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· zprávy z magistrátu

Nabídněte k prodeji pro konkrétní poptávku:
• 2+1 do 1,5 mil Kč – Tuhnice, Drahovice, Čerťák…
• 3 – 4+1 do 1,7 mil Kč – klidné místo pro rodinu s 3 dětmi …

Máme spoustu novinek !!!

• 1 - 2+1 pro babičku – přízemí nebo 1.patro – Drahovice
nebo Stará Role Kryzánkova či Nejdlova ul.
Dále máme v poptávce více zájemců na byty v Drahovicích a Tuhnicích.
K. Vary - Centrum

byt

KA!

K. Vary - Dolní Drahovice

byt

KA!

VIN
NO

www.loyd.cz
byt

Dalovice

KA!

VIN
NO

K.Vary - Rybáře

byt

KA!

VIN
NO

VIN
NO

č.zakázky: 2012074

č.zakázky: 2012078

č.zakázky: 2012080

tel.: +420 602 145 144
www.loyd.cz

č.zakázky: 2012076

cena: 2.600.000,- Kč

cena: 880.000,- Kč

cena: 780.000,- Kč

cena: 490.000,- Kč

Byt 3+kk (původně 2+1) na hlavní pěší
zóně, ul. TGM, ve 2.patře. Součástí bytu
je mansarda ve 4.patře a sklep. Byt je po
částečné rekonstrukci a je ve velmi dobrém,
udržovaném stavu. 70 m2 + 14 m2 mansarda
+ 10 m2 sklep.

Byt 1+1 s balkonem ve 3.patře a zahrádkou
za domem v ul. Kvapilova. Byt je v původním
stavu, zděný dům má novou střešní krytinu,
fasádní nátěr, stoupačky a izolaci proti
vlhkosti. 42 m2 + sklep

Byt 2+1 + garsonka v 1.patře cihlového
domu. Byt prošel menšími úpravami, přesto
bude vyžadovat investici do rekonstrukce.
Garsonka se nachází na druhém konci
chodby, nelze propojit s bytem. Byt 64,5 m2,
garsonka 26 m2.

Garsonka v přízemí panel.domu na sídlišti
Čankovská. Byt je v původním stavu.
Na podlahách linoleum, okno dřevěné.
Vytápění ústřední dálkové, plyn do bytu
zaveden není. 26 m2 včetně sklepa.

K. Vary - Vyhlídka

byt

KA!

K.Vary – Čerťák

byt

KA!

VIN
NO

K.Vary – Petřín

byt

KA!

VIN
NO

K.Vary – Vyhlídka

byt

KA!

VIN
NO

VIN
NO

č.zakázky: 2012066

č.zakázky: 2012073

č.zakázky: 2012071

č.zakázky: 2012070

cena: 1.280.000,- Kč

cena: 4.800.000,- Kč

cena: 1.295.000,- Kč

cena: 3.880.000,- Kč

Velmi pěkný byt 1+1 na„staré pražské“ po kompl.
rekonstrukci navržené projektantem. Byt je
umístěn ve 2. patře třípodlažního zděného domu
bez výtahu. Je velmi slunný a má příjemnou
atmosféru. Prodává se částěčně vybavený. I dům
je ve velmi dobrém stavu. 40 m2

Prodej nadstandardního, dvoupodlažního
bytu s krbem o vel. 5+1 v centru. 4. a 5.patro
cihl.domu s výtahem. Velmi dobrý stav bytu i
domu. V ceně je zahrnuta kuchyňská linka se
spotřebiči a vestavěné skříně v celém bytě.
K bytu jsou k užívání dva sklepy. 145 m2.

Byt v 1.patře zděné vily,
vstup je
z 1. podzemního podlaží, neboť dům stojí ve
svahu. Vysoké stropy, z obou pokojů je hezký
výhled na historickou část města. Částečná
rekonstrukce. 69 m2 včetně sklepa.

Tento příjemný a prostorný byt je umístěn ve
3. patře novostavby Rezidence Vyhlídka. V domě
je výtah. Dominantou bytu je velká obytná
místnost s kuchyní a jídelnou s výhledem
na kolonádu. Byt se prodává s částečným
vybavením a s garážovým stáním. 70 m2.

K.Vary – Horní Drahovice

SLE

byt

VIN
NO

č.zakázky: 2012084

č.zakázky: 2012069

včetně vybavení
cena:
750.000,-Kč
CENU RÁDI
SDĚLÍME
OSOBNĚ

Byt 1+1 ve vile nad nemocnicí, velmi žádaná
lokalita. 2. patro, po rekonstrukci. V ceně
je kuchyně, patrová postel a zabudovaná
pračka. U domu je menší zahrádka. OV,
33 m2+sklep.
2
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rekreace

KA!

VA!

cena: 1.150.000,-Kč

Fojtov u Nejdku

Zděná chaloupka je přízemní s obytným
podkrovím. Stáří cca 100 let. Pravidelná
údržba, výborný stav/pouze nutná oprava
střechy/. Voda z vlastní studny, eklektrika,
suché WC. Po úpravě možnost trvalého
bydlení.

K. Vary - Doubí

RD

KA!

VIN
NO

č.zakázky: 2012060

cena: 5.500.000,-Kč
Novostavba nízkoenergetického
domu
(dřevostavba) 5+kk s garáží a kaskádovitým
pozemkem. Dům nebyl nikdy užíván.
Kolaudace 2012. Vytápění – ústřední
elektrické + solární panely na ohřev užitkové
vody.

K.Vary - Doubí

RD

KA!

VIN
NO

č.zakázky: 2012061

cena: 8.500.000,-Kč
Zděný dům o dispozici 5+1, kolaudovaný
v r. 2002, ve výborném stavu, se zahradou
s již vzrostlými stromky a keři. . Před domem
je zpevněná plocha ze zámkové dlažby
(venkovní parkování pro 2 vozy).
SC-320664/05

· rozhovor měsíce

· obsah

Karlovarské radniční listy
Měsíčník pro občany města K arlovy Vary
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Radní Libor Šembera
podporuje infrastrukturu
pro cyklisty
• Ve funkci radního jste několik měsíců.
Jak se v ní cítíte a co se například pro vás
změnilo?
Je to určitě větší zodpovědnost. Tu si člověk
uvědomuje především u takových věcí, jako
je tvorba nového územního plánu nebo záměr
společnosti Lordship vybudovat na území
pravého břehu Ohře mezi Tuhnickou lávkou
a Chebským mostem v podstatě město ve městě. Takováto obrovská investice ovlivní život
ve všech možných oblastech. Achillovou patou
je řešení dopravní obslužnosti, která by se mohla
stát nynějším špatným rozhodnutím v budoucnu
velmi kritickou.
• Na kterou oblast se vy osobně ve funkci radního
zaměřujete? Čeho byste chtěl dosáhnout?
Nedá se říci, že bych byl na něco úzce zaměřen.
Jako aktivní sportovec a funkcionář mě v tomto
období velmi zajímá nastavení pravidel přerozdělování peněz z loterií a jiných podobných her.
Sleduji, jak se s tím vyrovnávají v jiných městech,
a s kolegy ve sportovní komisi jsme již podali
svůj návrh, který, jak doufám, rada podpoří.
• Po Karlových Varech jezdíte převážně na kole.
Je současná infrastruktura ve městě pro cyklisty
dostatečná?
Doprava na kole v centru je pro mě časově daleko nejrychlejší. Oproti rychlejšímu autu já rychleji
zaparkuji. Infrastruktura pro cyklisty je ale nedostatečná. Nynější vedení magistrátu má velkou
snahu o to, aby každá nová rekonstrukce ulic počítala s bezpečným pohybem cyklistů. Ať už přímo cyklostezkou nebo alespoň pruhem v silnici.
Škoda, že se takto nepostupovalo v případě ulic
Chebské, Moskevské nebo Sokolovské. Pokud
nechcete riskovat zdraví na silnici, musíte zde
riskovat pokutu na chodníku.
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01 TVÁŘ Z TITULNÍ STRANY
Veronika Hrnková, členka Souboru písní a tanců
Dyleň Karlovy Vary, v typickém Karlovarském kroji.
Soubor Dyleň v září pořádá již 17. ročník Karlovarského folklorního festivalu (více na straně 12).
Od září 2012 povede Dětský folklorní soubor
Dyleň.
06 Co trápí naše občany
V rámci projektu Zdravé město se uskuteční
velké fórum, kterého se zúčastní zástupci města
a občané. Na programu budou problémy a rozvoj
města.
07 Kam s objemným odpadem?
Od září budou v ulicích města opět rozmístěny
kontejnery, kam mohou lidé odhazovat objemný
odpad. Přinášíme rozpis termínů a ulic.

09 Bazén je téměř hotový
Do otevření nového Bazénového centra zbývají jen
dny. Prozradíme vám ceny vstupného a nahlédneme do jeho útrob těsně před otevřením.
12 Vyrazte za kulturou
Na speciální dvoustranně vám přinášíme přehled
největších kulturních událostí. Těšit se můžete
na folklorní festival nebo otevřené památky.
20 Zmizelé domy
Ve druhém díle našeho seriálu se vydáme po stopách zástavby na Růžovém vrchu v části Rybáře..
Řadu zajímavostí doplňují i historické fotografie.
25 Akademie pro seniory pokračuje
Městská policie zahajuje další ročník Senior
akademie. Senioři-studenti usednou do lavic letos
již potřetí.

Karlovarské radniční listy
ROČNÍK XVII. v ychází 12x ročně

• Je září, dětem skončily prázdniny a školy opět
otevřou své dveře. Co byste popřál školákům
do nového školního roku?
Popřál bych jim, aby měly štěstí na dobré
kantory, kteří je budou učit zajímavou formou.
Aby díky kantorům chápaly všechno ve všech
souvislostech. Aby v nich forma výuky probouzela zvídavost, a aby se proto do školy těšily.
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· ve zkratce

Primátor Petr Kulhánek a náměstek Jiří Klsák
navštívili partnerské město Kusatsu v Japonsku.
Přijali pozvání primátora Nobutady Kuroiweho
a zúčastnili se tamních Slavností pramenů.
Společné setkání bylo také příležitostí pro oslavu
letošního dvacátého výročí partnerství těchto
dvou lázeňských měst. Zároveň byla oboustranně
stvrzena deklarace o spolupráci mezi oběma městy
pro další období.

Nové reliéfy dostal po desítkách let pomník
Ludwiga van Beethovena u hotelu Richmond.
Repliky dvou desek se ženskými akty, jejichž
autorem je Heřman Kouba, byly slavnostně
odhaleny za přítomnosti řady hostů. O navrácení
reliéfů na původní místo se zasloužili členové
Rotary klubu Karlovy Vary.

Letní školy matematiků a fyziků pořádané
Univerzitou J.E. Purkyně se zúčastnili 4 žáci z 8.B.
ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská. Akce se konala
v rámci projektu Otevřená univerzita, otevřená
věda a jejím záměrem je přispět k popularizaci
těchto předmětů a zaměřit se na ty, kteří se chtějí
dozvědět něco nového a prohloubit si znalosti.

Dostihové závodiště v Karlových Varech otevřelo
své brány všem milovníkům koňských dostihů opět
na začátku srpna. Hlavním závodem dostihové
neděle byla Cena města Karlovy Vary – Memoriál
Josefa Dolejšího. Dostih vyhrál žokej Milan
Zatloukal s koněm Green Destiny.

4
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Pomyslnou sportovní tečkou za prázdninami byl
opět tradiční City Triathlon. Sedmý ročník přinesl
opět řadu skvělých výkonů nejlepších závodnic
a závodníků v rámci Evropského poháru. Vítězem
závodu mužů se stal Raoul Shaw z Francie.

Asi osmdesátka veteránů křižovala první srpnový
víkend náš kraj v rámci 12. ročníku Karlovarské
Veterán Rallye. K vidění byly historické automobily
i motocykly, mezi kterými byly i stroje s rokem
výroby 1920. Trať dlouhá cca 100 km přilákala
mnoho diváků.

