (než v KV) a má spoustu zařízení, které 
v našich Varech ani v KV kraji nemáme: ZOO, 
důstojné divadlo, lepší a větší galerii umění, 
větší obchodní areály. Také tam mají rozhodně 
větší počet škol a na počet obyvatel více vyso-
koškoláků a středoškoláků. Jako nesrovnatelně 
lepší a bohatší město také více umělců a řadu 
dalších profesí. Vůbec si neumím představit, 
že by v projektu Evropské hlavní město kultury 

mohly uspět Karlovy Vary. Bohužel. Přesto se 
ptám, proč musím v Radničních listech číst 
o Plzni? To nemáme vlastní karlovarská témata? 
Proč ta stránka nebyla věnována třeba drahé 
městské dopravě v Karlových Varech?  Ne-
dostatečné kultuře včetně věčně prázdné KV 
Arény? Proč Radniční listy raději neřeší, jak je 
možné, že nám z města odcházejí mladí lidé, 
přestože tu máme stovky nových prázdných 
bytů? Soudím, že Radniční listy jsou vydávány 
za veřejné fi nance a měly by tudíž informacemi 
sloužit nám, řadovým občanům. Nač tedy mrhat 
místem a zařazovat tam stránky s "přespolní 
tematikou". Jinak naše městské RL pravidelně 
a rád čtu, chválím jejich pestrost i to, že nejsou 
plné výlevů místních politiků. Neočekávám, že 
moje připomínka něco změní. Určitě ale nejsem 
sám, kdo si té plzeňské stránky všiml. Nebo to 
byla snad placená reklama?
 Karel  Horák, rodilý Karlovarák 1945     
 

KV Arena nás zklamala
Jako pravidelný návštěvník KV Areny se podivuji 
nad tím, že jediný koncert Karla Gotta letos a po 
delší době v K. Varech se koná 16. října v Ther-
malu a nikoliv v KV Areně, která má nesrov-
natelně větší kapacitu. Při ceně vstupenky od 
1.900 do 2.100 Kč by se rozhodně akce v hale 
zaplatila a KV ARENA zaplnila. Je to o to víc 
zarážející, že KV Arena zeje většinu týdnů v roce 
prázdnotou. Shodli jsme se na tom s řadou dal-
ších občanů i v našem spolku zahrádkářů. Nebýt 
hokeje a pár koncertů přes léto mohla by se hala 
zcela zavřít. Píšu vám to s trpkostí, neboť jsem 
karlovarský patriot, hrdý na to, že tak krásnou 
KV Arenu v krajském městě máme. Zároveň 
jsem fanoušek HC ENERGIE a chodím na téměř 
všechna utkání. Pokud jde o říjnový koncert 
K. Gotta, odpovím si sám. Zřejmě je programové 
odd. hotelu Thermal schopnější a aktivnější 
než mnohem početnější skupina lidí, která v KV 
Areně zajišťuje program. Vlastně tam zřejmě 
ani žádný program neshánějí. Čtu často v tisku, 
jak byla hala drahá až předražená. Proč se tedy 
naše město nepostará, aby byla více využívána 
a rychleji se zaplatila? Píšu vám za celou naši 
skupinu zahrádkářů ve Staré Roli. Těšili jsme se, 
že v KV Areně bude třeba vstupenka na Zlatého 
slavíka lacinější než v Thermalu.      
 Miroslav Vetelský, Sokolovská 79

Pozn. KV Areny:
Karel Gott měl za poslední tři roky v KV Areně tři 
koncerty.

Tato stránka je věnována necenzurovaným názorům zastupitelů a občanů města na aktuální témata. Příspěvky s uvedením jména a mailu autora zasílejte 
na: radnicnilisty@mediaas.cz. Uzávěrka pro KRL č.11 je 14. října 2014.

hyde park necenzurované názory politiků a občanů města
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• SLEDOVANÉ AKCE

Akce 1: V Rybářích vzniká oáza zeleně
Okolí kostela sv. Urbana v městské části Rybáře 
se začalo měnit. Stává se z něj volnočasový areál 
Sv. Urban, kromě revitalizace zeleně dostane také 
nové cesty, mobiliář, informační tabule a herní prv-
ky. Stavební práce začaly již v srpnu. Jde o první 
část přeshraničního europrojektu Hofské lesoparky 
v Karlových Varech, který realizuje Správa lázeň-
ských parků. Výsledkem projektu budou také plány 
na revitalizaci dalších čtyř lesoparků - Na Šlemu, 

Na Milíři, U Jízdárny a Popílkoviště Sedlec. Part-
nerem projektu je německé město Hof, které zase 
revitalizuje část proslulého parku Theresienstein 
v duchu karlovarských parků. Vybuduje zde Kar-
lovarský altán a do okolí nainstaluje typické prvky 
karlovarské zahradní a lázeňské parkové úpravy.
Mnohé náměty na řešení byly získány od žáků 
základních škol v blízkosti čtyř řešených lokalit (Na 
Šlemu, Na Milíři, U Jízdárny, Popílkoviště Sedlec) 
v rámci tzv. Komunitního plánování. Proběhla 
také diskuze široké veřejnosti k tématu veřejných 
prostranství. V rámci projektu se bude konat více 
společných setkání obou projektových partnerů, 
kde budou experti pro parky a městskou zeleň, 
aj. z obou měst, diskutovat, dále rozvíjet a spolu 
plánovat návrhy hofských lesoparků v Karlových 
Varech.

Zatímco na Kapelském vrchu se stále 

pracuje...

... na východní straně  má už podobu 

parku.

Akce 2: Po části Vítězné se už jezdí
Aktuálně největšími investicemi na komunikacích 
ve městě je letos II. etapa rekonstrukce Vítězné 
ulice za 12,6 milionu korun, zahájená v červenci. 
A další rekonstrukce ulic Americké a Rumunské za 
13,2 milionu korun, ta skončí až na jaře. V případě 
Vítězné ulice se potkaly dvě akce. Rekonstrukce 
400 metrů horkovodu, který prováděla Karlo-
varská teplárenská od března, již skončila. Na 
ní navázala investiční akce města, které zadalo 
opravu tzv. „malé Vítězné“ v úseku od křižovatky 
s ulicí Ondříčkovou až po loni rekonstruovaný 
úsek Vítězná – Prašná. Zakázku pro město provádí  

fi rma STRABAG a výsledná cena zakázky je 12,6 
milionu korun, přestože původní odhad nákladů 
činil 19,1 milionu korun. Podle smlouvy bude dílo 
předáno městu 2. prosince. Rekonstrukce vnitřní 
Vítězné bude postupovat  ve třech etapách, v první 
části jde o úsek od křižovatky s ulicí Ondříčkova 
po náměstí V. Řezáče, ve druhé je úsek od náměstí 
V. Řezáče po křižovatku s ulicí Pod Tvrzí a třetí 
etapou je úsek od křižovatky Pod Tvrzí směrem k 
Prašné.  Objížďka je vedena po nábřeží Ohře. Měs-
to  děkuje všem obyvatelům Drahovic za trpělivost 
a pochopení. První část Vítězné je už průjezdná.

Naše město se postupně zlepšuje v třídění 
odpadů. Za rok 2013 dosáhlo meziročního 
nárůstu výtěžnosti tříděného sběru plastů, 
papíru, skla a nápojového kartonu ve výši 
8 %. Ukazuje se také, že obyvatelům není 
třídění odpadů a životní prostředí lhostejné. 
Každý z nich v loňském roce vytřídil v průměru 
téměř 38 kg plastu, papíru, skla a nápojových 
kartonů. Třídění odpadů se stává přirozenou 
součástí životního stylu obyvatel města. „Jak 

vyplývá ze statistik společnosti EKO-KOM, 
připadalo na jednoho obyvatele v uplynu-
lém roce 19 kilogramů vytříděného papíru, 
8 kilogramů plastu, téměř 10 kilogramů skla 
a přes čtvrt kilogramu nápojových kartonů,“ 
uvedla vedoucí technického odboru magistrátu 
Ing. Eva Pavlasová. Takové zlepšení souvisí 
zejména s dlouhodobou podporou a populari-
zací třídění odpadů. Město se spolu  s autori-
zovanou obalovou společností EKO-KOM snaží 
už dvanáctým rokem rozvíjet a zdokonalovat 
systém nakládání s využitelnými složkami 
komunálních odpadů. Za dobu spolupráce 
města a společnosti EKO-KOM se podařilo 
zvýšit množství vytříděných odpadů na jednoho 

občana bezmála na trojnásobek - z 13,5 
kilogramů papíru, plastu, skla a nápojových 
kartonů v roce 2003 na loňských 38 kilogramů. 
Za těmito výsledky stojí mj. také lepší dostup-
nost kontejnerů na třídění. Součástí spolupráce 
obou institucí je totiž i zahušťování sběrné sítě 
nádob na tříděný odpad. Ke konci loňské-
ho roku se na území města nacházelo 700 
barevných kontejnerů. Od roku 2003 vzrostl 
jejich počet o 463 kusů.  Kontejnery na tříděný 
sběr jsou občanům blíž, neboť jedno průměr-
né kontejnerové hnízdo slouží pro přibližně 
210 obyvatel. Ještě letos bude rozmístěnéo 
dalších 15 kontejnerů na separovaný odpad.                                                                                                      
 (Václav Maršík)

Karlovy Vary zlepšily třídění odpadů     
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PROGRAM TOURFILM

9. 10. Thermal

10:00 Slavnostní zahájení festivalů TOUR REGION FILM a TOURFILM
10:30 Hlavní hvězda festivalu DAVID HANNAN
12:00 a 16:30 Vítězné fi lmy TOUR REGION FILM 2014
15:30 Radim Uzel - Sex napříč kontinenty
10. 10. Thermal

10:00 Maroko - Perla Arábie
12:30 a 16:30 Vítězné fi lmy TOURFILM 2014
13:30 Martin Zounar -  Na motorkách po Maroku
15:30 Marie Poledňáková - Natáčení v Maroku
11. 10

10:00 Miloslav Stingl - Nejhezčí místo na světě
12:00 Jana Bürger a Taurama Hey Rapu - Tajemství Rapa Nui: Velikonočního ostrova
13:00 Petra Doležalová a Libor Špaček - Útěk na Papuu-Novou Guineu
14:00 Aleš Háma - Já a Aljaška

• TOURFILM/CESTOVÁNÍ

Tourfi lm láká na perlu Arábie

Od 9. do 11. října ovládne Pupp 
a Thermal  47. ročník nejstaršího 
festivalu turistických fi lmů na 

světě Tourfi lm. Jeho letošní superdestina-
cí bude perla Arábie Maroko. Návštěvníci 
se ale díky 500 fi lmům a desítkám besed 
s cestovateli podívají také na Aljašku, do 

extrémních podmínek Afghánistánu, na trasy, kudy cestovali Zikmund 
a Hanzelka, osobně je pozdraví čestný náčelník kmene Kikapů a čest-
ný host  festivalu královna Velikonočního ostrova Taurama Hey Rapu. 
Po jednadvacáté bude součástí Tourfi lmu festival českých turistických 
fi lmů a spotů. V něm se o ceny Tour region Filmu utká 64 fi lmů, 35 
spotů a 30 multimédií. Celkem ale musela odborná porota zhlédnout 
500 fi lmů a 163 multimediálních děl. Hlavní hvězdou 47. Tourfi lmu 
bude australský fi lmař, potápěč a ochránce přírody David Hannan. 
Jeho fi lmy, natáčené speciální technikou pod hladinou moře, vznikaly 
v oceánech a mořích kolem Austrálie, Antarktidy, Filipín, Bornea 
i Cookových ostrovů.

