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Trápí Vás hemeroidy?
GASTROCENTRUM KARLOVY VARY s. r. o.

nabízí vysoce účinnou léčbu
hemeroidů pomocí metody
HAL Doppler.

Navštivte
GASTROCENTRUM KARLOVY VARY s. r. o.

Lázně III, Mlýnské nábřeží 5
360 01 Karlovy Vary

Tel.: 353 230 776
http://www.gastrokv.cz
MUDr. Jiří Štuksa
MUDr. Oldřiška Bónová
SC-301479/1
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Ten, který
sklízí palmy
Tváří z titulní strany je předák lázeňských sekáčů
Pavel Hasil. Už devátý rok stěhuje palmy z
kolonád do skleníků Správy lázeňských parků.
„Trvá to týden, než 353 palem svezeme,“ říká
41letý předák.
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Mlýnská kolonáda, hotely Pupp a Imperial stejně
jako další místa se připravují na schůzku prezidentů Visegrádské čtyřky. Proběhne v našem
městě 5. a 6. listopadu. Přinášíme podrobný
program této návštěvy.

Karlovy Vary
jsou městem 67 mostů
Spočítali jsme všechny od Doubí až po Gejzírpark. Jen přes Teplou vede 33 mostů a lávek.
Mezi Starou loukou a Divadelním náměstím
stojí od 1. října nejmladší z nich, nová Divadelní
lávka.
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Slovo primátora
Říjen přinesl komunální volby, ze kterých vzešlo nové
zastupitelst vo,
v mnohém jiné než
to dřívější. Pokud
nenastanou žádné
mimořádné události, v listopadu by se
mělo nové zastupitelstvo sejít ke svému
prvnímu, ustavujícímu jednání a zvolit
ze svého středu nové vedení města, tedy
primátora, jeho náměstky a radu města.
V době uzávěrky tohoto čísla ještě nebyl
termín ustavujícího zastupitelstva stanoven. Co však již několik měsíců stanoveno
je a co v posledních týdnech intenzivně
připravujeme ve spolupráci s Kanceláří
prezidenta České republiky, to je summit hlav států Visegrádské skupiny, který se v našem městě uskuteční ve dnech
5. a 6. listopadu. Visegrád zde budou
reprezentovat prezidenti všech čtyř
členských zemí, tedy kromě prezidenta
České republiky Václava Klause i prezidenti Slovenska, Polska a Maďarska. Jde
bezesporu o největší karlovarskou společensko-politickou událost za posledních
dvacet let. Václav Klaus bude prezidenty
vítat přímo na Mlýnské kolonádě v pátek
5. listopadu dopoledne, všichni občané
Karlových Varů jsou samozřejmě srdečně zváni.
Listopad přinese také tradiční a v odborných kruzích velice respektovanou
Mezinárodní pěveckou soutěž Antonína
Dvořáka. Letos oslaví jubileum, bude se
konat její už 45. ročník, a proběhne v týdnu od 5. do 12. listopadu. Není asi třeba
připomínat, že mezi účastníky a laureáty
této soutěže se za oněch pětačtyřicet let
objevila jména později světoznámá.
Letošní podzim je prostě nabitý významnými akcemi, září a říjnu vládlo mistrovství světa v basketbale žen, které udělalo
Karlovým Varům neocenitelnou reklamu
ve sto pětapadesáti zemích světa, a tradiční Karlovarský týden, během nějž proběhl i 43. ročník Tourfilmu, nejstaršího
festivalu filmů a multimédií s tematikou
cestovního ruchu, kterého se zúčastnil
opět téměř celý svět, celkem 140 zemí.
Nezbývá než Karlovým Varům popřát,
aby byly podobně otevřené světu i do budoucna. Potenciál pro to určitě mají.
Listopad už předznamenává zimu, koneckonců letošní poslední listopadová
neděle už bude první nedělí adventní.
Přeji vám hezký podzim,
Werner Hauptmann
primátor města Karlovy Vary
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Fotoaktuality

První výstavou v rekonstruovaném Lidovém domě jsou unikátní fotografie Vladimíra Dolejšího z Afriky a Ameriky. Snímky lva, afrického
slona, levharta, buvola kaferského a nosorožce černého z Namibie, Zambie a Botswany doplňují fotografie nedotčené přírody Yellowstonského
národního parku.

Varováním pro pejskaře byl úlovek 170kilového kňoura na okraji Karlových Varů. „Byl to mrzout, který útočil bez varování. Přilákaly ho
odpadky a výpěstky zahrádkářů. Všichni, kteří venčí psí miláčky v lese
bez vodítka, by měli vidět jeho smrtící tesáky,“ řekl po zásahu úspěšný
myslivec Zdeněk Bečvář (na snímku).

Alexandrovci roztleskali KV Arenu. Známé písně Kalinka, Kaťuša a
závěrečná Lady Karneval byly vyvrcholením koncertu souboru s tradicí
od roku 1937. V rámci evropského turné přidali Alexandrovci vystoupení
národního pěvce Josifa Davidoviče Kobzona. S Alexandrovci zazpívala
také Petra Janů a Aleš Brichta.

Nová Divadelní lávka je na místě. Výměna dosluhujícího mostu mezi
Starou loukou a Divadelním náměstím skončila 1. října, kdy bylo na betonové pilíře usazeno hotové těleso nové lávky s rozpětím 18 metrů. Byl
splněn termín výměny šest měsíců od podpisu smlouvy i rozpočet 14 milionů korun. Lávka je bezbariérová.
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Urnový háj se rozšířil o 200 míst. Správa lázeňských parků dokončila
v areálu krematoria v Rybářích dílo za 1,6 milionu korun. Do každého
betonového sklípku se vejdou čtyři urny. Pietní místo s litinovým křížem
zkrášlily vysazené stromy a keře. Projektantkou místa odpočinku byla
Ing. Olga Havlíková.

▼

Lidé

OSOBNOST MĚSTA

Historik PhDr. Stanislav Burachovič

K

dyž jeho velké vzory Karel Nejdl a Vladislav Jáchymovský vystupovaly na výsluní, byl Stanislav Burachovič v branži
karlovarských historiků a publicistů benjamínek. Letos 13. října oslavil šedesátiny.
Rodilý Karlovarák se po základní škole učil
rok číšníkem, další čtyři roky absolvoval
Střední hotelovou školu v Mariánských Lázních a po maturitě studoval knihovnictví, informační vědy a historii na pražské filozofické fakultě. Po promoci nastoupil roku 1976
jako samostatný odborný pracovník do Muzea Karlovy Vary, kde je dosud zaměstnán
jako historik. Bezmála 30 let byl zástupcem
ředitele. Specializuje se na vlastivědu a kulturní dějiny Karlových Varů a Karlovarského
kraje. Publikoval více než 50 samostatných
knižních prací a přes 1 400 článků a odborných studií. K jeho monografiím patří knihy
Karlovy Vary a jejich vlastivědné písemnic-

tví, Encyklopedie lázní a léčivých pramenů
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Záhady
a mystéria Karlovarska, Slavní návštěvníci
Karlových Varů, Dějiny Karlovarského kraje, Karlovy Vary – město lázní a pramenů,
Lexikon osobností Karlovarska a Příběh
Grandhotelu Pupp. Spolupracoval na přípravě řady stálých expozic (Karlovy Vary,
Nejdek, Horní Blatná) a výstav s regionálními tématy, např. Svět kolonád, Staré Karlovy Vary, Zlatý věk Karlových Varů, Goethe
a Karlovy Vary, Staré pohlednice a suvenýry
Karlových Varů, Karlovarské písemnictví,
Městské divadlo v Karlových Varech, Karlovarský střelecký spolek, Znaky měst a rodů
Karlovarského kraje, Příběh Grandhotelu
Pupp aj. O dějinách našeho města přednášel
německy a anglicky v Německu, Rakousku
i v Japonsku. Roku 1990 byl spoluzakladatelem tradice každoročních historických

seminářů Karla Nejdla. Stal se editorem jejich sborníků, kterých už vyšlo devatenáct.
V roce 1998 získal Cenu města Karlovy
Vary. Od roku 1990 je členem západočeské
Obce spisovatelů, v letech 1999–2003 byl
členem vládní komise pro ochranu kulturního dědictví a v roce 2002 byl zařazen do encyklopedie Who is Who v České republice.

Cestovatel Miloslav Stingl čestným občanem města

N

a závěr letošního Tourfilmu získal jednu z cen za celoživotní dílo osmdesátiletý cestovatel, Karlovarák Miloslav Stingl.
Město, kde strávil mládí, mu udělilo čestné
občanství. „Prožil jsem tu dvacet nejkrásnějších let života. Vary jsou moje domovské
město. Bydlel jsem v Zahradní ulici, chodil na
zdejší gymnázium. Považuji se stále za karlovarského patriota,“ řekl při ocenění cestovatel. Šestnáctkrát objel zeměkouli a domluví
se 17 jazyky. Jeho cestopisné knížky oslovily
několik generací čtenářů. Na besedě letošního Tourfilmu zdvihl do výšky hůl, o kterou se
opíral, a zavtipkoval: „Dnes mám výjimečně hůl, jinak běžně nosím tomahawk.“ Žert
to byl jen napůl. Miloslav Stingl se totiž stal
oficiálně náčelníkem severoamerického indi-

Na snímku Miloslav Stingl s primátorem Wernerem Hauptmannem
ánského kmene Kikapů. Žil mezi nimi a jako
etnolog a právník jim pomáhal. „Naslouchal

jsem jim a našel s nimi společnou řeč. Když
jsem přijel domů, nabídli mi na ministerstvu
zahraničí, zda se nechci stát indiánským
náčelníkem. Bylo to 1. dubna 1989 a myslel
jsem, že je to apríl. Brali to však vážně. Přijeli indiáni a obřad podle jejich tradic se konal
v pražském Strahovském klášteře. Dostal
jsem indiánskou čelenku a dárky,“ vzpomíná
Miloslav Stingl. Protože jeho příjmení neznělo zástupcům kmene Kikapů indiánsky, dostal nové jméno Okima. Ten, kdo vede. „Kdo
nevěří, může si moji indiánskou čelenku prohlédnout v Síni slávy českých cestovatelů na
zámku Lednice. Pokud vím, je to jediná autentická indiánská čelenka v Evropě a já jsem
nejspíš jediný evropský indiánský náčelník,"
směje se Miloslav Stingl.

Ani v devadesáti letech neztrácí smysl pro humor
Ú
ctyhodných 90 let oslavil pan Ivan
Horvát. Už rok žije v karlovarském
Domově péče o válečné veterány Bílý kříž.
Poblahopřát mu přišli zástupci Krajské
vojenské správy, Obce legionářské a také
primátor města. Zaměstnanci domova přinesli oslavenci devadesát karafiátů a dort
s devadesáti svíčkami. Pan Horvát se narodil na Ukrajině, vystudoval strojní průmyslovku a nastoupil do automobilky Škoda,
kde celý život pracoval v administrativě.
Žil převážně v Praze, za svůj život se dvakrát oženil a vychoval pět dětí. Jedna dcera
však byla těžce mentálně postižená a velmi
mladá zemřela. Podle svých slov si její smrt
stále vyčítá. „Měl jsem pro ni tenkrát udělat
víc, ale bál jsem se víc diskutovat s lékaři.

Je to jediná věc, kterou bych ve svém životě
chtěl vrátit,“ přiznává oslavenec. I přes tuto
tragédii a vážné střelné poranění plic však
neztrácí smysl pro humor a při rozhovoru
stále vtipkuje. Rád si pochutná na máčkách,
nejraději má svíčkovou a rajskou s pořádnou
porcí knedlíků. Nikdy neholdoval alkoholu,
na lepší trávení si však rád dá trochu slivovice nebo becherovku. Miloval zahrádkaření, sázel květiny, stromy, ovoce a zeleninu,
to mu teď nahrazují alespoň procházky městem s manželkou Jarmilou. A jaký je podle
pana Horváta recept na dlouhověkost?
„Střídmost, skromnost a spokojenost s tím,
co máte,“ říká oslavenec.
Panu Ivanu Horvátovi přejeme hodně zdraví a vitality do dalších let!

Ivan Horvát s manželkou Jarmilou
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Zprávy z magistrátu

Stará Role a část Rybář se dočkala pokrytí wi–fi
S
urfovat po internetu zdarma mohou nyní
obyvatelé městských částí Stará Role
a části Rybář. Do konce roku 2011 chce magistrát, který za akci dosud zaplatil téměř
půl milionu korun, pokrýt wi-fi signálem
v pásmu 2,4 GHz celé město. „Ve Staré Roli
máme šest hotspotů, na které se mohou lidé
připojit. Jeden je u závodu Realistic, další
na domě s pečovatelskou službou, na budovách základních škol a jinde,“ řekl náměstek primátora Tomáš Hybner. Wi-fi signál

pokryje zatím šedesát procent Staré Role.
Provoz přijde na 15 800 Kč měsíčně. Sektory
mají název MMKV.CZ-X-FREE. Jejich signál
je nastaven tak, aby vyhovoval jak mobilním
telefonům, tak i notebookům, PC a externím
přijímacím anténám pracujícím v pásmu wi–
fi (2,4 GHz). Pro připojení je potřeba prohlížeč internetu, který místo požadované první
stránky zobrazí přihlašovací obrazovku.
Po volbě znaku KVA se uživatel připojí maximální rychlostí 1 Mbps. Pokud zvolí špatně

(znak EU), pak se připojí také, ale rychlostí
cca 10 kbps. Délka připojení je 30 minut, pak
je třeba se znovu zalogovat (přes volbu znaku
KVA). Každý sektor vysílá max. 2 Mbps, tedy
pokud se připojí 2 uživatelé, mohou jet plnou
rychlostí, pokud např. 4 uživatelé (současně), pak bude rychlost 512 Kbps. Vzhledem
k tomu, že služba poskytuje připojení k internetovým stránkám (nepodporuje P2P a podobné služby), je to výborné a zcela pro daný
účel dostačující.
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Na mapce jsou světle žlutě označena místa, kde je pokrytí očekáváno
s externí anténou, a tmavě žlutě vyznačena místa, kde je očekáváno pokrytí s využitím notebooku s integrovanou wi–fi anténou. Mobilní telefony mají anténu ještě menší, takže lze očekávat provoz v polovině tmavě
žlutého kruhu. Vše je závislé na zástavbě, železobetonová stěna je větší
tlumič než 100 m volného terénu.

6

Lokality s free pokrytím wi-fi signálem v pásmu 2,4 GHz

Zprávy z magistrátu

Poplatek z heren přinese městu 10 milionů korun

O

d 1. října 2010 platí v Karlových Varech nová úprava vyhlášky provozu
hracích automatů a heren. Podle usnesení
zastupitelstva musí provozovatel zaplatit
za každý výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení poplatek 5 tisíc
korun na tři měsíce. Vyhláška č. 14/2010
ukládá provozovateli herny ohlásit písemně nebo ústně do 15 dnů uvedení každého
výherního hracího přístroje nebo jiného
technického zařízení do provozu. Nová
vyhláška nahrazuje dosavadní č. 5 z roku
2003, která platila ve městě osm let. Za-

vedení poplatku umožnila novela zákona
č. 565/1990 o místních poplatcích. V podstatě se jedná o rozšíření okruhu předmětu
poplatku, a to z dosud zpoplatněných výherních hracích přístrojů o videoloterijní
terminály, z jejichž provozu dosud město
nemělo žádný příjem, přestože důsledky
jejich provozu muselo strpět na svém území bez možnosti regulovat jejich provoz
obecně závaznou vyhláškou. Díky nové vyhlášce očekává město v příštím roce 2011
navýšení příjmů o 10 mil. Kč.
(red)

Vesnička bezpečí bude sloužit prevenci

T

aké v Karlových Varech se ujala myšlenka na vybudování centra zdraví
a bezpečí. Jde o místo, kam bude soustředěna prevence a školení dětí ke zvládání
rizikových situací. Na základě již existujících srovnatelných center ve světě je
prokázán znatelný pokles úrazů u těch
dětí, které výukou v centru prošly. Prevence dětských úrazů je realizována
formou praktického výcviku na trenažérech, a to pro různé věkové a cílové skupiny. Centrum by mělo sloužit zejména
ke vzdělávání záchranářů, nácviku složek integrovaného záchranného systému, prevenci dětí pomocí vzdělávacích
programů a trenažérů a také k volnoča-

Pietní akt u příležitosti výročí
vzniku Československa

sovým aktivitám. V centru budou vybudovány učebny resuscitace a laické první
pomoci, pro nácvik komunikace a další
výcviková zařízení. Dále se zde vybudují
dopravní hřiště, lanové centrum, sportovní areály, prostory pro nácvik vodní
záchrany, potápění, výcviková věž i přistávací plocha pro vrtulník. Všichni tak
budou mít možnost seznámit se s riziky
kolem sebe a procvičit si nejrůznější rizikové situace. Vesnička bezpečí je z velké
části financována z Regionálního operačního programu, tedy z fondů EU, z nichž
se čerpalo na rekonstrukci areálu Rolava
a parku Meandr Ohře.
(red)

Dotace na rozvoj
mezinárodní spolupráce
na rok 2011

CHCETE ZNÁT VÝSLEDKY PRŮZKUMU
VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ OBYVATEL VAŠÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI?

PŘIJĎTE NÁM

Kde ?
Kdy ?

VAŠE NÁZORY A
VAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI!

SDĚLIT

PŘIPOMÍNKY K ROZVOJI

Krajská knihovna
Karlovy Vary
čtvrtek 18. listopadu 2010
od 16:00 hodin

Máme pro Vás připraveno sladké pohoštění i malý dáreček za účast.

VLADISLAV PILNÝ 1. Máje 43, 360 06 K. Vary—Dvory,
tel./fax.: 353 566 395, mobil: 603 845 919

SC-300546/7

KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

OKRAJOVÝCH ČÁSTÍ DO
ŘÍZENÍ MĚSTA KARLOVY

VARY“

A POMOZTE NÁM NAPLNIT
ZÁMĚR NAŠEHO MĚSTA BÝT
ROZVÍJENO A SPRAVOVÁNO
JAKO ZDRAVÉ MĚSTO.