· lidé

Přežila Osvětim a letos slaví devadesátiny

P

aní Estera Nečasová se narodila
24. 8. 1922 ve městě Lodž v Polsku
do židovské rodiny. Otec pracoval jako
vedoucí továrny na střešní lepenku a matka byla
v domácnosti. Měla mladší sestru, se kterou přišla
i do Karlových Varů. Studovala na zubní techničku,
začátek druhé světové války jí však neumožnil studium dokončit. Polsko bylo okupováno
Německou armádou a začal teror proti tamnímu
židovskému obyvatelstvu. S celou rodinou byla
roku 1940 nahnána do lodžského ghetta.
Roku 1942 byla paní Nečasová s matkou, otcem
a sestrou transportována do koncentračního
tábora Osvětim-Birkenau. Tam byla na pověstné
rampě rodina rozdělena, a paní Nečasová zůstala
se svou sestrou a rodiče už nikdy nespatřila.
„Vzpomínám si, že při jedné selekci, kdy se rozhodovalo, kdo půjde na práci a kdo na smrt, jsme
postupně procházely kolem vojáků k Mengelemu.
Stál uprostřed, měl vysoké boty, rukavice, on bez
rukavic vůbec nechodil, byl mladý, takový černý,
velký. Teď! začli křičet, abychom se srovnaly
a všechny abychom chodily kolem, a on že se podívá. Poslal mne do těch špatných, kvůli mojí obvázané noze, sestra křičela, plakala, tak jsem šla
znova. Když jsem přišla k němu, tak mi řekl: Du
Häftling, du warst schon einmal – jako že už jsem

před ním jednou byla, a tak jsem od něj dostala,
že jsem čtrnáct dnů neslyšela na ucho. Poslal mě
zase na špatnou stranu. Pak v nějakém zmatku
jsem se co nejvíce ohnula a přešla na druhou
stranu, k těm, co jely na práci. A sestra pak přišla
za mnou taky,“ vzpomíná. V Osvětimi byly se
sestrou až do září 1943. Odtud byly převezeny na

V devadesáti
stále plete ponožky
Krásných 90 let oslavila 6. srpna
paní Milada Netušilová z Karlových
Varů. Oslavenkyně žije se svou
dcerou a zetěm v bytě v Rybářích,
který je jejím domovem již 50 let.
Narodila se v Rusku a její rodina,
která se zabývala zemědělstvím,
se do Čech vrátila po válce.
Paní Netušilová celý život pracovala jako signalistka na dráze.
A právě na železnici potkala
i svého budoucího manžela, který
byl vlakvedoucím. Spolu vychovali
tři děti. Nyní je již sama a radost
jí dělá šest vnoučat, deset pravnoučat a jedenácté je na cestě. Děti jsou
nábojem jejího života, po odchodu do důchodu se stala profesionální babičkou
a svá vnoučata jezdila hlídat až do Německa.
Jejím velkým koníčkem byla zahrádka a vaření. Nejvíce se navařila omáček,
které miloval její manžel. A výborně prý peče také buchty. Sama si však
nejvíce pochutná na bůčku s cibulí. Ráda sleduje televizní pořady o vaření
a dodnes plete ponožky pro celou rodinu.
„Nikdy jsem si nepředstavovala, že se dožiju devadesátky,“ prozradila nám jubilantka. Rodina ji charakterizuje jako hodného a obětavého člověka. Je stále
velmi aktivní a pracovitá.
Paní Netušilové přejeme do dalších let hodně zdraví a elánu!

práci do pracovního tábora Oederan bei Chemnitz
v Německu, kde obě těžce pracovaly pro vojenský
průmysl. Kvůli nakažení tyfem se se sestrou
dostaly v roce 1945 do karantény v Malé pevnosti
v Terezíně. Zde se dočkaly osvobození.
Do Karlových Varů přišla paní Nečasová po válce.
Zde se seznámila se svým budoucím manželem,
se kterým má jednoho syna. Pracovala ve výrobně
oplatek, dělala kancelářské práce ve velkoobchodu s potravinářským zbožím. Později kvůli nemoci
pracovala ve družstvu invalidů Zřídlo, kde pletla
oblečky pro děti. Nyní žije v Drahovicích. Má dvě
vnučky, dvojčata. Dříve ráda vyšívala obrazy,
a když jí zbýval čas, luštila křížovky. Dnes chodí
na procházky a nejvíce si pochutná na pokrmech
z brambor. Radost jí dělají návštěvy rodiny.
A její recept na dlouhověkost? „Nevím. Když
si vzpomenu, co jsem všechno prožila, sama
se divím, že jsem ještě tady,“ odpovídá.
Paní Nečasové přejeme do dalších let hodně
zdraví a šťastných chvil!
Zpracoval: Lukáš Květoň

Aktivní sokolka oslavila 93 let
Paní Olga Ouřadová oslavila
21. srpna své devadesáté třetí narozeniny. V tomto obdivuhodném
věku je velice vitální, čilá a stále si
udržuje přehled, především o dění
v rodině. Oslavenkyně se narodila
v Praze, většinu svého mládí však
strávila v Bratislavě. V roce 1949
se se svým manželem přestěhovala do Karlových Varů. Nyní
žije v malém bytě v Rybářích.
Společně vychovali dvě děti. I když
ovdověla, radost jí dělá velká rodina. Je již čtyřnásobnou babičkou
a trojnásobnou prababičkou.
Více než 20 let pracovala v karlovarské nemocnici na provozním oddělení
a zůstala zde ještě i několik let v důchodu. Má velmi ráda sport. Odmalička
je členkou TJ Sokol a aktivní sokolkou je dodnes. Zažila i několik sokolských
sletů, ten letošní sledovala v televizi. Pravidelně dochází na hodiny cvičení,
kde má spoustu kamarádek, se kterými tráví čas i mimo tělocvičnu. Společně
vyráží například do divadla. Přátelství udržuje také s bývalými kolegyněmi
z nemocnice. Jejím velkým koníčkem je chata na Velkém rybníku, kde ráda
zahradničí. Největší vášní jsou pro ni ovšem křížovky. Je náruživou luštitelkou. „Jak se do toho pustím, nevím, kdy přestat. I když musím třeba někam
odejít, nejdu, dokud tu křížovku nedoluštím. Pak chodím pozdě a jsem na
sebe naštvaná,“ popisuje svoji vášeň. V jídle není paní Ouřadová vybíravá.
Ráda si prý pochutná na všem.
Paní Ouřadové přejeme do dalších let hodně zdraví a radostných chvil!
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Fórum Zdravého města

S

tatutární město Karlovy Vary je členem
Národní sítě Zdravých měst, pod jejíž
hlavičkou se diskusní fóra konají a v jejímž
rámci probíhá každoročně také Fórum Zdravého
města, na kterém se veřejně projednává rozvoj
města. Letošní veřejné projednání se uskuteční
13. září 2012 od 17:00 hod. v Lidovém domě
ve Staré Roli. Hlavním cílem celého projektu
je získat zpětnou vazbu k rozvoji města. Občané

Evropský týden mobility
a Evropský den bez aut
Statutární město
Karlovy Vary se v letošním roce opět zapojí
do kampaně Evropský
týden mobility. V týdnu od 16. do 22. září 2012
budou probíhat akce související s tématem
letošního ročníku „Pohyb správným směrem“.
Pro žáky základních škol jsou připraveny po celý
týden osvětové akce. Kampaň odstartuje 16.
září od 15:00 do 18:00 tanečním odpolednem
na Rolavě.Nedílnou součástí této kampaně je
tradičně i Evropský den bez aut, který v letošním
roce připadá na sobotu 22. září 2012. Městské
autobusy jezdí celý den zdarma a město připravilo
ve spolupráci s občanským sdružením Sportgen
In-line odpoledne na uzavřené části Drahomířina
a Mattoniho nábřeží. Akce startuje ve 12:30 hod.
K dispozici budou instruktoři vyučující základy
bezpečného brzdění na in-line bruslích, půjčovna
in-line bruslí pro veřejnost zdarma, ukázka a
možnost vyzkoušet si jízdu freestyle slalomem.
Navíc bude účastníky čekat od 15:00 do 15:30
hod. hromadná projížďka po uzavřené komunikaci. Bližší informace k Evropskému týdnu mobility
budou zveřejněny na plakátech a webových
stránkách města www.mmkv.cz. Přijďte se s námi
hýbat správným směrem!

a účastníci mají prostor pro vyjádření k jakémukoli
tématu, problému či oblasti, které jsou z jejich pohledu problematické a kterým by se měla věnovat
pozornost. Tímto srdečně zveme všechny občany
města Karlovy Vary.
Další aktivitou jsou fóra v městských částech.
Vedení města už na jaře diskutovalo o konkrétních
problematických oblastech s obyvateli Staré Role,
Počeren, Bohatic, Drahovic, Olšových Vrat a Hů-

rek. Po
prázdninové
přestávce budou diskusní fóra opět pokračovat.
Tentokrát se představitelé města setkají s obyvateli Rosnic, Čankova, Sedlece, Rybář, Tašovic,
Dvorů, Doubí, Cihelen, Tuhnic a centra města.
Výstupy z již uskutečněných diskusních fór jsou
k dispozici na www.mmkv.cz.

Úřední sdělení
• Statutární město Karlovy Vary upozorňuje žadatele o poskytnutí dotace pro oblast lázeňství
a cestovního ruchu na rok 2013, aby své
žádosti zasílali na odbor kancelář primátora
do 30. září 2012 prostřednictvím podatelny
magistrátu města, Moskevská 21. Formuláře
jsou k dispozici:
• na informacích, v budově na Moskevské 21
• v kanceláři 413 – odbor kancelář primátora
– Zdena Tovthová, tel.: 353 118 228
• na www.mmkv.cz
Statutární město Karlovy Vary upozorňuje žadatele o poskytnutí neinvestiční dotace na kulturní aktivity na rok 2013, aby své žádosti
zasílali na odbor kultury, školství a tělovýchovy
do 30. září 2012 prostřednictvím podatelny
magistrátu města, Moskevská 21. Neinvestiční
dotace jsou poskytovány na realizaci projektů
rozšiřujících nabídku kulturních akcí v Karlových Varech. Formuláře jsou k dispozici:
• na informacích, v budově na Moskevské 21
• v kanceláři 237 – odbor kultury, školství a tělovýchovy – Mgr. Jana Těžká, tel.: 353 118 344
• na www.mmkv.cz
• Statutární město Karlovy Vary upozorňuje žadatele o poskytnutí neinvestiční dotace na tělovýchovu, sport a volnočasové aktivity na
rok 2013, aby své žádosti zasílali na odbor

kultury, školství a tělovýchovy do 30. září 2012
prostřednictvím podatelny magistrátu města,
Moskevská 21. Formuláře jsou k dispozici:
• na informacích, v budově na Moskevské 21
• v kanceláři 234 – odbor kultury, školství
a tělovýchovy – Gabriela Hazuchová,
tel.: 353 118 122
• na www.mmkv.cz
Komise protidrogové prevence, prevence
kriminality a bezpečnosti města upozorňuje
žadatele o dotace z rozpočtu města, aby své
žádosti na projekty plánované v roce 2013 zasílali do 30. září 2012 prostřednictvím podatelny
magistrátu města, Moskevská 21. Projekty
musí být zaměřeny na potlačování kriminálních a negativních sociálně patologických
jevů a prohloubení pocitu bezpečí občanů
na území města. Zaměření projektů: Studie,
výzkumné práce, Sociální prevence, Situační
prevence, Oblast protidrogové prevence. Formuláře jsou k dispozici:
• na informacích, v budově na Moskevské 21
• na www.mmkv.cz a www.mpkv.cz
Dotace jsou poskytovány dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary, které jsou k dispozici na internetové
adrese www.mmkv.cz.

Blokové čištění a noční mytí komunikací
10. 9. pondělí

Komunikace: Ladislava Koubka,
Elišky Krásnohorské, Bánskobystrická, Roháče z Dubé, Šmeralova,
Hybešova, Slepá, U Spořitelny
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV.,
Sadová (od mostu ke Kriváni),
Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J.Palacha, Chebský most,
náměstí Republiky
11. 9. úterý

Komunikace: kpt. Jaroše, ul. l.
máje, Na Průhoně, Závodní,
Sklářská, Karla Kučery, Adolfa
Heimanna, V. Meerwalda,
V Lučinách, Lipová
12. 9. středa

Komunikace: Vrázova, Chelčického,
Jízdárenská, Moskevská, Wolkerova,
Charkovská, Krymská
Noční mytí: T.G.Masaryka,
Zeyerova, Varšavská včetně
6
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podchodu u Becherovky, Dr. D.
Bechera, Horova včetně spojky
na Varšavskou, hlavní přestupní
stanice MHD

18.9. úterý

13. 9. čtvrtek

19. 9. středa

Komunikace: Třeboňská, Českých
bratří, Rosnická, Hraniční, Mlýnská,
Mládežnická, U Koupaliště
14. 9. pátek

Komunikace: Čertův ostrov, nábř.
Jana Palacha, Koptova, Karla Čapka,
Foersterova, Jateční
17.9. pondělí

Komunikace: Krále Jiřího,
Poděbradská, Křižíkova, Petra
Velikého, Sadová
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV.,
Sadová (od mostu ke Kriváni),
Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J.Palacha, Chebský most,
náměstí Republiky

Komunikace: Svahová, Moskevská,
Dr.Janatky, Dr. Engla, Bělehradská,
Jaltská, nám. M. Horákové
Komunikace: Jugoslávská,
Bulharská, Horova, Sokolovská
(od pivovaru k okružní křižovatce
u prodejny motocyklů)
Parkoviště: Buchenwaldská
u krematoria, Požární, Mládežnická
(u křižovatky s Čankovskou),
Konečná, Krušnohorská u domu č.2,
Čankovská (velké parkoviště
u křižovatky s ul. U Koupaliště),
U Koupaliště (před Severkou vlevo),
Třeboňská (u Rolavy), Nákladní –
plato u Horního nádraží,
Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova,
Varšavská včetně podchodu
u Becherovky, Dr. D.Bechera, Horova
včetně spojky na Varšavskou, hlavní
přestupní stanice MHD

20. 9. čtvrtek

Komunikace: nám. Emy Destinové,
nám. Václava Řezáče, Kvapilova,
Ondříčkova, Prašná, Vítězná,
Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí
21. 9. pátek

Komunikace: Požární, Mládežnická,
U Koupaliště, Čankovská
24. 9. pondělí

Komunikace: U Trati, Teplárenská,
Žitná, Na Výšině, kpt. Nálepky,
Lomená, Dalovická, Táborská
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV.,
Sadová (od mostu ke Kriváni),
Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J.Palacha, Chebský most,
náměstí Republiky
25. 9. úterý

Komunikace: Závodu Míru,
Nádražní

26. 9. středa

Komunikace: Vrázova, Myslbekova,
Brožíkova, Alšova, Sládkova,
Šumavská, Moskevská, Brigádníků,
Jižní, Šumavská, Budovatelů,
Přátelství, Poštovní, Gorkého,
Bečovská
Noční mytí: T.G.Masaryka,
Zeyerova, Varšavská včetně
podchodu u Becherovky,
Dr. D. Bechera, Horova včetně spojky
na Varšavskou, hlavní přestupní
stanice MHD
27. 9. čtvrtek

Komunikace: Libušina, Nebozízek,
Tylova, Škroupova, Divadelní,
Moravská
28. 9. pátek

SVÁTEK
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Výzva pro poskytovatele
ubytování v Karlových Varech
Infocentrum města Karlovy Vary vyhlašuje výzvu
pro poskytovatele levného ubytování, kteří mají
zájem prezentovat se zdarma v připravovaném
Přehledu ubytování v Karlových Varech.
Tištěný propagační materiál Přehled ubytování
v Karlových Varech bude obsahovat představení
turistické atraktivity Karlových Varů. Součástí představení destinace bude i krátký popis
procedur a indikací lázní. Jedna strana materiálu
(formát A4) bude tvořena mapou Karlových Varů.
Hlavním obsahem materiálu budou ilustrační
fotografie všech ubytovacích zařízení (lázeňské
hotely, hotely, penziony, levné ubytování, hostely, kempy) v Karlových Varech včetně názvu,
kontaktů a přehledu hlavních služeb jednotlivých

subjektů (služby znázorněny piktogramy).
Materiál bude vydán v mutacích čeština, němčina, ruština a angličtina. Přehled bude zároveň
zpracován na CD. Obě verze budou sloužit
pro prezentaci poskytovatelů služeb Karlových
Varů jak v tuzemsku, tak v zahraničí.
Ubytovatelé, kteří mají zájem o svoji prezentaci,
nechť si prostřednictvím elektronické pošty
napíší na e-mailovou adresu simeth@karlovyvary.cz o formulář, který po vyplnění zašlou zpět.
Spolu s ním zašlou jednu fotografii exteriéru
a jednu interiéru.
Lhůta pro zaslání vyplněného formuláře spolu
s fotografiemi je do 10. 9. 2012.