Brunej tak trochu zvláštní země 

Karlovarák  Vlastimil Křeček už procestoval podstatnou část středního 
východu a jihovýchodní Asie. Nedávno se vrátil z Bruneje – země, která 
jak se zdá o turisty nemá zájem. "Přesněji řečeno – na turismu není 

závislá," říká cestovatel a vysvětluje: " Její území přesahuje 5 000 km2. Je to 
samostatný stát, obklopený Malajsií.  V nebývalém přepychu zde žije na 420 
obyvatel. Neznají daně, mají bezplatné zdravotnictví, školství i nadstandardní 
sociální služby. Průměrná měsíční mzda dosahuje 3 000 Eur.Muži odcházejí do 
důchodu v 55 letech s nárokem na 60 procent své mzdy. A není divu. Brunej 
je doslova nasáklá ropou. Našinec by tam pořídil litr benzínu za 4 koruny a 25 
haléřů. Hlavní město B.S.B. je ve dne rušná metropole a v noci mrtvé město. 
Lidé žijí v uzavřených komunitách a rodinných klanech. Mají od luxusního 
nábytku až po elektroniku usnadňující chod domácnosti. Ale vedou život 
s přísnými pravidly. Žena nesmí sedět vedle řidiče, pokud není jeho manžel-
kou. V zemi je zaveden striktní zákaz konzumace alkoholu. To pochopitelně 
platí i pro turisty," říká Vlastimil Křeček. Jeho vyprávění si můžete poslechnout 
2. října od 17 hodin v karlovarské krajské knihovně, kde vás seznámí se 
zajímavostmi z cest  do Bornea, Malajsie a Filipín.  (Monika Tobischová) Cestovatel Vlastimil Křeček obdivuje malajské ženy

Cestovatel Leoš Šimánek si nedávno splnil životní sen. Na nafukovacích 
člunech obeplul západní pobřeží Kanady a Aljašky. Trvalo mu to dva roky. 
Nyní s úlovky z této cesty vyráží na podzimní turné po ČR. 19. října bude 
svoji velkoplošnou panaromatickou diashow se sedmi projekty uvádět od 
15 a 19 hodin v Malém sále Thermalu. Nádherné obrázky líčí, jak členové 
rodinné expedice prožili v aljašské divočině již podruhé krátké severské léto, 
v místech doposud nedotčených lidskou rukou. Z vod Tichého oceánu se tam 
zvedají nebetyčné hory pokryté ledovci, ty stékají z jejich úbočí, led se láme 
do nesčetných fjordů a kry vyplouvají hustě zalesněnou krajinou na otevřené 
moře. Fjordy se zařezávají hluboko do pobřeží, jsou rejdištěm mořských 
vyder, tuleňů, lvounů, dravých kosatek a velryb-keporkaků, které zde mají 
úžasné množství potravy. Hejna lososů táhnou rok co rok do řek, kde na ně 
číhají medvědi a spolu s bělohlavými orly je loví. Cestovatel Leoš Šimánek se 
narodil roku 1946 v Chocni, ale přes  polovinu života strávil cestováním a na 
expedicích. Jeho diashow doplňuje již druhé vydání fotografi cké knihy – PO-
BŘEŽÍ PACIFIKU: Na nafukovacích člunech z Kanady na Aljašku. Více uslyšíte 
v Thermalu nebo najdete na webu  www.leossimanek.cz.

Podél pobřeží Aljašky na gumových člunech



13

• ŠKOLY/INZERCE

Prezentace škol opět v Thermalu 

Nový  ročník prezentační výstavní akce Škola 2015 
pořádá karlovarská Pedagogicko-psychologická 
poradna, Národní institut pro další vzdělávání 
a fi rma Top info ve dnech 14. až 16. října v hotelu 

Thermal. Slavnostní otevření výstavy bude 21. října 
ve 12 hodin, výstava dále potrvá 22. 10. od 9 
do 17 hod. 23. 10. od 9 do 14 hod. Obsahem 
výstavy je přehlídka možností vzdělávání, nabídka 
studijních a učebních oborů v rámci regionu, a také 
možností studia vybraných speciálních a vysokých 
škol z celé ČR včetně nástavbových a pomaturit-
ních forem studia. Součástí bude rovněž trh práce 
a služby pro studenty, rodiče i učitele. Návštěvníci 
uvidí ukázky vybavení škol a učební pomůcky. 
Akce Škola 2015  může mnohým otevřít oči 

a motivovat ke studiu. Letošní novinkou budou 
nabídky fi nancování studia a to i v zahraničí. Dále 
se objeví možnosti studijních a jazykových pobytů 
a také rozšířená nabídka vysokoškolského studia. 
Výstavu budou provázet různá vystoupení: např. 
pódiové tance, mladé orchestry a ukázky činností 
odborných škol, velkoplošná projekce nových vý-
ukových programů. Návštěvníci se mohou těšit na 
50 expozic z regionu i mimo region, včetně vyšších 
odborných škol a škol vysokých. 
Více na: http://vystava-skola-karlovyvary.iplace.cz/.

 

Největší akcí bylo zateplení objektu budovy ZŠ 
Truhlářská. Náklady z původně plánovaných 
16,5 milionu Kč se podařilo snížit na 10,5 
milionu. Škola se dočká ještě rekonstrukce 
elektroinstalace.  Další budovou, kde se provedlo 
zateplení, byla  ZŠ 1. máje ve Dvorech. Náklady 
činily 7 milionů korun. Nové multifunikční hřiště 
s umělým povrchem za 6 milionů korun dokončují 
u ZŠ ve Šmeralově ulici. V ZŠ Poštovní proběhla 
modernizace vzduchotechniky, pavilonu kuchyně 
a také rekonstrukce podlah za  900 tisíc korun. 
Zateplena je také ZŠ Mozartova nákladem 2,65 
milionu a na ZUŠ Kollárova stihli výměnu oken za 
1,3 milionu. Zateplenou a novou fasádou za 1,6 
milionu už září MŠ Fibichova a pokračují práce na 
zateplení fasády u MŠ Kpt. Jaroše za 1,6 milionu 
korun. Město připravilo projekty a žádosti o dota-
ce na další investiční akce v největších karlovar-
ských školách a školkách. Z dotací ze struktu-
rálních fondů Evropské unie a Státního fondu 
životního prostředí bude napřesrok spolufi nanco-

váno zateplení fasády a střechy a výměna oken 
ZŠ J. A. Komenského, zateplení fasády a střechy 
ZŠ Poštovní, druhá etapa zateplení školy a jídelny 

ZŠ 1. máje a zateplení fasády a střechy a výměna 
oken MŠ Mládežnická.    
 (mm)

Město stihlo opravy škol za 39 milionů

Některé školy se již rekonstrukce a zateplení dočkaly jako ZŠ Konečná.

Veškeré zde uvedené informace jsou platné od října 2014 
a nejsou přímo návrhem smlouvy.

Přijďte si pro svou 
BANKU do kapsy

115 TELEFONŮ 
PRO TY NEJRYCHLEJŠÍ!

Více o podmínkách této nabídky na 
www.bankadokapsy.cz

... to vše můžete získat v rámci BANKY do kapsy 
na našich vybraných pobočkách.

  telefon Samsung GALAXY Trend Plus

 eKonto KOMPLET

  Aplikace roku 2013  – Mobilní eKonto

VeškVVeVeškš

PřijďřřiijjjijjďjjďďďPPPPPPPPPPPřřPPřřřřiřřřřiij
BABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAABBBBAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAA

... to ... tttootooooo

  teletteeeeleletttel

 eKoeeeeeKKKKKKoKKKo

ApAAAAAAAAppAAppppp
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• KULTURNÍ TIPY

25. října: Premiéra pohádky Nevěsta pro hastrmana
Téměř dvě tisícovky diváků viděly v Karlovarském 
městském divadle pohádku Havrane z kamene… 
Tomáše Pěkného čili Malou čarodějnici. V tomto 
měsíci uvede místní činoherní soubor další pohád-
ku, určenou těm nejmenším. Jmenuje se Nevěsta 
pro hastrmana, napsala ji Jana Pithartová a pre-
miéra proběhne v sobotu 25. října 2014 v 17 ho-
din. Jana Pithartová, která několikrát pracovala 
v Karlových Varech (např. jako dramaturg první 
inscenace v novodobé historii souboru, Divadelní 
komedie), působí léta v ostravském Divadle loutek 
a dětské duši velmi dobře rozumí. Nevěsta pro 
hastrmana patří k jejím novějším textům. Vypráví 
o lásce na zemi i pod vodou, o lásce mezi lidmi 
i lásce k hudbě – a také o tom, že láska se nedá 
vynutit ani koupit.
Vodníkovi Ivanovi je pod vodou smutno. Nejenže 
mu utekla poslední dušička z hrníčku, ale navíc 
je zakoukaný do krásné Terezky. Terezka je zase 
zakoukaná do rybáře Toníka, ale pšenka nekvete 
ani jim – táta mlynář chce nejdříve provdat starší 
dceru Madlu. Madla má srdce na pravém místě, 
ale duši v houslích zakletou. A zatímco vodník líčí 
pentličky na Terezku a zároveň láká do hlubin ty, 
kteří milují jenom zlaťáky, venkovští šumaři se 
chystají hrát na posvícení ve vedlejší vesnici – po-
kud ovšem Madla zase nepřijde pozdě… Muziku, 
která určí tempo svižné pohádky, jako vždy složil 

Jiří Šlupka Svěrák, vtipnou scénu a kostýmy vytváří 
Dana Hávová a režisér Karol Skladan ovládá naše 
herce přímo pohádkově. Některé z nich už znáte – 
třeba Karla Besedu, Magdalénu Hniličkovou, Terezu 
Pachtovou nebo Petra Richtera. Přidají se k nim 

nové tváře – Jindřich Kotula, Michal Šturman, Jiří 
Švec a Miloslav Uhlíř. A to nejdůležitější nakonec. 
Pohádka Nevěsta pro hastrmana bude veselá, 
barevná a s písničkami.
  (Petra Kohutová)

Jeden z nejlepších trumpetistů na světě a dvojnásobný 
držitel prestižních hudebních cen Grammy, americký 
hudebník Roy Hargrove, bude hlavní hvězdou letošního 
31. mezinárodního jazzového festivalu Jazzfest. Usku-
teční se ve dnech 16. až 19. října a město Karlovy Vary 
tradičně festival podporuje největším dílem. Festival 
odstartuje v klubovém prostředí Divadla Husovka 
(16. 10.) vystoupením české kapely Limbo. Poté se 

s kvartetem v mezinárodním obsazení představí 
americký saxofonista Marc Bernstein. Doprovodí je 
český klavírista Vít Křišťan, slovenský kontrabasista 
Rastislav Uhrík a italský bubeník Niclas Campagnol. Do 
třetice, během koncertu v Lázních III. (17.10.), obdrží 
Cenu barona Schoenecka, která je uznáním osobnosti 
spjaté s hudbou v Karlových Varech, klavírista a pe-
dagog Jan Spira. Jeho skladby, jako poctu laureátovi, 
zahraje Karlovarský Repre Band. Pak zazní ve světové 
premiéře Klavírní koncert F-moll „Brána k zahra-
dám“ skladatele, pianisty a dirigenta Kryštofa Marka. 
Koncert provede KSO s klavíristou Jindřichem Henrym 
Volfem jako sólistou. Ve vstupech jazzového tria, mezi 
jednoltivými větami koncertu, se představí kontrabasi-
sta František Raba a bubeník Aladár Siládi. Další z kon-
certů se uskuteční opět v klubové atmosféře Film Café 
a Kina Drahomíra (18. 10.). Zahrají karlovarské kapely 
Jazz Kvé a M. K. Collective, kterou založil a vede Milan 
Krajíc, s oběma kapelami vystoupí skvělá zpěvačka 
Petra Brabencová.  Absolutním vrcholem Jazzfestu 
bude vystoupení Roy Hargrove Quintetu v Lázních III 
(19. 10.). Letošní Jazzfest bude hudebním svátkem pro 
příznivce nejen jazzové hudby.   (Leon Havlíček)

Přijďte si zazpívat
Ve spolupráci Karlovarského symfonického orchestru a Karlovarského pěveckého sboru se uskuteční unikátní 
projekt "Zpívejte s námi". Máte možnost zazpívat si na pódiu Rybovu Českou mši vánoční na Adventním koncertu 
v Grandhotelu Pupp dne 17. 12. 2014. Bližší informace: Hana Herianová, tel. 776 749 311, mail: kpskv@seznam.cz.

Třetím kulturním tipem KRL je pozvání na exkluzív-
ní koncert známé dvojice sourozenců Ulrychových. 
Pořádá ho Česká umělecká agentura a má k tomu 
hned čtyři důvody. Sourozenci Hana a Petr Ulry-
chovi slaví letos neuvěřitelné půl století od první 
hudební nahrávky. Za druhé půjde o připomenutí 
40letého výročí jejich kapely JAVORY. Kromě toho 
oslavil tento rok Petr sedmdesátku a Hana půlku-
laté životní jubileum. To všechno je mimořádným 
důvodem k opravdu výjimečné hudební události. 
Přijďte si na třetí říjnový pátek vychutnat ojedinělý 
průřez celou kariérou kapely. Uslyšíte skladby z éry 
Javorů s cimbálem i projektu Javory Beat s hos-
tujícími původními hudebníky. Jubilejní koncert 
skupiny JAVORY začíná 17. října v 19:30 ve Velkém 
sále hotelu Thermal. Vstupenky je možné zakoupit 
v síti Ticketportal.  (Jan Kupčík)

17. října: Jubilejní 

koncert skupiny 

Javory

19. října: Hvězdou Jazzfestu 

bude trumpetista Hargrove

Americký trumpetista Roy Hargrove
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• SERIÁL: WEBEROVÉ

Další karlovarskou rodinou, kterou předsta-
víme v našem seriálu, budou pivovarníci 
Weberové.  Ovlivnili významně dění v našem 

městě. Především zakladatel dynastie, žatecký 
podnikatel Anton Weber, proslul jako starosta 
Rybář a také on (podobně jako Mattoni) získal za 
své zásluhy čestný titul šlechtic (Edler von Hohen-
grund). Bohužel skutky rodiny Weberových nebyly 
bez poskvrny. Zakladatel rodu a jeho syn Paul 
i přes podnikatelské schopnosti horlili ještě za I. 
republiky pro c. k. Rakousko-Uhersko. Známé bylo 
také jejich pohrdání českou menšinou. A rovněž 

skutečnost, že v části rodinného pivovaru nechali 
jako podporovatelé Německé říše zřídit pracovní 
tábor, kam vozili vězně z koncentračních táborů. 
Ani tyto kaňky na rodinném erbu však nemění nic 
na skutečnosti, že rodina Weberů se podílela vý-
znamně na rozvoji a věhlasu zejména karlovarské 
městské části Rybáře.