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA
tel.: 602 444 940, 353 220 554

SC-300573/7

M

ěsto Karlovy Vary ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu
si vás dovoluje pozvat na pietní akt při příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu. Výročí si položením věnců připomeneme dne 28. října
2010 od 10 hodin u sochy Tomáše Garrigua
Masaryka na stejnojmenné třídě.

dodávka materiálu • montáž oken • ploché střechy • montáž
sádrokartonů • montáž krovů • po dohodě střechy na splátky

M

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ
„PROGRAMU ZAPOJENÍ

ěsto Karlovy Vary upozorňuje žadatele
o poskytnutí účelové dotace na rozvoj
mezinárodní spolupráce na rok 2011, aby své
žádosti zasílali na odbor lázeňství, cestovního ruchu a kultury do 31. 12. 2010 prostřednictvím podatelny Magistrátu města Karlovy
Vary (Moskevská 21). Účelové dotace jsou
poskytovány na rozvoj mezinárodní spolupráce dle koncepce zahraniční politiky města
Karlovy Vary. Poskytují se podle zásad pro
poskytování dotací z rozpočtu města, které
jsou na internetové adrese www.mmkv.cz.
Formuláře žádosti jsou k dispozici na informacích, budova MM I, Moskevská 21, v kanceláři 043 odbor lázeňství, cestovního ruchu
a kultury, Mgr. Jana Těžká, tel. 353 118 344,
a na internetových stránkách www.mmkv.cz
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Sledované stavby / Inzerce

Stavba bazénu opět pokračuje
P
o osmiměsíčním zpoždění, které zavinila
anonymní stížnost, byly opět obnoveny
přípravné práce na stavbu krytého bazénu
u KV Areny. O zakázku projevilo zájem pět
stavebních firem: společnost Swietelsky
z Českých Budějovic, plzeňský Berger Bohemia, pražské firmy Hochtief, Eurovia a Metrostav ve sdružení s karlovarským Baustavem a firmou Tima.
Krytý bazén z nerez oceli bude mít rozměry 25 krát 20,5 metru pro deset plaveckých
drah. Hloubka bude od 1,6 do 3,2 metru.
Staveniště je na jižním okraji areálu KV Areny, jak ho předurčilo půdorysné a dispoziční

řešení bazénu ve tvaru protáhlého obdélníku. Na vstupní halu s recepcí, vybavenou
turnikety, budou navazovat převlékací kabiny a šatny, dále sociální zázemí WC, sprchy
a dvě skupinové šatny pro školy a sportovní
oddíly.Plavecký bazén umožňuje členění na
deset závodních plaveckých drah, část dna
bazénu bude upravena podle potřeb synchronizovaného plavání akvabel. K vybavení
bude patřit 56metrů dlouhý tobogan, tribuna
pro 150 diváků, sauna, velká vířivka, dětský
bazén 7 x 6 metrů, šatna pro veřejnost s 256
místy, bufet a další zázemí. Rozpočet stavby
je 236 milionů korun bez DPH. Odhad ná-

Vířivka a dětský bazén 7 krát 6 metrů

Vlastní plavecký bazén s deseti dráhami
vštěvnosti je 70 tisíc lidí ročně. Nové termíny
zahájení stavby jsou listopad 2010 a dokončení v červenci 2012.

Ukončení 56metrového toboganu
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Očekávaná návštěva

Naše město uvítá čtyři prezidenty
Mlýnská kolonáda bude 5. listopadu místem konání Summitu Visegrádské skupiny. Sejdou se tu
prezidenti čtyř evropských zemí –Polska, Slovenska, Maďarska a České republiky. Součástí slavnostního ceremoniálu bude také přehlídka Hudby Hradní stráže a doprovodný program.

N

azdobená kolonáda ve státních barvách,
několik desítek metrů dlouhý červený koberec, květiny
a Hradní stráž. Takhle bude vypadat prostor
před Mlýnskou kolonádou 5. listopadu. Důvodem je největší politická a protokolární
událost roku v našem městě. Maďarského,
slovenského a polského prezidenta v lázeňském metropoli osobně uvítají prezident České republiky Václav Klaus, primátor města
Karlovy Vary Werner Hauptmann a hejtman
Karlovarského kraje Josef Novotný.
Událost je to opravdu velkolepá a přípravy
na ni probíhaly několik měsíců dopředu. Bylo
nutné vše připravit a do puntíku naplánovat.
Do Karlových Varů několikrát přijel také Jindřich Forejt, ředitel odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky. Spolu se svými kolegy z dalších odborů a zástupci města a kraje
pečlivě procházel celý program summitu. Zástupci hradní stráže si s sebou přivezli dokonce také krokoměr, při takovýchto akcích totiž
záleží doslova na každém kroku (na snímku
1). Celé dopoledne a zbytek dne se bude řídit
podle přísného scénáře, který je naplánován
doslova po minutách. Den předem bude dokonce probíhat generální zkouška v reálném
čase. Do té doby skončí na Mlýnské kolonádě
malování všech stropů (na snímku 2), jako
poslední projde očistnou kúrou Mlýnský pramen (na snímku 3).
Celý ceremoniál začne v pátek dopoledne. Na
červený koberec budou před Mlýnskou kolonádu postupně přijíždět hlavy jednotlivých
států, které dorazí v doprovodu svých manželek. Po uvítání prezidenti vystoupají na pódium, kde pozdraví přítomné hosty. Chybět
nebude ani předání darů a ochutnání pramenů včetně becherovky. Celé uvítání a také doprovodný program na pódiu bude přenášen

na velkoplošné obrazovce tak,
tak aby si ho mohl
vychutnat opravdu každý.
Poté se prezidenti přesunou ke společnému
jednání do hotelu Imperial a odpoledne absolvují procházku městem s návštěvou Vřídla,
prohlídkou opravené Staré louky a vyzkouší
lanovky Imperial a Diana. Pro veřejnost, hosty i členy delegace bude připraven i zajímavý
doprovodný program. Ve stáncích se budou
prezentovat také místní výrobky, mezi kterými nebude chybět porcelán, karlovarské
oplatky, proslulá becherovka, kamenné růže
a další karlovarské unikáty.

PROGRAM:
9,00 Vystoupení mažoretek, reprodukovaná hudba
9,10 Přivítání hostů moderátorem
9,15–9,30 Pěvecký sbor ZUŠ Karlovy Vary
9,30 Přivítání hostů primátorem města
a hejtmanem kraje
9,30 Vystoupení Folklorního souboru DYLEŇ
9,40 Hudba Hradní stráže
9,50 Příjezd prezidenta ČR Václava Klause
s chotí
10,00 Uvítání prezidentů trubači ze Zámecké věže
10,00–10,45 Slavnostní projevy, program
11,00 Ceremoniál zakončí Sokolovský bigband Milana Šoltéze.

CO JE VISEGRÁDSKÁ SKUPINA
Visegrádská skupina má své kořeny už
ve 14. století, v novodobých dějinách vznikla v roce 1991 Visegrádská trojka, kdy jejími
členy bylo tehdejší Československo a jeho
prezident Václav Havel, Maďarsko s hlavou
státu Józsefem Antallou a Polsko s prezidentem Lechem Wałęsou. Zástupci těchto států
podepsali deklaraci o blízké spolupráci a vzájemné pomoci a podpoře, kterou využili především při přechodu z totalitního systému ke
svobodným a demokratickým státům. Visegrádská čtyřka vznikla po rozdělní Československé federativní republiky, kdy se součástí
tohoto uskupení staly dva „staronové“ státy.
Všechny členské země také pravidelně přispívají do Mezinárodního visegrádského fondu,
který slouží k finanční podpoře projektů v ob-

lastech kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání,
výměny mládeže, rozvoje turismu a přeshraniční spolupráce. Od letošního roku je rozpočet fondu 6 mil. eur.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ
V pátek 5. listopadu bude z bezpečnostních
důvodů pro dopravu zcela uzavřena zóna
mezi Císařskými lázněmi a Mlýnskou kolonádou, zahrnující odpovídající část ulice Mariánskolázeňské, ulici Nová Louka, Divadelní
náměstí, část Vřídelní ulice po Mlýnský most,
ulici Lázeňskou, Tržiště a Jánský most. V Mariánskolázeňské a na Nové Louce nebude
možno parkovat před zástavbou, na Divadelním náměstí před parkem. Zásobování a obsluze bude umožněn vjezd do 7:00, uzavírka
skončí cca ve 12:00. V uvedené době také nebude možno projet ulicí Zámecký vrch na Tržiště a Divadelní ulicí na Divadelní náměstí,
dopravu budou před vjezdem do uzavřených
částí řídit strážníci a policisté. Některé spoje
městské hromadné dopravy nebudou v těchto hodinách zajíždět do zastávek Lanovka
Imperial a Divadelní náměstí. Podrobnější
informace budou zveřejněny na obvyklých
místech, o dopravních omezeních bude týden
předem také informovat dopravní značení.
Podrobné informace o summitu naleznete
na www.v42010.cz.

První zkoušku uvítání na Mlýnské kolonádě již
hradní stráž absolvovala 20.října.
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Zprávy / Inzerce

Křišťálová tužka pro Záchranný kruh
Z

e 47. Mezinárodního festivalu Techfilm
2010, který se konal v září v Praze, si
přivezla významné ocenění Asociace Záchranný kruh z Karlovarského kraje. V kategorii výukových produktů získal její projekt
Chraň svůj svět, chraň svůj život hlavní cenu
GRAND PRIX Křišťálovou tužku. Techfilm,
jehož součástí byla 5. Mezinárodní konference EmTECH 2010, pořádalo ČVUT v Praze
pod patronací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva kultury
ČR. Projekt 12 interaktivních kurzů na CD–
ROM vyhodnotila jako nejlepší odborná pětičlenná porota z celkem devíti přihlášených
projektů. „Z ocenění máme velikou radost.
Po více než roční dřině na projektu víme, že
naše úsilí mělo smysl. Jsme velmi rádi, že se
projekt líbí a že slaví úspěchy nejen u široké
veřejnosti a dětí, ale také u odborníků. Za
tento úspěch ale patří hlavně dík kolekti-

Ocenění v podobě Křišťálové tužky a diplomu
převzali za Asociaci Záchranný kruh, partnery asociace a hlavně autory projektu Ing. Veronika Krajsová a Lukáš Hutta.
vu autorů a partnerů Asociace Záchranný
kruh. Bez nich bychom to nedokázali“ uvedl
Lukáš Hutta. Projekty asociace již získaly
několik ocenění. Internetový portál www.
zachrannykruh.cz byl v roce 2007 oceněn
jako Bezpečnostní projekt roku. Partnerem
a podporovatelem projektu je již několik let
město K. Vary.

Zveme všechny, kdo chtějí zažít
blahodárný účinek minerální vody, rašelinových zábalů,
masáží a dalších léčebných a
relaxačních procedur. Od 08. 11.
do 18. 12. 2010 a od 10. 01. do
14. 03. 2011 opět slevy 30–50%
na nejžádanější procedury!
Prodáváme vánoční dárkové
poukazy – výborný dárek pro
Vaše blízké a známé! Čerpání
do 14. 03. 2011
Pronájem nebytových prostor, vhodných také jako ordinace, o výměře 53 m2
nabízejí Alžbětiny lázně a. s. , Smetanovy
sady 145/1, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 353
304 229, tel./fax: 353 585 884

SC-300787/5

SC-300629/6

SC-301463/1

KOSMETICKÉ
STUDIO Věra Sedláčková

www.studiovera.unas.cz

Objednávky na tel.: 775 178 973
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SC-300641/6

Nechte se unést kouzlem a exotikou Dálného
východu a poetickou vůní moře slunné Francie.
Nabízíme přírodní kosmetiku od ﬁ rem Charmzone,
Aloe KJMA, Estesophy, Tech Nature.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Najdete nás na adrese: STARÁ KYSIBELSKÁ 585/23,
(objekt bývalé autoškoly)
Naproti zastávce autobusu MHD č. 6 – Blahoslavova.

Volby

Základní údaje VOLBY 2010:
POČET VOLIČŮ VE MĚSTĚ
PŘIŠLO K VOLBÁM
VOLEBNÍ ÚČAST
POČET PLATNÝCH HLASŮ
POČET HLASŮ PRO STRANY V ZM

40.701
16.602
40,84%
565.134
395.554

Zvolení zastupitelé města podle politických stran
(Stav k 17. říjnu 2010 dle údajů Českého statistického úřadu.)
1.

Ing. Petr Kulhánek (KOA) 39 let, vydavatel a ředitel, Doubí

3655 hlasů (3.72%)

2.

Mgr. Jiří Klsák (KOA) 56 let, archeolog a historik, Karlovy Vary

3553 hlasů (3.62%)

3.

Ladislav Gerendáš (KOA) 63 let, důchodce, herec a trumpetista, Stará Role

3493 hlasů (3.56%)

4.

Vlastimil Lepík (KOA) 60 let, projektant, záchranář HS, Karlovy Vary

3447 hlasů (3.51%)

5.

PhDr. Stanislav Burachovič (KOA) 60 let, historik, Doubí

3216 hlasů (3.28%)

6.

Ing. Pavel Žemlička (KOA) 47 let, ředitel střední školy, Karlovy Vary

3094 hlasů (3.15%)

7.

Lucie Samcová Domesová (KOA) 52 let, herečka, redaktorka, Karlovy Vary

3036 hlasů (3.09%)

8.

MUDr. Jan Anděl (KOA) 48 let, dětský lékař, Karlovy Vary

2926 hlasů (2.98%)

9.

Mgr. Tomáš Hybner (ČSSD) 38 let, náměstek primátora, Drahovice

2642 hlasů (3.08%)

10.

MUDr. Pavel Smutný (ČSSD) 52 let, praktický lékař, Drahovice

2612 hlasů (3.05%)

11.

Ing. Edmund Janisch (ČSSD) 67 let, středoškolský učitel, Drahovice

2578 hlasů (3.01%)

12.

Mgr. Jana Petříková (ČSSD) 52 let, náměstkyně primátora, Stará Role

2523 hlasů (2.95%)

13.

Ing. Jaroslav Fiala, CSc. (ČSSD) 54 let, vysokoškolský učitel, Karlovy Vary

2450 hlasů (2.86%)

14.

Ing. Richard Ullisch (ČSSD) 30 let, ekonom, Sedlec

2370 hlasů (2.77%)

15.

Markéta Wernerová (ČSSD) 27 let, jednatelka společnosti, Rybáře

2319 hlasů (2.71%)

16.

Ing. Werner Hauptmann (ODS) 42 let, primátor, Drahovice

2918 hlasů (3.64%)

17.

MUDr. Jiří Brdlík (ODS) 53 let, lékař, Olšová Vrata

2609 hlasů (3.26%)

18.

Mgr. Vladimír Hůrka (ODS) 51 let, ředitel základní školy, Rybáře

2374 hlasů (2.96%)

19.

Ing. Petr Bursík (ODS) 34 let, projektant, Drahovice

2372 hlasů (2.96%)

20.

Arnošt Donth (ODS) 49 let, podnikatel, Drahovice

2367 hlasů (2.95%)

21.

Vlastimil Balcar (ODS) 58 let, podnikatel, Tašovice

2339 hlasů (2.92%)

22.

Mgr. Radka Patáková (ODS) 39 let, odborný pracovník ve zdravot., Drahovice

2319 hlasů (2.89%)

23.

Ing. Jiří Kotek (Sdružení ALTERNATIVA,NK) 53 let, manažer, vydavatel, Drahovice

3207 hlasů (5.16%)

24.

RNDr. Jaroslav Růžička (Sdružení ALTERNTIVA,NK) 48 let, ekolog, Karlovy Vary

2362 hlasů (3.80%)

25.

JUDr. Lucie Gabányiová (Sdružení ALTERNTIVA,NK) 48 let, notářka, Karlovy Vary

2059 hlasů (3.31%)

26.

Mgr. Petr Masák (Sdružení ALTERNTIVA,NK) 58 let, manažer cestovního ruchu, Drahovice

1957 hlasů (3.15%)

27.

MUDr. Jiří Souček (Sdružení ALTERNTIVA,NK) 60 let, lékař - primář - pediatr, Bohatice

1841 hlasů (2.96%)

28.

Mgr. Jaroslav Borka (KSČM) 57 let, náměstek hejtmana, Drahovice

2082 hlasů (3.72%)

29.

Josef Murčo (KSČM) 58 let, předseda OV KSČM, Karlovy Vary

1898 hlasů (3.39%)

30.

PhDr. Mgr. Zdeněk Musil (KSČM) 66 let, středoškolský učitel, Karlovy Vary

1823 hlasů (3.26%)

31.

Věra Bartůňková (KSČM) 50 let, asistentka ředitele, Karlovy Vary

1632 hlasů (2.92%)

32.

MUDr. Jaromír Schee (TOP 09) 50 let, kardiolog, Drahovice

1951 hlasů (3.68%)

33.

Ing. Michal Toufar (TOP 09) 38 let, ekonom lázeňského zařízení, Karlovy Vary

1832 hlasů (3.46%)

34.

Roman Maleček (TOP 09) 44 let, sport. manažer, jednatel spol., Rybáře

1789 hlasů (3.38%)

35.

Ing. Libor Šembera (TOP 09) 46 let, vydavatel, Karlovy Vary

1653 hlasů (3.12%)

36.

Ing. Otmar Homolka (Hnutí O co jim jde ?!) 53 let, stavební inženýr, Karlovy Vary

2024 hlasů (4.92%)

37.

Jaroslav Fujdiar (Hnutí O co jim jde ?!) 36 let, živnostník, Doubí

1600 hlasů (3.89%)

38.