Semináře pro veřejnost
Infocentrum města Karlovy Vary připravilo zajímavé přednášky pro veřejnost.
30. 10. 18,30 Prameny & lázeňská péče
9. 10. 18,30 Zajímavé příběhy městských
aneb pod svícnem je největší tma
		
částí: Rybáře, Růžový Vrch,
Přednášející: Ing. Milan Trnka,
		
horní nádraží
MUDr. Stanislava Maulenová
Přednášející: Libor Huml
Místo:
Městská knihovna Karlovy Vary,
Místo: 		
Městská knihovna Karlovy Vary,
I. P. Pavlova 7
		
I. P. Pavlova 7

Návrat k domácím chutím

S

nadcházejícím podzimem začínají vaše
vzpomínky z dovolených pomalu doznívat
a s nimi i vaše kulinářské zážitky z navštívených míst. Sbíhají se vám sliny při vzpomínce
na vnitrozemí Chorvatska, kde jste poprvé ochutnali pravou místní pašticadu, pečené hovězí se
zeleninou, čevapčice - mleté maso nebo istrijskou
specialitu z vepřové pečeně v mléce? Všimli jste
si, že v Turecku mají úplně jinou pizzu, než je ta
italská, a že turecké olivy patří mezi nejchutnější?
O stylové kalorické bombě v Turecku, baklavě,
která je mnohem sladší než bývají sladkosti u nás,
není třeba se ani zmiňovat. Mnozí z vás si vzpomenou i na chutě Španělska, k těm neodmyslitelně patří pikantní a jedinečná sušená šunka pata
negra. Víte, že je vyrobená z masa prasat, která
jsou krmena pouze bukvicemi? Nezapomenutelné
gurmánské zážitky lze zažít v kolébce gastronomie Francii - na typický provensálský oběd nebo
večeři je nutné si vymezit spoustu času, ale stojí
to za to. Dozvěděli jste se, že k Řecku nepatří
jen tzatziki, ale třeba i choriatiki – výtečný řecký
salát nebo melitsanosalatu – pyré z lilků. Itálie
nás svou gastronomií ovládla, zkrátka je svými
chutěmi nevyčerpatelná. Tak by se dalo pokračovat donekonečna.
I Českou republiku turisté vyhledávají s vidinou

kulinářských zážitků, s ironií ji průvodci nazývají
knedlíkovou turistikou, ale uznejte sami, dovedete
si představit léto v Čechách bez vynikajících
borůvkových knedlíků nebo bez houbové omáčky
s houskovým knedlíkem? Zkuste se opět vrátit
k tradičním domácím chutím: i u nás je z čeho
vybírat.
Na české farmáře, kteří vám pravidelně na městských farmářských trzích představují své kvalitní
a čerstvé produkty, se můžete opět těšit v pátek
21. září – na obvyklém místě před budovou tržnice
ve Varšavské ulici.

Nefunkční zářivky
sbírá Ekolamp
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky
nepatří do popelnice na směsný odpad, protože
z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
Každého z nás to někdy potkalo. Přestane nám po
letech svítit zářivka, a tak přemýšlíme, kam vyrazit pro novou a jak naložit s tou nefunkční. Někde
jsme již zaslechli, že vysloužilé zářivky nepatří do
komunálního odpadu. Nepatří ale ani do tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Ale proč
vlastně? Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné)
totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která
by při špatném zacházení a vyšších koncentracích
mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostředí.
Kam s nimi?
Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji
v obchodě při nákupu té nové. Další možností, jak
správně naložit s nefunkční zářivkou, je její odevzdání ve sběrném dvoře, např. v ul. Jáchymovská-Horní nádraží. Obsluha sběrného dvora ji od
vás zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné
nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek
pro město Karlovy Vary zajišťuje kolektivní systém
Ekolamp, který nejen přispívá na náklady provozu
sběrného místa, ale plně hradí veškeré náklady
na přepravu a recyklaci. Tím našemu obecnímu
rozpočtu ušetří část prostředků určených pro
nakládání s komunálním odpadem.
Kde pak vysloužilé zářivky skončí?
Ze sběrných dvorů a dalších sběrných míst Ekolamp sváží kontejnery se zářivkami do specializovaných recyklačních firem. Zde jsou pro opětovné
použití získávány především kovy, plasty, sklo
a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu
použít v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních
kol. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou
pro zatravňovací dlaždice či plotové dílce a
přečištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové
výrobě. Sklo se používá jako technický materiál
nebo v některých případech i pro výrobu nových
zářivek. Opětovně je tak možné pro další výrobu
použít až 90 % materiálu, ze kterého byla zářivka
vyrobena.
Prostřednictvím Ekolampu se ročně recyklují
miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké množství
zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto
situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními
zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
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Vzpomínka
na T. G. Masaryka

Volby do zastupitelstev
krajů 12. a 13. 10. 2012
• Volby do zastupitelstev krajů se konají v pátek 12. října 2012
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8.00
do 14.00 hodin.
Voličské průkazy

Město Karlovy Vary ve spolupráci s Klubem TGM
zve občany na vzpomínkovou akci u příležitosti
výročí úmrtí prvního prezidenta samostatného československého státu Tomáše Garrigua
Masaryka.
Pietní akt k uctění jeho památky se uskuteční
14. září od 14 hodin u sochy T. G. Masaryka
na karlovarské pěší zóně.

Úřední sdělení
Magistrát informuje o navrhované změně
hodin pro veřejnost na pobočkách České pošty
Karlovy Vary 5 a 10 od 1. září letošního roku.
Pošta Karlovy Vary 5 bude místo dosavadní provozní doby pondělí až pátek od 8.00
do 11.00 hod. a od 12.00 do 18.00 hod. mít
nově otevřeno pro veřejnost od pondělí do pátku vždy od 8.00 do 18.00 hod. Další pobočka
pošty Karlovy Vary 10 pak místo dosavadní
doby od pondělí do pátku od 8.30 do 12.00
a od 13.00 do 17.30 bude mít nově otevřeno
pro veřejnost od pondělí do pátku od 8.00
do 11.00 a od 13.00 do 17.00 hod.

Výzva
Zapojte se do letošního 10. ročníku ceny
Spokojený zákazník Karlovarského kraje
2012, kterou vyhlásilo Sdružení českých
spotřebitelů, o. s., a nominujte nejlepšího
podnikatele z Karlových Varů.
Stačí uvést své jméno a příjmení s kontaktní adresou, obchodní firmu nebo jméno
a příjmení navrhovaného podnikatele,
adresu navrhované prodejny (provozovny) a stručné zdůvodnění předloženého
návrhu.
Své návrhy můžete odevzdávat na informacích
Magistrátu města, Moskevská 21, Karlovy
Vary, nebo zaslat e-mailem na adresu j.jirkovska@mmkv.cz nejpozději do 27. září 2012.
8
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Voliči, kteří nebudou volit ve volebním okrsku,
kde jsou zapsáni v seznamu voličů, mohou podat
žádost o vydání voličského průkazu na obecním
úřadě podle místa svého trvalého pobytu.
Pro voliče s trvalým pobytem v Karlových Varech
je příslušný k podání této žádosti Magistrát města
Karlovy Vary, Moskevská 2035/21,
361 20 Karlovy Vary.
O voličský průkaz lze požádat podáním v listinné
podobě, které bude opatřeno úředně ověřeným podpisem voliče, nebo podáním zaslaným
v elektronické podobě, které bude podepsáno
uznávaným elektronickým podpisem voliče,
nebo podáním v elektronické podobě, které bude
zasláno prostřednictvím datové schránky, a to
nejpozději 5. 10. 2012 do 16.00 hod. na adresu
Magistrátu města Karlovy Vary.
Podání lze učinit rovněž osobně s občanským
průkazem nejpozději 10. 10. 2012 do 16.00 hod.
v těchto dnech a hodinách:
pondělí a středa 8.00–12.00 a 12.30–17.00 hod.
(středa 10. 10. 2012 pouze do 16.00 hodin)
úterý a čtvrtek 8.00–12.00 a 12.30–15.00 hodin
pátek 8.00–12.00 a 12.30–14.30 hodin.
kancelář č. 314 – Jan Drobil, telefon 353 188 289
kancelář č. 311 – Ing. Věra Ježková, telefon
353 118 250.
Voličské průkazy se vydávají voliči osobně nebo

osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně
ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo mohou být zasílány
poštou.
Voličský průkaz opravňuje občana volit
do Zastupitelstva Karlovarského kraje pouze
ve volebních okrscích spadajících do územního obvodu Karlovarského kraje.

Ověření zápisu v seznamu voličů
Voliči s trvalým bydlištěm v Karlových Varech si
mohou v případě pochybností ověřit svůj zápis
ve stálém seznamu voličů na evidenci obyvatel
magistrátu města do 13. 10. 2010.

Okrskové volební komise
Činnost ve dnech 12. a 13. 10. 2012
Zápis do evidence zájemců o práci v okrskových
volebních komisích, příjem seznamů delegovaných
členů okrskových volebních komisí od zmocněnců
volebních stran, doplňování členů okrskových
volebních komisí, příjem rezignací členů komisí,
veškeré informace k vzniku, zániku členství ve
volebních komisích a výši odměn na magistrátu
města vyřizují:
Zdeňka Raková – kancelář 318, tel.: 353 118 220,
Martina Košíková – kancelář 332, tel.: 353 118 223
Podrobnější informace k volbám jsou k dispozici
na stránkách Magistrátu města Karlovy Vary
www.mmkv.cz a Ministerstva vnitra ČR
www.mvcr.cz.

Velkoobjemové kontejnery
V ulicích města budou od září rozmístěny kontejnery na objemný odpad od 8.00 do 16.00 hodin po jednotlivých čtvrtích dle
daného rozpisu. Do velkoobjemových kontejnerů lze odložit: komunální odpad, který pro rozměry či hmotnost nelze odkládat
do běžných sběrných nádob na směsný komunální odpad a který není nebezpečným odpadem, objemným odpadem je např. starý
nábytek či koberce Do velkoobjemových kontejnerů nelze odložit pneumatiky, nebezpečné odpady (barvy, oleje, autobaterie
apod.), vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, TV a PC. monitory, zářivky apod.) Nebezpečný odpad a vyřazené elektrozařízení lze odevzdat ve sběrných dvorech na Růžovém vrchu a v Rybářích a nově zahájil provoz sběrný dvůr ve Dvorech, v ulici 1. máje
v zadních prostorách fotbalového hřiště.
Tašovice: Sopečná
Vančurova, Rolavská,
Němcové, Mozartova,
1.9.
Olšová Vrata: Revoluční,
Tuhnice, Bečovská
Vítězná, Rybáře, Počernická,
Bohatice: Na Výšině,
Josefa Lady
Dvory: Karla Kučery,
Zlatý Kopeček, U koupaliště
Táborská
OSC: Jateční
Chebská
Doubí: Svatošská,
Drahovice: Maďarská,
Tašovice: U Brodu
K Přehradě, Skalní, Stará
Úvalská, Stará Kysibelská,
Slovanská
Role, Partyzánská, Luční,
Rybáře, Majakovského,
29.9.
Počerny
Dykova, Tuhnice, Krymská x
Kosmonautů
Bohatice: Štúrova, Nádražní
LÚ: Hálkův Vrch
Charkovská
Nejdecká
stezka
Sedlec: Merklínská x
Doubí: Modenská,
Drahovice
Ke Hřišti, Tašovice, Sopečná
U Vesničky SOS
Boženy Němcové, Mozartova,
22.9.
Olšová Vrata: K Letišti,
Stará Role: Okružní, Borová,
Vítězná
Bohatice: Na Výšině,
Pražská silnice
Školní, Tuhnice, Vrázova
Rybáře: Počernická, Zlatý
Táborská
OSC: Nábřeží J.Palacha
Dvory: V Lučinách
Kopeček, U Koupaliště
LÚ: Krále Jiřího
Sedlec: Merklínská
Stará Role: Partyzánská
Drahovice: Maďarská,
Čankov
Luční, Dykova
Úvalská, Stará Kysibelská
Rosnice
Tuhnice:
Rybáře: Majakovského,
15.9.
OSC: Jateční
KrymskáxCharkovská
Kosmonautů, Nejdecká
Bohatice: Jáchymovská,
LÚ: Fügnerova
Dvory: Karla Kučery,
Doubí: Svatošská,
Kamenická, Lomená,
Chebská
K Přehradě, Skalní, Stará
Drahovice, Drahomířino
Tašovice: U Brodu,
Role, Okružní, Borová, Školní,
nábřeží, Mattoniho nábřeží
8.9.
Slovanská
Tuhnice, Brigádníků,
Rybáře: Mlýnská, Hybešova,
Bohatice: Štúrova,
OSC: Nábřeží J.Palacha
Plzeňská, Dvory, Závodní
Plešivecká, Krušnohorská
Nádražní stezka
Cihelny
Stará Role: Husova,
Drahovice: Boženy