Pivovarník ze Žatce  

První z dynastie Weberů se zasloužil o to, že po ce-
chu rybářském, mlynářském a vedle výrobců por-
celánu jakými byli Knollové, se Rybáře proslavily 
také pivem. První z rodiny, Anton Weber, se narodil 
18. března 1842 v Žatci. Pocházel z rodiny, která 
kromě žateckého pivovaru vlastnila  další pivovary 
ve Vernéřově a Jirkově. Zde se Anton vyučil a pak 
byl na zkušené ve Vídni. Postupem času absolvoval 
praxi v Německu a ve Francii. Jako pivovarník  se 
musel otáčet, neboť v jeho rodném Žatci byly už 
od roku 1767 čtyři pivovary a 20 sladoven. Velkou 
konkurencí pro Webera byl především žatecký 
pivovar Pratok, který vlastnil vídeňský baron An-
tonín Dreher. Není divu, že se Anton Weber ohlížel 
po okolních městech. Často zajížděl v sezoně do 
Karlových Varů, kde se rád přátelil s podnikatel-
skou smetánkou a uzavíral obchody s pivem. Poté, 
co se výhodně oženil, netajil plány vlastnit pivovar 
ve zdejších lázních. Měl dobrý nos na příležitosti 
a tak v době, kdy na zdejší radnici vzplál spor 
o měšťanský pivovar, umístěný nevhodně v lázních, 
nabídl městské radě, že postaví pivovar daleko od 

Vřídla. Později, když si svůj sen splnil a jeho zdejší 
pivovar prosperoval, stal se Anton Weber štědrým 
a váženým podnikatelem, majitelem několika ho-
telů a mecenášem. Finančně podporoval výstavbu 
německých škol i kostela. Získal tak podporu nejen 
konzumentů svého piva, ale hlavně voličů, kteří 
mu umožnili, aby se hned v roce 1899 stal prvním 
radním samostatné obce Rybáře a později v letech 
1902 až 1908  starostou tohoto města.

Vyřešil 300letý spor
Weberův podnikatelský úspěch je dobré navodit 
celkovou historií pivovarů v našem městě. První 
pivovar byl zde založen podle privilegia Karla IV. již 
roku 1370 přímo u Vřídla. Od roku 1520 si v něm 
mohl uvařit pěnivý mok každý karlovarský měšťan 
sám. V roce 1604 však pivovar spolu s dalšími 99 
dřevěnými domy u Vřídla vyhořel. Zakrátko byl 
na stejném místě postaven nový pivovar a také 
sladovna, k níž vybudovali  u Svatojánského mostu 
(vedle dnešního domu Atlantik) jez na čerpání 
vody. O pivovar sváděli od počátku boj měšťané 
právovárečníci a stoupenci lázní, hlavně lékaři. Ti 
psali neustále stížnosti na c. k. dvorní úřad ve Vídni 

W

Zakladatel dynastie Anton Weber

Vlastnoruční podpis Antona Webera 

z 27.5.1906
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až roku 1729 dosáhli konečně toho, že úředníci 
nařídili pivovar u Vřídla zbourat. Na stavbu nového 
pivovaru vybrala městská rada louky na okraji lázní 
(dnešní Mariánskolázeňská ulice). Tam vznikl pivo-
var se 62 sáhy hlubokými sklepy a naproti němu 
pivnice U svatého Václava (v místech dnešních 
Císařských lázní). Tento měšťanský pivovar byl dán 
do provozu v červnu 1732 těsně před příjezdem 
císaře Karla VI. Ani tomuto pivovaru však ochránci 
lázní nepřáli. Po roce 1857 radnice neustále výrobu 
piva omezovala. Nejprve vydala úřední příkaz ke 
snížení ceny piva. Tím omezili na čas zisky tzv. 
právovárečných měšťanů, kteří pobírali dividendy. 
Řadu let trval také spor o naturální dávky palivo-
vého dříví z lázeňských lesů, k nimž se městská 
rada zavázala již od založení pivovaru. Spor 
právovárečné měšťanstvo u chebského soudu 15. 
prosince 1860 vyhrálo. Město tak muselo pivovaru 
zaplatit nejen dlužné naturálie 34 tisíc zlatých, ale 
ještě muselo vyplácet roční rentu tři tisíce zlatých 
namísto dávek palivového dříví. Rozsudek zasel 
ještě větší nevraživost mezi městem a  pivovarem. 
Radnice hledala záminky, jak dodávky dříví pro 
pivovar odkládat a neplnit.

V pravý čas na správném 

místě
Za této situace předstoupil roku 1878 před 
městskou radu pivovarník Anton Weber. Nabídl 
městu, že spor o pivovar v lázních jednou provždy 
vyřeší. S jeho příchodem začíná éra čtvrtého 
pivovaru v lázních a také historie karlovarské 
rodiny Weberových. Mazaný Anton Weber nabídl, 
že postaví pivovar dál od centra lázní. Proto koupil 
na návrší obce Rybáře bývalé pastviny a ty změnil 
se souhlasem městské rady na stavební pozemky. 
Již v lednu 1879 měl projekt a ihned zadal stavbu 
pražskému staviteli Jiráskovi. Stroje si objednal 
u pražské fi rmy Novák a Jan. Stavba trvala pouhý 
rok a 13. prosince 1879 uvařil sládek Josef Došek, 
pod dohledem samotného majitele, první várku 60 
hektolitrů piva. Hned v prvním roce vyrobili 12 430 
hektolitrů pěnivého moku. Od roku 1879 byly tedy 
v Karlových Varech dva pivovary. Starý, patřící 

právovárečnému měšťanstvu, žil z podstaty a chát-
ral, druhý Weberův vzkvétal. Mezi oběma hořel 
konkurenční boj. Weberův měl podporu městské 
rady, zatímco starý pivovar v lázních neměl peníze 
ani na údržbu budov. Nakonec měšťané vyhlá-
sili úpadek a 30. dubna 1890 odhlasovala valná 
hromada právovárečníků likvidaci svého pivovaru. 
Město od nich odkoupilo pozemky i hostinec 
U svatého Václava dohromady za 180 tisíc zlatých. 
Starý pivovar byl v červenci 1892 zbourán a pivnici 
U Sv. Václava přestavěli na lázeňský dům (dříve 
Sevastopol, dnes Karlsbad Plaza). Tím se město 
podle návodu Webera zbavilo povinnosti dodávat 
pivovaru palivové dřevo z okolních lesů a ještě 
získalo pozemky, na kterých byly 5. května 1895 
otevřeny po dvou letech výstavby Císařské lázně - 
budoucí chlouba města.

Zlikvidoval konkurenci 

v okolí
Kromě pivovaru v lázních ničil Anton Weber pos-
tupně konkurenci v širokém okolí Karlových Varů.
Podle kroniky pivovaru, vedené od roku 1895, do-
sáhl za rok 1894 roční produkce 69 423 hektolitrů. 
O rok později pokořil hranici 72 tisíc hektolitrů 

a rekordu dosáhli roku 1901, kdy uvařili  86 939 
hektolitrů piva. Časem neměl Weberův pivovar  
nejen ve městě, ale ani v širokém okolí konkurenci. 
Otec Anton postupně  skoupil a časem uzavřel 
pivovary v Jindřichovicích, Kraslicích, Děpoltovi-
cích a v Sokolově. Pak koupil měšťanský pivovar 
v Ostrově s roční kapacitou 40 tisíc hektolitrů piva. 
Ten ale nechal v provozu z taktických důvodů, aby 
měl rezervní kapacitu při velkém odbytu. Patřil mu 
také pivovar ve Starém Plzenci. Weberovy pivovary 
tak ovládly velký region. Z konkurentů přežily jen 
zámecký pivovar v Doubí, měšťanský v Lokti a dru-
hý (zámecký) v Ostrově. Rybářský pivovar se uvedl 
na trhu také výrobou "minerálního" piva. Výrobní 
postup držel sládek v tajnosti. (Pivovar Rybáře se 
tuto tradici pokusil obnovit v 90. letech 20. století 
výrobou světlého ležáku Dr. Bier, ten však konzu-
menti nepřijali). Ve výrobě zavedl  Weber také ná-
hradu části dřevěných kádí skleněnými kvasnými 
káděmi, které si nechal patentovat jak v zemích 
Rakouska-Uherska, tak v řadě států Evropy a v An-
glii. Weberův pivovar měl obchodní zastoupení 
v Německu, Dánsku, Švédsku a Norsku. Pomohla 
skvělá reference, kterou na pivo z Rybář napsal 
v 15stránkové brožuře berlínský lékař Dr. Erich 
Korn. Chválil to, že se pivo vyrábí z minerální vody 
a obsahuje vřídelní sůl. Reklama pomohla k tomu, 
že pivovar otevřel generální obchodní zastupitel-
ství v Berlíně a fi liálky ve Slezsku, Pomořansku, 
Meklenbursku, Švédsku a Norsku.

Weber největší osobností 

Rybář
Anton Weber byl úspěšný nejen jako obchod-
ník s pivem, ale také jako veřejný činitel Rybář. 
Zatímco v roce 1869 měla tato chudá obec jen 
1479 obyvatel, po nástupu dvou silných osob-
ností, starostů Adolfa Knolla a Antona Webera, 
se Rybáře během 19 let rozrostly na 149 domů 
a 3500 obyvatel. Dne 31. července 1875 byly 
uznány jako městys a 12. července 1897 je císař 
František Josef I. povýšil na město. Anton Weber 
vystřídal Knolla v křesle starosty Rybář hned v roce 
1889 a posiloval  dál podnikatelského ducha.  Tak 
dosáhly Rybáře roku 1900 počtu 8 234 obyvatel  
a roku 1910 10 579 obyvatel. Anton Weber byl 

• SERIÁL: WEBEROVÉ

Weberův pivovar a Horní nádraží na pohlednici z 19.12.1899

Původní měšťanský pivovar roku 1880
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rovněž štědrým mecenášem. Pomáhal stavět školy, 
kostely a získal další zákazníky a voliče v komunál-
ních volbách. Díky tomu se stal prvním radním sa-
mostatné obce, v roce 1902  poprvé a v roce 1908 
podruhé starostou. Mezitím v roce 1903 koupil 
část akcií Knollovy porcelánky Na Rozcestí. Místním 
podnikatelům šel příkladem předáním nového 
hotelu Weber, v jehož suterénu otevřel 11. května 
1890 divadlo, varieté a roku 1914 ještě kino Elite. 
Když se Antonu Weberovi vedlo nejlépe, expandoval 
do Falknova, kde koupil roku 1873 hotel Eichler.  
Projekt na dostavbu objednal u známého stavitele 
Emila Lifky, který ve městě postavil synagogu a ho-
tel Götzl (Český dům). Jako uznávaná osobnost si 
Anton Weber patřičně užil slavnost povýšení Rybář 
na město v sobotu 23. října 1897. Ze všech domů 
byl nejvíce vyšňořený jeho pivovar, kolem něhož 
prošel průvod k hotelu Weber (v místě dnešní Elite) 
a před radnici (dnešní Magistrát II), kde slavnost po 
Weberově projevu vyvrcholila.