Ing. Milan Rusev (Hnutí O co jim jde ?!) 55 let, stavební inženýr, Doubí

1571 hlasů (3.82%)
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OZNÁMENÍ PRO ODBĚRATELE
společnosti Karlovarská teplárenská, a. s.
obchodní společnost Karlovarská teplárenská, a. s., se sídlem Karlovy Vary, Bohatice, Na Výšině 348/26, PSČ 360 04, IČ: 49790471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 391 (dále jen „Karlovarská teplárenská, a. s.“)
a
obchodní společnost KAREL HOLOUBEK – Trade Group a. s. , se sídlem Praha 1, Vodičkova 20, PSČ 110 00, IČ: 250 60 996, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4017 (dále jen „KAREL HOLOUBEK – Trade Group, a. s."
o z n a m u j í, že :
(i)
dne 1.července 2010 byla mezi společností Karlovarská teplárenská a. s. , jako pronajimatelem, a společností KAREL HOLOUBEK – Trade Group a. s. , jako nájemcem, uzavřena v souladu s ustanovením § 488b a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, Smlouva o nájmu podniku (dále jen „Smlouva o nájmu podniku“), na základě které společnost Karlovarská teplárenská, a.
s. přenechává dnem účinnosti Smlouvy o nájmu podniku, tzn. dnem 1. ledna 2011, do nájmu svůj podnik společnosti KAREL HOLOUBEK – Trade Group a. s.; a
(ii)
v souladu se Smlouvou o nájmu podniku a ustanovením § 488e odst.2 z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,
přechází dnem účinnosti Smlouvy o nájmu podniku práva a závazky, které náležejí k pronajatému podniku společnosti Karlovarská
teplárenská, a. s. na nájemce, tedy obchodní společnost KAREL HOLOUBEK – Trade Group a. s. , přičemž v této souvislosti platí ustanovení § 477 odst. 2 až odst. 4 z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění; a
(iii)
v důsledku pronájmu podniku společnosti Karlovarská teplárenská, a. s. na společnost KAREL HOLOUBEK – Trade Group
a. s. přechází na nájemce, tedy obchodní společnost KAREL HOLOUBEK – Trade Group a. s. , dnem 1.ledna 2011 mimo jiné i práva
a závazky vyplývající ze smluv o dodávce a odběru tepla (primární síť) a/nebo ze smluv o dodávce tepla a studené vody pro přípravu
teplé užitkové vody (sekundární síť), které budou platné a účinné ke dni účinnosti Smlouvy o nájmu podniku a které již byly před datem
tohoto oznámení a/nebo budou po datu tohoto oznámení uzavřeny mezi odběrateli tepelné energie a společností Karlovarská teplárenská, a. s. , jako dodavatelem tepla a studené vody pro přípravu teplé užitkové vody; a
(iv)
s ohledem na skutečnosti popsané v tomto oznámení tak počínaje dnem 1. ledna 2011 budou dodávky tepla a studné vody pro
přípravu teplé užitkové vody ve prospěch odběratelů prováděna nájemcem podniku, a to prostřednictvím zřízeného odštěpného závodu
s označením KAREL HOLOUBEK – Trade Group a. s., odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary, a to v souladu se závazky, které vyplývají z uzavřených smluvních vztahů, do nichž společnost KAREL HOLOUBEK – Trade Group a. s. dnem účinnosti Smlouvy o nájmu
podniku vstupuje; a
(v)
zálohová peněžitá plnění na ceny za dodávky tepelné energie a/nebo peněžitá plnění z prováděných vyúčtování ceny za dodávky tepelné energie, které (a) budou splatné přede dnem účinnosti Smlouvy o nájmu podniku a nebudou uhrazeny do 31.prosince 2010
společnosti Karlovarská teplárenská, a. s. nebo které (b) budou splatné po datu účinnosti Smlouvy o nájmu podniku, již budou hrazeny
ve prospěch nájemce podniku, provozovaného odštěpeným závodem s označením KAREL HOLOUBEK – Trade Group a. s. , odštěpný
závod Teplárna Karlovy Vary, a to na stávající bankovní účet :
*
č. ú. : 1003093200/5500, vedený u Raiffeisenbank, a. s., pobočka Karlovy Vary (pro běžný platební styk)
*
č. ú. : 1003090202/550, vedený u Raiffeisenbank, a. s., pobočka Karlovy Vary (pro platební styk k dodávkám tepla na primární síti)
*
č. ú. : 1003091221/5500, vedený u Raiffeisenbank, a. s., pobočka Karlovy Vary (pro platební styk k dodávkám tepla a studené vody pro
přípravu teplé užitkové vody – sekundární síť),
vždy s použitím variabilního symbolu označeného na účetním a/nebo daňovém dokladu obsahujícím výzvu k peněžitému plnění.
S ohledem na uvedené skutečnosti si Vás dovolujeme požádat, abyste počínaje dnem 1. ledna 2011 v dalším obchodním styku, písemnostech, daňových či účetních dokladech, používali tyto identifikační údaje dodavatele tepla a studené vody pro přípravu teplé užitkové
vody :
označení odštěpného závodu :
KAREL HOLOUBEK – Trade Group a. s., odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary
identifikační číslo :
250 60 996
daňové identifikační číslo :
CZ 25060996
adresa umístění odštěpného závodu :
Karlovy Vary, Bohatice, Na Výšině 348/26, PSČ 360 04 /též korespondenční adresa/
Věříme současně na základě dosavadní obchodní spolupráce, že naše vzájemné velmi dobré obchodní vztahy budou v tomtéž trendu
pokračovat a že uvedená změna naplní sledovaný záměr zvýšení kvality poskytovaných služeb, zvýšení úrovně uspokojování potřeb a
spokojenosti našich odběratelů.

Představenstvo společnosti
Karlovarská teplárenská, a. s.

Představenstvo společnosti
KAREL HOLOUBEK – Trade Group a. s.
SC-301465/1
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Karlovarský týden

5. Karlovarský týden nabídl zajímavá setkání
Od 6. do 9. října 2010 se v našem městě konaly hned tři
zajímavé akce najednou: 43. ročník Mezinárodního festivalu filmů a multimédií s tematikou cestovního ruchu
Tourfilm, 13. ročník Konference Sdružení lázeňských
míst a 7. Ročník Lázeňského festivalu. Všechny tyto
akce dohromady tvořily 5. ročník Karlovarského týdne.

TOURFILM
oučástí 43. ročníku Tourfilmu, který
od 6. do 8. října přilákal zejména milovníky cestopisných filmů, byl rovněž 17. ročník
národního filmového festivalu turistických
filmů TOUR REGION FILM. Denní program
již podruhé proběhl v lázeňském hotelu Thermal a společenské večery s předávání cen festivalů byly podle tradice v grandhotelu Pupp.
Hlavní hvězdou letošního Tourfilmu byla
známá moderátorka BBC Dr. Charlotte Uhlenbroek (na snímku). Představila ukázky
svých filmů o komunikaci se zvířaty a pozorování života šimpanzů v africké džungli.
Festival oslavil osmdesátiny nestora českých
cestovatelů Miloslava Stingla, který jako jediný Čech procestoval přes 150 států. Letošní ročník Tourfilmu prokázal svoji oblíbenost
jak u přihlašovatelů, tak i u diváků, kteří měli
možnost vidět filmy ze 135 zemí.

S

VÝSLEDKY TOURFILM 2010
Přes 600 titulů se ucházelo o vítězství. Grand
Prix a celkové vítězství si odnesl lotyšský film
Christmas Miracle in Riga. V první kategorii
(filmy prezentující státy, regiony, města) vyhrál krásný francouzský film Conques – Great Sites in Midi Pyrenées. Ve druhé kategorii
spotů a klipů komerční turistiky zvítězil film
Turkish Airlines – Feel Like a Star. Třetí kate-

gorii televizních filmů ovládl film slovenského režiséra a horolezce Pavla Barabáše z K2
Studia, Mongolsko – V tieni Džingischána.
Ve čtvrté multimediální kategorii zvítězila
Prezentacja Warszawy (Warsaw Tourism
Office). Cenu ministra pro Místní rozvoj ČR
získal seriál České televize Toulavá kamera
ochutnává Česko. Její autoři Iveta Toušlová
a Josef Maršál (na snímku z besedy na Tourfilmu) navštívili všechna místa v regionech
osobně a představili divákům speciality regionální kuchyně. V národní soutěži Tour Region film 2010 zvítězil mezi 139 filmy snímek
Znojmo – město s přívlastkem režiséra Jana
Otruby. Druhé místo získal seriál reklam České centrály cestovního ruchu – CzechTourism
Poznávat Česko – to letí! a třetí místo obsadil
klip o lázeňském hotelu Thermal.

Manažeři lázní soutěžili o vavříny

T

aké 7. ročník Lázeňského festivalu zaznamenal zvýšený zájem zejména českých a
moravských společností, které přijelypoprvé
prakticky ze všech regionů České republiky.
Zahraniční účastnící festivalu se zúčastnili
oblíbeného workshopu v lázeňském sanatoriu Richmond, bavili se společně na významných společenských akcích, prohlédli
si důkladně Karlovy Vary a v rámci poznávací cesty navštívili Lázně Jáchymov, Loket
a Mariánské Lázně. Byla předjednána řada
kontraktů, které umožní nabízet koncovým
klientům lázeňské produkty již v roce 2011.
V tomto ohledu je velmi dobrý termín konání
v měsíci říjnu, kdy jsou právě připravovány
produkty pro nadcházející sezonu.
Letošního ročníku Lázeňského festivalu se
účastnilo přes sto subjektů z řad lázeňských
společností, zahraničních cestovních kanceláří a médií.
Ceny lázeňského festivalu:
Lázeňská společnost roku 2010: Léčebné láz-

ně Mariánské Lázně
Lázeňské místo 2010: Karlovy Vary
Lázeňská síň slávy: Doc. MUDr. Dobroslava
Jandová
Ceny poroty: Royal Spa – za vzkříšení lázní
Velké Losiny, Lázeňské sanatorium akademika Běhounka za proniknutí do top 3 nejlepších
lázní dle certifikace kvality Evropského svazu
lázní
Cena hlavního mediálního partnera COT
média TRENDY:
Vlasta Chmelová (Lázeňské hotely Miramare
Luhačovice)
Martin Šemontl (Lázeňský hotel Royal Mariánské Lázně)
Cena Asociace hotelů a restaurací ČR krajské sekce Karlovarského kraje:
Hoteliér roku 2010 Karlovarského kraje:
Jan Motlík, general manager, Hotel St. Joseph
ROYAL REGENT
Mladý manažer 2010 Karlovarského kraje:
Bc. Martin Havlík, F&B asistent, Grandhotel Pupp

Poděkování
Vážený pane primátore,
rádi bychom Vám poděkovali za opravdu velmi příjemnou spolupráci při 43. ročníku nejstaršího mezinárodního filmového festivalu
turistických filmů Tourfilm 2010. Ze spolu-

práce máme upřímnou radost a navíc je to
dobrý příslib i do dalších ročníků festivalu.
Spolupráce s Vámi si moc vážíme!
PhDr. Josef Schütz, Director of TOURFILM festival

Konference Sdružení
lázeňských míst

O

aktuálních tématech v oblasti lázeňství diskutovali zástupci samosprávy,
lázeňských společností, ministerstev, akademické obce a zdravotních pojišťoven v rámci
Konference Sdružení lázeňských míst s názvem Jedeme do lázní. Akce se konala 6. října
v hotelu Thermal.
Účastníci konference měli možnost si vyslechnout příspěvky na téma Nabídka turistických služeb, Zahraniční klientela v lázních
(setrvalý pokles zahraniční klientely, jeho
příčiny, dopady na lázně, možnosti – východiska, způsoby řešení), Konflikt tradičního
lázeňství a wellness a Cenová konkurenceschopnost – možnosti snižování nákladů.
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Událost měsíce

Mladé talenty čeká soutěž pěvců

V

e dnech 5.–12. listopadu 2010 se v našem městě uskuteční jubilejní 45. ročník
Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka. Osobní záštitu nad letošní soutěží pře-

PROGRAM SOUTĚŽE
5. 11. 10,30-15,00
I. kolo oboru PÍSEŇ, Císařské lázně
19,30
Slavnostní zahájení soutěže, hotel Kriváň
6. a 7. 11. 10,00-18,00
I. kola oborů JUNIOR a OPERA,
Císařské lázně
8. a 9. 11. 13,30-18,00
II. kola oborů JUNIOR a OPERA,
Císařské lázně
10. 11. 13,30-17,00
Finále oboru PÍSEŇ, Císařské lázně
11. 11. 15,00-18,00
Finále oborů JUNIOR a OPERA s orchestrem, Lázně III
12. 11. 19,30
Závěrečný koncert letošních vítězů a
laureátů, Grandhotel Pupp

vzali prezident ČR, ministr kultury a ministr
školství, mládeže a tělovýchovy, houslový
virtuóz Josef Suk a primátor města.
Tradice této mezinárodní pěvecké soutěže
vznikla v našem městě v roce 1966 jako soutěž posluchačů konzervatoří a vysokých hudebních škol. Postupem času se stala vyhledávanou příležitostí k předvedení pěveckého
umění, výměně zkušeností, novým poznáním
i mnoha setkáním. Jedním ze záměrů organizátorů byla všestranná propagace Dvořákova vokálního díla mezi mladými pěvci z celého světa. Proto byla od 40. ročníku počínaje
rokem 2005 zařazena do I. kola všech soutěží
interpretace díla v kompozičním stylu 20.
století. Rovněž v oboru PÍSEŇ je kladen mimořádný důraz vedle tvorby A. Dvořáka na
interpretaci soudobé tvorby. Soutěž hodnotí
zpravidla 11členná mezinárodní odborná
porota. Jejími předsedy nebo místopřed-

Svatý Martin přijede na bílém koni

T

radiční večerní průvod s lampiony oslaví svátek svatého Martina 11. listopadu.
Účastníci v kostýmech rytířů a princezen se
sejdou v 16,30 hod. na třídě TGM u Becherovky. V 17 hodin se vydá průvod v čele se
svatým Martinem a jeho družinou ulicemi
města. Podle tradice budou děti střežit, aby

jim světélko v lampionu nezhaslo. Průvod
se totiž vydá hledat do nadcházející zimy
Martinovo poselství. Na konci průvodu
čeká účastníky vystoupení skupiny historického šermu SAVIOLY a ohňová show divadla IGNIS. Akci pořádá agentura Rafael
za přispění magistrátu města.

Stejně jako loni se očekává příjezd sv. Martina na bílém koni

inzerce

SC-301321/2
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sedy v posledních letech byli mj. Ivo Žídek,
Eva Randová, Andrej Kucharský, František
Vajnar a Walter Berry. Od roku 2001 je to
významná osobnost operního pěvectví Peter
Dvorský (na snímku s jednou z vítězek).
Vítězi soutěže se stali později renomovaní
pěvci, kterým se otevřely brány do operních
scén u nás i ve světě. Prvá vítězství nebo titul
laureáta v Karlových Varech získali Magdaléna Hajóssyová, Gabriela Beňačková, Eva
Gruberová, Peter Mikuláš, Vladimír Chmelo, později Eva Urbanová, Marina Vyskvorkina, Marina Domašenko, Karla Bytnarová,
Roman Janál, Marie Burešová, v posledních
letech Adam Plachetka, Jana Sýkorová, Pavol Bršlík, Kateřina Kněžíková, Kateřina Hebelková, Jiří Brückler, ze zahraničních Anna
Gorbacheva, Lee Sang Min, Cho Jung Heyk,
Yuan - Ming Song, Lee Soongoo a mnoho
dalších.