· sledované stavby

Bazén se již brzy otevře veřejnosti

P

o roce a půl nepřetržitých stavebních
prací probíhají během září v bazénovém
centru u KV Areny poslední úpravy pčed
oficiálním otevřením veřejnosti, což jistě potěší
všechny milovníky vodních sportů, zábavy a
relaxace.
„Aktuálně se zabýváme předáváním veškerých
technologií a předkolaudačním řízením. Během
měsíce září bude bazén v testovacím provozu.
Dne 24. září 2012 se uskuteční předání bazénového centra od dodavatelů městu Karlovy Vary.
V případě, že nenastanou objektivní komplikace,
otevře bazénové centrum na přelomu měsíce září
a října“ sdělil radní Roman Maleček.
Návštěvníci se mohou těšit na 25 m dlouhý
bazén, který bude rozdělen do šesti plaveckých
drah o šířce 2,3 m, hloubka bazénu je v rozmezí
1,2 až 2,8 m. Relaxační část navazující na bazén
o velikosti 5 x 25 m je vybavena masážními
podvodními lavicemi a lehátky, chrliči vody, perličkou, masážními tryskami pro podvodní masáž
celého těla a nohou. V prostorách bazénového

centra je dále výukový bazének a vířivka, na své
si jistě přijdou děti na toboganu o délce 58 m.
Samozřejmostí je pára a sauna s ochlazovacím
bazénkem a odpočívárnou.
Bazénové centrum je vybaveno moderními
technologiemi, a to čipovým systémem pro vstup
turnikety nebo například skřínkami s čipovými
zámky. Na nových webových stránkách budou
moci návštěvníci sledovat on-line stav návštěvníků bazénového centra či teplotu vzduchu a vody.
Základní vstupné bazénového centra je pro
dospělé 80 Kč za hodinu, děti do 100 cm
s doprovodem mají vstupné zdarma a studenti,
důchodci, ZTP a děti do 15 let zaplatí 50 Kč za
hodinu. V ceně základního vstupného bude vedle
vstupů do hlavního bazénu, relaxačního bazénu
a dětského bazénu, k dispozici bude též pára.
Vstup do sauny bude za příplatek.
Mezi další služby, které návštěvníci bazénového
centra budou moci využívat, patří občerstvení
s kapacitou 20 míst a parkoviště se 182 místy
pro stání osobních vozidel včetně stání pro

invalidy. Připravují se též další služby, například
plavecká škola nejen pro děti ze základních
a mateřských škol, ale také pro veřejnost.
Návštěvníci bazénu se v určitých hodinách budou
moci potkat s profesionálními plavci a akvabelami v rámci jejich pravidelných tréninků.
Bazénové centrum bude otevřeno každý den
od 9:00 do 21:00 hodin. Personál se již těší
na úspěšný start provozu a první návštěvníky,
kteří budou odměněni. Sledujte dále aktuální
dění kolem bazénového centra, ať si nenecháte
ujít jeho slavnostní otevření. Projekt Výstavba
krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště
je spolufinancován Evropskou unií z Regionálního
operačního programu NUTS II Severozápad.
Foto: Richard Holeček

Bazén se napouštěl několik dní

Bazénové centrum nabídne zázemí pro sportovce

Vířivky budou sloužit pro odpočinek

Tobogan je dlouhý 58 m
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· inzerce

hyde park
• Tato

stránka necenzurovaných názorů zastupitelů a občanů města na aktuální politická
a komunální témata je již tradiční součástí KRL. Příspěvky v rozsahu max. 1000 znaků můžete
zasílat e-mailem na hydepark.kv@ceskydomov.cz. Uzávěrka pro říjnové vydání je 12. 9. 2012.
Čas priorit
V současnosti je zřejmé, že finančních prostředků, které bude mít město příští rok k dispozici,
po odečtení splátek úvěrů a plateb za dokončené
projekty, bude znatelný nedostatek. K neutěšené
situaci přispívají vládní reformy. To samozřejmě
nijak nezbaví obce zodpovědnosti zajistit v rozpočtu chod místní správy.
Nezbývá nic jiného než stanovit a s občany konzultovat priority rozpočtu na příští rok. Nemůžeme chtít zajistit současné služby na stejné úrovni
a žádat pracující v nich, aby část pracovní doby
působili bezplatně, brigádní formou. To je samozřejmě nesmysl. Ale stejný problém by byl
finančně nezajistit městské společnosti, jejichž
služby požadujeme. Musíme si stanovit priority,
které budou počítat s úsporným režimem, a zbytné služby omezit. To je cesta, kterou se budou
muset vydat nejen obce a kraje.
V současnosti se utváří první návrh rozpočtu
města a běží vážné diskuse o jeho parametrech.
Právě v této fázi je třeba předložit občanům
k diskusi plánovaná omezení služeb, ať již
např. v údržbě parků, v chodu Karlovarského
symfonického orchestru, Městského divadla
nebo Lázeňských lesů či v řadě dalších služeb,
které občané využívají. To je seriózní řešení,
protože lidé se budou moci vyjádřit k tomu,
kde si lze dovolit největší škrty. Myslím si, že
vzrušenou diskusi k této problematice na druhé
straně vyváží uvědomění si problémů občanskou
veřejností.
Jako člen finančního výboru upřednostňuji
zabezpečení základních nezbytných služeb
a následně diskutovat o věcech nadstavby.
Naprosto to neznamená, že prosazuji likvidaci
kulturních organizací či sportovních zařízení.
Ale musíme u nadstavbových oblastí hledat větší
míru samofinancování. Musí mít větší prostor pro
vlastní výdělečnou činnost a méně je budeme
jako zřizovatel omezovat. Manažerům musíme
dát větší prostor pro vlastní rozhodování a méně
direktiv z řad členů zastupitelstva. Věřím, že
k této pravdě zastupitelstvo dospěje.
Josef Murčo
člen finančního výboru za KSČM

Stále více žen je osamělých
Podle posledního sčítání lidu v kraji stoupá počet
osamocených žen. Ovdovělých žen nad 50 let
je dokonce dvojnásobný nárůst a s přibývajícím
věkem jejich počet stále stoupá. Máme nejvíce
rozvedených žen.
„Pro mnohé ženy to není lehká situace. Osamocenost s sebou přináší i vyšší finanční nároky,
a tudíž snížení životní úrovně, což má dopad
i na jejich děti. Musíme se tedy zaměřit na
podporu a rozvoj sociálních služeb. Mým cílem
bude získat co nejvíce finančních prostředků,
jak ze státních tak i soukromých zdrojů,“ říká
Markéta Wernerová za karlovarskou sociální
demokracii.
Samota. To je to, co ženy velmi tíží a na co si
především stěžují. Jejich nejbližší rodina má
také spoustu svých vlastních starostí a především málo času. Ženy hledají někoho, kdo by
jim pomohl vyplnit jejich volný čas, s kým by
se mohly společně zasmát, o koho by se mohly
starat. Většina z nich si pořídí pejska nebo jiného
domácího mazlíčka, a i proto jsme bojovali za
snížení poplatku za psa. Pokud jim to zdraví
dovolí, vykonávají i různé dobrovolnické činnosti,
kdy například chodí do nemocnice na dětské oddělení rozveselovat děti. „Tyto dobročinné akce
žen mne opravdu pozitivně oslovili a o to více
si společnost musí žen vážit,“ říká Ing. Richard
Ullisch.
Problém nastává, pokud jim zdraví už tolik neslouží a domov pro seniory není ideálním místem.
Ačkoliv se kvalita péče o seniory zlepšuje, stále
narážíme na krácení finančních prostředků
ze strany vlády. Někdy je třeba vyslechnout jejich
starosti, pomoci a poradit.
Rozvedené matky zase mají největší problém
sehnat pracovní uplatnění a s tím souvisí úbytek
finančních prostředků. V poslední době končí
nezřídka tento problém depresemi či jinými
zdravotními problémy žen.
I nadále budeme vytvářet nové sociální programy
orientované na problematiku osamělých žen
a zvyšovat úroveň a kvalitu těch stávajících a zároveň tyto ženy také více do vytváření a vedení
takových programů začleňovat.
Markéta Wernerová a Ing. Richard Ullisch
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Proč u nás ne?
Rád bych reagoval na článek náměstka primátora
Jaroslava Růžičky, a sice k informaci, jak během
jara prováděl magistrát pověřeným zhotovitelem
opravy výtluků a škod po zimě. Pane náměstku,
rád bych vás pozval do ulice B. Němcové, neboť
v této ulici jste jistě nebyl, když tvrdíte, co není
pravda.

Oprava výtluk v této ulici se nekoná minimálně
tři roky. Přijeďte se podívat, po čem my daňoví
poplatníci jezdíme. Anebo je druhá alternativa,
že zhotovitel výtluky vyfakturoval a neprovedl
a tuto skutečnost u vás nikdo nezaregistroval.
Ach jo. Upozornil jsem na tuto skutečnost paní
vedoucí příslušného odboru Ing. Pavlasovou, která
mi slíbila, že se na to „podívá“. Je to ale už měsíc
a zase nic. Až pojedu do servisu po opravě tlumičů
nebo čepů, tak se přihlásím u vás.
Blíží se krajské volby na hejtmany. Myslím si,
že náš pan hejtman bude mít těžkou pozici.
Podívejte se na sesutou zeminu u komunikace vedoucí k přehradě. Neuvěřitelná banalita,
cca dva roky straší dodnes. Každý volič si určitě
řekne: Když s takovou maličkostí si kraj neumí
poradit, jak může řešit daleko složitější problémy?
Tento příklad, myslím si, hodně poškodí dnešní
vedení kraje.
M. Čeladník, soudní znalec

· inzerce

Z naší narozeninové nabídky jsme pro vás vybrali...
Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
29. 8. – 11. 9. 2012
nebo do vyčerpání zásob.
Originál kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním středisku
MAKRO Cash&Carry ČR,
s. r. o., registrovaným
zákazníkem.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP MAX. 30 KS BALENÍ
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Activia bílá,
sladká bílá

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
29. 8. – 11. 9. 2012
nebo do vyčerpání zásob.
Originál kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním středisku
MAKRO Cash&Carry ČR,
s. r. o., registrovaným
zákazníkem.

4× (6× 120 g)

6× 120 g

• bal.: 6× 120 g, 4× (6× 120 g)
• cena za 120 g

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP MAX. 30 KS BALENÍ
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Noční krém Q10,
denní krém Q10
• bal.: 50 ml
• cena za 50 ml

5,50

139,00

6,27 *

166,80 *

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
29. 8. – 11. 9. 2012
nebo do vyčerpání zásob.
Originál kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním středisku
MAKRO Cash&Carry ČR,
s. r. o., registrovaným
zákazníkem.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP MAX. 30 KS BALENÍ
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Nescafé 3v1
• instantní porcovaná káva
• bal.: 10× 18 g
• cena za bal.

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
29. 8. – 11. 9. 2012
nebo do vyčerpání zásob.
Originál kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním středisku
MAKRO Cash&Carry ČR,
s. r. o., registrovaným
zákazníkem.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP MAX. 30 KS BALENÍ
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Pilsner Urquell
• světlý ležák
• bal.: 6× 500 ml
• cena za 500 ml

39,90/45,49*

29,50

14,50

17,40 *

33,63 *

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP MAX. 30 KS BALENÍ
S ORIGINÁLEM KUPONU.

2+1

Toaletní papír 3vrstvý
• bal.: 8 ks
• při odběru 3 bal. cena
v přepočtu za 1 ks

CENA ZA 2 bal.
CENA ZA 1 bal.
CENA ZA 3 bal.

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
29. 8. – 11. 9. 2012
nebo do vyčerpání zásob.
Originál kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním středisku
MAKRO Cash&Carry ČR,
s. r. o., registrovaným
zákazníkem.

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
29. 8. – 11. 9. 2012
nebo do vyčerpání zásob.
Originál kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním středisku
MAKRO Cash&Carry ČR,
s. r. o., registrovaným
zákazníkem.

78,96
39,48
78,96

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP MAX. 30 KS BALENÍ
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Becherovka 38 %
• bal.: 1 l
• cena za 1 l

3,29

199,00

239,88 *

3,95 *

*cena s DPH **Za případné tiskové chyby společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. neručí. Nabídka je platná pouze pro registrované zákazníky.