Šlechtický titul za pivo

Podnikatelské a politické úspěchy pivovarníka 
Webera vedly k tomu, že na velikonoce roku 1907 
obdržel od papeže Pia X. hodnost komtura a kříž 
Řádu svatého Řehoře. Bylo to mimo jiné za velký 
fi nanční dar na postavení kostela sv. Kříže v Rybá-
řích. Také Weberova manželka dostala papežský 
řád. V témže roce čekala Antona Webera vysněná 
pocta. Byl povýšen c. k. místodržitelstvím do šlech-
tického stavu a získal titul baron Anton Weber von 
Hohengrund. Osud rodiny Weberů tak připomíná 
ságu Moserů nebo Puppů, neboť i Anton Weber von 
Hohengrund předal pivovar jako své celoživotní dílo 
a veškerý majetek třem synům. Rodinný podnik 
ještě za života zakladatele znamenitě prosperoval. 
Tehdy se vařilo pivo l Weber Bräu, kterého v roce 
1913 vystavili 73 730 hektolitrů. Během válečných 
let 1914 až 1918 nastal pokles odbytu piva. V roce 
1917 bylo prodáno pouze 6 115 hektolitrů piva, 
nejméně v celé historii, a o rok později necelých 
11 tisíc hektolitrů.  Ještě než se  roku 1918 vzdal 
zakladatel dynastie Anton Weber von Hohengrund 
svého vlivu ve vedení pivovaru, uložil peníze do 
majetku. Už před I. světovou válkou skupoval 

pozemky a hostince v okolí. Financoval nákladnou 
rekonstrukci hotelu Weber, kde zřídil podzemní 
kino a velký bar s názvem Elite-Kino-Palast.

Poslední ochránce 

císařství
Umíněnost Antona Webera jako starosty Rybář 
dokresluje příběh pomníku císaře Josefa II. V roce 
1903 byl vytvořen výbor, jemuž předsedal starosta 
Weber. Vyhlásili sbírku, která do 1. července 1903 
vynesla na pomník císaři 3113 korun a 97 haléřů. 
Pomník měl stát v parku naproti Chebskému mos-
tu, který se tehdy jmenoval Most Císaře Františka 
Josefa I. Základní kámen k pomníku byl položen 
21. dubna 1903. Teprve 4. května však informo-
val výbor karlovarské zastupitelstvo o úmyslu 
postavit pomník, přestože pozemek byl majetkem 
Karlových Varů. Navíc město se podle návrhu 
komise mělo o pomník dál starat. To však městská 

rada odmítla. Vlastní odhalení pomníku bylo 
v neděli 27. září 1903. Po vzniku ČSR budil pomník 
bývalého císaře pohoršení. Skupina Čechů se 15. 

listopadu 1919 obrátila na okresní zastupitelstvo 
se žádostí pomník odstranit. Šlo o  Josefa Kováře, 
Antonína Steidlera, Josefa Slavíka a další. Prvore-
publikové zastupitelstvo města jim dalo za pravdu 
a městská rada Rybář musela nechat pomník za-
bednit. Na návrh Antona Webera a jeho syna Paula 
poslali místní Němci na okresní úřad stížnost, kde 
napsali: "Městské radě se příčí, aby uvedenému 
přání bylo vyhověno jen proto, že se dvě pro-
centa přistěhovalců údajně cítí dotčena pouhou 
vzpomínkou na tohoto národního císaře. Nebere se 
v úvahu skutečnost, že 980 německých starou-
sedlíků se cítí uraženo zohyzděním parku Josefa II. 
nehezkým bedněním, jež tu má být zřízeno právě 
díky opovážlivosti této menšiny." Paul Weber se 
pak ještě 6. prosince 1919 pokusil intervenovat 
za obnovu  pomníku. Jeho žádost postoupili až do 
Prahy, ale mezitím začal v ČSR od 19.3.1923 platit 
zákon, nařizující odstranit pomníky Habsburků. 
Karlovarské policejní komisařství proto nařídilo 5. 
ledna 1924 městské radě pomník v Rybářích do 
osmi dnů odstranit. Místo do 13.ledna byl však 
zlikvidován až 21. listopadu 1924 a to za početné 
asistence českého četnictva. Mezitím Anton Weber 
zemřel a majitelem pivovaru se stal jeho syn Paul. 

Poslední kočár z Johanngeorgenstadtu do Rybář. (Starosta Anton Weber druhý vedle 

kočáru)

Hotel Weber roku 1900

Etiketa pivovaru Weber roku 1909
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Ten nabídl  přesunout pomník na vlastní zahradu, 
do pivovarského parku. Pikantní je, že oslavova-
ný  císař Josef II. přijel do Karlových Varů pouze 
jednou v roce 1766, aby tu během inspekční cesty 
přespal. Zdejší pivo nikdy neochutnal. Pomník byl 
později věnován do Prahy, kde stál v zahradách 
pod Hradem.

Pivovar převzali synové

Koncem roku 1918 předal Anton Weber pivo-
var a další majetek svým třem synům Paulovi, 
Robertovi a Siegfriedovi. Ti založili 1. ledna 1919 
veřejnou obchodní společnost. Poté, co zakladatel 
tradice Anton 13. července 1920 zemřel, pokra-
čovali synové ve stáčení piva i během I. republiky. 

Příliš se však neřídili otcovým příkladem a do pivo-
varu téměř neinvestovali. Po otcově smrti mezi lety 
1920 až 1922 sice začali s přestavbou pivovaru, 
ale výroba klesla ze 60 tisíc hektolitrů na 40 tisíc. 
Po obnovení výroby již nikdy roční odbyt nepřesáhl 
skutečnost roku 1917, tedy 60 tisíc hektolitrů piva. 
Rovněž zachování sítě otcových pivovarů bylo nad 
jejich síly. První syn  Siegfried Weber von Hohen-
grund spravoval v letech 1922  až 1945 pivovar 
v Ostrově, do jehož areálu patřila také elektrárna 
na Bystřici. Pivovar Weber Bräu vařil kvalitní pivo, 
které plnili do lahví nebo rozváželi do Weberových 
hostinců v okolí Ostrova. Další syn Paul spravoval 
od roku 1924 pivovar Rybáře. Také on se pode-
pisoval jako baron Paul Weber von Hohengrund. 
Byl to velký sběratel starožitností. Později věnoval 
Karlovarskému muzeu kroje, nábytek a další části 
své soukromé etnologické sbírky.

V pivovaru byl 

pracovní tábor
Velkou ranou pro rodinnou fi rmu byla hospodářská 
krize ve 30. letech minulého století. Výroba piva 
klesla ze 71 941 hektolitrů v roce 1929 na 31 413 
hektolitrů v roce 1936. Tehdy "zlatá weberovská 
éra", jak uvádí kronika Rybář, defi nitivně skončila. 
Mírné oživení spotřeby piva přinesl až nástup Hen-
leinovců, kteří měli v Karlových Varech jednu ze 
svých sudetských centrál. Na schůzích a shromáž-
děních zfanatizovaných místních Němců teklo pivo 
proudem. Pivovar prodal v roce 1939 téměř 45 
tisíc hektolitrů moku. Od roku 1938, kdy se staly 
Karlovy Vary součástí sudetské župy Německé říše, 
byl vedením pivovaru pověřen nacista sládek Wolf 
a pivovar spadl pod národní správu Velkoněmecké 
říše. Aby zabránili totálnímu záboru majetku ve 
prospěch Německé říše, souhlasili Weberové s tím, 
aby na západním okraji areálu pivovaru (v místě 
pozdější truhlárny) vznikl pracovní lágr. Za ostna-
tým drátem pracovalo 40 politických vězňů, které 
sem vozili z velkých koncentračních táborů. Vězně 
využívali na práci v pivovaru jako lacinou pracovní 

sílu, podobně jako v sousední  porcelánce Knoll. 
Sládek Wolf  jako velitel lágru vězně bil a nechal 
hladovět. Tábor byl zlikvidován koncem roku 1944, 
ale jeho zbytky se dochovaly ještě po osvobození. 
Dne 11. května 1945 obsadila pivovar jednotka 
Rudé armády gardového plukovníka M. F. Burlako-
va. Na varně se objevil nápis Zabaveno pro Č.S.R 
a 29. května objednal čs. vojenský oddíl Želeno na 
oslavu konce války 200 litrů černého piva. Většina 
budov byla poškozena, zařízení zdevastováno, 
zásoby surovin minimální. Přesto již v roce 1945 
bylo vyrobeno 28 880 hektolitrů piva. Pivovar tehdy 
místo Paula Webera řídil jeho bratr Siegfried. Po 
odsunu Němců nahradili většinu zaměstnanců 
čeští dosídlenci. Až na pár výjimek byli profesně 
neznalí výroby piva. Po válce přešel pivovar pod 
národní správu a v roce 1948 byl znárodněn. Od 
roku 1952 přesáhla výroba piva hranici sto tisíc 
a v roce 1979 dvěstětisíc hektolitrů. V roce 1999 
byl defi nitivně zrušen. Potomci rodiny Weber-Ho-
hengrund žijí dnes v bavorském Schwabachu.
 
 Jaroslav Fikar

PRAMENY: Gedenk-Buch für die im Weltkrieg 1914-

1918 auf dem Felbe der Ehre gefallenen Söhne der 

Stadt Fischern (Státní okresní archív Karlovy Vary), 

Historický sborník Karlovarska VIII,

Soukromá sbírka MUDr. Františka Webera

Pomník císaře Josefa II. v Rybářích roku 

1903. Na podstavci mezi jmény mecenášů 

nechyběl starosta Anton Weber.

Paul Weber vedl pivovar od roku 1924. Podoba pivovaru se od 50. let příliš nezměnila.

Weberův pivovar v roce 1932
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Pilot 156 startuje 
Dnem 1. října bude v našem městě a celém 
Karlovarském kraji spuštěna nová aplikace pro 
tísňovou linku 156. Odpadnou zbytečné výjez-
dy, stejně jako mnohá nedorozumění strážníků 
s občany a navíc městské policie bez tísňové 
linky získají možnost jejího zřízení pro své občany. 
Je to krok správným směrem. Vždyť například  
v Karlových Varech opakovaně operátoři služby 
OPIS přijímali tísňová volání občanů z Nejdku 
a Ostrova, což mnohdy vedlo k nedorozumění 
a karlovarští strážníci pak byli při snaze nadikto-
vat volajícímu jiný telefon neprávem kritizováni za 
neochotu přepojit. Ono to ale technicky není mož-
né. Obdobné to bylo v Chodově nebo Chebu. Staly 
se bohužel i horší případy, kdy občan v rozrušení 
přeslechl město, kam se dovolal, a požadoval 
výjezd do ulice, která je v obou městech stejná. 
Strážníci v Karlových Varech tak například vyrazili 
do ulice Lidické a když nemohli volajícího najít, 
zjistilo se při zpětném dotazu, že ten čeká sice na 
zmíněné ulici, ale v jiném městě. V tuto chvíli však 
již docházelo k značné prodlevě. V sousedním 
Sokolově, tedy třetím největším městě kraje, si 
zase město nemohlo dovolit z technických důvodů 
linku zřídit a muselo volit cestu přes bezplatnou 
linku "800". Úzká spolupráce velitelů MP v našem 
kraji s O2 Czech Republic, a.s. vedla k řešení, 
jímž je zřízení nové aplikace na tísňové lince 156, 
kam se dovolají všichni občané  a návštěvníci 

Karlovarského kraje. Ten je navíc rozdělen do 
okresů, čímž je strom čísel pro následnou rychlou 
volbu minimalizován. Automat sice není to, co 
chce občan slyšet jako první, ale v tomto případě 
dochází k výrazné úspoře času. Navíc lidé se ve 
svém městě dozví provolbu a tak po vytočení 

tísňového čísla 156 ji mohou rovnou zadat a do-
volat se bezpečně bez  jakékoliv prodlevy. Výčet 
MP nemusí být defi nitivní, systém je pochopitelně 
otevřený i dalším zájemcům z kraje. Městská 
policie Karlovy Vary přijme ročně přes 6.700 
oznámení na tísňové lince 156.

• Kuriózní případ řešili strážníci první zářijový 
večer, kdy na ubytovně Drahomíra došlo 
ke rvačce. Strážníci po příjezdu zastihli 
prchajícího muže se zakrvácenou rukou. 
Při rvačce, kterou sám vyvolal, mu jeho sok 
ukousl článek prstu na pravé ruce. Hlídka 
mu ránu obvázala, amputovaný článek prstu 
vložila do sterilního sáčku a předala posádce 
záchranné služby. 

• Nůž místo občanky vytáhla na strážníky 
obyvatelka ubytovny v Moskevské ulici. Před 
příjezdem hlídky ohrožovala své spolubydlící 
a strach naháněl také její velký pes.  Stráž-
níkům se podařilo zmatenou ženu uklidnit 
a nůž jí odebrat. Přivolaný lékař nařídil 
převoz psychicky narušené ženy do Ostrova. 
Psa odvezli strážníci do  útulku.