Kulturní servis
KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary
tel.: 353 225 621; www.karlovarske-divadlo.cz
3. 11.
19,30
RECITÁL MARTY KUBIŠOVÉ S NEBÝVALOU OCHOTOU…
Host večera Milan Hein. Doprovází hudební skupina
Petra Maláska. Recitál uvádí Divadlo Ungelt.
7. 11.
15,00
O JEŽIBABÁKOVI - Divadelní společnost D
Veselá pohádka s písničkami. Hrají: Milan Duchek, Iva
Šormová, Petra Jindrová – Lupínková.
Režie: Milan Duchek
8. 11.
19,30
Roger Rees, Eric Elice: MILIÓN LIBER - Divadlo U hasičů
a Docela velké divadlo
Anglická kriminální komedie o tom, jak by se dalo zbohatnout, kdyby šlo všechno podle plánu.
Hrají: Dana Morávková a Jan Révai. Režie: Jurij Galin.
10. 11. 19,30
IRSKÁ TANEČNÍ SHOW - FANTASY OF DANCE - Taneční
soubor Merlin
Dynamické a působivé taneční vystoupení, velkolepé
scénické a světelné vyznění a mnoho kostýmových
převleků. Účinkuje 10 tanečníků.
14. 11. 15,00
TŘI VESELÁ PRASÁTKA - Divadlo Minaret
Činoherní pohádkový muzikál s písničkami Jaromíra
Nohavici o pracovitosti a opravdovém kamarádství.
Hrají: Luděk Jiřík, Jiří Holub; Renata Nechutová. Režie:
T. Q. Hung.
15. 11. 19,30
Peter Shaffer: VEŘEJNÉ OKO - Divadlo Palace
Příběh, který vypráví o velmi nečekaném a netypickém manželském trojúhelníku, o lásce, bláznovství a
moudrosti. Hrají: Ivana Jirešová, Lukáš Vaculík, Hynek
Čermák. Režie: Ondřej Zajíc.
20. 11. 19,30
GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ Komorní orchestr Nálady se sólisty
Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných
operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala
a dalších. Účinkují: Štěpánka Heřmánková – soprán,
Petr Horák – tenor, Petr Matuszek – bas.
22., 23., 24. 11.
19,00 3. FESTIVAL ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
KARLOVARSKÉHO KRAJE
28. 11. 19,30
John Kander, Fred Ebb, Bob Fosse: CHICAGO - Divadlo
J. K. Tyla Plzeň
Jeden z nejvýraznějších, nejprovokativnějších a nejúspěšnějších, divadelních muzikálů posledních desetiletí. Hrají: Zuzana Krištofová Kolářová, Gabriela Miková, Bronislav Kotiš ad. Režie: Roman Meluzín.
29. 11. 19,30
FATÁLNÍ BRATŘI - Agentura Harlekýn
Ze dvou bratrů je jeden dítětem štěstěny, druhému se
nic nedaří. Hvězdy praví, že ten úspěšnější zanedlouho
zemře, zatímco smolař bude mít dlouhý život. Hrají:
Josef Carda, Antonín Procházka, Simona Postlerová.
Režie: Antonín Procházka.
30. 11. 9,00 a 10,30
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadlo Krapet Praha - školní představení.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 228 707-8; www.kso.cz
5. 11. 19:30
Lázně III Symfonický koncert
Robert Schumann: Messinská nevěsta - předehra, op.
100, J.N. Hummel: Koncert pro fagot, Robert Schumann: Symfonie č. 3 Es dur, op. 97 „Rýnská“
Václav Vonášek - fagot
Dirigent Miloš Formáček

12. 11. 19:30
Grandhotel Pupp
Koncert vítězů a laureátů 45. Mezinárodní pěvecké
soutěže A. Dvořáka
Dirigent František Drs.
V pořadatelství Mezinárodního pěveckého centra A.
Dvořáka
19. 11. 19:30
Lázně III Symfonický koncert / C 3
Antonín Dvořák: Othello - předehra, op. 93
Robert Schumann: Koncert pro violoncello a moll, op.
129, Johannes Brahms: Symfonie č. 3 F dur, op. 90, Meongwon Cho - violoncello (Jižní Korea)
Dirigent Yuri Yanko (Ukrajina)
26. 11. 19:30
Lázně III Symfonický koncert / A 4
Petr Iljič Čajkovskij: Italské capriccio, op. 45, Bohuslav
Martinů: Koncert pro violoncello č. 1, Felix Mendelssohn-Bartholdy: Symfonie č. 4 A dur, op. 90 „Italská“
Tomáš Jamník - violoncello
Dirigent Jiří Štrunc
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Pokladna KSO - Vestibul Lázně III
v den koncertu 15:00-19:30, tel: 353 232 026
Infocentrum K. Vary - Lázně III, Mlýnské nábř. 5
denně 10:00-16:00, tel: 353 232 863
Infocentrum K. Vary - Dolní nádraží
Po-Pá 8:00-17:00, So-Ne 10:00-16:00, tel: 353 232 838

25. 11. 19.00
Iva Marešová & 999
Zpěvačka, herečka, kytaristka a textařka, známá z
účinkování v muzikálech v divadle Ta Fantastika. S
formací „999“ natočila album „Na křídlech koní“ a
představí se karlovarskému publiku.
27. 11. 14.30
Ostrov, kde rostou housle (Premiéra) - Divadlo V patře
Klaunská pohádka z pera Miroslava Antona a Karola
Skladana o fantazii. Hrají Lucie Domesová, Karel Beseda a Jindřich Skopec. Režie Karol Skladan. Vhodné
pro děti od 5 let.
29. 11. 19.30
Tucet – Divadlo Dagmar
Neobvyklý divadelní zážitek spojující vyprávění a živou
hudbu. Obsah a děj představení se odvíjí od 12 povídek, určených kartami které vytáhnou diváci. Účinkují
Vladimír Benderski a Leon Havlíček.
KOSTEL SV. ANNY KARLOVY VARY-SEDLEC
Otovická 59, Karlovy Vary
Tel.: 353 563 621, www.koste-sv-anny.unas.cz

Předprodejní místa Městského rezervačního systému
- více na vstupenky.karlovy-vary.cz

28. 11. 16.00
Adventní koncert
Účinkují: Komorní pěvecký sbor Paleta, Smyčcový
kvartet sourozenců Rezkových, Pěvecký sbor Orbis
Pictus.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit na
opravu kostela.

SCÉNA HUSOVKA
Divadlo Husovka, Klub Paderewski, Divadelní studio
D3, Karlovarské hudební divadlo, Divadlo V patře
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, www.husovka.info

CLUB IMPERIAL
Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky představení ve 20.30
– pokud není uvedeno jinak

2. 11.
19.30
Drana - Divadlo V patře
Strhující vyprávění staré romské ženy. Monodrama o
hledání domova a tepla provází od začátku až do konce
živá romská hudba. Hraje Lucie Domesová, režie Matěj
Samec.

5. 11. Soul Collection
Hudba nabitá salsou, sambou, bossa novou. Pražská
formace charizmatického zpěváka a výborného saxofonisty V. Drtiny.

4. 11.
19.30
Poutníci slaví 40
Legendární bluegrassová skupina, jíž prošla za dobu
její existence řada legendárních umělců. V letech 1982
a 1983 vyhráli Portu a na Husovce oslaví 40 let svojí
existence.
9. 11.
19.30
Karolína Kamberská
Zpěvačka, jejíž osoba představuje 50 % dříve velmi
populárního uskupení Sestry Steinovy, povila své třetí
dítě, v létě 2009 se hudebně osamostatnila, napsala
fůru nových písniček a natočila nové CD.
12. 11. 16.00
Open Fest
Na odpolední přehlídce mladých kapel se představí Holden, Kofe - In, L. A. a Pub Animals.

12. 11. Stan the man Blues Band
Originální skotský zpěvák a kytarista Stan Wolarz
v čele tria hrajícího působivé blues. Vstupné 100 Kč.
19.11. Blues Messengers
Bluesová kapela kytaristy, zpěváka Oldy Bartase patří
k nejlepším na naší současné scéně.
26. 11. Juwana Jenkins Quintet (USA-CZ)
Americká zpěvačka černé pletí, původem z Filadelﬁe
vystoupí se svou doprovodnou formací vynikajících
muzikantů. Vstupné: 100 Kč.
Živá hudba:
•
Maracas band – pondělí
•
Gipsy Hery Band – středa
•
Diskotékový pořad - sobota
Úterní vystoupení
Magic show nebo indické tance

17. 11. 19.30
Aneta Langerová Tour 2010
Jedna z nejpopulárnějších českých zpěvaček, první vítězka SuperStar a držitelka mnoha ocenění se na svém
turné zastaví v karlovarské Husovce.

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, Karlovy Vary
tel.: 353 226 252-3, www.kvmuz.cz

20. 11. 15.00
Jak víla Modrovláska splnila tři přání a... - Divadlo HP
Praha
Pohádkový příběh z Podkrkonoší zavede diváky do království Modrovlásky, moudré a spravedlivé víly, která
Matěje s Andělkou odmění za dobrý skutek kouzlem.

Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda
Vstupné 30 Kč, děti 15 Kč.

23. 11. 19.30
Jan Burian – Islandský večírek
Jan Burian není jen známým písničkářem, spisovatelem, ale i cestovatelem. Ze svých oblíbených destinací
tentokrát vybral povídání o Islandu doplněné projekcí
obrázků a dotazy diváků.

Stálá expozice:

Do 14. 11. 3000 LET KNIŽNÍ KULTURY
Knižní malba pěti kultur
Poklady středověkých a novověkých iluminovaných
rukopisů prostřednictvím naprosto dokonalých faksimilí ﬁrmy Adeva z Grazu.
Vstupné 40 Kč, děti 20 Kč.
24. 11. 17:00 ZAJÍMAVOSTI KARLOVÝCH VARŮ
Přednáška Libora Humla o jedinečných stavbách v
Karlových Varech.
Vstupné 30 Kč.
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Kulturní servis
GALERIE Na ochozu Vřídelní kolonády
Vřídelní 588/1, (Vřídelní kolonáda, 1. patro)
tel.: 602 576 963; www.charliegallery.cz
12. 10 – 30. 11.
ARTKONTAKT 2010
Výstava v rámci uměleckého setkání.
GALERIE ATELIÉR MIRKA
Moskevská 42, Karlovy Vary,
tel.: 353 234 636, www.ateliermirka.cz
2. 11.
17.00
ZVONKY Z PEDIGU
Naučte se pracovat s pedigem a vyrobte si netradiční
vánoční výzdobu v natur stylu.
9. 11.
17.00
TEXTILNÍ ANDĚLÍČCI
Vánoční ozdoby si letos můžete třeba i ušít.
23. 11.
17.00
VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKA, VISAČKY, JMENOVKY
Přijďte si vyzkoušet nový embosingový materiál,
umožňující plastické otisky razítek. Hodí se skvěle
právě na vánoční motivy.
30. 11.
17.00
VÁNOČNÍ VITRÁŽE – Tiffany technika
Tvorba vitráží klasickou technikou.
GALERIE DUHOVÁ PALETA
Sokolovská 35, Karlovy Vary
Tel.:723 481 513; www.zsazus.cz
Výstava
10. 11. - 2. 12. Pády a vzlety
Porcelán s keramikou a papírem. Autor Vlasta Květenská.
Vernisáž 10. 11. v 17 hod.
Literární večer
24. 11.
Autorské čtení MUDr. Andrea Platzerová
Galerie SUPERMARKET wc
nám. Republiky 1, Karlovy Vary
Tel.: 774 232 046; www.pro.tebe.cz
Výstavy
Do 22. 12.
Barvy jinak
Výstava o barvách v životě slabozrakých.
16. 11. 17.00
Demokracie všedního dne – Co mohu dělat každý den
pro to, abych nemusel znovu do ulic?
Studentský projekt Kde se vzali banáni? Oslava dne
studentstva. Vernisáž 16. 11. v 17.00 hod.
Soutěže
Do 31. 12. 2010
Nenuď se, ukaž se!
Internetová soutěž pro ty, kteří se neradi nudí, něco
tvoří, malují, kreslí, fotí, dělají graﬁtti nebo street art,
píší atd.
Pošli nám to na pro@tebe.cz. Pokud nemáš možnost
svoje věci nafotit, naskenovat nebo poslat, přijď do
galerie SUPERMARKET wc a my ti pomůžeme. Vítěz
bude mít možnost prezentovat svoji práci v galerii.
WC jede! - průběžně
Fotograﬁcká soutěž
Pošlete na pro@tebe.cz. fotograﬁi, graﬁku, kresbu,
malbu jakéhokoliv WC, záchodu, toalety a my jej vystavíme. Záchody mají neuvěřitelně mnoho podob,
a proto ukažte svá wc a staňte se jedním z autorů stálé
výstavy a sbírky.

KINO DRAHOMÍRA, Vítězná 50, Karlovy Vary
Tel.: 353 233 933; www.kinodrahomira.cz / www.fkkv.cz
1. - 2. 11. 17.00
3. 11.
14.30
JÁ, PADOUCH - USA 2010/95` animovaný, rodinný, dabing
Vstupné 80 Kč
1. - 3. 11. 19.30
4. 11.
17.00
ROMÁN PRO MUŽE - ČR 2010/100`
od 15 let
Vstupné 100 Kč
4. ročník Caminos –cestovatelský
festival

Evropy "
" Odkaz Mayského světa 1969
8. - 9. 11. 18.00
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE - VB,
Německo, USA 2010/97` sci-ﬁ, od 12
let, české titulky
Vstupné 100 Kč.
8. 11.
20.00 Bio art - MANIFESTO 2010
MIMINA - Francie 2010/79`dokument
Vstupné 90 Kč / 70 Kč

22. - 23. 11. 20.00
24. 11.
19.30
JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT - USA
2010/140` romantický, od 12 let,
české titulky
Vstupné 90 Kč
24. 11.
15.00 a 17.00
Představení pro seniory
KAJÍNEK - ČR 2010/100` thriller, od
15 let
Vstupné 25 Kč

Pátek 5. listopadu :
16.40 - " Zahájení festivalu " / Jenda
Herec
17.00 - / Bára Mykisková
18.30 - / Lukáš Synek
20.00 - / Jirka George Karbus
21.30 - " The Aral Sea " / premiéra
španělského dokumentárního ﬁlmu

9. 11.
20.00
MANIFESTO 2010

10. 11.
19.30
KLUCI JSOU ZPĚT - Austrálie, VB
2009/104` od 12 let, drama, české
titulky
Vstupné 90 Kč / 70 Kč

26. a 28. 11. 17.00
27. 11.
16.00
KUKY SE VRACÍ - ČR 2010/95` rodinná komedie, loutkový
Vstupné 80 Kč

Sobota 6. listopadu :
09.00 - / Jaroslav Rejcha
10.30 - / Dušan Porada ( Caminos )
12.30 - / Eva Palátová
14.00 - / Miroslav Náplava
15.30 - / Humanitární organizace
Èlovìk v tísni
17.00 - / Dan Pribáň
18.30 -hlavní hosté festivalu představí ﬁlm, po projekci beseda
21.30 - " DJ Latino Americano " /
volný program

10. 11.
17.00
Představení pro seniory

26. 11.
19.30
Bio art
PROJEKT FRANKENSTEIN - Maďarsko, Německo, Rakousko 2010/105`
drama, od 12 let, české titulky
Vstupné 90 Kč / 70 Kč

Neděle 7. listopadu :
09.00 - / Stanislav Hořínek
10.30 - / Martin Stiller
12.00 - / Robin Baum
13.30 - / dokumentární ﬁlm od National Geographic
14.30 - / Martin Mykiska
16.00 - / Lucie Kovaříková, Michal
Jon
17.30 - / Petr Kašpar
19.00 - " Zakončení festivalu a vyhlášení divácké ceny " / Jenda Herec
19.30 - / Mnislav
( Atapana ) a Marek Zelení
" Rumunsko - Putování za přírodními
skvosty Karpat "
" Malajsie a Filipíny s miminkem "
" Galapágy - Na návštěvě v prehistorickém světě "
" Island 2010 - Ostrov ohně a ledu "
" Kolumbie 2010 - Jak se tam žije "
" Polynésie - Západní Samoa "
" Plavby sebevrahù - Na balzovém
voru přes Paciﬁk "
" Zemětřesení na Haiti "
" Trabantem napříč Afrikou 2009 "
" Indonésie - Země chrámů a sopek
" Litva - Na kole do neznáma "
" Skialpinismus v Arktidì - Špicberky, Island "
" Wild Russia - Kavkaz "
" New Orleans - Kolébka jazzu "
" Patagonií na kole - Cesta na konec
světa "
" Freo - Z africké džungle do srdce

11., 12., 14. 11.
17.00
13. 11.
SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU SVĚTA - USA, VB 2010/112` dobrodružná
komedie, od 12 let, české titulky
Vstupné 90 Kč

Bio art -

12. a 14. 11. 19.30
Bio art
CHERRYBOMB - VB 2009/86` od 15
let
Vstupné 90 Kč / 70 Kč
14. 11.
15.00
Bijásek pro nejmenší
BROUČCI - A BYLA ZIMA ČR
Vstupné 10 Kč.

15. a 17. 11. 19.30

Bio art

16. 11.
19.00
18. 11.
17.00
HABERMANNŮV MLÝN - ČR, Německo 2010/104` drama
Vstupné 100 Kč / 80 Kč
19. - 21. 11. 17.00
KARATE KID - USA, Čína 2010/140`
akční, rodinný/český dabing
Vstupné 90 Kč
19. 11.
19.30
BASTARDI - ČR 2010/80` drama, od
15 let
Vstupné 90 Kč
21. 11.
15.00
Bijásek pro nejmenší
KRAKONOŠOVY POHÁDKY 3 ČR
Vstupné 10 Kč
20. - 21. 11. 19.30
TAJEMSTVÍ MUMIE - Francie
2010/107` dobrodružný, od 12 let,
české titulky
Vstupné 90 Kč

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary
tel.: 353 221 365; www.mestskaknihovnakv.cz

GALERIE SNOOKER KAFÉ KOULE
Sedlecká 4, Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694; snooker-galerie-koule.snadno.eu

10. 11. 17.00
ZANIKLÉ KARLOVARSKÉ STAVBY
Přednáška známého karlovarského patriota Jiřího
Böhma.

Stálá prodejní expozice obrazů a malby na porcelán karlovarských výtvarníků Josefa Psohlavce a Evy Janákové.
Otevřeno zpravidla na objednávku.

1. 12. 17.00
ALFONS MUCHA - život a dílo
Přednáška historičky umění PhDr. Evy Neumannové.
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22. - 23. 11. 18.00
KAJÍNEK - ČR 2010/100` thriller, od
15 let
Vstupné 90 Kč

28. 11.
15.00
Bijásek pro nejmenší
VÁNOCE S MIKEŠEM ČR
Vstupné 10 Kč
28. 11.

19.30

Bio art

29. 11.
20.00
RUNAWAYS - USA 2010/106` od 12
let, hudební drama, české titulky
Vstupné 90 Kč / 70 Kč
29. - 30. 11.
1. - 8. 12.
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 1
- VB, USA 2010/ rodinný, dobrodružný, český dabing
Vstupné 90 Kč
30. 11. - 1. 12. 20.00
Bio art - MANIFESTO 2010
MUZIKA - SR, Německo 2007/99`
Vstupné 90 Kč / 70 Kč

Filmový klub:
4. 11.
Světlo - Mali/B. Faso/Fr./Něm. 1987,
105 min.
11. 11.
Submarino - Dán. 2010, 110 min.
Vstupné: 60 Kč člen FK, 80 Kč host.
18. 11.
Bílá stuha - Rak./Něm./Fr./It. 2009,
144 min.
25. 11.
Já taky - Šp. 2009, 103 min.
Vstupné: 60 Kč člen FK, 80 Kč host.