... pro ty další si přijďte do MAKRO.
Karlovy Vary – Obchodní 33, Jenišov u Karlových Varů
Platnost akce: 29. 8. – 11. 9. 2012 nebo do vyprodání zásob

SC-320793/09

Sledujte nás na: www.makro.cz
www.facebook.com/makro.cz

Oslavte s námi 15 let na českém trhu
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Pohádkové září Roztančený svět v Karlových Varech
v divadle
Také v letošním roce se mohou děti i jejich rodiče
těšit na další ročník oblíbeného minifestivalu Pohádkové září v Karlovarském městském divadle.
Festival bude již tradičně slavnostně zahájen
v neděli 2. září ve 14 hodin ukázkami z představení a průvodem pohádkových postav, který vyjde
od budovy karlovarského divadla.
První pohádka je na programu v 15 hodin, a to
Princezna na hrášku. Vypráví o třech sudičkách,
které vymění prince a princeznu za děti chudých
sloužících a způsobí tím mnoho zmatků.
O týden později, v neděli 9. září, jsou na programu
čtyři pohádky z mechu a kapradí Křemílek a Vochomůrka, v nichž oblíbení skřítci opraví zlobivé
kukačky, pomohou čmelákovi naladit sluníčkovou
basu, svatojánkovi najdou ztracené světýlko,
svedou boj se zlým rakem a setkají se s Ledovou
panenkou.
V neděli 16. září se bude hrát Smolíček Pacholíček. Klasický pohádkový námět je tentokrát
zpracován jako muzikál s pestrými písničkami.
Děj se odehrává na scéně představující tajuplný
les jezinek a sluncem prozářený les veselých
zvířátek.
Závěr minifestivalu bude patřit oblíbenému Divadlu Spejbla a Hurvínka. Tentokrát je na programu
Hurvínkova cesta do Tramtárie. Všichni se budou
divit, kam se to ti dva zase dostali. Ocitli se totiž
v zemi plné žíznivých květin, kde vládne protivná
princezna Gerbera. Ještě se ani nestačili rozkoukat a už jim uvěznila Žeryčka! Jak si s tím oba
poradili, uvidíte v neděli 23. září.
Další informace viz program nebo
na www.karlovarskedivadlo.cz.

N

aše město opět hostí největší folklorní slavnosti v regionu. Ve dnech 4.–9. září se na 20 scénách
Karlovarského folklorního festivalu představí přední folklorní soubory z Česka i zahraničí.
Letošní 17. ročník nabídne kromě tradičních kolonádních vystoupení, slavnostního galaprogramu
nebo benefičního koncertu v přírodním amfiteátru pod hradem Loket také krojovanou Snídani u pramenů
nebo zpívání a tanec na Folklorparty v LH Mánes. „Výrazného rozšíření se letos dočká pořad národnostních menšin žijících v ČR Žijí s námi, který bude zaměřen především na kulturu menšin z Blízkého
východu a Afriky,“ říká Lubor Hanka, vedoucí souboru Dyleň a ředitel festivalu.
Návštěvníci se mohou těšit i na další závan exotiky. Největšími lákadly budou bezpochyby vystoupení
souborů z Nového Zélandu, Cookových ostrovů, Brazílie, Rumunska, Sýrie či Konga.
Více informací na www.kffestival.cz.

Program:
4. 9.
5. 9.

15,00
Vystoupení zahraničních souborů ve městech Karlovarského kraje
10,00
Zahájení Jarmarku lidových řemesel před Hlavní poštou a LH Thermal
19,30
Vystoupení zahraničních souborů ve městech Karlovarského kraje
6. 9.
17,00
Vystoupení zahraničních souborů ve městech Karlovarského kraje
19,30
FESTIVALOVÝ PŘEDVEČER - Jáchymov, Dům kultury
7. 9.
10,00
SVĚT TANČÍ - LH Thermal, Malý sál
12,00; 13,00; 17,00; 18,00; 19,00
		
ROZTANČENÝ GLOBUS - Hypermarket GLOBUS (KV)
16,00
ZAHÁJENÍ FESTIVALU - Prostranství před LH Thermal
19,30
SVĚT TANČÍ - Karlovarské městské divadlo
21,00
FOLKLORPÁRTY Lázeňská léčebna Mánes, Křižíkova 13
8. 9.
10,30	ŽIJÍ S NÁMI - Scéna u LH Thermal
10,00 - 15,00 Tančíme lidem pro radost, Mlýnská kolonáda, Tržní kolonáda
11,00; 12,00; 13,00
		
ROZTANČENÝ GLOBUS - Hypermarket GLOBUS (KV)
14,00
DOSTAVENÍČKO S HISTORIÍ - Interaktivní galerie Becherova vila
14,00
SLOVENSKÁ VESELICE - LH Thermal, Kongresový sál
14,00
ZÁBAVA NA JARMARKU - Prostranství před Hlavní poštou
16,00
SLAVNOSTNÍ KROJOVANÝ PRŮVOD - Od GH Pupp k Hlavní poště
18,00
SETKÁNÍ U ČÍŠE VÍNA - LH Thermal, Salonek u Velkého sálu
19,30
FESTIVALOVÝ GALAPROGRAM - LH Thermal, Velký sál
9. 9.
09,30
SNÍDANĚ U PRAMENŮ - Tržní kolonáda
10,30
ZPÍVÁNÍ U PRAMENŮ - Kolonády
12,30
FOLKLORNÍ STEZKA - Park u přírodního amfiteátru pod hradem Loket
14,00
TANEČNÍ VESELICE V POŠTOVNÍM DVOŘE - Restaurace Poštovní dvůr
14,30
MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ ODPOLEDNE V LOKTI - Přírodní amfiteátr Loket

Podzimní porcelánové slavnosti
Společnost Thun 1794 a.s. ve spolupráci s Grandhotelem Pupp pořádá již 18. Podzimní porcelánové
slavnosti. Prodejní trhy se uskuteční ve dnech
7.–9. září na prostranství před GH Pupp.
Ve 24 prodejních stáncích bude vedle porcelánu
z produkce Thun 1794 za zvýhodněné akční ceny
nabízen též sortiment těchto značek: Český porcelán Dubí, Epiag Lofida – závod Chodov, sklářská
manufaktura Moser, Porcelánka Rudolf Kämpf,
s.r.o. Loučky. Zájemci si budou moci porcelán zakoupit v pátek mezi 10,00–18,00 hod. a v sobotu
a v neděli od 9,00 do 17,00 hod.
Pro návštěvníky je přichystán bohatý doprovodný
program. Těšit se mohou na hudební vystoupení či
představení světových folklorních souborů v rámci
17. Karlovarského folklorního festivalu. Připraven
je také stánek s občerstvením. Zábavný program
čeká také na ty nejmenší. Připraveno je malování
na obličej, skákací hrad nebo vystoupení veselého
12
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klauna s balonky. Celý víkend bude doprovázen
různými soutěžemi pro všechny generace.
Ve slavnostním sále GH Pupp bude probíhat tradiční Výstava prostřených stolů, kde bude vystaven porcelán z produkce Thun 1794 a.s., včetně
novinek pro letošní rok. Některé porcelánové
soupravy prezentované na výstavě bude možné
rovněž zakoupit přímo v prodejních stáncích před
hotelem.
Záštitu nad pořádáním Porcelánových slavností
2012 převzal primátor Petr Kulhánek. Celá akce je
podporována Českou centrálou cestovního ruchu
– Czech Tourism v rámci projektu Kudy z nudy.
Kulturní program zajišťuje Česká umělecká
agentura.
Srdečně zveme všechny občany a návštěvníky
našeho lázeňského města.

· kulturní tipy

Karlovarské památky otevřou své brány
• Ve

dnech 15. a 16. září se v našem městě návštěvníkům zdarma otevřou dveře historických staveb.
Město Karlovy Vary se i letos zapojilo do akce Dny evropských památek v rámci Dnů evropského dědictví. Kromě prohlídky samotné památky je vždy připraven také zajímavý odborný výklad.
Sobota 15. 9. 10:00–12:00

Neděle 16. 9. 10:00–12:00

Šibeniční vrch – altán Bellevue a figurální plastika Panna Maria Immaculata
Na Šibeničním vrchu stála do roku 1786 šibenice, místo ní byl postaven v roce
1834 vyhlídkový altán – templ Bellevue. Pro špatný stav byl altán v roce 1885
stržen a postaven nově. V blízkosti vrchu se nachází pískovcová socha Panna
Maria Immaculata od neznámého autora z roku 1704.
MHD: autobus č. 2, 8, 10, 13, 20 (zastávka Nemocnice)
a autobus č. 10, 15 (zastávka Havlíčkova)
Odborný výklad: Mgr. Jiří Klsák
Doprovodný program: Divadlo z bedny – O Dorotce
z č. p. 169

Hotel Imperial a okolní altány
Hotel Imperial je významnou karlovarskou památkou zasazenou do
lázeňských lesů. Budova hotelu byla slavnostně uvedena do provozu 18.
června 1912. V okolí hotelu se nachází mnoho altánů a vyhlídek, např.
Vídeňské sedátko a České sedátko.
HD: autobus č. 2, 7, 13 (zastávka Libušina) a autobus č. 8 (zastávka Černý
kůň)
Odborný výklad: PhDr. Mgr. Zdeněk Musil
Doprovodný program: Maracas Band Jazz

14:00–16:00

Lanovka (zpřístupnění strojovny) a rozhledna Diana spolu s okolními
vyhlídkami
Rozhledna Diana tvoří výraznou dominantu karlovarského horizontu.
Rozhledna vysoká 35 metrů byla postavena v letech 1912–1914 v návaznosti
na dokončení lanové dráhy a restaurace Diana. Z vyhlídkového ochozu
můžeme spatřit prakticky celé Karlovy Vary.
MHD: autobus č. 2, 20 (zastávka Lázně I) lanovka Diana od 13:00 do 17:00
zdarma
Odborný výklad: Pavel Reiser
Doprovodný program: Divadlo z bedny, Cesta krále Českého z Lokte

Galerie umění Karlovy Vary spolu s památkami
umístěnými v přilehlém parku
Budova galerie letos oslaví sté výročí své existence.
V galerii se nachází stálé expozice nejvýznamnějších a
nejcennějších uměleckých děl. V okolním parku je možné
si prohlédnout, např. pomník L. Beethovena, F. Schillera,
B. Smetany a Schwarzenbergův obelisk.
MHD: autobus č. 2, 20 (zastávka Richmond)
Odborný výklad: Mgr. Božena Vachudová
Doprovodný program: Jindřich Volf – Klavírní křídlo

14:00–16:00

inzerce

SC-320490/45
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· inzerce

Nad Dvorem 1
Míchání barev na počkání (Dulux, Ekolak,
Karlovy Vary
Colorlak) • široký výběr tapet • sádrové
Jistota správné volby
Jistota správné volby
Tel.: 774 559 959 prvky • polystyrénové lišty.

Jistota správné volby

malířský
bílý nátěr
vnitřní otěruodolný,
Jistota
správné
volby
85 % bělosti, vhodný na sádrokarton,
na devoskyt a betonové plochy, štuky
a přetíratelné papírové tapety

stěrková hmota slouží jako
náhrada tenkovrstvých štuků,
na opravy starých omítek,
zrnitost 2 mm, snadno brousitelné

Plus 3A 40kg

Devoskyt 25kg

Vodou ředitelná barva 0,6 lt
AKRYLCOL V 2045 – lesk i mat

Omítka Strukturputz
silikon bílá 2mm 25kg

359,-Jistota
Kč s DPH
správnéakční
volbycena 850,- Kč s DPH

569,- Kč s DPH
Jistota správné volby

od 175,- Kč s DPH

AKCE dny Mariane otevřeno: dne 7. 9. 2012 8-14 hod., dne 9.9.2012 9-12 hod.

SC-320761/05

OKNA A DVEŘE
J i s t o ta s p r áv n é v o l b y

PRO KAŽDOU J i s t o ta
STAVBU

s p r áv n é v o l b y

• atraktivní ceny
• prodej na splátky
• široká nabídka
služeb a doplňků
• 20 let zkušeností
• záruka kvality
OZ Karlovy Vary
Chebská 355/49,
tel.: 725 079 608

Jistota správné volby

OZ Cheb
nám. Krále Jiřího z Poděbrad,
tel.: 724 567 966
www.vekra.cz

Jistota správné volby

SC-321419/03

Společnost NAVATEL a. s.