Statistické zhodnocení činnosti  Městské 

policie Karlovy Vary za letošní I. pololetí 

ukázalo, že sbor má místo plánovaných 74 

jen 68 strážníků. I přes podstav šesti lidí 

a nutnost odsloužit přes tři tisíce přesčaso-

vých hodin si plní své úkoly dobře.V letoš-

ním prvním pololetí  zaznamenali  24.267 

událostí, což představuje meziroční nárůst 

o více jak 1.000 událostí. Standardně měla 

největší zastoupení kontrolní činnost, doprava 

a ochrana veřejného pořádku. Za minulých 

šest měsíců řešili strážníci více jak 10 tisíc 

přestupků. Na pokutách vybrali přes dva 

miliony korun a ve 4 077 případech nasadili 

na auta tzv. botičky.  Přesto počet výzev pro 

nepřítomné řidiče, dopouštějící se přestupků, 

klesl na 3.305 případů. Naopak zvýšenou 

kázní řidičů u parkovacích automatů se zvýšily 

městu tržby oproti pololetí roku 2013 o 1,2 

mil. Kč. Jednou z hodnocených oblastí byla 

spolupráce městské policie s Policií ČR. Jejím 

výsledkem bylo 27 zadržených a předaných 

osob, podezřelých ze spáchání trestného činu.

Významná je také prevence, v níž nabývá 

na významu projekt Senior-akademie a také 

nejlépe hodnocený projekt ČR MOBIDIK. 

Důležitým pomocníkem výkonu služby se stal 

městský kamerový systém, díky kterému pře-

dali strážníci 674 podnětů k řešení a dohlíželi 

nad společenskými akcemi. Osvědčila se 

rovněž mobilní obchůzková služba, zavede-

ná v roce 2011. Pětice strážníků, vybraná 

výhradně pro tento druh služby, je zárukou 

místní a osobní znalosti a především výborné 

komunikace s občany.

Bilance strážníků dopadla dobře Krátce 

z výkonu 

služby



21

• INZERCE

POČÍTAČOVÉ KURZY

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

Překládáme veškeré  
evropské jazyky  
včetně soudního ověření

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

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554

KLEMPÍŘSKÉ  
A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

  DODÁVKA MATERIÁLU    MONTÁŽ OKEN
  PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE STŘECH

  MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ    MONTÁŽ KROVŮ
Po dohodě, střechy na splátky.

Vladislav Pilný  |  K.  VARY–Dvory, 1. Máje 43
Tel./fax: 353 566 395, mobil: 603 845 919

SC-330018/07

SDRUŽENÍ ŘEMESLNÍKŮ MIREK
Klempířské a pokrývačské práce
Lakýrnické a natěračské práce

Sádrokartonářské práce
Elektrikářské práce

Topení, voda a kanalizace
Práce horolezeckou technikou

Rekonstrukce interiéru

MOŽNO I NA SPLÁTKY

E-mail: sdruzeni.mirek@centrum.cz 

Tel.: 775 938 338    

Bezpečnostní dveře, otevírání
zámků, zámečnické práce –
montáže všech typů zámků

Rudolf Čurda
Tel.: 602 488 372 
 353 566 016
www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz
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» Péče o vodovody a kanalizace
» Inspekce a rekonstrukce přípojek
» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba

UniCredit Bank je jednou z  bank, 
které v  posledních letech výrazně 
rozšiřovaly svou pobočkovou síť 
o řadu moderně pojatých obchodních 
míst. Jedno z  nich můžete navštívit 
v  Karlových Varech. Tato banka 
každoročně příjemně překvapí 
řadou novinek. Zeptali jsme se na ně 
ředitelky pobočky Vladimíry Duřtové.

Spousta lidí se zajímá o vaše nové 
U konto. Je o nový účet zájem?

Ano, velký, počet klientů, kteří ho již 
začali využívat, se pohybuje v desítkách 
tisíc. A to jak mezi našimi současnými 
klienty, tak mezi zájemci, kteří přichá-
zejí z jiných bank. Účet jsme představili 
v dubnu letošního roku a zájem zatím 
překonává naše očekávání. 

V čem se liší od konkurence?
Představte si bankovní konto, za kte-

ré nemusíte platit žádné měsíční po-
platky. Představte si konto, u  kterého 
neplatíte za žádné příchozí a  odchozí 
elektronické transakce, takže až budete 
posílat platby za nájem, energie nebo 
třeba zálohu na letní dovolenou, nebu-
de vás to stát už ani korunu navíc. Ta-
kový účet určený pro širokou veřejnost 
zatím v Česku chyběl. Podobné služby 
mohli dosud získat jen někteří klienti 
s vysokým příjmem nebo podnikatelé. 
Navíc to není žádná dočasná marke-

tingová nabídka, uvedené podmínky 
garantujeme minimálně na deset let.

Pro koho je tento bezkonkurenční 
účet vhodný?

Prakticky pro každého. Může si ho 
zřídit každý ve věku od 15 let až do 
stáří. Ale je pravda, že účet má ještě 
jednu velkou výhodu navíc, již nej-
víc ocení aktivní lidé, kteří žijí naplno 
a jsou často na cestách. S tímto účtem 
totiž můžete vybírat hotovost ZDARMA 
kdykoliv a kdekoliv bez omezení. Z ban-
komatů vlastní banky i kterékoliv jiné, 
doma i v zahraničí, jak často chcete. 

Zní to dobře. Kde je tedy ten háček, 
který se z reklamy nedozvíme?

Není v tom žádný háček. Účet a uve-
dené služby jsou opravdu zdarma, a to 
pouze s jedinou snadno srozumitelnou 
podmínkou – posílat si na něj měsíč-
ně alespoň 12 tisíc korun. Mladí lidé 
do 26 let mají účet zcela bez jakékoliv 
podmínky. Využívání všech běžných 
služeb včetně debetní embosované 
karty je zdarma v ceně konta.

Není zpoplatněno něco jiného, co 
s účtem zdánlivě nesouvisí, například 
vstup do internetového bankovnictví?

Opravdu ne, vsadili jsme na otevřenou 
komunikaci a naprosto jednoduché pod-
mínky. Žádné skryté poplatky nehrozí. 

Připravili jste novinky v oblasti 
hypoték?

Novinek v oblasti hypoték jsme letos 
připravili hned několik. V  posledních 
měsících úrokové sazby hypoték stá-
le atakují historická minima, ostatně 
UniCredit Bank se o  to výrazně zaslou-
žila. V  tuto chvíli nabízíme nejlevnější 
hypotéky na českém trhu u  hypoték 
s dvouletou i tříletou fi xací. První uvede-
nou můžete mít za pouhých 1,99 % p. a., 
tříletou za 2,1 % p. a. Pro srovnání prů-
měrná úroková sazba na trhu se nyní 
pohybuje téměř o procento výš.

Pokud bych aktuálně potřeboval 
půjčit peníze na cokoliv, třeba 
na vybavení domácnosti. Co mi 
doporučíte?

Samozřejmě vám můžeme po-
skytnout PRESTO půjčku, jednoduchý 
spotřebitelský úvěr, který vyřídíte při 
jedné návštěvě banky. Za hodinu mů-
žete mít peníze na účtu. Ale nejdřív 
bych doporučil zkusit nějaké chytřejší 
řešení, například optimalizaci stávají-
cích úvěrů, tím se dá ušetřit hodně pe-
něz. Česku je mnoho domácností, které 
si sjednají úvěr, řádně ho splácí a ani 
je nenapadne požádat během splácení 
o výhodnější podmínky. Rozhodli jsme 

se, že budeme tyto skvělé zákazníky 
hýčkat a odměňovat. Zájemcům, kteří 
mají více spotřebitelských úvěrů, kre-
ditních karet nebo kontokorentů, nabí-
zíme místo toho jediný úvěr s  výhod-
nější sazbou a splatností 84 měsíců. 
Mohou si tak buď snížit svoji měsíční 
splátku, nebo si půjčit nějaké prostřed-
ky navíc při zachování původní splátky, 
nebo obě uvedené možnosti kombi-
novat. Poslední zmíněná varianta je 
nejčastější, volí ji nadpoloviční většina 
klientů, kteří refi nancují své úvěry.

Děkuji za rozhovor!

Pobočka Karlovy Vary
Zeyerova 892/7
tel.:  955 963 835
kv.tgm@unicreditgroup.cz
www.unicreditbank.cz

TIPY OD UNICREDIT BANK, JAK CHYTŘE SPRAVOVAT 
SVÉ FINANCE A JEŠTĚ PŘITOM UŠETŘIT

www.kovoHH.cz vrata@kovopolotovary.cz

Kovomat H+H
Regionální zastoupení 
Karlovy Vary, Stará Role 
Závodu Míru 306 / 184

608 080 108

ploty a brány
venkovní žaluzie

garážová vrata
předokenní rolety
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Divadelní nám. 2, Karlovy Vary

Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz

Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

1. 10. – 30. 11. 2014 

V. ročník divadelního festivalu BEST FEST

1. 10. 16:30 a 19:30 Arthur Watkyn: 

CO V DETEKTIVCE NEBYLO

(Obě představení pořádá Statutární město Karlovy Vary ke Dni 

seniorů.) 

Agentura Harlekýn

Hrají: Petr Nárožný, Václav Vydra, Jana Boušková/Jana Švandová, 

Martin Sochor, Martin Kubačák / Nikola Navrátil, Oldřich Vlach, 

Miloš Hlavica/Ladislav Trojan, Marcel Rošetzký

2. 10. 19:30 John Logan: ČERVENÁ

(1. festivalové představení)                         

Divadlo v Řeznické

Hrají: Miroslav Etzler, Martin Kraus

6. 10.  19:30 Cirk La Putyka

(2. festivalové představení)                         

Rostislav Novák ml. a kolektiv: RISK

Účinkují: Petr Valchář, Jiří Kohout, Zuzana Havrlantová, Kajsa Boh-

lin, Marc Brillant, Mikko Karhu / Teemu Virtanen, Petter Wadsten, 

Jan Balcar, Andrej Rády, Jan Kletenský

7. 10. 19:30 Bolek Polívka: DNA

(3. festivalové představení)                       

Divadlo Bolka Polívky

Hrají: Anna Polívková, Bolek Polívka, Jaromír Barin Tichý, Jiří Fretti 

Pfeifer

8. 10.  9:00 a 10:30   Marie Petrovská: 

PRINCEZNY NA VDÁVÁNÍ

(Školní představení)

9. 10.  9:00  Marie Petrovská: 

PRINCEZNY NA VDÁVÁNÍ

(Školní představení)

Divadlo „M“   

12. 10. 15:00 Ondřej Sekora: FERDA MRAVENEC

Docela velké divadlo Litvínov

Hrají: Robert Stodůlka, Petr Kozák, Zuzana Bartošová, Lenka La-

vičková, Lukáš Masár, Petr Erlitz, Hana Marvanová, Jana Galinová 

a Jindřich Lenc

14. 10. 19:30  IRSKÁ TANEČNÍ SHOW - LOVE IN FLAMES

Taneční soubor MERLIN (SK)

15. 10.  19:30 Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram

Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková / Marcela Šiková, Libor 

Jeník

17. 10. 19:30 Pam Valentine: 

LÁSKA MEZI NEBEM A ZEMÍ        

ČKMD 

Hrají: Strážný anděl Bára Štěpánová, Jack Cameron Karel Beseda, 

Susie Cameronová Lucie Domesová, Simon Willis Radek Bár, Flic 

Willisová Alexandra Ptáčková, Mark Webster Viktor Braunreiter,  

Marcia Bradshawová Jarmila Šimčíková                                             

18. 10. 19:30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ A 

EVERGREENŮ

Festivalový orchestr Petra Macka

Sólisté: Venuše Dvořáková sólistka opery DJKT Plzeň, Roman Krebs 

– tenor sólista opery DJKT Plzeň, Petr Matuszek – bas sólista 

opery Severočeského divadla Ústí n. Labem.

24. 10. 10:00  Jana Pithartová: 

NEVĚSTA PRO HASTRMANA

(Veřejná generální zkouška)

25. 10.     17:00  Jana Pithartová: 

NEVĚSTA PRO HASTRMANA

(Premiéra)

ČKMD

Hrají: Karel Beseda, Magdaléna Hniličková, Jindřich Kotula, Tereza 

Pachtová, Petr Richter, Michal Šturman, Jiří Švec a Miloslav Uhlíř

27. 10.  19:30  Burton Lane, Edgar Yip Harburg, Fred 

Saidy: DIVOTVORNÝ HRNEC

Koprodukce Západočeského divadla v Chebu, Karlovarského 

městského divadla a KSO

29. 10.  19:30 Lionel Goldstein: 

PAN HALPERN A PAN JOHNSON

(4. festivalové představení)                        

Divadlo Ungelt

Hrají: Petr Kostka, František Němec

30. 10.   19:30 Giuseppe Verdi: LA TRAVIATA                        

Divadlo J. K. Tyla Plzeň

Účinkuje sbor opery a orchestr opery Divadla J. K. Tyla Plzeň.

nám. 2, Karlovy Vary

Tel.: 353 228 707-8, www.kso.cz

3. 10. 19:30 Lázně III. 