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Půjč. doba: po - čt 10.00 - 12.00, 12.30 - 18.00;
pá 12.00 - 16.00, st zavřeno
Kontakty na pobočky:
Čankovská - U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085
Drahovice - Vítězná 49, tel.: 353 226 346
Růžový vrch - Sedlecká 4, tel.: 353 564 844
Tuhnice - Wolkerova 1, tel.: 353 227 747
Vyhlídka - Raisova 4, tel.: 353 224 203
Stará Role - Truhlářská 19, areál ZŠ, tel.: 353 562 715

Kulturní servis
KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory
Tel.: 353 502 888; www.knihovna.kvary.cz

KINO ČAS; T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary
Tel.: 353 223 272; www.kinocaskv.cz on-line rezervace na http://vstupenky.karlovy-vary.cz

Pro veřejnost

1. - 7. 11.
16:00
Já padouch – USA, 95 min., 3D animovaný, dabing.
Vstupné:130 Kč.

8. - 10. 11. 20:00
The Social Network – USA, 120 min.,
drama, české titulky.
Vstupné: 90 Kč.

4. 11.
16:30
Horní Hrad v proměnách
času aneb 10 let cesty za záchranou
Přednáška Pavla Palackého, Milana Štěpánka (stavitele) a poutníka Hrocha pro veřejnost a neslyšící.
Vstupné 40 Kč (pro neslyšící zdarma).

1. - 3. 11.
18:00 a 20:15
Občanský průkaz – ČR, 137 min.,
komedie.
Vstupné: 90 Kč.

11. - 14. 11. 18:00
Ďábel – USA, 85 min., horor, české
titulky.
Vstupné: 90 Kč.

16. 11.
17:00
KAREL HYNEK MÁCHA
Přednáší Mgr. Jiří Klsák.
Vstup zdarma.

4. - 10. 11. 18:00
Red – USA, 110 min., akční komedie,
české titulky.
Vstupné: 90 Kč.

11. - 14. 11. 20:00
Legenda o Létajícím Cypriánovi –
Slovensko, Polsko, 108 min., historický, dobrodružný.
Vstupné: 90 Kč.

Sál Dvory

19. 11.
16:30
SVĚDECTVÍ Z RÁJE
Vyprávění Petra Horálka o expedici SAROS za jedinečným zatměním Slunce v Tichomoří.
Vstup zdarma.
23. 11.
17:00
MÁG český ﬁlm režiséra
Františka Vláčila z roku 1988. Filmové představení
s komentářem k MÁCHOVSKÉMU ROKU.
Vstup zdarma.
Studijní odd. Lidická:
3., 24. 11. 18:00
„A jinak vám nic nechybí?“
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů.
20. 11.
16:00
DEN POEZIE motto „Nekonečný kraj“ – celostátní
akce
Pásmo poezie francouzského básníka Rogera Gilberta—Lecomta s hudebním doprovodem.
Vzdělávací středisko Dvory:
8. 11.
10:00 a 15:00
Kurz orientace na webu KKKV

4. - 7. 11.
20:00
Saw 3D – USA, min., horor, české
titulky.
Vstupné:130 Kč.
7. - 14. 11. 16:00
Legenda o Sovích strážcích 3D –
USA, 92 min., 3D animovaný, dabing.
Vstupné: 130 Kč.
Představení nejen pro seniory
9. 11.
10:00
Kajínek – ČR, 107 min., akční, thriller.
Vstupné: 40 Kč.

15. - 17. 11. 16:00
Sammyho dobrodružství 3D – Belgie,
92 min., animovaný, dabing.
Vstupné: 130 Kč.
15. - 17. 11. 18:00
Piko – ČR, 80 min., drama.
Vstupné: 90 Kč.
15. - 17. 11. 20:00
Tajemství mumie – USA, 107 min.,
dobrodružný, fantasy, české titulky.
Vstupné: 90 Kč.
18. 11.
0:01 premiérové noční
představení

MATEŘSKÉ CENTRUM
Kollárova 17, 360 20 K. Vary,
Tel.: 606 581 369; www.materske-centrum.cz
13. 11.
27. 11.
28. 11.

Martin přijíždí
Zahájení adventu
Vázání adventních věnců

Výstavy
Kavárna Dvory:

Připravujeme rekvaliﬁkační kurzy pro matky na MD ve spolupráci s o. s. STUDNICE.

1. – 30. 11. MÁCHA A MÍSTA S NÍM SPOJENÁ
Fotograﬁe z archivu Mgr. Jiřího Klsáka

Půjčovna Dvory:
3. 5. – 30. 11.
Výstava vzácných a pozoruhodných vydání díla K. H.
Máchy
Studijní odd. Lidická

Herní klub
A-klub Dvory:
15:00
10:00

Herní klub
HERNÍ SOBOTA

Pro děti
Dětské odd. Dvory
3., 10., 24. 11.
15:00
STŘEDA S POHÁDKOU
Čtení, loutkové divadlo, povídání o pohádkách, malování, soutěže.
5., 12., 19., 26. 11.
15:00
PÁTEČNÍ POHÁDKOVÉ HRÁTKY
Soutěže s pohádkovou tematikou.
Pro seniory
Studijní oddělení Lidická:
11., 25. 11. 10:00

Představení nejen pro seniory
23. 11.
10:00
Kawasakiho růže – ČR, 99 min.,
drama.
Vstupné: 40 Kč.
22. - 24. 11. 20:00
Román pro muže – ČR, 100 min.,
komedie.
Vstupné: 90,- Kč.
25. - 28. 11. 20:00
Machete – USA, 105 min., akční,
české titulky.
Vstupné: 90 Kč.
29. - 30. 11. 20:00
Benga v záloze – USA, 108 min., komedie, české titulky.
Vstupné: 90 Kč.

SVAZ DŮCHODCŮ ČR KARLOVY VARY, O.S.
MO Úvalská 36, Karlovy Vary,
Gudrun Jiravová, Tel.: 723 355 673
6. 11.
14.00
Taneční zábava
Kongresový sál LH Thermal, vstupné 40 Kč. Zveme srdečně své členy i širokou veřejnost.
Vstupenky možno zakoupit v klubovně nebo přímo v LH
Thermal v den konání zábavy
SPOLEČNOST SLEPÝCH A SLABOZRAKÝCH
OBČANŮ A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
Jana Pohanová, Okružní 13/648, Karlovy Vary
Tel.: 353 565 065, 728 617 629

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY
Kostelní 1, Karlovy Vary, Barbora Volfová
kr.akademie@volny.cz; akavar.atlasweb.cz

10. 11.
14:00
Beseda s ředitelkou Správy lázeňských parků Ing. Zuzanou Maceškovou.
Kavárna Vojenské léčebny, Mlýnské nábřeží 7.

20. 11.
15.00
Zneužívání v církvi – příčiny, důsledky a poučení
Na faře v Rybářích přednáší publicista a teolog Jan
Regner.

ARMÁDA SPÁSY ČR
Sbor a komunitní centrum KV, Jugoslávská 16
Tel.: 353 225 861, www.armadaspasy.cz

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY, K Letišti 144, Karlovy Vary, tel.: 777 95 34 21–3; www.astropatrola.cz

1. – 30. 11. PALIČKOVANÁ KRAJKA
Výstava Jarmily Popelářové

4., 11., 18., 25. 11.
27. 11.

18. - 21. 11. 20:00
Hlava - ruce - srdce – ČR, 110 min.,
drama.
Vstupné: 90 Kč.

Na všechny akce je nutno se předem přihlásit na tel. 353 230
847, kde zájemci obdrží podrobnější informace.

A-klub Dvory:
1. – 29. 11. HUDEBNÍ NÁSTROJE
Výstava Integrované střední školy Cheb

18. - 30. 11. 17:00
20., 21., 27., 28., 11.
14:00
Harry Potter a relikvie smrti, část 1.
– VB, 156 min., fantasy, dabing.
Vstupné: 100 Kč.

Literární klub pro seniory

POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY
Nejlepší pozorovací podmínky pro objekty temné oblohy
nastávají začátkem měsíce, naopak nejhorší můžeme
očekávat kolem měsíčního úplňku, kdy Měsíc svým svitem tyto slabé objekty přesvítí. Po celou noc kromě jitra
budou viditelné planety Jupiter a Uran, Merkur a Saturn. V
tomto měsíci by měla být již pouhým okem pozorovatelná
krátkoperiodická kometa 103P/Hartley.

a není-li silný vítr. Informace o aktuálním stavu oblohy na
tel. čísle777 95 34 21-3.

Svět očima mravence a obra
Každý, pátek a sobotu v 18:30 hodin
Večerní pozorování pro děti 5—9 let s úvodním audiovizuálním pořadem o nepředstavitelně velikém světě planet,
hvězd a galaxií a neskutečně malinkém světě atomů a
elementárních částic.

13. 11.
17:00 – Svět malé astronomie
Svět očima mravence a obra
Vypravěč v roli vědce za doprovodu animovaných obrázků
provede děti nepředstavitelně vzdáleným a obrovským
světem planet, hvězd a galaxií.

Pod křídly Pegasa
Každý, pátek a sobotu ve 20:00 hodin
Odbornější pozorování večerní oblohy s úvodním pořadem o souhvězdích podzimní oblohy. Doporučený minimální věk 10 let. Součástí programu je premiéra nového
pořadu:
V HLAVNÍ ROLI: KOMETA 103 P / HARTLEY - program o
kometách. Na pozorování doporučujeme přijít, je-li jasno

SOBOTNÍ ASTRONOMICKÁ ODPOLEDNE
Každou sobotu od 15:00 do 18:00 hodin
Dětem a jejich rodičům nabízíme pravidelnou odpolední
prohlídku hvězdárny s možným pozorováním slunce či
planet viditelných na odpolední obloze.

12.-14. 11. ASTRONOMICKÝ VÍKEND PRO DĚTI
Rekreační, pobytová akce pro děti ve věku 8—14 let se
zájmem o pozorování hvězdné oblohy, smyslem pro společné hry a kamarádství. Bližší informace obdržíte na tel.
čísle 777 95 34 23.
19. 11.
16:30
Krajská knihovna - SVĚDECTVÍ Z RÁJE
Přednáší Petr Horálek, Česká astronomická společnost.
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Kulturní servis
GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
tel.: 353 224 387; www.galerievary.cz

PECKA – Centrum celoživotního vzdělávání K. V., o.p.s.
Varšavská 1168/13, Karlovy Vary,
Tel.: 353 226 319, 724 923 904; www.pckvary.cz

VÝSTAVY:

Kurzy pro veřejnost

Do 21. 11.
Zdeněk Sýkora - Krajina
Exkluzivní prezentace krajinářské tvorby z 50. až 90.
let 20. stol.

22. 11.
10:00-17:00 učebna T
Trénink koučovacích dovedností I - Koučování v každodenní praxi. Praktický seminář pro ty, kteří si chtějí
efektivní formou tréninku osvojit a procvičit základní
koučovací přístupy, postoje a nástroje využitelné pro
jejich každodenní manažerskou praxi.

25. 11. – 30. 1. 2001
Petr Pavlík - Poutnice
Výstava představí aktuální malířskou a kresebnou
tvorbu zajímavé a vyzrálé osobnosti střední generace,
člena sdružení 12/15, pedagoga a teoretika. Vernisáž
25. 11. v 17 hod.
STÁLÁ EXPOZICE:
České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy českého umění 20. století. Expozice představí
díla klasiků českého moderního umění 20. stol.
DALŠÍ AKCE:
11. 11. 19.00
Zdeněk Lukeš – O Josefu Gočárovi
Přednáška známého historika architektury připomene
jeho dvojí výročí (1880—1945) a také vydání nové monograﬁe o věhlasném kubistickém a funkcionalistickém architektovi.

Výtvarné dílny
6. 11.
9:00-12:00 učebna V
Sobotní výtvarná dílna - Hedvábné šály kombinovanou
technikou. Seznámení se základní technikou malování
na hedvábí.
9. 11.
9:00-12:15 učebna V
Vánoční koule zdobené pedigem, korálky nebo vliselínem. Výroba vánočních dekorací.
9. 11.
13:00-16:15 učebna V
Vánoční dekorace z aludrátu, vánoční hvězdy z korálků.
Tvarování a stáčení podle připravených předloh.
24. 11.
9:30-12:45 učebna T
Práce s papírem - tvorba lampiček a jiných drobností
z papíru. Kombinace tuhého papíru s efektem bílých i
barevných pergamenových papírů, příp. dokončených
dalšími technikami (pergamano).
11. 11.
8:30-12:30
Aerobik pro děti předškolního a mladšího školního věku
Pro děti v MŠ, říkadla, hudba a motivační názvosloví. ZŠ
J.A.Komenského Karlovy Vary - tělocvična
Rekvaliﬁkační kurzy

24. 11. 19.30
Zdeněk Bína – Acoustic Project
Frontman bývalé skupiny -123 minut, excelentní kytarista a zpěvák Zdeněk Bína v akustickém programu s
vynikajícím basistou Janem Urbancem

V nejbližší době připravujeme rekvaliﬁkační kurzy: Pečovatel/ka (3—15 let), Kurz pro asistenty pedagoga, Kurz
pro pracovníky v sociálních službách. Více informací na
www.pckvary.cz nebo na telefonním čísle 724 923 909.
Přihlašovat se můžete již nyní.
Poznávací exkurze

SDRUŽENÍ OBĚTÍ NACISMU
Sdružení zakoupí pro své členy lázeňské poukázky do
bazénu, sauny a solné komory do Alžbětiných lázní.
Zájemci se mohou přihlásit a zaplatit každou středu od
9—11 hod. v klubovně na náměstí M. Horákové č. 4.
Poslední termín přihlášek je 10. 11.
KLUB PŘÁTEL FOTOGRAFIE
Scházíme se vždy druhé úterý v měsíci po 18. hodině v zasedačce Vodáren a kanalizací,
Doubí – konečná stanice autobusu č 6.
Na programu je výměna zkušeností a vzájemná kritika fotografií, příprava výstav a soutěží.

13. 12.
Advent v saském Krušnohoří.
Hlásit se můžete již nyní.

ALŽBĚTINY LÁZNĚ
SMETANOVY SADY 1145/1

DVEŘE DOKOŘÁN
U Ohře 19, Karlovy Vary, Osobní asistence,volnočasové
aktivity, podpora samostatného bydlení.
Tel.: 608 645 345, 353 235 267; www.dveredokoran.cz
Pondělí
10.00–12.30
Práce na PC apod. (Krajská knihovna příp. pracovně
výtvarná terapie DDM Čankovská)
Úterý
10.00–12.30
Pracovně výtvarná terapie v DDM
15.00–16.30
Pohybová terapie, Sportstudio Prima
Středa
10.00–12.30
Pracovně výtvarná terapie, DDM (práce s keramikou)
14.00–16.00
Pracovně výtvarná terapie, DDM (práce s keramikou)
Čtvrtek
10.00–12.30
Pracovně výtvarná terapie, DDM, turistika, sport. hry
ap.
Pátek
10.00–12.30
Společenské akce, pracovně výtvarná terapie, DDM
RADIOKLUB OK1KVK, Sedlecká 5, Karlovy Vary
info@ok1kvk.cz – www.ok1kvk.cz
Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež se zaměřením na radiotechniku, základy elektrotechniky a na radioamatérský zeměpis, provoz a
sport. Z vysílacího střediska na Blatenském vrchu se
pravidelně účastní národních i mezinárodních radioamatérských závodů a soutěží.
Každé

po

16.00

Každé út
Každou st
Každý čt

16.00
16.00
16.00

Kroužek elektrotechniky –
pro pokročilé
Klub pro dospělé
Kroužek elektrotechniky
Kroužek elektrotechniky

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO,
Varšavská 13, Karlovy Vary
www.regeneracnicentrum.cz
Nabídka masérských kurzů.
15. 11.
ZMĚŘTE SI SVÉ ZDRAVÍ SUPERTRONIKEM
Vlasta HUSÁROVÁ – léčitelka s mnohaletou praxí - čas
nutno objednat.
9., 16., 23. 11.
14.00
PORADNY V KE
Poradna, diagnostika, doporučení užívání preparátů –
M. Hrnková.

27. 11. 2010 od 9.30 hod. Společenský sál
Přednáška biotronika Tomáše Pfeiffera
Proč se dějí události v životě právě tak, jak se dějí, a ne jinak
Je ve všem řád a zákonitost, nebo je vše jen náhoda? O tom
a mnohém jiném je setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem. Na závěr přednášky proběhne biotronické působení
formou rozloučení.
Vstupné je dobrovolné.

inzerce

Nový Caddy.
Nejlepší Caddy všech dob.
Nový Volkswagen Caddy opět posouvá standardy ve své třídě. Je výkonnější
a ekonomičtější s novými benzínovými motory TSI a kultivovaný s novými
naftovými motory TDI common rail. Je úspornější díky BlueMotion Technology
se systémem Start-Stop. Je bezpečnější s ESP v základní výbavě a komfortnější
s volitelnou dvojitou automatickou převodovkou DSG. Je spolehlivější
na obtížných cestách se systémem pohonu všech kol 4Motion. A nakonec je
i variabilnější s osmi výchozími verzemi karoserie a možnostmi uspořádání
vnitřního prostoru. Je tu nejlepší Caddy všech dob. Financování s dotovaným
úročením nebo až 0% navýšením od ŠkoFINu.

SC-301449/1

Navštivte nás a přesvědčte se sami.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 : 4,9 – 8,8 l/100 km, 129 – 174 g/km. Vyobrazený vůz obsahuje prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen CAR POINT Karlovy Vary o.z.
Chebská 55, 360 06 Karlovy Vary, tel.: 353 505 920, fax: 353 505 935, www.carpoint.cz, carpoint@carpoint.cz
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Školy / Inzerce

Nejlepší školy dostaly poukázky na počítače
P

ředáním poukázek na nové notebooky
skončila v KV Areně soutěž karlovarských
škol o nejlepší propagaci Mistrovství světa
v basketbalu žen. První kategorií byla nejvyšší
účast na zápasech, kdy zástupci České basketbalové federace rozdali školákům 7500 vstupenek. Druhou kategorií byla soutěž v malování na téma basketbalového šampionátu.
Umělecké výtvory žáků byly vystavovány na
Vřídelní kolonádě, v Lázeňském sanatoriu
Thermal a v prostorách KV Areny. Organizač-

ní výbor MS z nich vybral nejlepší díla. Oceněny byly ZŠ Konečná, Dukelských hrdinů a
v Mozartově ulici. Poukázky na notebooky
za nejlepší účast na zápasech převzalo pět
zástupců škol, konkrétně ZŠ Komenského,
Konečná a Truhlářská, dále ZŠ a ZUŠ Šmeralova a ZŠ pro žáky se specifickými poruchami
učení v Mozartově ulici (na snímku).
Dalších deset voucherů pro základní, střední a obecné školy rozdělí v rámci Karlovarského kraje.