Hotel Růže

RŮŽE
Nástup:
Nabízíme:
Kontakt:
Telefon:
SC-321467/01

FIRMA L. Flekáč - GES

hc-lev_inzerce-zapasy_92x63.indd 1

přijme pro svůj balneoprovoz

HOTEL

SC-321473/09

rehabilitační sestru/
fyzioterapeuta

přijme

na pozici servisního technika plynových kotlů

instalatéra

s platnou akreditací
Ministerstva zdravotnictví

říjen 2012
příjemné pracovní prostředí a kolektiv
výborné platové ohodnocení
ruze@hotel-ruze.com
602 169 921
SC-321458/01

topení, plyn
(i po vyučení)
Platné osvedčení o montáži
a opravách plynových spotrebičů výhodou.
Nástup možný ihned - region okolí K. Varů.
 777 965 881

Beneﬁce pro Wlaštovku 28. září 2012
WZŠW KV, Modenská 15, Karlovy Vary - Doubí
10:00 - 20:00  minimální beneﬁční vstupné 50,- Kč

Waldorfská základní škola Wlaštovka
Karlovy Vary o.p.s.
www.wlastovka.cz
prohlídka školy  divadlo, koncerty, tanec s ohněm  hry a výtvarné dílny pro děti  staročeská řemesla
prodej knih a výrobků ze dřeva, vlny a kůže  nabídka šitých a plstěných hraček a dárků  občerstvení

14
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SC-321483/02

SC-321425/01

· kulturní servis
KMD karlovarské městské divadlo
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621; www.karlovarske-divadlo.cz
2. 9.		 14:00
Zahájení dětské podzimní sezóny: POHÁDKOVÉ ZÁŘÍ
Před budovou Karlovarského městského divadla.
Princezna, draci a jiné pohádkové postavy, herci v kostýmech
předvedou ukázky z pohádky a průvodem přes lázeňské území
budou zvát všechny na představení, které je v 15,00 hodin.
2. 9.		 15:00
Jana Galinová: PRINCEZNA NA HRÁŠKU
- Docela velké divadlo
Pohádka o třech sudičkách, které vymění prince a princeznu
za děti chudých sloužících a způsobí tím mnoho zmatků. Hrají:
Zuzana Bartošová, Lukáš Masár, Petr Erlitz ad. Režie: Jurij
Galin.
4. 9.		 19:30
GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ...
- Komorní orchestr Nálady se sólisty:
Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných operet
F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dalších.
Účinkují: Venuše Dvořáková, sólistka opery DJKT Plzeň,
Roman Krebs - tenor, sólista opery DJKT Plzeň, Petr Matuszek
- bas, sólista opery Severočeského divadla opery a baletu.

23. 9.od 14:00 a od 16:30
Martin Klásek, Denisa Kirschnerová: Hurvínkova cesta
do Tramtárie - Divadlo Spejbla a Hurvínka
Kam se to ti dva zase dostali! Stačilo jen, aby se Hurvínek
trochu nastydl, Mánička mu předčítala z pohádkové knížky a
už to celé začalo. Ocitli se totiž v zemi plné žíznivých květin,
kde vládla protivná princezna Gerbera. Hudba: Jiří Toufar.
Režie: Martin Klásek.
24. 9.
19:30
I. Lennart, J. Styne, B. Merrill: FUNNY GIRL
- Severočeské divadlo
Slavný americký muzikál vypráví o nevšedním talentem a
mimořádným smyslem pro humor obdařené „praštěné" Fanny
- ošklivém a nedoceněném káčátku, které čeká hvězdná kariéra a osudový vztah k hazardnímu hráči Nicku Arnsteinovi. V
titulní roli vystoupí Monika Absolonová. Režie: Lumír Olšovský.
Představení je v češtině.
25. 9.		 19:30
Peter N.Darrell: NA VAŠE RIZIKO - Divadlo Ungelt
Chantal Poullain a Jiří Schmitzer v poutavém psychologickém
příběhu. Kdysi úspěšná francouzská šansoniérka přijíždí do
Anglie převzít dům po svém právě zesnulém otci. Dědictví je
ovšem komplikované. Je s ním spojeno věcné břemeno.
Hrají: Chantal Poullain a Jiří Schmitzer. Režie: Zdeněk Dušek.

7. 9.
19:30
17. Karlovarský folklorní festival: SVĚT TANČÍ
Jedinečná podívaná na temperamentní tanečníky a hudebníky
z Evropy, Ameriky a Austrálie. Nechte k sobě přitančit svět!
Více informací na www.KFFestival.cz.

26. 9.		 19:30
Peter Shaffer: KOMEDIE POTMĚ - ČKMD
- Činohra Karlovarského městského divadla
Jak se chováme, když na nás není vidět? A jaký je smysl naší
přetvářky, když většinou vidět jsme? Všichni si přece na něco
hrajeme. Komedie potmě je nádherná fraška o pokrytectví. Hrají: Pavel Nový, Lucie Domesová, Ladislav Odrazil,
Alexandra Ptáčková, Lenka Ouhrabková, Karel Beseda, Martin
Chamer, Petr Richter. Režie: Jiří Seydler.

9. 9.		 15:00
Václav Čtvrtek, Petr Slunečko:
Křemílek a Vochomůrka - Divadlo ANFAS
Čtyři pohádky z mechu a kapradí. Skřítci Křemílek a Vochomůrka opraví zlobivé kukačky, pomohou čmelákovi Žumbardovi naladit sluníčkovou basu, svatojánkovi najdou ztracené
světýlko, svedou boj o vodní pramen se zlým rakem a setkají
se s Ledovou panenkou. Režie: Petr Mikeska.

30. 9.
19:30
Bengt Ahlfors: DIVADELNÍ KOMEDIE - ČKMD
- Činohra Karlovarského městského divadla
Komedie o smyslu a problémech samotné existence divadla.
Každé z postav neodolatelně vtipné a zároveň jímavé hry finského autora se tento smysl jeví trochu jinak. Hrají: Igor Bareš,
Lucie Domesová, Dana Píchová, Tomáš Kolomazník, Petr
Křiváček, Radek Bár, Lenka Ouhrabková, Jarmila Šimčíková.

11. 9.		 19:30
František Ringo Čech: DÍVČÍ VÁLKA
- Čechovo Prozatimně osvobozené divadlo
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních
her v České republice. Jeho atraktivnost se skrývá především
v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení: František Ringo Čech, Petr Martinák, Uršula
Kluková ad. Režie: František Ringo Čech.
12. 9.
19:30
MARIMBA LIVE DRUMS: feel the beat - bubenická show
Živá muzika plná nadšení a mladé energie. Strhující bubenická
show pro všechny generace posluchačů. Příběh mladých bubeníků - kamarádů, kteří se sejdou v nové hudební zkušebně.
13.		 19:30
Zuzana Kožinová, Radka Stupková: NEŽÁRLI!
- Divadelní společnost STARBAG
Bláznivá komedie ze sicilského Palerma. Žárlivé ženy,
podpantofláč Vincenzo a známý palermský proutník Giuseppe
v bláznivé komedii plné vtipných a nesmírně lidských příběhů.
Hrají: Mojmír Maděrič, Michaela Dolinová, David Suchařípa ad.
Režie: Roman Štolpa.
16. 9.
15:00
Jiří Ondra, David Hlaváč: SMOLÍČEK PACHOLÍČEK
- Divadlo Lampion
Klasický pohádkový námět je zpracován jako muzikál se
žánrově pestrými písničkami. Děj se odehrává na scéně představující tajuplný a lákavý les jezinek a sluncem prozářený les
veselých zvířátek. Hrají: František Čachotský, Justin Svoboda,
Zita Morávková, Drahomír Mráz a Kristýna Matějová. Režie:
Jiří Ondra.
17. 9.		 19:30
Hana Gregorová: TANČÍRNA
- Divadlo Radka Brzobohatého
Taneční kavárna - místo, kde se potkávají lidé různého věku
i charakteru, aby zapomněli na starosti každodenního života.
Z osamělých duší se stávají páry, z lidí, včera si ještě cizích,
partneři nebo milenci. Hrají: Radoslav Brzobohatý, Jan Révai,
Ondřej Brzobohatý ad. Režie: Hana Gregorová.
18. 9.		 19:30
Rob Becker: CAVEMAN - POINT s.r.o.
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou,
o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených
kvalitách obou pohlaví. Hraje: Jan Holík. Režie: Patrik Hartl.

KSO karlovarský symfonický orchestr
Husovo nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 228 707-8; www.kso.cz
14. 9.		 19.30
Lázně III	
Zahajovací koncert 178. koncertní sezóny KSO
Zahajovací koncert festivalu 54. ročníku festivalu Dvořákův
karlovarský podzim. Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 Z nového
světa, George Gershwin: Rapsodie v modrém, Leonard Bernstein: Candide. Radim Vojíř - klavír. Dirigent Florian Merz
21. 9. 		 19.30
Lázně III	
Symfonický koncert festivalu Dvořákův karlovarský
podzim
Antonín Dvořák: Slovanské tance. Dirigent Vladimír Válek
27. 9.		 19.30
Lázně III
Symfonický koncert festivalu Dvořákův karlovarský
podzim
Antonín Dvořák: Slovanské rapsodie č. 1, 2, 3, Édouard Lalo:
Španělská symfonie pro housle a orchestr, Ivan Ženatý housle. Dirigent Miloš Formáček
4. 10.		 19.30
Lázně III
Závěrečný koncert Dvořákův karlovarský podzim
Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr, Antonín
Dvořák: Symfonie č. 8, Jiří Bárta - violoncello. Dirigent Martin
Lebel.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Pokladna KSO - Vestibul Lázně III
Po-Pá: 15:00-18:00; v den koncertu 15:00-19:30
tel: 353 232 026
Infocentrum K. Vary - Hotel Thermal
Po-Pá 9:00-17:00, So-Ne 10:00-17:00
tel: 355 321 171
Infocentrum K. Vary - Dolní nádraží
Po-Pá 8:00-18:00; So-Ne 10:00-17:00
tel: 353 232 838
Další předprodejní místa Městského rezervačního systému více na vstupenky.karlovyvary.cz

SCÉNA HUSOVKA
Divadlo Husovka, Klub Paderewski, Divadelní studio D3,
Karlovarské hudební divadlo, Divadlo V patře
Husovo nám. 2, Karlovy Vary
www.husovka.info
6. 9.		 19.30
Jan Spálený a ASPM
Věhlasný český bluesman a písničkář, který přijede se svým
Amatérským sdružením profesionálních muzikantů je neobyčejně produktivní. Na kontě má už na dvě desítky alb plných
kvalitní muziky pro ty největší fajnšmekry.
7. 9.		 19.30
Arnošt Goldflam - Biletářka
Bezvýznamný příběh bezvýznamné ženy v podání Romany
(Rigové) Svobodové v režii Zdeňka Daňka. Nejlépe nazkoušený
propadák sezóny. Vstupné 60 Kč.
11. 9.		 19.30
Jaromír Novák – Patagonie a Ohňová země
Národní park Los Glacieres s největšími kontinentálními
ledovci mimo Antarktidu, divoké a okouzlující pohoří Torres
del Paine, nehostinná i vzrušující krajina Ohňové země s
koloniemi tučňáků, to jsou místa, při jejichž vyslovení se všem
cestovatelům tají dech. Prostřednictvím fotografií a povídání je
přiblíží Jaromír Novák.
13. 9.		 19.30
Yvonne Sanchez
Tato polsko-kubánská vokalistka s medově sametovým
hlasem okouzlila obecenstvo po celém světě. Krátce hrála na
bicí nástroje s Josefem Skrzekem, aby se později stala jedním
z nejkrásnějších hlasů jazzu a bossa.
20. 9.		 18.30
Michal Špora – Porcelán a obrazy
Vernisáž výstavy porcelánu a obrazů krajiny předního karlovarského výtvarníka.
20. 9.19.30	Gulo čar
Romská hudební skupina, která okouzluje posluchače už 15
let. Gulo čar znamená v rómském jazyce "sladká tráva". Směsice funky, popu a romských melodií tvoří výjimečnou hudbu,
která se zaslouženě dostala do podvědomí posluchačů.
26. 9.		 19.30
Vladivojna La Chia
Česká skladatelka, zpěvačka, textařka a výtvarnice. Spoluzaložila rockovou skupinou Banana, se kterou vydala celkem
tři kritikou uznávaná alba: Banana, Trip a Jungle. V roce 2006
byla se skupinou Banana nominovaná na objev roku a v roce
2010 složila a nahrála hudbu k Hřebejkovu filmu Nevinnost.
28. 9.		 19.30	PREMIÉRA
Michal Viewegh, Dodo Gombár - Andělé všedního dne
Tragikomedie o tom, že nemusíme věřit v Boha, ale nesmíme
v něj přestat doufat. Premiéra představení Divadelního studia
D3.

KINO ČAS
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary
Tel.: 353 223 272; www.kinocaskv.cz
On-line rezervace na http://vstupenky.karlovyvary.cz
3D film
1. - 2. 9. 16:00
Doba ledová IV: země v pohybu – USA, 94 min., animovaná
komedie, dabing. Vstupné 150 Kč.
3D film - premiéra
1. - 2. 9.		 18:00
Lets dance: revolutions – USA, 93 min., hudební, české titulky.
Vstupné 150 Kč.
1. - 2. 9. 20:00
Polski film – ČR, Polsko, 113 min., komedie. Vstupné 110 Kč.
3. - 5. 9. 17:30
Méďa – USA, 106 min., komedie, české titulky. Vstupné 110 Kč.
3. - 5. 9. 20:00
Bez kalhot – USA, 110 min., komedie, čes. tit. Vstupné 110 Kč.
3D film
6. - 9. 9. 15:00
The Amazing Spider-man – USA, 137 min., sci-fi, dabing.
Vstupné 150 Kč.
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Premiéra
6. - 9. 9. 18:00
Váňa – ČR, 75 min., dokument. Vstupné 110 Kč.

7. 9.		 21,30
Iron sky - Austrálie/Finsko/Německo, 2012, 15N, titulky,
akční/komedie/scifi. Vstupné 80 Kč.

Premiéra
6. - 9. 9. 20:00
Expendables: Postradatelní II – USA, 103 min., akční, české
titulky. Vstupné 110 Kč.

8. 9.		 21,30
Alois Nebel - ČR, 2011, animovaný/drama. Vstupné 80 Kč.

10. - 12. 9. 20:00
Svatá čtveřice – ČR, 85 min., komedie, romantický. Vstupné
110 Kč.
3D film – premiéra
13. - 16. 9. 16:00 2D
13. - 16. 9. 18:00 3D
Norman a duchové – USA, 99 min., animovaná komedie,
dabing. Vstupné 3D 150 Kč/2D 110 Kč.