KONCERT VE SPOLUPRÁCI S HUDEBNÍ VYSOKOU ŠKOLOU V 

ŽENEVĚ

KONCERT ABSOLVENTŮ

JOHANNES BRAHMS: Symfonie č. 3 F dur

ROBERT SCHUMANN: Symfonie č. 3 Es dur „Rýnská“

5. 10. 18:00 kostel sv. Anny v Sedlci

BENEFIČNÍ KONCERT PRO KOSTEL SV. ANNY V SEDLECI

ANTONIO VIVALDI: Čtvero ročních období

Václav Hudeček - housle

10. 10.   19:30 Lázně III.

KONCERT VE SPOLUPRÁCI S HUDEBNÍ VYSOKOU ŠKOLOU V 

CURYCHU

KONCERT ABSOLVENTŮ 

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY: Pohádka o krásné Meluzíně, 

předehra

ZOLTÁN KODÁLY: Tance z Galanty

JOHANNES BRAHMS: Symfonie č. 1 c moll

16. 10.  19:30  Lázně III. 

KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY  

ONDŘEJ KUKAL: Koncert pro trombon a orchestr (světová 

premiéra)

WOLFGANG AMADEUS MOZART: Malá noční hudba

Kurt Neubauer – trombon

17. 10.   19:30  Lázně III.

MIMOŘÁDNÝ KONCER V RÁMCI JAZZFESTU KARLOVY VARY

KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY

KRYŠTOF MAREK – Koncert pro klavír a orchestr „Brána k zahra-

dám“ (světová premiéra)

Jindřich Volf ml. - klavír

Karlovarský Repre Band

21. 10.  19:30  Lázně III.

GALA OPERETA

24. 10.  19:30  Lázně III. 

SYMFONICKÝ KONCERT K ZALOŽENÍ REPUBLIKY

KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY  

BEDŘICH SMETANA: Má Vlast     

27. 10.   19:30  Karlovarské městské divadlo

DIVOTVORNÝ HRNEC

31. 10.  19:30  Lázně III.

KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY  

JAN KLUSÁK: Concerto grosso per fl auto, oboe, clarinetto, corno, 

fagotto e archi

JOSEF MYSLIVEČEK: Koncert pro violoncello a orchestr C dur

ANTONÍN DVOŘÁK: Symfonie č. 8 G dur

Tomáš Jamník - violoncello

Scéna Klubu Paderewski, Divadelního studia D3,

Karlovarského hudebního divadla a Divadla v patře

Tel.: 77609804, www.husovka.info

1.10.  19:30 Kaleidoskop Jana Rejžka

 

3.10.  19:30 Carlo Goldoni - Treperendy    

DERNIÉRA

Repríza komedie Carla Goldoniho v nastudování Divadelního studia 

D3.

7.10.  19:30 Pepa Štross a Vojta Kiďák Tomáško

Večer pro všechny, kterým voní kouř táborového ohně.

9.10.  19:30 Luděk Kašparovský - Podnebí    

Komedie Divadelního studia D3.

10.10.  19:30 Vlasta Horváth

Vítěz 2. ročníku soutěže Česko hledá SuperStar v roce 2005.

15.10.  19:30 Jana Koubková - Smrt standardizmu!

Jana Koubková přizvala kytaristu Romana Hampachera a bubeníka 

Jana Červenku.

16.10.  19:30 Jazzfest - Limbo (ČR) a Marc Bernstein 

International Quartet (USA, ČR, SK,I )

Koncert 31. ročníku Jazzfestu.

17.10.  19:30 Antonín Přidal – Malé noční hry  

Představení Divadelního studia D3.

22.10.  19:30 Lucie Redlová & Beata Bocek - MDŽ

Nový projekt písničkářek Beaty Bocek a Lucie Redlové.

24.10.  19:30 Michal Viewegh, Dodo Gombár - Andělé 

všedního dne   

DERNIÉRA

Představení Divadelního studia D3.

28.10.  19:30 Vocal Band Quartet – Zaměřeno na 

Ellingtona

Několik kompozic vévody jazzu Duke Ellingtona.

29.10.  19:30 Laco Deczi & Celula New York

Král slovenské jazzové trubky se svým souborem skvělých 

muzikantů.

T. G. Masaryka 3, Karlovy Vary

Tel. pokladny kina: 353 223 272

Rezervace na www.kinocaskv.cz

1. 10. 17:00 Nymfomanka, 1.část

1. 10. 19:30  Nymfomanka, 2.část

2.- 3. 10. 17:00  Století Miroslava Zikmunda

2.- 3. 10. 19:30  Dřív než půjdu spát

4.- 5. 10. 15:00  7 trpaslíků

4.- 5. 10. 17:00  7 trpaslíků 3D

4.- 6. 10. 19:30  Zmizelá

6.- 8. 10. 17:00  Zůstaň se mnou

7.- 8. 10. 19:30  O koních a lidech

9.- 10. 10. 17:00  Tři bratři

9.- 12. 10. 19:30  Andělé všedního dne

11.-12. 10. 15:00  Dům kouzel

11.-12.10. 17.00  Dům kouzel 3D

13.-15.10. 17:00  Andělé všedního dne

13.-15.10. 19:30  Annabelle

16.-17.10. 17:00  Nick Cave: 20 000 dní na Zemi

16.- 19.10. 19:30  Drákula : Neznámá  legenda

18.- 19.10. 15:00  7 trpaslíků

18.-19. 10. 17:00  Dům kouzel 3D

20.-22. 10. 17:00  Co s láskou ?

20.-22.10. 19:30  Andělé všedního dne

23.-24. 10. 17:00  Tři bratři

23.-25.10. 19:30  Soudce

25.-26.10. 15:00  Škatuláci

25.-26.10. 17:00  Škatuláci 3D

26. 10. 19:00  RUSALKA

27.-29. 10. 17:00, Co jsme komu udělali ?

27.-29. 10. 19:30  Intimity

30.10.-2.11. 17:00  Falešní poldové

30.10.-2.11. 19:30  Mapy ke hvězdám

Vítězná 50, Karlovy Vary

Tel. pokladny kina: 353 233 933

Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinodrahomira.cz

1. 10.   19:30   Výchozí bod

2. 10.    19:30  Ida, FK  

3. 10.     19:30  Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

4. 10.   17:00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

4. 10.   14:30 Tři bratři

5. 10.   14:30 a  19:30 

4. 10.   19:30 Láska na kari

5. 10.   17:00 Století Miroslava Zikmunda

6. a 7. 10.  19:30  Zmizelá

7. 10.   17:00  Zakázané uvolnění

8. 10.   19:30   Místa

9. 10.    19:30  Chlapectví, FK  
10. 10.    19:30  Nick Cave: 20 000 dní nad Zemí

11. a 12.10.  14:30   Dům kouzel

11. 10.   18:00  po celý večer až do rána bílého

  Dalík hat 50. Ein Kessel Buntes.

KMD karlovarské městské divadlo

KINO DRAHOMÍRA 

• KULTURNÍ SERVIS

KINO ČAS

DIVADLO HUSOVKA

KSO karlovarský symfonický orchestr
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12. 10.   17:00 a 19:30

13. - 15. 10.  19:30   Andělé všedního dne

16. 10.   19:30 Ostře sledované vlaky, FK  

17. 10.     19:30

19. 10.   19:30  Divoké historky

18. a 19.10.  14:30   Tři bratři

18. 10.  19:00   31. Mez. jazz Festival

  Jazz Kvé (CZ)
  M. K. Collective (CZ),
  Kaia Brown a Tonny Blues Band (USA, CZ)
19. 10.   17:00

21. 10.  19:30 Andělé všedního dne

20.9.  13:00 Letadla 2

20.9.  14:30 Tři bratři

20.9.  17:00 a 19:30  Díra u Hanušovic

21.9.   13:00   Letadla 2

21.9.   14:30   Tři bratři

21.9.   17:00   Století Miroslava Zikmunda

21.9.   19:30  Láska na kari

22. 10.  19:30   Divoké historky

23. 10.    19:30 Björk – Biophilia Live, FK   

23. 10.   21:05   Jazz and Poezie

  Kressman Tazlor - Adresát neznámý
24. - 26. 10.  19:30 Intimity

25. a 26. 10. 14:30 a 17:00  Škatuláci

27.  a 28. 10. 19:30 Andělé všedního dne

28. 10. 14:30 a 17:00 Škatuláci

29. 10.  20:00 KOONDA HOLAA (Kamil Krůta) 

  Posel temnoty  -  koncert
30. 10.  19:30 Nick Cave: 20 000 dní nad Zemí, FK  

31. 10.    Caminos 

  Cestovatelský festival. 

Městská galerie Karlovy Vary, Stará Louka 26

otevírací doba: denně 10:00 - 18:00

tel: 353 223 641, www.mgkv.cz

15.- 30. 10.    Prodejní výstava keramiky i obrazů

  pedagogů SUPŠ Bechyně

Tel: 353 224 387, e-mail: info@galeriekvary.cz, 

www.galeriekvary.cz

Otevírací doba: úterý - neděle  10 - 17 h. (pro školy dle tel. dohody)

VÝSTAVY:

do 11. 9. 

Antonín Slavíček a Kameničky

Nejvýznamnější osobnost českého impresionismu, který svými 

krajinomalbami dokázal zachytit atmosféru venkova, malebnost 

i charakter české krajiny.

STÁLÁ EXPOZICE:

České umění 20. století

Stálá 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, K.Nepraš, M.Rittstein, V.Janouš-

ková, Z.Sýkora, K.Malich, F.Skála aj.  

DALŠÍ AKCE:

 8. 10.  19:30  Collegium Vocale a jeho hosté

10. 10.  19:00   Zdeněk Lukeš - Mé oblíbené stavby

Přednáška známého historika architektury.

11. 10.  19:30 Jan Jiráň & Botafogo

Herec, muzikant a skladatel pražské Ypsilonky.

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary

tel: 354 224 111, 606 928 844; www.becherovavila.cz

VÝSTAVY:

do 12.10.  

Inge-Rose Lippok / Tilo Ettl - Dvě cesty / Dvě místa

Výtvarnice  z německého Hannoveru představuje malby a objekty 

z  plastů.  Výtvarník žijící v Plané u Mariánských Lázní prezentuje 

malířskou tvorbu.

16. 10.  17:00  vernisáž  

Radek Pilař - S Rumcajsem do lesa Řáholce

Výstava  zaměřená na rodinu a školy potrvá do 25.1.2015 .

Historie objektu

V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezento-

vána historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové 

čtvrti Westend.

DALŠÍ AKCE:

8. 10.  14:00 Prostorová malba na plexisklo pro děti

Výtvarná dílna Pavly Vargové určená dětem a jejich rodičům.

21. 10.   17:00 Přírodní textilní šperk 

  versus šperk z gumiček

Výtvarná dílna pro děti i dospělé.

29. 10.   10:00 – 17:00

Den s galerijním pedagogem ve výstavě

Točení na hrnčířském kruhu

Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený max. pro 3 

osoby.

Občanské sdružení na záchranu

kostela sv. Anny v Sedleci, Otovická 59

Tel: 353 563 621, www.kostelsedlec.vz

5. 10.    18:00   Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob

Účinkuje Václav Hudeček a Karlovarský symfonický orchestr

Rezervace vstupenek na tel. 608 072 516

Výtěžek ze vstupného bude věnován do sbírky na opravu kostela

26.10.   17:00   Antonín Dvořák. Koncert D – dur 

  (Lužanská mše)

Účinkují: Karlovarský pěvecký sbor, varhany a sóla, řídí Jan Rezek

Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit na opravu 

kostela.

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 226 253,

novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz

Otevřeno: út-ne 9-17 hodin

1. 10. - 30. 11.  40 let Chráněné krajinné oblasti 

  Slavkovský les

Výstava představuje Slavkovský les s jeho přírodními a kulturními 

hodnotami. Vernisáž 1. 10.   17:00

2. 10.  17:00 přednáška: Důsledky Velké války

Historik Mgr. Jan Nedvěd v závěrečné přednášce cyklu ke 100. 

výročí začátku 1. světové války.

16. 10.  17:00 přednáška: Povídání o Slavkovském lese

Ing. Jan Schlossar, jeden ze zakladatelů a 37 let první vedoucí 

Správy CHKO Slavkovský les.

Stálá expozice: Historie a příroda Karlovarska

Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda, lázeňství, karlovar-

ská řemesla a průmysl.

Malý sál

I. P. Pavlova 11, Karlovy Vary

19.10.    15:00 a 19:00   Aljaška-Pobřeží Pacifi ku

Dvouleté putování v gumových člunech

podél západních břehů Kanady a Aljašky.

Panoramatická diashow se sedmi projektory

cestovatele a spisovatele Leoše Šimánka

Předprodej: Infocentrum, tel. 355321171,

více na www.leossimanek.cz

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

do 31. 10. 2014 Karel Šafář - … až přijdou klauni

Výstava grafi ky, kreseb a obrazů Karla Šafáře (1938). 