Zástupci oceněných škol s poukázkami na notebooky

Mateřské centrum je opět v provozu
J

ako každá rekonstrukce starých prostor přinesla i obnova Mateřského centra v Kollárově ulici č. 17 řadu komplikací.
Naštěstí se našlo dost firem a jednotlivců,
kteří byli ochotni věnovat svůj čas a um,
aby pomohli. „Velmi si vážíme pomoci a
podpory, které se nám při rekonstrukci
dostalo. Dík patří řemeslníkům i dobrovolníkům, kteří pomohli s úklidem. Také paní
Sládkové z Českého červeného kříže za trpělivost, kterou s námi měla,“ říká ředitel-

ka Mateřského centra Věra Bartošová. Mateřské centrum zahájilo naplno své služby
opět 11. října. Mimo provoz bylo prakticky
pouhých 37 dní. Za tuto dobu se podařilo
předělat kompletně sociální zařízení, vymalovat prostory, vyrobit kryty na topení,
vybudovat únikové schodiště a udělat tisíc
drobných úprav. Bylo odpracováno přes
500 hodin dobrovolnické práce. „Vzhledem
k tomu, že kurzy jsou již nyní téměř plně
obsazeny, věříme, že si rodiče k nám cestu

najdou a nezabloudí,“ dodává ředitelka.
Mateřské centrum nabízí kurzy pro rodiče s dětmi od 1 roku – hrátky s batolátky,
hlídání dětí, kurzy pro děti – Poprvé bez
mámy, přípravu na vstup do mateřské
školy, plavání kojenců a batolat, zájmové
kroužky, víkendové akce, půjčování pomůcek a literatury, besedy a přednášky a cvičení pro rodiče.
Více informací najdete na www.materske-centrum.cz.

V Tuhnicích zavedou výukový portál
Z

ákladní škola v Tuhnicích, Poštovní
19, realizuje projekt spolufinancovaný
z prostředků Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR s názvem Výukový
portál pro podporu výuky na základní škole formou e-learningu. Projektem bude vytvořeno e-learningové prostředí, které bude
naplněno výukovými materiály v hlavních
vyučovacích předmětech.
Hlavní cíle projektu jsou: zvýšení kvality
vzdělávání žáků na základní škole, vytvoření
e-learningového prostředí, podpora dalšího
vzdělávání pedagogů v oblasti e-learningu,
vybavení školy kvalitní a moderní výpočetní

a prezentační technikou a vytvoření rovných
příležitostí vybudováním volně přístupného
informačního místa i v odpoledních hodinách.
Výstupem projektu bude kvalitní a snadno
dostupný webový portál, který poskytne přehled o tom, jak a z jakých materiálů se žáci
učí. Projekt má výrazně zefektivnit a rozšířit
využívání internetu k výuce na ZŠ. Umožní
žákům vzdělávat se i v době hospitalizace,
protože dětské oddělení Karlovarské nemocnice má počítače a připojení k internetu.
Více na webových stránkách školy www.
zskvary.cz.
SC-300977/4

POČÍTAČOVÉ KURZY
Iva Kulatá - Softwarová škola

kvalitní školení, 11 let praxe v oboru
NOVĚ!! český jazyk pro cizince + aktivní práce na PC

www.softwarovaskola.cz

SC-300763/6

SC-300691/6

SC-300774/6

777 940 555

SC-301032/2

SC-301025/2

inzerce
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Jsme městem 67 mostů a lávek
Praha je stověžatá, Karlovy Vary by se mohly nazývat městem mostů. V jejich katastru napočítáte šest vodních toků, které
můžete překročit suchou nohou nebo přejet autem po 67 mostech. Třiatřicet jich vede přes Teplou, čtrnáct přes Ohři, deset je
přes Rolavu a zbylá desítka přes Chodovský, Vitický a Lomnický potok. Nejvíce je mosty a lávkami protkaný úsek Teplé mezi
Puppem a Thermalem. Některé mosty mají na tabulce uveden název (Tuhnický, Kpt.Jaroše), jména dalších mostů (Poštovní,
Karlův, Festivalový) nebo lávek (Špitální, Školní, Toscánská) místní ani neznají. Do výčtu patří Svatošská lávka i torzo Goethova
mostu u Císařských lázní. Představíme alespoň 20 nejzajímavějších mostů a lávek:

Doubský most byl jako železobetonový postaven roku 1966 na místě, kde dříve stál ocelový oblouk (na snímku z roku 1957). Zrekonstruován
byl v roce 1999. Je dlouhý 76,5 metru a široký 11 metrů. Má zajímavý tvar pilíře do písmene V. Spojuje Doubí s Tašovicemi a Jenišovem.

Most Kpt. Jaroše nazývají místní častěji Dvorský most. Spojuje Tuhnice a Dvory, je dlouhý 80 metrů a široký 11 metrů. Původní ocelový most
byl z roku 1880. Je to most smolař. Již dvakrát se zřítil, poprvé v roce 1953 neunesl uhelné rypadlo, které vezla tatra (na snímku), podruhé v roce
1968 se zřítil pod tíhou ruského tanku T-34. Most musel být dvakrát přestavěn, poprvé v roce 1970 a znovu rekonstruován v roce 1987. Raritou
mostu je, že vedle mostovky pro auta stojí nefunkční ocelová lávka pro pěší.

Chebský je nejznámějším a nejvíce zatíženým mostem ve městě. Stavěli ho v letech 1866–1869 jako pětiobloukový kamenný most s pěti segmentovými klenbami o rozpětí 17,5 metru. Začal sloužit 18. srpna 1869 a původně se jmenoval Sofiin (po arcivévodkyni Sofii, matce císaře
Františka Josefa). Pak mu léta říkali most Císaře Františka Josefa. Do historie se zapsal na konci II. světové války, kdy přes něj vedla demarkační linie sovětské a americké armády. Na konci mostu byla závora a chodit se tudy smělo jen na propustku. Most byl několikrát přestavován
a přizpůsoben požadavkům dopravy. Po havárii v roce 1985, kdy došlo k přetržení táhel a odklonu chodníků, musel být opraven a vyztužen
(na snímku). V roce 1904 byl oboustranně rozšířen o ocelové chodníky. Jeho délka je 111,2 metru a šířka 8,8 metru. Spojuje obchodně–správní
centrum se čtvrtí Rybáře a průtahem R6.
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Karlovarské mosty

Tuhnický most byl předán do provozu v roce 2007 a až do letošního
října byl nejmladším mezi karlovarskými mosty. Jako zavěšený most
je součástí silničního průtahu městem, spojuje Rybáře s Tuhnicemi
a je unikátem. Jeho 122,5 metru dlouhé těleso s 15 metrů širokou
mostní konstrukcí visí na 32 táhlech, zakotvených do dvou pylonů.
Jen díky tomu se most vešel pod průtah pouhých 6,75 metru nad hladinou Ohře. Je v pořadí jedenáctým zavěšeným mostem v ČR a stál
150 milionů korun. Při zatěžkávací zkoušce unesl osm naložených
vozů Tatra o hmotnosti 180 tun.

Ostrovský most nad soutokem Teplé s Ohří vede na Horní nádraží.
Původně se jmenoval Masarykův, pak Thälmannův a později Městský.
Šlo o odvážný projekt mostu nad soutokem Ohře a Teplé, jeden z prvních československých mostů postavených z předpjatého betonu. Má
oblouk se šikmou světlostí 82 metrů. Mostovku se silnicí a chodníky
nesou železobetonové klenbové pásy s podpěrnými sloupky. Most je
dlouhý 242 metrů a široký 11,5 metru. Překonává řeku a současně
i železniční trať. Stavěl se v letech 1930 až 1931, sloužil až do roku
1990, kdy byl kvůli průtahu rekonstruován.

Most 1. máje je díky okružní křižovatce chloubou architektů. Tvoří
ji dva mosty, spojující čtyři ulice, lávka pro pěší, cyklostezka a vodotrysk v Teplé. Mostní konstrukce je z monolitického předpjatého betonu. Investorem stavby, která trvala od prosince 2000 do listopadu
2001, bylo město. Stavba získala ocenění na výstavě ForArch.

Poštovní most u Hlavní pošty. Moderní železobetonový most přes Teplou slouží od roku 1969, kdy nahradil původní, v té době již technicky
nevyhovující přemostění. Je dlouhý 18 metrů a široký 13 metrů. Spojuje nábřeží Jana Palacha a korzo Thermalu s třídou TGM, Zahradní
ulicí a Smetanovými sady. Má zvláštní výzdobu, na jeho pilířích jsou
naznačeny poštovní schránky, a proto nese název Poštovní most.

Hochbergerova lávka z roku 1984 nahradila historické přemostění.
Má délku 17 metrů a šířku tři metry. Spojuje třídu I. P. Pavlova s Dvořákovými sady. Součástí mostu je zachovalé kamenné pítko s plastikou Ducha karlovarských pramenů.

Dvořákova lávka vede ze stejnojmenných sadů k Thermalu. Je to moderní železobetonový mostek pro pěší, projekt pochází z let 1971–
1972. Unikátní je šikmým přemostěním Teplé, jehož úhel je jen 37
stupňů, a dále velice malou stavební výškou, která činí jen jednu třicetinu rozpětí. Lávka je 30 metrů dlouhá a 8 metrů široká, má svařovanou konstrukci o hmotnosti 45 tun.
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Lázeňský most vystřídal původní litinový most přes Teplou, který stál v těchto místech od roku 1812. Předtím bylo v okolí Vřídla několik mostů
(na snímku). Současná podoba mostu je z roku 1874, v roce 1986 prošel rekonstrukcí. Má délku 18 metrů a šířku 12 metrů. Spojuje ulice Karla
IV. se Sadovou a I. P. Pavlova. Před hotelem Patria je na předmostí jedno z mála fungujících pítek.

Gogolova lávka vede k pramenu Svobody vedle Lázní III. Mostek, který překonává Teplou, stojí v místech, kde byla lávka již v roce 1812. Ta
současná je z roku 1874 a v roce 1986 prošla rekonstrukcí. Je dlouhá
18 metrů a široká 3 metry.

Mlýnský most patří k nejstarším mostům přes Teplou. Podle dochovaných záznamů zde stával most již v 16. století. Ten dnešní prošel omlazovací kúrou v roce 1985. Je 18 metrů dlouhý, 8 metrů široký a spojuje
ulice Vřídelní, Lázeňskou a prostor před Mlýnským pramenem.

Špitálská lávka spojuje Tržiště s Vřídelní ulicí. Na jejím místě stávala
jedna z vůbec nejstarších karlovarských lávek. I stávající mostek s litinovou konstrukcí a kovaným zábradlím patří k nejstarším a byl rekonstruován v roce 1988. Jeho délka je 17 metrů a šířka 3 metry.

Divadelní lávka je nejmladší mostní konstrukcí ve městě, byla osazena letos 1. října. Celá smontovaná konstrukce byla osazena na pilíře ze
čtyř ocelových nosníků a betonových desek. Rozpětí lávky je 18 metrů
a je řešena jako bezbariérová. Zabezpečuje přechod pěších mezi Starou loukou a Divadelním náměstím.
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Karlovarské mosty

Jánský most vede z Tržiště na Divadelní náměstí. Jedná se o jeden z nejstarších dochovaných mostů. Stojí v místě, kudy vedlo k Vřídlu nejvíce
mostů. Jeden z nich o 50 metrů dále po proudu Teplé spojoval roku 1860 tehdy empírovou Vřídelní kolonádu s Tržištěm (na snímku). Dnešní
Jánský most je jednoobloukový se zdobeným zábradlím. Má délku 18 metrů a šířku 12 metrů. V roce 1970 byl most rekonstruován.

Lávka Jeana de Carro je miniterasou mezi Starou a Novou loukou, kde
mohou hosté před hotelem Embassy posedět a vypít kávu. Mostek s litinovou konstrukcí a kovaným zábradlím je v místech, kde stála již roku
1820 původní lávka. Ta současná pochází z roku 1874 a byla rekonstruována v roce 1991. Lávka má délku 17 metrů a šířku tři metry.

Labitzkého lávka mezi Quisisanou a Puppem stojí od roku 1874. Litinový můstek je vyšperkován plastickou výzdobou a kovaným zábradlím. Je 17 metrů dlouhý a tři metry široký. Opravy se dočkal v roce
1990. Od roku 1991 je chráněnou památkou.

Festivalový most přivádí dopravu z Mariánskolázeňské ulice a od Císařských lázní k hotelu Pupp. Původně zde stál litinový most s ozdobným zábradlím z roku 1880. Dnešní je o 90 let mladší, zrekonstruovaný. Jeho délka je 17 metrů, šířka 11 metrů.
Most Arcivévody Karla je uváděn v průvodcích jako most Karla IV.
i jako karlovarský Karlův most. Přetíná Teplou nedaleko křižovatky
u hotelu Richmond. Jde o železobetonový jednoobloukový most, který byl vybudován v letech 1911–1912 na místě staršího mostu z oceli.
Konstrukce 18 metrů dlouhá a 11 metrů široká byla v roce 2001 citlivě
renovována.
Richmondský most je dnes nejozdobnějším lázeňským mostem. Má
charakter parkového mostu o čtyřech polích, balustrádový parapet
je dělen třemi sloupky s plochými otevřenými vázami. Oba parapety
jsou na koncích zdobeny sochami nahých chlapečků-puttů, kteří tvoří
celek s elektrickým osvětlením zakomponovaným do podstavců váz.
Výzdoba je doplněna věncem girland. Most vysoko nad říčkou Teplou
je z roku 1927. Jeho délka je 21,3 metru a šířka 8 metrů. (fik)
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Městská policie

Strážníci zvládli šampionát na jedničku
K
arlovarské strážníky zaměstnalo skončené mistrovství světa v basketbalu žen
celý jeden týden. „Dlužno dodat, že bylo úžasnou zkušeností stát se součástí tohoto skvělého podniku, korunovaného navíc výborným
výsledkem našich reprezentantek. V průběhu
šampionátu jsme zajišťovali ve spolupráci
s Policií ČR a bezpečnostní službou veřejný

Představujeme
strážníky města

pořádek, dohlíželi jsme na bezpečnost a řídili
dopravu. Navíc jsme zajišťovali také doprovody účastnicím finálového turnaje. V řeči čísel
strážníci odsloužili při zajišťování mistrovství
548 hodin,“ řekl k bilanci velitel městské policie Marcel Vlasák.
Podle něho bylo ojedinělým vážnějším prohřeškem chování ruského fanouška, který

m
hodi l
před finálovým zápasem
ekl z místa. Bezpečbatoh přes turnikety a utekl
nostní složky okamžitě batoh zajistily a zjistily,
že se jedná o zavazadlo obsahující notebook,
nikoli výbušninu. Výtržník byl vzápětí nalezen
ve značně podroušeném stavu. Nejspíš zapíjel
žal nad vyřazením ruských basketbalistek.
Místo oslav strávil noc na záchytce.

Hlídka strážníků zachránila labuť i koně

H

lídky městské policie se běžně ve službě
setkávají s potřebou odchytit volně pobíhajícího psa. Někdy se však stane, že v jejich
rukách skončí zvíře méně obvyklé. Ve středu
6. října krátce před 11. hodinou dopolední
přijalo operační středisko oznámení o mladé labuti, která v letu narazila do pláště obchodního střediska. Vyslaná hlídka na místě
konstatovala, že labuť není zraněná, pouze
lehce otřesená, což usnadnilo její odchycení.
Strážníci pak s nezvyklým pasažérem ve vo-

zidle odjeli k řece, kde labuť vypustili.
Stejná hlídka jen o čtyři hodiny později zasahovala na základě oznámení v Jáchymovské
ulici, kde se volně po komunikaci pohyboval
kůň. Strážníci ho odchytli a pomocí vodítka
na psy přivázali k plotu. Mezitím policisté
dovezli na místo majitele koně, který si vystrašené zvíře odvedl domů. Jak se ukázalo,
koníčka někdo úmyslně odvázal a pustil do
ulice. V roli honáků nebyli v letošním roce
strážníci zdaleka poprvé.

Zachráněnou labuť vrátili strážníci na řeku

Vystrašeného koníka vrátili strážníci majiteli

nutil je dát lavičky zpět na místo. Sotva ovšem
auto strážníků zmizelo mladíkům z očí, jeden z
nich bezostyšně vykonal malou potřebu přímo
uprostřed pěší zóny. K jeho smůle to bylo přímo pod kamerou monitorovacího systému, a
tak psovod podporovaný další hlídkou vyrazil
zpět na místo. Mladík si za svou exhibici vykoledoval pokutu.

V něm mu hrozí pokuta od 50 tisíc do půl milionu. Nejvíce alkoholu paradoxně nadýchal
nejmladší z kontrolovaných, teprve patnáctiletý chlapec. V jeho krvi kolovalo 0,58 promile
alkoholu. Informace o všech hříšnících předali
strážníci pracovníkům odboru sociálních věcí
karlovarského magistrátu. Ti budou případy
řešit s rodiči provinilců.

Nezletilcům pivko chutná

Hasiči cvičně likvidovali únik čpavku

Šest návštěvníků restaurací mladších osmnácti let načapali v karlovarských restauracích
koncem týdne strážníci karlovarské městské
policie. Na preventivně kontrolní akci se tentokrát vypravili v odpoledních hodinách, kdy
končí vyučování a nejeden student rovnou ze
školní lavice míří do pohostinského zařízení.
„Zjistili jsme dvě provozovny, kde byl porušen
takzvaný tabákový zákon,“ uvedl Jan Trojáček,
zástupce velitele městské policie. V jedné provozovně vyřešili porušení zákona tisícikorunovou blokovou pokutou, kterou dostala obsluha,
ve druhém lokále čeká majitele správní řízení.