15. 9.		 21,30
Železná lady - Velká Británie, 2012, titulky, drama/životopisný.
Vstupné 80 Kč.

KINO drahomíra
Vítězná 50, Karlovy Vary
Tel.: 353 233 933; www.kinodrahomira.cz / www.fkkv.cz

Premiéra
13. 9. 		 13:00
představení nejen pro seniory. Vstupné: 60 Kč.

3. - 5. 9.
19:30
5. 9.17:00 Projekce nejen pro seniory vstupné 40 Kč.
Líbáš jako ďábel – ČR, 112 min., Komedie. Vstupné 80 Kč.

13. - 16. 9. 20:00
Ve stínu – ČR, 96 min., krimi. Vstupné 110 Kč.

6. 9.
		 19:30 	Projekce FK KV
Zabriskije point – USA, 94 min.
Vstupné: 60 Kč pro člena, 80 Kč pro hosta.

17. - 19. 9. 17:30
Total Recall – USA, 121 min., sci-fi, české titulky. Vstupné
110 Kč.
3D film - premiéra
17. - 19. 9. 20:00
Resident Evil: odveta – USA, 117 min., akční, horor, sci-fi,
české titulky. Vstupné 165 Kč.

7. - 9. 9. 		 17:00
Tintinova dobrodružství - USA, 110 min., animovaný, fantasy,
dabing. Vstupné: 50 Kč.
7. - 9. 9. 19:30 Ruský film.
Faust - Rusko, 134 min., drama, fantasy, české titulky.
Vstupné 80 Kč.

20. - 23. 9. 16:00
Rebelka – USA, 100 min., animovaná komedie, dabing.
Vstupné 110 Kč.

10. - 11. 9. 19:30
Sherlock Holmes: hra stínů – USA, 129 min., dobrodružný,
české titulky. Vstupné 80 Kč.

20. - 23. 9. 18:00
Svatá čtveřice – ČR, 85 min., komedie, romantický. Vstupné
110 Kč.

12. 9. 		 17:00 a 19:30
Muži v černém III 3D – USA, 101 min., komedie, sci-fi, české
titulky. Vstupné 80 Kč.

Premiéra
20. - 23. 9. 20:00
Země bez zákona – USA, 115 min., drama, české titulky.
Vstupné 110 Kč.

13. 9. 		 19:30 	Projekce FK KV
Zahraj to znovu Same – USA, 86 min.
Vstupné 60 Kč pro člena a 80 Kč pro hosta.

24. - 26. 9. 17:30
Druhá šance – USA, 100 min., komedie, české titulky. Vstupné
110 Kč.
Premiéra
24. - 26. 9. 20:00
Bastardi III – ČR, min., drama. Vstupné 110 Kč.
Představení nejen pro seniory.
27. 9. 13:00
Svatá čtveřice – ČR, 85 min., komedie, romantický. Vstupné
110 Kč.
3D film
27. - 30. 9. 16:00
Norman a duchové – USA, 99 min., animovaná komedie,
dabing. Vstupné 150 Kč.
Premiéra
27. - 30. 9. 18:00
Sousedská hlídka – USA, 102 min., komedie, sci-fi, české
titulky. Vstupné 110 Kč.
3D film
27. - 30. 9. 20:00
Resident Evil: odveta – USA, 117 min., akční, horor, sci-fi,
české titulky. Vstupné 165 Kč.

LETNÍ KINO KARLOVY VARY
1. 9.		 21,30
Polski film- ČR, 2012, 15N, komedie. Vstupné 80 Kč.
2. 9.		 16,00
LOUČENÍ S LÉTEM
Koncert v rámci karlovarského kulturního léta. Hrají: Megaphone (Praha - crossover funk), The Spankers (Praha - ska,
latino, funk, reggae), Shoe Cut (Karlovy Vary - sweetnoise-phunk), Gang ala Basta (Praha - trip-hop). Pořadatel: Agentura Helter - Skelter. Vstupné 50 Kč, prodej vstupenek na místě.
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14. - 16. 9. 17:00
Šmoulové - USA, 99 min., animovaný, fantasy, dabing.
Vstupné 50 Kč.
14. - 16. 9. 19:30
Prci, prci, prcičky: školní sraz – USA, 113 min., komedie,
české titulky Vstupné 80 Kč.
17. - 19. 9. 19:30
Okresní přebor: poslední zápas Pepika Hnátka – ČR, 97 min.,
komedie. Vstupné 80 Kč.

Západní 1812/73; Karlovy Vary
www.kvarena.cz
21. 9.		 20:00
Oldies Party - Videodiskotéka Jirky Neumanna
– hraje DJ Jirka Březina
Vraťte se s námi do doby, kdy se nosily ponožky v lodičkách,
mrkváče a máničky na hlavě. České a světové hity 80. a 90.
let. Akce je pořádána při příležitosti otevření Bazénového
centra a je spojená s charitativními účely.
Vstupenky v předprodeji v síti Ticketportal.

club imperial
Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak
7. 9.		
VERONIKA VÍTOVÁ JAZZ BAND
Talentovaná jazzová zpěvačka, která spolupracuje s předními
jazzovými hudebníky a v jejímž repertoáru jsou zahrnuty nejznámější jazzové standardy i skladby současné world music.
14. 9.		 DUENDE BAND
Kapelu tvoří kvintet hudebníků, kteří působí v předních
projektech české hudební scény. V převažující autorské hudbě
se mísí prvky jazzu, latiny, popu a ethno hudby z celého světa.
Vstupné 100 Kč.
21. 9.
ANTONÍN GONDOLÁN TRIO
Známá hudební osobnost, originální multiinstrumentalista
(kontrabas, housle, viola, piano, kytara) a především výborný
zpěvák, který se výrazně prosadil na hudební scéně u nás i
v zahraničí, kde jeho ojedinělý talent posluchače vždy ohromí.
28. 9.		 MARTINA BÁRTOVÁ
Půvabný objev na jazzové scéně, charizmatická a nadaná zpěvačka a herečka. Zaujme čistotou projevu, jemnou ženskostí
i stylovou muzikálností, která přináší publiku velké pozitivní
naladění. Vstupné 100 Kč.
SPECIÁLNÍ POZVÁNKA:
20. 9. 		 Speciální gastronomická akce
DRAVCI ČESKÝCH VOD – CANDÁT, ŠTIKA, SUMEC
Nastal čas podzimních výlovů a my jsme pro vás nachystali
lahůdky z čerstvých ryb: candáta, jemnou a sušší štiku
a v Čechách největší dostupnou dravou rybu sumce.
Živá hudba
•Maracas band – pondělí
•Gipsy Hery band – středa
•Diskotékový pořad – sobota
Úterní vystoupení
•Magic show (11. 9.), indické (4. a 25. 9.) nebo orientální
tance (18. 9.)

21. - 23. 9. 17:00
Lorax – USA, 90 min., animovaný, dabing. Vstupné 50 Kč.
21. - 23. 9. 19:30
Sedmikrásky – ČR, 73 min., komedie, podobenství, satira.
Vstupné 80 Kč.
24. a 26. 9. 19:30
Bajkonur - Kazachstán, Německo, Rusko, 94 min., komedie,
české titulky. Vstupné 80 Kč.
25. 9. 		 17:00 a 19:30
25. 9. 		 15:00
Projekce nejen pro seniory vstupné 40,- Kč.
Ve stínu – ČR, 96 min., krimi. Vstupné 100 Kč.
27. 9. 		 19:30 Projekce FK KV
Panika v městečku - Belgie, Francie, Lucembursko 2009, 90
min. Vstupné 60 Kč člen FK, 80 Kč host.

galerie supermarket wc
nám. Republiky 1, Karlovy Vary
Tel.: 774 232 047; www.pro.tebe.cz
Do 27. 9. KDO ŽIDLI MÁ, BYDLÍ
To nejlepší z TONu, výstava, která představí tradičního
českého výrobce židlí z ohýbaného dřeva a nejlepší designové
kousky z jeho produkce. Vstup zdarma, otevřeno každý všední
den od 13 do 18 hod.
inzerce

POČÍTAČOVÉ KURZY

28. - 29. 9. 17:00
Auta 2 - USA, 103 min., animovaný, dabing. Vstupné 50 Kč.
Premiéra
28. - 29. 9. 19:30
Caesar musí zemřít – Itálie, 78 min., drama, české titulky.
Vstupné 80 Kč.
30. 9. 		 16:45 	Přímý přenos
La Sylphide - Bolšoj Balet Moskva - Live Vstupné 400 Kč.
www.baletvkine.cz/

Iva Kulatá

lektorka PC kurzů

• školení soukromě nebo v malé skupince
• Word, Excel, PowerPoint, a další moduly
• Photoshop, webovky, flash animace

SC-320288/07

777 940 555, www.softwarovaskola.cz

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

SC-311835/11

10. - 12. 9. 17:30
Madagaskar III – USA, 92 min., animovaný, dabing. Vstupné:
110 Kč.

14. 9.		 21,30
Vyměřený čas - USA, 2011, 12N, titulky, sci-fi/thriller. Vstupné
80 Kč.

KV arena

· kulturní servis
krajská KNIHOVNA karlovy vary
Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory
Tel.: 353 502 888; www.knihovna.kvary.cz
Pro veřejnost
Pobočka Lidická
11. 9. 		 18:18	A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů.
19. 9.		 19:00	PROMÍTEJ I TY!
Cyklus promítání filmů z festivalu JEDEN SVĚT.
25. 9. 		 18:18	A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Výstavy
Hala Dvory:
3. – 27. 9.			ASOCIACE ZÁCHRANNÝ KRUH
Výstava dětských výtvarných prací. Vernisáž 3. 9. v 10:00
hod.
Kavárna Dvory:
3. 9. – 29. 10.
KRESBY
Výstava kreseb karlovarského výtvarníka Václava Balšána.
Pobočka Lidická:
Září, říjen			ŠITÁ KRAJKA Boženy Havlíčkové
Výstava ručně šité krajky.
Pro děti
Dětské odd. Dvory:
5., 12., 19., 26. 9. 15:00	STŘEDA S POHÁDKOU
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního věku a 1. tříd.
7. 9.		 15:00	PÁTEČNÍ HRÁTKY
Hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let.
14. 9.		 15:00	EKODÍLNA
Výtvarná práce s recyklovatelnými materiály pro děti od 7 let.

20:00 Členové Astronomického klubu představují svou
činnost veřejnosti
Reportáž 5. – 7. 6.	Expedice Tranzit Venuše 2012
na nejvyšším zeměpisném bodě ČR
Reportáž 15. – 27. 7.
Letní putovní tábor Poznej astronomii Čech
Představení výsledků práce odborných skupin 5. – 22. 8.
Astronomická expedice Perseidy 2012
V listopadu 2012: Nová pozorovatelna hvězdárny představuje
novinky v pozorovacích programech
22:00 Losovačka o astronomický dalekohled
22:30 do 24:00 Pozorování večerní letně-podzimní oblohy
pro veřejnost
Každé úterý, čtvrtek, sobotu a neděli:
15:00 	ASTRONOMICKÝ HOROSKOP
Malý program o aktuálním dění na obloze i na Zemi a odpolední prohlídka hvězdárny pro lázeňské hosty, turisty a další
zájemce. Za jasné oblohy máte možnost pozorovat Slunce či
planety.
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
Pohádkový astronomický program a odpolední prohlídka hvězdárny pro děti, jejich rodiče nebo prarodiče, zkrátka všechny,
kteří mají rádi pohádky. Za jasné oblohy máte možnost
pozorovat Slunce či planety.
Každý den, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně:
nonstop internetová pozorování www.astro-webcast.eu
Nabízíme on-line pozorování oblohy non-stop.
Astronomický kroužek a klub pro děti od 8 do 14 let:
Od 27. 9. 2012 každý čtvrtek v 17:00 hodin na hvězdárně.
Nový ročník astronomického kroužku bude probíhat na
hvězdárně každý čtvrtek od 17:00 hodin pro všechny, kteří by
se rádi seznámili s tajemstvími noční oblohy, astronomickou
technikou a také se připravili na využití výpočetní techniky při
pozorování. Uzávěrka přihlášek je 20. 9. Členský příspěvek
člena astronomického kroužku na celý školní rok činí 900 Kč.

21. 9.		 15:00	SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE S WITTE
Hravá soutěž pro děti od 7 let. Tentokrát na téma AUTODÍLY.
Orientujete se ve světě rychlých kol? 			
Přijďte s námi postavit automobil.

Klub pro zájemce od 14 let od 1. 9.:
Hvězdárna sestavuje nový pozorovatelský tým! Neváhej
a přidej se k nám buď jako pozorovatel, nebo jako člen týmu
zpracování napozorovaných dat, nebo nám pojď pomoci
provádět veřejnost v otevíracích hodinách hvězdárny.

Pro seniory
Pobočka Lidická
6. a 20. 9. 10:00
LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad
seniorů.

Galerie umění

Herní klub
A-klub Dvory:
6., 13., 20., 27. 9. 15:00	HERNÍ KLUB
Chytrá zábava pro zájemce o hraní strategických, logických
a společenských deskových her.

GALERIE na ochozu vřídelní kolonády
Vřídelní 588/1, (Vřídelní kolonáda, 1. patro)
Tel.: 602 576 963; www.charliegallery.cz
2.–30. 9. 		SALON 2012
Karlovarská oblast Unie výtvarných umělců.
Vernisáž 2. 9. v 17.00 hod.