Vřídelní kolonáda - Divadelní náměstí

Offi ce: Nám Dr. M. Horákové 983/2 Karlovy Vary

www.charliegallery.cz, tel. 602 756 963

19.10.    16:00  vernisáž výstavy

SALON Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců 2014

Výstava potrvá do 20.11.2014

K Letišti 144, Karlovy Vary, Tel.: 357 070 595, 

e-mail: hvezdarna@astropatrola.cz, www.astropatrola.cz

4. 10. 15:00 ASTRONOMICKÉ ODPOLEDNE

Program vhodný pro děti od 5 let, jejich rodiče nebo prarodiče.

11. 10.  11:00  AKTUÁLNÍ VÝZKUM IONOSFÉRICKÝCH 

PORUCH

Seminář odborného lektora Rudolfa Šlosiara, Slovensko, na       

téma SID Monitor. 11:00 – 13:30 Teoretická část Pozorování               

pomocí dlouhovlnných přijímačů. Po 15:00 ukázky použitých    

stanic v praxi.  

Každá středa 18:00 ASTRONOMICKÝ PODVEČER

Program vhodný pro dospělé zájemce o astronomii a pro turisty.

Každý den po registraci NOČNÍ POZOROVÁNÍ OBLOHY    

Denně od 13:00 do 16:00 na tel. 357 07 05 95.

Třeboňská ulice, Karlovy Vary, 

DENNĚ: otvírací doba 6:00 – 22:00 hodin

6. a 13. 10.   9:30  Cvičení pro maminky s kočárky

Sraz u dětského hřiště, s sebou podložku. Vstup zdarma.

Smetanovy sady 1/1145 360 01 Karlovy Vary

tel.recepce 353222536-7 nebo organizátorka 775678928

23.10.    17:00  Informační medicína a autopatie

Beseda o cestách k uzdravení se známým lékařem MUDr. Tomá-

šem Lebenhartem, autorem knih "Svlékl jsem bílý plášť" a "Bez 

pláště". Přehled léčebných možností. Pořádá o.s. Bludiště,  www.

bludiste.cz

I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary

Tel.: 353 221 365, www.mestskaknihovnakv.cz

Půjčovna pro dospělé, čítárna:

PO, ÚT   9:00 - 17:00 

ST    9:00 - 14:00

ČT, PÁ   9:00 - 17:00

SO    9:00 - 12:00   pouze čítárna 

Dětské odd.:

PO, ÚT, ČT   13:00 - 17:00

ST      12:00 - 15:00

PÁ    12:00 - 16:00

Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:

PO, ÚT,  ČT  9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00

ST   ZAVŘENO

PÁ      12:00 – 16:00 

U příležitosti 18. ročníku Týdne knihoven, který se koná od 6. 10 – 

11. 10. 2014, si Městská knihovna připravila pro své návštěvníky 

několik akcí a zároveň zve zájemce k návštěvě knihovny. Nově 

příchozí se mohou v tomto týdnu zaregistrovat ZDARMA a zapo-

mnětliví čtenáři mohou BEZ SANKCÍ vrátit své výpůjčky

1. – 31. 10.   KDO JE V ZEMI ZDEJŠÍ, ZE ZVÍŘÁTEK NEJKRÁS-

NĚJŠÍ?

Městská knihovna vyhlašuje soutěž o nejkrásnější domácí zvířátko 

Karlových Varů.

Podmínkou pro přihlášení do soutěže je fotografi e se jménem 

Vašeho domácího mazlíčka a jméno a kontakt na majitele.

Přihlásit se můžete na kterékoli pobočce Městské knihovny KV 

• KULTURNÍ SERVIS

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

KOSTEL SV. ANNY SEDLEC

MĚSTSKÁ GALERIE

GALERIE UMĚNÍ

GALERIE DRAHOMÍRA

GALERIE NA OCHOZU

HVĚZDÁNA KARLOVY VARY

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA,  

MUZEUM KARLOVY VARY

THERMAL

ALŽBĚTINY LÁZNĚ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
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nebo e-mailem: k.krieglsteinova@mestskaknihovnakv.cz

1. - 31. 10.  termín pro přihlášení 

1. - 30. 11.  veřejné hlasování

3. 12.  vyhlášení vítězů 

1. – 31. 10.   VOJÁK ŠVEJK aneb JAK HO ZTVÁRNIT 

Pobočka Městské knihovny ve Staré Roli vyhlašuje soutěž pro 

všechny věkové kategorie, jakýmkoli způsobem ztvárnit vojáka 

Švejka a svou práci odevzdat do 31. 10. 2014 v knihovně ve Staré 

Roli. 

Tři nejlepší díla budou oceněna a v listopadu všechny doručené 

práce pak vystaveny.

do 31. 10.   AFRIKA A AUSTRÁLIE

Výstava výtvarných prací žáků ZŠ jazyků v Karlových Varech, 

výstavu naleznete ve vstupních  prostorách Městské knihovny, I. 

P. Pavlova 7

9. 10.  17:00  GABRIELA ČANIGOVÁ

Autorské čtení karlovarské autorky Gabriely Čanigové z nové knihy 

FREKVENCE LÁSKY

Každý čtvrtek SENIOR KLUB 

posezení nad knihou pro seniory, I. P. Pavlova 7

Informace na tel. č. 353 221 365/21, Bc. Ludmila Křivancová

Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory

Tel.: 353 502 888, www.knihovnakv.cz

Od  1. 9.  dochází ke změně provozní doby hlavní budovy Krajské 

knihovny Karlovy Vary ve Dvorech. 

pondělí – pátek    9:00 – 19:00 hodin

sobota             9:00 – 15:00 hodin

neděle             zavřeno

VÝSTAVY

Kavárna Dvory 

do 27. 10. BARVY NOCI  

Výstava fotografi í Ladislava Davida.

Hala Dvory 

7. -31. 10.   LESY KOLEM NÁS  

Výstava vítězných prací z výtvarné soutěže pořádané pro děti z 

Karlovarského kraje ve spolupráci s Lesy ČR s. p.

Vernisáž výstavy 7. 10. 16:00 

do 15. 10. VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN  

Výstava vznikla u příležitosti 460. výročí jeho úmrtí a prvního kri-

tického vydání jeho kroniky, kterou připravilo oddělení pro výzkum 

starší literatury Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

1.10. - 30. 11.  RYTMUS NA HRADĚ

Kompilace několika fotografi í, které vznikly během dobrovolnické 

práce mladých lidí na Horním hradě. 

A-klub

1. 10. 1 31. 11.   Písmena na vodě tančí, barva se rozplývá

Výstava kreseb suchou křídou výtvarnice Evy Hrejsemné.  

Vernisáž výstavy 1. 10. 17:30 

Pobočka Lidická

do 10. 10.    VÁCLAV BALŠÁN - OBRAZY  

Výstava předního karlovarského výtvarníka.

17. 10.  - 28. 11.   NA MONTÁŽI  

Výstava fotografi ckých koláží a fotomontáží Martina Kaisera.

Sál Dvory

2. 10.  17:00  Z Malajsie přes Borneo, Brunej až do San 

Fernanda

Přednáška Vlastimila Křečka

9. 10.  17:00  SONETY PRO ČERNOU DÁMU

Pořad profesora anglistiky Martina Hilského a hudebního skladatele 

Daniela Dobiáše.

15. 10.  16:00  ZOO PLZEŇ - HISTORIE A SOUČASNOST

Přenáška Mgr. Martina Vobruby ze ZOO Plzeň.

30. 10.  16:00 EVROPSKÉ ZOOLOGICKÉ ZAHRADY

Přenáška  Mgr. Martina Vobruby, tisk. mluvčího  ZOO Plzeň.

a viceprezidenta Středoevropské asociace přátel ZOO.

A-klub

7. 10.  17:00 ŽIVÁ KNIHA

Pestrobarevná talk show s Liborem Humlem na téma: ŽIL JSEM 

NA ZÉLANDU

Dvory – sál/vzdělávací centrum

22. 10. - 12. 11.  17:00 – 19:00   PRVNÍ POMOC PRO LAICKOU 

VEŘEJNOST

Kurz je bezplatný.

Pobočka Lidická:

9. a 23. 10.  10:00   LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ

Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů. 

pořádá KV CITY CENTRUM,

Moskevská 21, Karlovy Vary

www.kvcity.cz

17. 10.  11:00 před Městskou tržnicí 

Další termíny 21.11. a 12.12.2014.

Mateřské centrum, o.s.

Kollárova 17, Karlovy Vary

tel.: 606 581 369, 353 230 847

www.materske-centrum.cz 

11.-12.10. a 25. - 26.10 

Rekvalifi kační kurz Lektor práce s rodinou  

akreditovaný kurz MŠMT včetně pěti dnů Montessori pedagogiky

 

17.-18.10.  Burza dětského oblečení a hraček

O čísla si volejte na tel. 353 230 847

17.10. od 15:00 do 18:00 výběr oblečení

18.10. od 8:00 do 12:00 prodej a 15:00 - 16:00 výdej

Chebská 73/48 Karlovy Vary

tel. 778 000 557

16.10.  19:00  Mládí nevyprchej

Hotel Dvorana, Chebská 394/44, Karlovy Vary

Humorné vyprávění ze soukromí Jitky Asterové a Hanky Čížkové. 

Vyprávění bude doplněno vystoupením začínající zpěvačky YANNY. 

Rezervace vstupenek na info@hoteldvorana.cz 

nebo tel. 355 311 311.

Modenská 15, Karlovy Vary

www.wlastovka.cz

 

 4. 10.  9:00  Ateliér Archa, Michaelské téma

 Info a přihlášky na tel: 603 113 983

18. 10.  14:00  Dětská podzimní a zimní burza

Fara v Rybářích

Křesťanská akademie Karlovy Vary

www.akavar.webzdarma.cz

24.10.  19:00 Eucharistický život

přednáška Mgr. Lukáše Bujny, faráře

Církve československé husitské

Apoštolská církev

Karlovy Vary - Růžový Vrch, Sedlecká 582
mobil: 777 801 350, e-mail: ostrov@cirkevbezhranic.eu
web: www.cirkevbezhranic.eu 
facebook: Církev-bez-hranic-Ostrov-
a-Karlovy-Vary
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - neděle jednou za 2 týdny od 10:00 hod

Armáda spásy

Karlovy Vary, Jugoslávská 16
mobil: 737 215 399, e
-mail:pavol_kristof@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz 
facebook: armadaspasy.kv

PRAVIDELNÉ AKCE:
Filmová kavárna (fi lmy s poselstvím) - 1x měsíčně v pátek (více 
na Facebook CKV)
Bohoslužba - každou neděli od 16:00 hod (Jugoslávská 16).

Bratrská jednota baptistů

Karlovy Vary, Závodu Míru 42/112
telefon/fax: 353 565 095, e-mail: bjbkvary@gmail.com
web: www.karlovyvary.bjb.cz
PRAVIDELNÉ AKCE:
Studium Bible - každou středu od 18:30 hod.
Dorost - každý pátek od 16:00 hod
Bohoslužba - každou neděli od 9:30 hod.

Církev adventistů sedmého dne

Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49
mobil: 736 541 998
e-mail: martinlindtner@seznam.cz
web: karlovyvary.casd.cz
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - každou sobotu od 9:30 hod.

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/
PRAVIDELNÉ AKCE:
Poradna Teen Chalenge (drogová problematika)
- pondělí 19:00-21:00 hod.
Biblické kurzy ALFA - kurz začal již 25.9.2013 a probíhá každou
středu vždy v 19 hod.
Dětský klub AWANA - úterý 16:30 hod ve sborovém domu
Biblické večery - čtvrtek 19:00 hod.
Setkání mládeže - pátek 18:00 hod.
Bohoslužba (současně i pro děti) - každou neděli od 9:30.

Církev českobratrská evangelická

Karlovy Vary, Zahradní 898/33 (naproti hotelu Thermal)
telefon: 724152480, e-mail: karlovy-vary@evangnet.cz
web: karlovy-vary.evangnet.cz
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - každou neděli od 9:15 hod.
Biblická hodina- každý čtvrtek od 17:00 hod.

Církev československá husitská

Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
telefon: 353 235 849, 353 224 132, fax 353 227 804,
ICQ 456105874
e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - každou neděli od 9:00 hod-

Křesťanské sbory

Karlovy Vary, Zahradní 898/33
(sbor. dům ČCE naproti hotelu Thermal)
telefon: 353 825 624 
e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz
web: www.krestsbor-kv.cz
PRAVIDELNÉ AKCE:
Studium Bible - středa od 19:00 hod.
Bohoslužba - každou neděli od 14:00 hod.
V období letních prázdnin a dovolených jsou termíny bohoslužeb
podle dohody.