Zvuk hasičských sirén se ve středu v devět hodin ráno rozezněl nad Karlovými Vary. Jednotky vyjížděli k multifunkční hale, kde do ovzduší
uniklo sto kilogramů čpavku. Obyvatelé domů
v těsném sousedství arény však mohli zůstat
v klidu. Šlo o takticko-prověřovací cvičení složek integrovaného záchranného systému, při
kterém si hasiči prověřili dojezdové časy jednotlivých jednotek. V hale zasahovaly jednotky profesionálů z Karlových Varů, Sokolova a
Třemošné (speciální vůz na chemické zásahy)
a dobrovolníci z Tašovic, Staré Role, Ostrova
a Chodova.

Jméno: Bc. Jan HRUŠKA – č. 213438
Okrsek: Libušina, Moravská, Nebozízek, Vyšehradská, Jeana de Carro, Resslovy sady, Divadelní, Husovo náměstí, Tylova, Škroupova.
Zařazení: pořádková služba
Charakteristika: cyklistika, fitness
Kontakt: j.hruska@mpkv.cz

Mladíka zkrotila až želízka
Noc z pátku na sobotu byla pro strážníky karlovarské městské policie velice rušná. Do bojového postoje se proti jejich hlídce postavil
agresivní mladík. Odmítl se strážci veřejného
pořádku spolupracovat při řešení rvačky v ulici Krále Jiřího. Nakonec skončil v poutech.
„Na hlučnou skupinku mladých nás upozornil
člověk žijící v ulici Krále Jiřího. Vzhledem k
tomu, že při rvačce nedošlo ke zranění, jsme
vyřešili věc blokovou pokutou. Tu dostal agresivní mladík,“ doplnil Trojáček.

Stěhováci dostali pokutu
Pět minut po půlnoci vyjížděl psovod městské policie k trojici mladíků, kteří na třídě T.
G. Masaryka stěhovali lavičky doprostřed
ulice. Operátor kamerového systému podle
rozmáchlých gest mladíků pochopil, že dělají
na ulici nepořádek, a vyslal na místo hlídku
včetně psovoda. Ten mladíky umravnil a při-
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Historie města

RUBRIKA KRL

Originální karlovarské sochy

N

aše další putování za kamennými skvosty povede opět do lázeňské části města.
Tentokrát se však nejedná o sochu nebo kamenný objekt. Ani ho vlastně nelze pořádně
vidět, a to i přesto, že je na jednom z nejfrekventovanějších míst v Karlových Varech. Jde o
sluneční hodiny, které se nacházejí přímo na
prostranství před Vřídelní kolonádou.
Lidé mířící do Vřídelní kolonády vchodem
blíže k výtrysku Vřídla nebo do chrámu svaté
Maří Magdalény, jdou často přímo po nich,
někdy si dokonce ani nevšimnou, že stojí nebo
jdou po ciferníku slunečních hodin, které jsou
v Karlových Varech unikátem. Jedná se o hodiny lázeňské, které mimo to, že určují pravý
místní sluneční čas a čas středoevropský,
ukazují navíc také čas jednotlivých pitných
kúr. Do země jsou zapuštěny z jednoduchého
důvodu. Při revitalizaci celého území kolem
kolonády přemýšleli architekti o prvku, který
by tento prostor oživil, ale zároveň nebyl konkurencí pro samotný vřídelní pramen. Vznikly
tak hodiny, ale sluneční a analematické, tedy
takové, které nepotřebují pevně zabudovaný
gnómon, ukazatel času. Právě „ručičky“ by
totiž celý kolonádní prostor mohly narušit.
Elipsovité hodiny z kamene a bronzu rámují
latinské nápisy, které připravilo Děkanství

sv. Maří Magdalény a Knihovna Strahovského kláštera, a jedná se o citáty k jednotlivým
pitným kúrám. Vnitřní část je z masivního
bronzového odlitku, uprostřed kterého je
kamenná datová deska s názvy jednotlivých
měsíců v roce. Ručičkou hodin je stín člověka,
který se postaví do odpovídajícího měsíce. Při
návrhu rozměrů ciferníku se počítalo s výškou
gnómonu takovou, která umožňuje používání
hodin osobám dospělým i vzrostlejším dětem
a také vozíčkářům. Výtvarné ztvárnění je dominující, jako základní prvek byla zvolena terma, což je specifická hodnota existence města
jako lázní. Přestože zadání obsahovalo mnoho
determinujících a povinných úkolů, sochař
Pavel Knapek celou představu hodin a jejich
alegorického ztvárnění dlouho a precizně promýšlel. Tři nahé dívky, múzy, mají vyjadřovat
léčivé schopnosti zdejší termální vody a jsou
připraveny navrátit pacientům zdraví prostřednictvím svých darů: minerálů, léčivých
koupelí a pitných kúr. K hodinám se váže také
pověra. Jejich hlavním motivem je karlovarská
terma, jako určující prvek karlovarské existence. Člověk, který na hodiny či do nich vstoupí,
se dostává do víru termální vody, který je tvořen pohybem múz. Ty symbolizují základní
atributy termy, vodu, kysličník uhličitý zemi.

Návod, jak hodiny používat:
Základní orientace slunečních hodin je na sever, tedy platí, že v pravé poledně stín vržený
osobou, lepší je ještě vztyčit ruce nad hlavu,
stojící v kamenném středu padá na římskou
číslici XII, která je umístěna v severní části
slunečních hodin. Člověk v podobě ručičky
si musí stoupnout do aktuálního měsíce, vždy
se pohybuje v rámci kamenné datové desky od středu na sever nebo na jih v závislosti
na tom, v jakém měsíci v roce sluneční hodiny
navštívil. Zcela ve středu datové desky bude
stát v září (latinsky September), na jihu bude
stát v prosinci (December) naopak na severu
v červnu (Julius).
(S využitím materiálů paní Boženy Vachudové a Správy
přírodních léčivých zdrojů a kolonád
zpracovala Michaela Kousalová)
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Humanitární pomoc

Amadeo - projekt pomoci po těžkém úrazu

S

tává se to. Nečekaný pracovní úraz či
dopravní nehoda omezí zdravotní stav
našich blízkých. Automobil či motocykl viníka způsobí vážnou újmu na zdraví a dotyčný
nemusí být ani řidič, ale třeba jen chodec, aby
se ocitl v nezáviděníhodné situaci.
Jak můžeme v takové situaci pomoci? Je
vhodné, abychom pojišťovně sami zohlednili
veškeré důsledky nehody – trvalé následky,
bolestné, újmu na zdraví, psychickou újmu,
ušlý zisk, náklady na léčení a léky, rehabilitaci a v neposlední řadě ztížení společenského
uplatnění, tedy naše znevýhodnění v budoucím životě se zdravotními následky. Náhradu
lze požadovat 2 až 4 roky zpětně po úrazu,
tedy až od roku 2006.
Většina poškozených neví, že má zpravidla
nárok na větší odškodné, než pojišťovna při-

znala, a především, že je lze čerpat dodatečně. Mylně se také většina z nás domnívá, že
bez předchozího úrazového pojištění nemůžeme žádat nic. Není to tak.
Proto vznikl projekt Amadeo – projekt pomoci po těžkém úrazu. Nabízené bezplatné
konzultace jsou určeny především lidem s trvalými následky nebo v invalidním důchodu:
• po těžkém pracovním úrazu
• po nezaviněné autohavárii (i jako chodec či
cyklista nebo účastník MHD)
• při pochybení lékařů a zdravotnických zařízení při poskytování léčebné péče
• u těžkých úrazů žáků a studentů ve škole
• škoda způsobená fyzickou osobou či zvířetem
• finanční pomoc pozůstalým poškozených
Nepřehlédnutelnou výhodou této nabídky je
skutečnost, že veškeré konzultace jsou poskytovány bezplatně a zahrnují:
• poradenství v řešení situace po úrazu,
• objektivní posouzení výše již vyplaceného
odškodného,
• posouzení lékařských posudků a bodového
ohodnocení,
• nezávislé lékařské konzultace se znalcem
z oboru,
• v případě nutnosti zprostředkované zastoupení poškozeného ve sporu s pojišťovnou.
Garantem projektu jsou právní specialisté

na náhradu škody a posudkoví lékaři. Spolupracujeme s Centry pro zdravotně postižené
západočeského kraje.
za Projekt pomoci po těžkém úrazu
Ing. Jan Malík
tel.: 723 203 036
nahradaskody@email.cz
www.nahradaskody.net
Důležité poznámky:
Náhradu škody na zdraví platí vždy pojišťovna (nejedná se o zdravotní pojišťovnu, jak je
patrno z kontextu), nikoliv viník nehody. Na
vyplacení náhrady nemá vliv, zda poškozený
měl v době úrazu sjednánu úrazovou nebo
životní pojistku. Spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných příslušníků) mají plný
nárok na náhradu škody na zdraví, ale viníka
se jejich nárok po finanční stránce nikterak
nedotkne. V případech, kdy auto viníka není
pojištěno nebo když viník ujede z místa nehody, dostane poškozený finanční náhradu
za zdravotní postižení, a to z garančního
fondu České kanceláře pojistitelů. Nárok na
odškodnění má i chodec, který sám způsobí
dopravní nehodu, když vstoupí do vozovky,
bude mu však zohledněna případná spoluvina, nicméně má nárok alespoň na částečné
plnění. Na výši plnění má u autonehody vliv
skutečnost, zda poškozený použil před úrazem bezpečnostní pásy.

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Magistrátem města Karlovy Vary a Oblastním spolkem ČČK Karlovy Vary

VYHLAŠUJE HUMANITÁRNÍ SBÍRKU SOCIÁLNĚ POTŘEBNÝM

O

bčanské sdružení Diakonie Broumov
je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje
společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitosti.
Jaké věci je možné darovat:
• letní a zimní oblečení /dámské, pánské,
dětské/
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony
• látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte
nám odřezky a zbytky látek)
• domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené

• peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře
a deky
• obuv – veškerou nepoškozenou
• hračky a školní potřeby
Věci, které vzít nemůžeme:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických
důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty
se transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční dne:
čtvrtek 11. listopadu 2010 9:00–14:00 hodin
pátek 12. listopadu 2010 9:00–14:00 hodin

čtvrtek 18. listopadu 2010 14:00–17:00 hodin
pátek 19. listopadu 2010 14:00–17:00 hodin
Místo sbírky:
Oblastní spolek ČČK Karlovy Vary, Kollárova 551/17 Karlovy Vary
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů
či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za vaši pomoc.
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve
spolupráci s Magistrátem města Karlovy Vary
a Oblastním spolkem ČČK Karlovy Vary

Bližší informace vám rádi sdělíme na telefonním čísle 606 109 918.
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Od 1. 6. 2010: skupina B – 7 990,- Kč
C – 11 900,- Kč
D – 12 900,- Kč

sídlo firmy: Havlíčkova 5, 360 01 Karlovy Vary
pobočky: Nejdek, Nová Role, Bachov, Toužim
tel.:
+420 732 421 329, +420 353 227 119

Servis oken a dveří

VACUSHAPE

pro Karlovarský kraj

SC-301375/1

ABCDE

www.ashejhal.cz

Řidičská a profesní oprávnění všech skupin
Autobusová a nákladní doprava

SC-300704/6

/ kvalitně a rychle /

Autoškola Hejhal s.r.o.

inzerce

!!!NEJLEPŠÍ CENY!!!

KV–Stará Role
Tel.: 608 974 445

Pozáruční servis
plastových oken a dveří
od všech výrobců. Seřízení,
promazání. Výměna
poškozených skel a kování.

www.servisnaokna.cz
p. Tramba tel.: 603 383 737

břicho - 12 cm
boky - 8 cm
stehna - 16 cm
hýždě - 10 cm
COLARIUM + SOLARIUM
VIBRAČNÍ PLOŠINA
BODY ROLL
L-carnitin - zdarma
SC-301468/1

www.solariumrole.cz

Sport
TURISTIKA

BASKETBAL

ROCK AND ROLL

Odbor KČT TJ Slovan Karlovy Vary
RNDr. František Wohlmuth, E-mail: fjw@volny.cz,
Tel.: 603 209 270, www.turiste.webpark.cz

BK LOKOMOTIVA Karlovy Vary
Jízdárenská 1
360 01 Karlovy Vary

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary
Čankovská 35/9, Karlovy Vary-Rybáře
Tel.: 353 540 093, www.ddmkv.cz

06. 11. Šest hraničních kamenů nedaleko od Aše
13. 11. Milhostovské mofety (Milhostov – Pístov – Mariánské Lázně)
20. 11. Naučná stezka Vysoká Pec – Rudná
27. 11. Četnická stanice v Habartově
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.

Ženská basketbalová liga
13. 11.
17.30 BK Loko - Valosun Brno
27. 11.
17.30 BK Loko - ZVVZ USK Praha
Dorostenecká liga starší dorostenky
20. 11.
BK Loko - Sokol Kladno
21. 11.
BK Loko - BA Sparta "B"
Dorostenecká liga mladších dorostenek
13. 11.
BK Loko - Basket Poděbrady
14. 11.
BK Loko - Bižu Jablonec n/N
Všechna tato utkání budou sehrána ve Sportovní hale BK
Lokomotiva K. Vary, Jízdárenská ul. č. 1.

14. 11. Podzimní cena DDM Karlovy Vary – Kulturní dům
Sadov
Již 6. ročník soutěže vyhlašuje Český svaz akrobatického
Rock and Rollu. Pořadatelé RnR Club Karlovy Vary a Dům
dětí a mládeže Karlovy Vary.
Soutěžní kategorie: Děti pohárová MDFJ pohárová, Žáci
pohárová MDFS pohárová, Junioři postupová, C postupová.
Startovné: 200,- Kč / osobu. Vstupné: Dospělí 80,- Kč,
děti 40,- Kč. Termín přihlášek do 6. 11. 2010.
Kontaktní osoba: Václav Batista: v.batista@seznam.cz
Časový harmonogram:
10:30 otevření vchodu pro soutěžící
11:30–13:00 prezence
12:00–13:00 prostorové zkoušky pro formace dívek
13:30 porada poroty
14:00 začátek soutěže
16:00 předpokládané zahájení ﬁnálového programu

JÓGA

Krajský přebor mini
21. 11.
9.00 + 11.00 BK Loko - Loko Cheb
Tato utkání budou sehrána ve školní tělocvičně ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25.
Přesné začátky a soupeře mládežnických družstev najdete na:
http://bklokokv.webnode.cz.
TJ Thermia Karlovy Vary
P.O.Box 150, Karlovy Vary
Tel.: 736 166 661, E-mail: thermiakv@volny.cz

JÓGACENTRUM Karlovy Vary
Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary
Tel.: 732 606 474; www.joga.cz
Pravidelná cvičení podle Systému
Jóga v denním životě, 1. lekce ZDARMA
Pondělí 18:00
Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí
Úterý
17:30
Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí
Úterý
19:00
ZŠ Dalovice – začátečníci a mírně pokročilí
Středa 18:00
ZŠ Nejdek (na náměstí) – začátečníci a mírně pokročilí
Čtvrtek 19:15
Mateřské centrum Drahovice – začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí

Starší dorostenecká liga
13. 11.
17.00 TJ Thermia - Sokol Pražský dorostenci
14. 11.
10.00 TJ Thermia - BK Kladno dorostenci
II. liga
20. 11.
17.00 TJ Thermia - BK Kladno muži "A"
21. 11.
10.00 TJ Thermia - USK Slávie Ústí n. L. muži
"A" II.
Mladší krajský přebor
27. 11.
15.00 TJ Thermia - TJ Klatovy dorostenci
Krajský přebor
27. 11.
17.00 TJ Thermia - Sokol Kraslice muži "B"
Všechna basketbalová utkání se konají v ZŠ Dvory.

VODNÍ TURISTIKA

SNOOKER

Fotbalisté slavili
u sousedů
Na oslavy stého výročí svého sportovního spolku pozvali karlovarské
fotbalisty jejich partneři z německého
Baden Badenu. Pozvání přijal karlovarský mládežnický fotbalový výběr.
Byl složený z hráčů KSNP Sedlec,
TJ DDM Stará Role a Lokomotivy
Karlovy Vary. Ve slavnostním turnaji
se karlovarští zástupci utkali v kategorii mladší dorost, kde obsadili třetí
místo, a dále v kategorii starší žáci,
kde bylo umístění o něco málo lepší,
patřila jim druhá příčka. Fotbalového slavnostního turnaje se zúčastnily také týmy z Turecka, Německa
a Ukrajiny. Karlovarským hráčům na
cestu do německého partnerského
města ﬁnančně přispěl karlovarský
magistrát.

ALNITAK ORION - Oddíl vodních skautů a skautek
Klubovna, Tašovice – U Brodu 134 Tel.: 777 909 885 –
Michal Rendl; E-mail: bobr@pristavorion.cz

Galerie&Snooker kafé Koule
Sedlecká 4, Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694; snooker-galerie-koule.snadno.eu
Pravidelný trénink je každou sobotu od 13 do 15 h.
Instruktáž hry snookeru, včetně zábavné ukázky tréninkových postupů aplikované na každém fyzicky a to vše
zdarma. První hra nebo lekce zdarma pro každého nově
příchozího hráče.
Otevřeno zpravidla na objednávku do 15 minut.