Římskokatolická církev

Farnost Stará Role
Karlovy Vary - Stará Role, Kostelní 341/1
telefon: 353 549 017 
e-mail: vladmu@tiscali.cz
web: www.farnoststararole.cz
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - každou neděli od 8:30 hod.

Farnost u kostela Povýšení sv. Kříže - Rybáře

Karlovy Vary - Rybáře, Náměstí 17. listopadu 350/4
telefon: 353 549 017 email: pbaxant@seznam.cz
web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybare
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - každou neděli od 10:00 hod.

Farnost u kostela sv. Máří Magdalény

Karlovy Vary, náměstí Svobody 217/2 u sv. Máří Magdalény
telefon: 353 223 668 e-mail: dekanstvi.kv@centrum.cz
web: http://www.farnost-kv.cz/farnost-sv-mari-magdaleny/
PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba - každé úterý od 18:00 hod.
Bohoslužba - každý čtvrtek od 18:00 hod.
Bohoslužba - každý pátek od 8:30 hod.
Bohoslužba - každá sobota od 8:30 hod.
Bohoslužba - každou neděli od 8:30, 10:00 a 18:00 hod.

• KULTURNÍ SERVIS

BOHOSLUŽBY

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

MATEŘSKÉ  CENTRUM

FARMÁŘSKÉ TRHY  

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ DVORANA

WALDORFSKÁ ZŠ WLAŠTOVKA
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• SPORT

Představujeme sportovní 

kluby: basketbal 
Dnešní Basketbalový klub LOKOMOTIVA Karlovy 
Vary nese název od roku 1997, ten původní byl 
TJ Lokomotiva. Klub byl založen v roce 1952 
jako oddíl košíkové v rámci TJ Lokomotiva 
Karlovy Vary se zaměřením zejména na dívčí 
a ženský basketbal. V roce 1972 reprezen-
toval město poprvé v extralize, od té doby 
hraje 14 sezón v nejvyšší soutěži, od sezóny 
2003/4 nepřetržitě. Klub hraje mistrovské 
zápasy a trénuje ve sportovní hale Lokomoti-
vy, Jízdárenská 1 v Tuhnicích. Mezi úspěchy 

klubu  patří páté místo žen v extralize v sezónách 2003/2004, 2005/2006, 
2007/2008,2009/2010, Evropský pohár CEWL 2. místo 2007/2008, 3. místo 
2008/2009, Český pohár 3. místo 2007/2008, dvakrát byl mistrem ČR v kate-
gorii juniorek a kadetek, vícemistrem ČR v kategorie žákyně. Klub se může také 
chlubit že rukama jeho trenérů prošlo několik desítek bývalých nebo stávají-
cích reprezentantek ČSSR a ČR. V současné době klub vychovává okolo 140 
hráček rozdělených od tzv. přípravek (děti cca. 6-9 let) přes týmy nejmladších, 
mladších a starších minižákyň, mladších a starších žákyň, kadetek, juniorek až 
po extraligové ženy. Všechna družstva klubu hrají ve svých kategoriích nejvyšší 
republikové soutěže. Klub doplňuje všechna svá družstva od přípravek až po 
juniorky celoročně. Informace o náboru i vše důležité o chodu klubu, utkáních 
a dalším naleznete na www.bklokomotiva.cz.

Evropský týden mobility 

představil alternativy 

k automobilům
Statutární město Karlovy Vary se opět připojilo k Evropskému týdnu mobi-
lity. Cílem kampaně je každoročně informovat občany města o existujících 
alternativách k používání automobilu. V pátek se konala v areálu Rolavy akce 
pro žáky základních a středních škol VAŽTE SI SVÉHO ZDRAVÍ - NERISKUJTE 
NA KOLE ANI JINDE, při které organizátoři spolu s paraplegikem Zdeňkem 
Kirchem (na snímku) upozorňovali školáky formou různých úkolů na důsledky 
nejrůznějších riskantních kroků. Všichni absolvovali jízdu na invalidním vozíku 
a procházeli klikatou trasu se slepeckou holí. Do paměti školáků i studentů 
se vrylo především povídání Zdeňka Kircha o své kritické vteřině, ve které 
se mu život zcela změnil.Během nedělního odpoledne si na Moskevské ulici 
mohla veřejnost vyzkoušet jízdu na in-line bruslích, odrážedlech, koloběžkách, 
snakeboardech a šlapacích motokárách. V jednu hodinu se na trasu cyklojízdy 
vydali podle připravené mapy nejenom rodiče s dětmi. Před startem si nechali 
zkontrolovat brzdy u svých kol a zdarma zaregistrovali svůj bicykl do Centrál-
ního registru jízdních kol CEREK.         
                                                          

Bezpečnostní stojany II.
Nedávno jsem se pustil u bezpečnostních stojanů před magistrátem do disku-
ze s jedním cyklistou. Nemohl totiž uzamknout kolo tak, jak jsem v srpnovém 
čísle popisoval. Ano, přiznávám, že existují typy rámů, které do třmenu umístit 
nelze. Jistě jste si roztodivných tvarů a tlouštěk rámů sami všimli. Tvrdím 
ale, že bicykl je ve stojanu umístěn tak, jak je třeba - je opřený svým rámem 
o konstrukci stojanu, přední kolo volně stojí mezi lyžinami, které zajišťují 
stabilitu a přední kolo se tak nepropíná. Není-li možné třmenem rám bicyklu 
obemknout, je kolo možné pohodlně uzamknout lankovým zámkem, který 
většinou všichni cyklisté vozí sebou.
 (Libor Šembera, cyklokoordinátor města)
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• KV ARENA/HC ENERGIE

Čeká vás legrace na ledě
Je tu říjen a s ním veřejné bruslení pro všechny, 
kteří si chtějí užít legraci na ledové ploše. Přijďte 
se do KV Areny protáhnout při bruslení. Led v tré-
ninkové hale je připraven vždy ve čtvrtek, v sobotu 
a neděli v odpoledních časech. Pro začátečníky 
jsou ideální čtvrtky, kdy je víc prostoru pro ty, co 

dlouho nestáli na bruslích. Vstupné je rozdělené 
pro dospělé 40 Kč, děti (do 15-ti let) 30 Kč. Platí 
se u vchodu do šatny. Půjčování bruslí KV Arena 
nezajišťuje, ale zájemci si mohou sjednat broušení 
bruslí. Další informace o veřejném bruslení na  
www.kvarena.cz. Zpěvák, který prodal na světě přes 20 milionů 

desek a jeho debutové album Back to Bedlam 
patří doma ve Velké Británii stále k nejlépe pro-
dávaným nahrávkám. Zpěvák, kterému se po 
vydání desek All The Lost Souls a Some Kind 
Of Trouble povedl loni  s albem Moon Landing 
dokonalý comeback. To je James Blunt. Letos 
křižuje svět v rámci Moon Landing Tour 2014. 
Od června se přesunul do Evropy, v říjnu se 
představí publiku v Čechách a na Sloven-
sku a 29. října má na své koncertní šňůře 
karlovarskou KV Arenu.  Jeho koncert začíná 
ve 20 hodin. Vstupenky nabízí síť Ticketportal 
od 990 Kč.  
Více informací na www.kvarena.cz.

Říjnový zážitek: 

James Blunt 

v KV Areně

Na 5. prosince Vánoční benefi ční koncert. Ve spolupráci se Zdeňkem Podhůrským a Michalem 
Dvořákem uspořádá koncertní představení, kde každý návštěvník podpoří zakoupením vstupen-
ky částkou 50 Kč dítě s hendikepem z Karlových Varů. Formální šek se získanou částkou bude 
předán v průběhu představení rodině.

KV Arena chystá:
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• SPORTOVNÍ SERVIS/INZERCE

Klub českých turistů TJ Slovan Karlovy 

Vary

www.turiste.webpark.cz; fjw@volny.cz

tel.: 603 209 270

4. 10. Z Běchovic Klánovickým lesem na zámek Jirny            

11. 10. Jáchymov – Pochod O jáchymovský tolar    

18. 10. Míšeň – středověký Hradní vrch (Burgberg)   

25. 10. Toulky Pošumavím -  Dobrš u Volyně (4 dny)

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.

www.karlovyvary.cz/cs/nordic-walking-karlovy-vary

5. 10. 10:00 kondiční vycházka

Místo: Parkoviště Kome, Kouzelné městečko

Trasa: B4 Kome-Pražská ulice-Kome

délka procházky 6,5 km, převýšení 374 m

Čas: 10:00 - předpokládaný návrat cca 12:30

Podle zdatnosti jednotlivých účastníků

Trasa na aplikaci Endomodno: 

http://www.endomondo.com/routes/291625387/

Účast je zdarma, není požadován žádný registrační poplatek.

Lázeňské lesy Karlovy Vary

www.prirodni-lanove-centrum.cz

tel: 720 119 314

 yetti.netopilik@seznam.cz

 

V říjnu otevřeno: pá 15:00 - 18:00,

so, ne 12:00 - 18:00

Dětské lanové centrum, dětský, střední

a vysoký okruh, nízké překážky, toprope 

překážky.

 

Po telefonické dohodě a při minimál-

ním počtu 15 osob v jakýkoliv den

a hodinu.

VK ČEZ Karlovarsko

Volejbalový tým extraligy mužů

Hala BK Lokomotiva Karlovy Vary, 

Jízdárenská 1

www.vk-karlovarsko.cz

https://www.facebook.com/vkkarlovarsko

e-mail: klement@vk-karlovarsko.cz

tel.: 724 951 152

PROGRAM ZÁPASŮ:

4. 10. Přípravný turnaj (Odolena Voda)

7. 10. Přípravný turnaj (České Budějovice)

16. 10. Extraliga: Benátky n. J. - VK ČEZ Karlovarsko

18. 10. Extraliga: VK ČEZ Karlovarsko - Havířov

25. 10. Extraliga: Příbram - VK ČEZ Karlovarsko

1. 11. Extraliga: Ostrava - VK ČEZ Karlovarsko

Junák, přístav ORION Karlovy Vary

kapitán přístavu Jiří Kučera, tel.: 728 109 793,

www.pristavorion.cz

Do skautských oddílů přijímáme děvčata a chlapce, kteří mají 

zájem o všestranný rozvoj svých schopností při pestrých aktivitách 

skautské činnosti.

Klubovna Tašovice - U Brodu č.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 Jiří Klátík, 

tel.: 776 423 136, hotanka@pristavorion.cz

Mikan - dívčí pěší oddíl skautek, vůdkyně oddílu Alena Skuhrovco-

vá, tel.: 602 171 823, brepta@pristavorion.cz

Klubovna Rybáře - nám. 17. listopadu č.4:

Rigel - chlapecký křesťanský oddíl vodních skautů, kapitán oddílu 

Michael Vaněček, tel.: 734 642 248, vendy@pristavorion.cz

VOLEJBAL

TURISTIKA

NORDIC WALKING  

PŘÍRODNÍ LANOVÉ CENTRUM SV. LINHART SKAUTING

www.ondalek.cz

DÁREK

tel.: 774 997 898

zdarma
luxusní deku 

 Lodger!

Již třetím rokem nabízí rodičům své služby 

dětské centrum u Balvánků. Poskytuje celodenní 

péči o děti od jednoho do tří let. Děti jsou zde 

vedeny lásce k přírodě, soběstačnosti, zodpo-

vědnosti v láskyplném rodinném prostředí. Každý 

den jsou s dětmi prováděny činnosti, které je 

nenásilně připravují na vstup do MŠ – cvičení, 

tanečky, výtvarná výchova, jsou vedeny lásce 

(kladnému vztahu) ke knížkám. Každých 14 dní 

dojíždí do centra Pejsci z Hipocentra Pája na 

mazlící chvilky s dětmi tzv. Canisterapie, v jarních 

a letních měsících jednou měsíčně koníci na 

Hipoterapii. Prostory centra se nacházejí v rodin-

ném domku ve Staré Roli. V celých prostorách 

je bezbariérový přístup. Dětem je k dispozici 

zahrada s herními prvky přizpůsobenými této 

věkové kategorii. O děti pečuje zdravotnický 

a pedagogický personál. 

Bližší informace jsou vám k dispozici na 

www.balvanci.cz, na FB – Dětské centrum u Bal-

vánků nebo na tel. čísle: 603 251 726. 

Dětské centrum u Balvánků
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• KŘÍŽOVKA/KONTAKTY

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

M žete se t šit z každé jízdy

Od 19. 9. do 19. 12. 2014 
p íprava Vašeho vozidla Toyota na zimní období jen za 300 K .
Sezónní produkty a p íslušenství se slevou 20 %.
Ak ní nabídka zimních komplet  kol Toyota.

Chebská 392/116B, Karlovy Vary, Tel.: +420 359 807 098

0 K .

www.autoeder.cz
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