Hledáme do našeho oddílu děvčata a chlapce ve věku od
6 let, kteří by měli zájem o činnost ve skautském vodáckém oddíle. Nabízíme všestranný program, kde se uplatní
každý. Scházíme se jednou týdně v klubovně. O víkendech
jezdíme do přírody, od jara na vodu, pořádáme jarní a letní
tábory a věnujeme se mnoha dalším aktivitám.
Scházíme se:
Středa 16.00–18.00
v klubovně - Mladší děti
Čtvrtek 16.00–18.00
v klubovně - Děti starší 11 let
(klubovna Tašovice - U Brodu se nacházi blízko zastávky
U Kapličky, bus 1 a 10)
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Mistrovství světa

Stříbrné basketbalistky splnily přání Karlovaráků
R
ozdání medailí udělalo 3. října v KV
Areně tečku za úspěšným XVI. mistrovstvím světa v basketbalu žen. Naše město jím
žilo dvanáct dní. Závěrečnému ceremoniálu
přihlíželo rekordních 6024 diváků ve zcela
vyprodané hale. České basketbalistky splnily
přání hostitelského města a probojovaly se až
do finále. Jejich souboj s Američankami zvedal diváky ze sedadel. I přes prohru s favoritkami soutěže (69:89) sklidily české basketbalistky bouřlivé ovace. Po 39 letech dokázaly
opět vybojovat stříbro na světovém šampionátu. Mistrovství světa se hrálo v Česku naposledy v roce 1967.
Letošní finále udělalo díky bezchybnému
průběhu a zajištění služeb skvělou reklamu

Karlovým Varům jako hostitelskému městu i
samotné KV Areně. Odehrálo se v ní dvacet
utkání, která navštívilo 60 500 diváků, tj.
průměr 3 000 lidí na zápas. Dokonce i při dopoledních utkáních jako bylo Brazílie–Kanada, byla účast 4 358 diváků. Hala byla pětkrát
vyprodaná! Na zápas našich hráček s Austrálií přišlo 5 100 diváků a s Běloruskem 5 500
diváků. Při závěrečném finále padl návštěvnický rekord (6 024 diváků). „Šampionát byl
v mnohém přelomový a rekordní,“ uvedl po
skončení předseda České basketbalové federace Miroslav Jansta a dodal: „Velkou zásluhu na tom má město Karlovy Vary, které
nabízí podobným akcím naprosto dokonalé
zázemí – od ubytování, letecké dostupnosti

Stříbrné české basketbalistky

a dalších nezbytných služeb přes dostatek
organizačně schopných lidí až po novou, moderní sportovní halu s přiměřenou kapacitou.
To se odrazilo i v mimořádně pozitivním hodnocení celého podniku všemi týmy,“ uvedl
Jansta. Právě z jeho rukou převzal primátor
hostitelského města jako poděkování stříbrnou medaili mistrovství světa. Stejnou, jakou
dostaly hráčky české reprezentace. Karlovy
Vary podle hodnocení zahraničních hostů
získaly punc světového města sportu.
Světový basketbal nebyl v KV Areně naposledy. Česká republika požádala o pořádání
mužského evropského šampionátu v roce
2013. Pokud neuspěje, podala přihlášku
o pořádání šampionátu v roce 2015.

Prožili jsme si krásu hry – děvčata, děkujeme, vzkazuje hostitelské město

inzerce

ČESKÁ KVALITA
Ǝ&4,²,6$):/Ɠt7&45"7/²4,Ʋ¶/Ɠt536)-«Ʋ4,²13«$&

Svěřte nám vašeho dlužníka.
Vymáhání a odkup pohledávek.
Půjčky z nebankovního zdroje
Reality

Pomozte nám rozšířit
databázi dlužníků
v našem kraji.

Dr. Davida Bechera 888/4, K.Vary
Tel.: 608 887 988, 723 012 302
www.avalfinancial.cz
SC-301272/2

Nedávejte
dlužníkům
další šance!

KARLOVARSKÉ

Radniční listy

Grafické návrhy, zaměření zdarma · tel.: 353 972 531, 725 332 876

NÁBYTEK - ELEKTRO
Jugoslávská 14
360 01 Karlovy Vary
SC-301281/2

Provozní doba:
Po - Pá 9:30 - 17:30
tomas.rubes@email.cz
www.ceskekuchyne.eu

1PEPNMVWǔJOEJWJEVÈMOÓQǲÓTUVQJNJNPQSBDPWOÓEPCV

AUTOŠKOLA HONZA - NENECHTE SI UJÍT
MIMOŘÁDNOU NABÍDKU SPOLEHLIVÁ – RYCHLÁ – ÚSPĚŠNÁ

S reklamou se posouváte k úspěchu

VČASNOU OBJEDNÁVKOU SI ZAJISTÍTE VIP MÍSTO

Příští vydání: 29.11.2010 Uzávěrka: 19.11.2010
Obchodní manažerka

tel.: 608 220 020, 606 792 475
e-mail:
stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz
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Tel. 603 446 818 – 603 563 230
VYBERTE SI KVALITU A RYCHLOST ZA ROZUMNOU CENU
NOVÁ ADRESA! KRYMSKÁ 5 (proti ČSSZ) KARLOVY VARY

SC-301282/2

Stanislava PROVAZNÍKOVÁ

KV Arena

KV Arena se vypořádala s následky požáru
Nejhorší chvíle za dosavadní dobu existence zažila 27. září KV Arena. V půl třetí odpoledne začalo v podzemních garážích
pod tréninkovou halou hořet. V hale bylo v té chvíli 300 lidí, které museli evakuovat. Byli mezi nimi i mladší dorostenci HC Energie, kterým pět minut předtím začal trénink. Požár likvidovala stovka hasičů, policisté a záchranáři. Nasazeno bylo 23 aut.
I když plameny dostali pod kontrolu za 63 minut, lokalizace požáru trvala téměř tři hodiny. Škody byly vyčísleny na 20 milionů
korun. Žárem popraskal beton a uvolnilo se armování. Požár odkryl hlavní kabely mezi tréninkovou a velkou halou.

P

rvní hodiny po požáru byly pro mne jed„ ním z nejhorších zážitků. Když byl požár
uhašen, zbývalo do prvního zápasu mistrovství světa v basketbalu žen necelých dvacet
čtyři hodin. Jsem vděčný všem, od policistů,
přes hasiče a záchranáře až po vedení města
a KV Areny, že jednali jako schopný a profesionální tým. Hlavní hala byla za tři a půl
hodiny odvětrána. Téměř devadesát dobrovolníků, včetně organizátorů samotných,
Arenu pětkrát za sebou uklidilo. A to nejen
palubovku, ale doslova každé sedadlo a kaž-

dý centimetr podlahy. Nikdo ani na okamžik
nepřipustil, že by se mistrovství nemělo
odehrát tak, jak bylo naplánováno. Byl jsem
v opravdovém nervovém vypětí, a to až
do chvíle, kdy mi vedení Areny sdělilo, že vše
běží podle plánu. Z Mladé Boleslavi dovezli
desetimetrový velkoprůřezový kabel, který nahradil rozvod k chlazení poničenému
požárem, a nehrozilo tak, že budeme hrát
na plovoucí podlaze.
Druhý den přesně na čas začal první zápas
a nikdo z návštěvníků nenašel v hale jedinou

známkou toho, že pod ní hořelo. Podstatnou
komplikací pro nás ale byl ten fakt, že jsme
vlivem požáru přišli o dvě stovky parkovacích míst. I v tomto ohledu se však ukázala
profesionalita personálu i vedení. Říkám
klobouk dolů, určitě rozešlu všem, kteří se na
akci podíleli, děkovné dopisy. Obecně můžu
o Karlových Varech všude referovat jako
o městě, které je lidmi, vybavením i prostředím naprosto připravené na podobné akce
světového významu,“ uvedl šéf karlovarského organizačního výboru Ladislav Jirsa.

Poškozené kabely musely být vyměněny

Po odvětrání garáží se začalo s opravami

Z KV Areny se valí hustý dým

Program KV Areny v listopadu
sobota 27. 11. od 18:00 hod.
neděle 28. 11. od 14:00 hod.
MRAZÍK - MUZIKÁL NA LEDĚ

Na místě zasahovali hasiči z celého kraje

KV Arena jede dál

P

o skončení mistrovství byl proveden
technický průzkum a pevnostní vývrtové zkoušky na stropní konstrukci poškozené
účinky ohně. Beton stropní konstrukce byl
ovlivněn pouze v krycí vrstvě, jádro betonu
a železobetonové desky a betonová mazanina
podlahy nebyly požárem zasaženy. Ohnisko
požáru bylo pod spojovacím krčkem, v místě,
kde přejíždí rolba z tréninkové do hlavní haly,
a je tak zatěžováno nejen tlakem, ale také vibracemi projíždějícího stroje. Manipulaci
s rolbou byl při prvním hokejovém zápase po
požáru přítomen statik, který neshledal důvod omezení, a hala tak dál může plnit svůj
účel. Do odvolání jsou mimo provoz garáže
se 170 místy pod tréninkovou halou – parking B a dalších 40 míst pod spojovacím krčkem mezi halami. Veřejnosti se tímto velice
omlouváme za komplikace a nepohodlí s tím
spojené. Budeme se snažit o co nejrychlejší
obnovu parkovacích ploch.
(Lukáš Pokorný)

Populární pohádkový příběh na ledě se vrací v plné
kráse se spoustou nových efektů, vylepšených scének a ve skvělém hereckém obsazení. Karel Gott, Jiřina Bohdalová, Iveta Bartošová, Martin Dejdar, Věra
Špinarová, Vilda Čok, Vladimír Kratina, Kateřina Beránková, Otto Dlabola a špičkoví krasobruslaři. Zazní
legendární hlášky podpořené skvělými pěveckými,
hereckými a samozřejmě krasobruslařskými výkony.
Více informací naleznete přímo na webu
www.mraziknalede.cz/
Prodej vstupenek on-line v síti www.ticketportal.cz a pobočkách Infocentra města Karlovy Vary,
tel.: 359 909 111, www.karlovy-vary.cz/
Mimo kulturní a společenské akce nás v listopadu čeká také několik extraligových zápasů:

HOKEJ V KV ARENĚ:
út 02.11.10
18:00
HC Energie Karlovy Vary x HC Kometa Brno
pá 05.11.10
18:00
HC Energie Karlovy Vary x HC Vagnerplast Kladno
ne 07.11.10
16:00
HC Energie Karlovy Vary x HC Slavia Praha
pá 19.11.10
18:00
HC Energie Karlovy Vary x HC Oceláři Třinec
pá 26.11.10 18:00
HC Energie Karlovy Vary x PSG Zlín
út 30.11.10
18:00
HC Energie Karlovy Vary x HC Sparta Praha
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Napsali jste nám

Vaše město prohlíží do krásy

Díky za články o historii

B

M

yl jsem letos po delší době v Karlových
Varech a musím smeknout před finišem
stavebních prací, který jsem sledoval na Staré louce. Náhodou jsem se stal svědkem usazování nové Divadelní lávky a denně, cestou
na pitnou kúru, jsem pozoroval, jak přibývá
nová dlažba mezi hotelem Corso a Tržištěm.
Mohu s odstupem pěti let posoudit, že se ve
vašem městě hodně změnilo a mění k lepšímu.
Opravdu hezká je nová kaštanová alej směrem k Puppu, cesta mezi obchůdky z Mlýnské
kolonády na Tržiště je už také z větší části dokončena a nezapomněli jste ani na pavučiny
a nový nátěr stropu Mlýnské kolonády. To
všechno my jako lázeňští hosté kvitujeme s povděkem. Diskutovali jsme v Kriváni ve skupině českých pacientů a shodli se na tom, že se
nyní o vzhled města staráte o poznání lépe než
v minulých letech. Musel jsem vám to napsat,
abyste věděli, jak pozorně a se zájem návštěvníci Karlovy Vary pozorují.

usím jako Karlovaračka, milovnice
historie a pedagog pochválit, že se
věnujete zajímavostem a faktům z historie
našeho města. Myslím, že články o lanovkách, balneoprovozech, rozhlednách potěšily každého patriota a těm mladším daly
nahlédnout do historie Karlových Varů.
Pamatuji dobu, kdy vycházel Lázeňský časopis, a od té doby se žádný zdejší tisk historii nevěnuje. Je jistě přáním nejen mým,
aby redakce v těchto exkurzích do historie
města pokračovala. Rovněž galerie osobností města, které nám zanechaly trvalý
odkaz, byl dobrý nápad. Dávám k úvaze
ještě jeden, a sice zda by nebylo vhodné
uvažovat o změně názvu KRL. Jedny Radniční listy již existují a je pro mnohé čtenáře matoucí, že v jednom městě vycházejí
dvoje noviny se stejným názvem. Přeji vám
hodně dobrých nápadů.
Vaše čtenářka Eva Kučerová, Mattoniho nábřeží,
Drahovice

Mgr. Antonín Dohnal, Ústí n/L.

"

Dotaz čtenáře KRL

Vážená redakce,

V

ždy si ze zájmem přečtu Karlovarské
Radniční listy, samé super pozitivní
zprávy, ale co takhle napsat, jak při výstavbě
cyklostezky byly těžkou technikou v ulici Konečná poškozeny chodníky, rozmačkané obrubníky, poškozený povrch silnice Konečná,
když se za domy Konečná 6 a 8 překope chodník pro položení kabelu veřejného osvětlení,
tak už se povrch zpátky neopraví /osvětlení
cyklostezky/, ano, poslal jsem také dotaz na
odbor kanceláře primátora, žádná odpověď.
Také jsem se prošel po nové cyklostezce,
hezké, zvláště od silnice Mlýnská po pravém
břehu říčky Rolava, tam je hezký pohled - na
jedné straně upravené zahrádky rodinných
domků, na druhé skládky všeho možného
odpadu, asi by majitelům rodinných domků
tento odpad překážel na jejich zahrádkách.

Ano, vím, je vždy snazší psát jen o dobrých
věcech, takže s pozdravem za hezčí český
domov…
Biederman Josef, Konečná 8/909, Karlovy Vary

O

dpověď magistrátu města:
Dostali jsme několik podobných podnětů k opravě Konečné ulice od zdejších obyvatel, na které jsme už odpověděli. Samozřejmě
jsme prověřili aktuální stav komunikace a při
tom zjistili, že skutečně poškozená je, nicméně
ne všechno způsobila pouze technika, která
sem zajížděla v rámci naší stavby víceúčelové
stezky. V uvedeném místě probíhala i výstavba
kanalizace investora Vodárny a kanalizace
a následně i zateplování obytného domu. Některá poškození jsou evidentně staršího data.
Přesto si uvědomujeme nutnost tento stav řešit, město provede v nejbližší možné době nejnutnější opravy chodníku a komunikace.

Vylosování soutěží

V

Patnáctý Hadí pramen na Sadové kolonádě
Foto: Pavel Vigh
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ylosovanou vítězkou říjnové fotosoutěže
je Petra Vojířová, Masečín 208, 252 07
Štěchovice. Uhádla nejen to, že reliéf Čechy krásné je na štítě domu v Plzeňské ulici
1432/115, ale ještě přidala, že reliéf vytvořil
roku 1954 Václav Daňha. Čtenářka dostane
malý dárek od magistrátu města. Správná
odpověď na otázku říjnové tajenky (Nejmladším karlovarským pramenem, navrtaným
roku 2001, je…) zněla: patnáctý Hadí pramen
na Sadové kolonádě. Z 68 došlých správných
odpovědí jsme vylosovali Janu Kozlovou,
U Imperiálu 2, Karlovy Vary. Získává dvě
vstupenky na představení Karlovarského
městského divadla. Blahopřejeme.

Listopadová fotohádanka
Kde v našem městě najdete tuto sochu dívky se džbánem a miskou?
Odpověď zašlete do 15. listopadu 2010
mailem na: soutěž@ceskydomov.cz nebo
poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, 360 01, Moskevská 21, tiskové
odd. Připojte vaše tel. číslo.
Na vylosovaného luštitele čekají vstupenky na některé kulturní představení.

Křížovka/Kontakty

SC-300571/7

Tajenka: Známý výrok o karlovarské architektuře

ristorante - pizzeria

V e nezia

Odpovědi zašlete do 15. listopadu 2010 e-mailem na adresu: soutez.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary,
360 01, Moskevská 21, tiskové odd. a označte SOUTĚŽ KRL. Uveďte tel. číslo. Na vylosovaného luštitele čeká dárek od magistrátu města.

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města
Obecní živnostenský úřad
Bc. Jaroslava Jirkovská
353 118 691, U Spořitelny 2
j.jirkovska@mmkv.cz

Odbor investic
Ing. Daniel Riedl
353 118 248, Moskevská 21
d.riedl@mmkv.cz

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

Odbor kancelář primátora
Mgr. Renata Hybnerová
353 118 160, Moskevská 21
r.hybnerova@mmkv.cz

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

Odbor lázeňství,
cestovního ruchu
a kultury
Mgr. Marian Odlevák
353 118 278, Moskevská 21
m.odlevak@mmkv.cz

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

Odbor majetku města
Ing. Jan Choulík
353 118 241, Moskevská 21
j.choulik@mmkv.cz

Odbor právní
JUDr. Ing. Dana Sárová,
LL. M. Ph.D.
353 118 227, Moskevská 21
d.sarova@mmkv.cz

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

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

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

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

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

Odbor rozvoje a urbanismu,
úřad územního plánování
Ing. Ivana Doubová
353 118 510, U Spořitelny 2
i.doubova@mmkv.cz

Stavební úřad
Iva Heliksová
353 118 516, U Spořitelny 2
i.heliksova@mmkv.cz

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

Odbor zdravotnictví
a sociálních věcí
Ing. Bc. František Pavlásek
353 118 554, U Spořitelny 2
f.pavlasek@mmkv.cz

Odbor školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
353 118 270, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz
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Volitelná výše splátek

Pro skvělé řešení
nemusíte chodit daleko.
Era půjčky
S našimi klienty se známe, proto jim půjčíme na cokoli.
Informujte se na pobočce Poštovní spořitelny
Karlovy Vary, Varšavská 15, tel.: 353 114 011
nebo na vaší nejbližší poště.
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