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY
K Letišti 144, Karlovy Vary
Tel.: 777 953 421–3; www.astropatrola.cz
Každý den po telefonické registraci na čísle 357 070 595:
POHÁDKY POD HVĚZDAMI PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
Pohádkové večerní pozorování pro děti ve věku od 5 do 9 let
a jejich kamarády, rodiče i prarodiče. Pozorování pro děti je zaměřeno na pozorování jasnějších objektů oblohy – Měsíce, planet
i jasných mlhovin. Předpokládaný začátek programu je v 19:30 h.
POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
Odborněji zaměřené večerní pozorování oblohy. Doporučený minimální věk je 10 let. Předpokládaný začátek programu je ve 21:00 h.
28. 9.		EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ 2012
19:00 OSUDOVÉ ŽENY - slavné vědkyně a ženy slavných vědců
Ženský element ve vědeckém světě. Ženský vklad do historie
vědy a techniky. Ženy jako aktivní i pasivní hybatelky vědeckého pokroku. V rámci představení zábavná vědomostní soutěž
o astronomický dalekohled.

Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel.: 353 224 387; www.galeriekvary.cz
VÝSTAVY:
Do 23. 9.			Zdeněk Ziegler + film
– Slavnosti plakátů
Zdeněk Ziegler (1932), významný český grafický designér
a dlouholetý vysokoškolský pedagog se v letošním roce dožívá
významného jubilea a představuje reprezentativní kolekci
filmových plakátů. Výstava byla součástí MFF.
Do 23. 9.			Jiří Slíva - Chaplin etc.
Známý český karikaturista, kreslíř, malíř, ilustrátor, humorista,
literát a kytarista skupiny Grafičanka prezentuje svou především grafickou tvorbu. Výstava byla součástí MFF.
13. 9. – 28. 10.	Michal Šarše – sochy a objekty
Solitér českého sochařství Michal Šarše (1956) představí
osobité sochy a objekty z nejrůznějších materiálů, často
zpracovávající emocionalitu či posvátnost místa a vzpomínek,
které připomínají. Vernisáž 13. 9. v 17 hod.
13. 9. – 28. 10.	Pavel Šlégl - obrazy, kresby
Spirituální malby (enkaustiky) Pavla Šlégla (1958) nacházejí
výrazovou inspiraci v evropském expresionismu a nevyčerpatelný duchovní zdroj v biblických příbězích a podobenstvích.
Vernisáž 13. 9. v 17 hod.
14. 9.		 31. 12.
100 let hlavní budovy karlovarské galerie
Výstava připomínající stoleté jubileum dokončení stavby budovy galerie v textové a obrazové dokumentaci přiblíží historii
a stavební vývoj architektonicky zajímavého objektu z dílny
stavitele Friedricha Seitze. Zahájení 14. 9. v rámci programu
Dnů evropského dědictví.
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. století.

DALŠÍ AKCE:
15. 9.14 – 16,00	Dny evropského dědictví
Komentované prohlídky přiblíží letos stoletou budovu Galerie
umění Karlovy Vary a památky umístěné v přilehlém parku
(např. pomníky L. Beethovena, F. Schillera a B. Smetany,
Schwarzenbergův pamětní obelisk). Vstup volný.

interaktivní galerie becherova vila
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel: 606 928 844
otevírací doba: úterý - neděle 10-17 hodin
VÝSTAVY
Do 30. 9.
Jak se šijí filmové kostýmy
Expozice přiblíží historii i současnost kostýmního a rekvizitního
Fundusu Barrandov Studia a představí kostýmní originály,
dobové dokumenty i fotografie ze zákulisí známých filmů (např.
Amadeus, Nejkrásnější hádanka, Královská aféra, Ve stínu).
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je
prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti
vzniku vilové čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE:
8. 9.		 11 – 13,00
Výtvarná dílna k výstavě Jak se šijí filmové kostýmy
Prohlídka výstavy s výtvarnou dílnou Pavly Vargové inspirovanou českými filmovými pohádkami určená dětem i dospělým.
Vstupné 40 Kč; nutno rezervovat na vargova@galeriekvary.cz,
tel: 734 788 029.
20. 9.		 16.30 - 18.30
Výtvarná dílna - Výroba benátských škrabošek
Výtvarná dílna Pavly Vargové pro dospělé i děti inspirovaná
výstavou filmových kostýmů, jejíž komentovaná prohlídka
je součástí programu. Vstupné 80 Kč; nutno rezervovat na
vargova@galeriekvary.cz, tel: 734 788 029.
26. 9.		 16.30 - 18.30
Workshop Varvary Divišové - Akvarel v plenéru
Krajinářský workshop pořádaný tentokrát v zahradě Becherovy vily. Vstupné 60 Kč. Nutno rezervovat na e-mailu
vargova@galeriekvary.cz nebo tel: 734 788 029.

galerie & snooker kafé koule
Libušina 14 - Golf Clubu Imperiál Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694; snooker-galerie-koule.snadno.eu
Stálá prodejní expozice obrazů Evy Janákové
a Josefa Psohlavce. Otevřeno zpravidla na objednávku.

galerie duhová paleta
Sokolovská 35, Karlovy Vary
Tel.:723 481 513; www.zsazus.cz
Výstava: 5. 9. - 4. 10. Malá retrospektiva.
Autor: Jaroslav Vlasák.
Literární večer: 12. 9. 18,00 Osidlování západních Čech
Mgr. Jitka Blažková a studenti SŠ Trivis.

galerie atelier mirka
Moskevská 42, Karlovy Vary,
Tel.: 353 234 636; www.ateliermirka.cz
18. 9.		 17,00
IMITACE POLODRAHOKAMŮ z polymerových hmot. Tyrkysové
šperky.

AREÁL DVORANA – CVD s.r.o.
Chebská 73/48, Karlovy Vary
www.hedvikagabrielova.cz
19. 9.		Ivo Jahelka.

Vstupné 750 Kč.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA karlovy vary

o. s. dveře dokořán

SDRUŽENÍ OBĚTÍ NACISMU

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

U Ohře 19, Karlovy Vary, integrace lidí s postižením.
Tel.: 608 645 345, 603 107 099, 353 235 267; www.
dveredokoran.cz

8. 9.		Zájezd do Kovářské
Zájemci se mohou přihlásit každou středu od 9 – 11 hod.
v bývalé klubovně důchodců na Náměstí M. Horákové.

Program aktivizačních činností s podporou osobní
asistence:

svaz důchodců ČR KV, O.s.

Pondělí		 10.00-12.30 Práce na PC, čtení, vzdělávání
apod. (Krajská knihovna)
Úterý 		 10.00-12.30 Pracovně-výtvarná terapie v DDM
Čankovská
		15.00-16.30 Pohybová terapie Sportstudio Prima
Středa		 10.00-14.00 Pracovně-výtvarná terapie v DDM
(práce s keramikou)
Čtvrtek		 10.00-12.30 Pracovně-výtvarná terapie v DDM,
turistika, sportovní hry ap.
Pátek		 10.00-12.30 Společenská akce, plavání, sportovní činnost apod.

MO Úvalská 36, Karlovy Vary
Gudrun Jiravová, tel.: 723355673

19. 9.		 17,00	Filozofie dobrého žití
Přednášky Harryho Telesfora. Pro všechny příznivce zdravého
životního stylu.
26. 9.		 17,00	O Bangladéši
Cestovatelská přednáška Davida Švejnohy. Známý cestovatel
se podělí o své zážitky z této málo známé země.
4. 10.		 18.30	Autorské čtení
		Čte knihovnice Ludmila Křivancová ze své knižní prvotiny
Papiňák.
3. - 31. 10.		
HVĚZDNÉ NEBE
Výstava obrazů Harryho Telesfora v prostorách knihovny
na I.P.Pavlova. Vernisáž 3. 10. od 17h.
Vstup na akce je zdarma. Těšíme se na vás.
Knihovna pravidelně doplňuje fond o zajímavé knižní novinky.
NAVŠTIVTE NÁS. CENY JSOU MÍRNÉ, ZACHÁZENÍ VLÍDNÉ.
Najdete nás na facebooku!
Hlavní budova knihovny - otvírací doba:
Půjčovna a čítárna: po, út, čt, pá: 10-18 hod.
Dětské oddělení: po, út, čt: 13-18; st: 12-15; pá: 12-16
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,
Drahovice Vítězná 49,		
Růžový vrch Sedlecká 4,		
TuhniceWolkerova 1,		
VyhlídkaRaisova 4, 		
Stará Role Truhlářská 19, areál ZŠ,

Nová louka 23, Karlovy Vary
Tel.: 353 226 252-3; www.kvmuz.cz
Stálá expozice:
Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska
– charakteristická flóra a fauna, ukázky mineralogického
bohatství. Archeologické nálezy, osídlení regionu, počátky
měst a hornické činnosti v kraji. Historie a rozvoj lázeňského
města od 15. století po dnešek.
Do 23. 9.
Symfonie kabelek
Expozice přibližuje proměny nenápadného, ale důležitého
módního doplňku, jakým jsou kabelky, v průběhu staletí. Exponáty ze sbírek muzea doplní další z muzeí v Brně, Jablonci
a Pardubicích a ze soukromé sbírky.
5. 9.		 17,00
Přednáška: Půvab dámských společenských kabelek
Autorka výstavního projektu Ludmila Růženecká přiblíží
historii nezbytného dámského doplňku a jeho úlohu coby
společenské části večerní toalety.

radioklub ok1kvk
Sedlecká 5, Karlovy Vary
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.
Každý týden:
Po 16.00 Kroužek elektrotechniky – pro pokročilé
Út 16.00 Klub pro dospělé
St 16.00 Kroužek elektrotechniky
Čt 16.00 Kroužek elektrotechniky

krl° září 2012

Členové klubu se scházejí vždy druhé úterý v měsíci
po 18. hodině v zasedací místnosti Vodáren a kanalizací
a v Karlových Varech, konečná stanice autobusu č. 6 v Doubí.
Na programu je výměna zkušeností a vzájemná kritika fotografií, příprava výstav a soutěží.

KOSTEL SV. ANNY sedlec
tel.: 353 565 085
tel.: 353 226 346
tel.: 353 564 844
tel.: 353 227 747
tel.: 353 224 203
tel.: 353 562 715

Muzeum Karlovy Vary
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klub přátel fotografie kv

Otovická 59, Karlovy Vary
Tel.: 353 563 621; www.kostel-sv-anny.unas.cz
2. 9.19.00	Staropražské písně + něco navíc
Účinkují: Pěvecký sbor Bonbon Beroun, sbormistryně Bohumila Vokáčová. Program: staropražské písničky především
z pera známého pražského písničkáře Karla Hašlera, součástí
koncertu budou i swingové hity J. Ježka, J. Wericha a J.
Voskovce, aj. Vstupné dobrovolné.
23. 9.19.00	Tribute to Antonio Carlos Jobim
Účinkují: Milan Krajíc & M. K. Collectiv a Symfonický orchestr
KSO. Program: V programu zazní populární skladby legendárního skladatele a pianisty A. C. Jobima (Girl fom Ipanema,
Corcovado aj.) v originálním aranžmá Milana Krajíce pro
jazzový sextet a smyčcový orchestr. Vstupné dobrovolné.

regenerační centrum SRDÍČKO

8. 9.		 14,00
Taneční zábava nejen pro seniory
LH Thermal, kongresový sál. Vstupenky každé úterý od 9 - 11
hod. v klubovně Úvalská 36 nebo na místě před začátkem
zábavy.
20. 9.		Zájezd do Tábora a Sezimova Ústí
Cena zájezdu 300 Kč. Odjezd v 6,30 od Tržnice. Přihlášky
každé úterý od 9 - 11 hod.v kubovně v Úvalské 36.

křesťanská akademie KV
Kostelní 1, Karlovy Vary. Kontaktní osoba: Barbora Volfová
kr.akademie@volny.cz; http://akavar.atlasweb.cz
14. 9.		 19.00
Přednáška: O energiích v psychotronice
Přednášející: MUDr. Václav Vydra, odborný lékař ženských
nemocí a akupunktury. Místo konání: fara v Rybářích.

přehled bohoslužeb
Přehled nedělních bohoslužeb v Karlových Varech
www. cirkvekarlovyvary.cz
Armáda spásy - AS
Karlovy Vary, Jugoslávská 16
www.armadaspasy.cz
Bohoslužba - každou neděli od 9:30
Bratrská jednota baptistů - BJB
Karlovy Vary, Závodu Míru 42/112
www.karlovyvary.bjb.cz
Bohoslužba - každou neděli od 9:30-11:00 hod
Církev adventistů sedmého dne - CASD
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49
www.karlovyvary.casd.cz/
Bohoslužba - každou sobotu od 9:30

Varšavská 13, Karlovy Vary
www.regeneracnicentrum.cz

Církev československá husitská - CČSH
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
www.nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
Bohoslužba - každou neděli od 9:00 hod

KLUB ENERGY
Po – čt		 8,00–17,00
Pá		8,00–16,30
Bylinné preparáty, vitamíny, čaje, feng-shui, polodrahokamy.

Církev českobratrská evangelická - ČCE
Karlovy Vary, Zahradní 898/33
www.karlovy-vary.evangnet.cz
Bohoslužba – každou neděli od 9:15

4. 9.18:30		OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ DO NITRA
Meditace - Lýdie Potužáková.
			
24.–25. 9.	ZMĚŘTE SI SVÉ ZDRAVÍ „supertronikem“
Vlasta HUSÁROVÁ – léčitelka s mnohaletou praxí. Čas nutno
objednat.

Církev bratrská - CB
Karlovy Vary, Bulharská 29 A
www.cb.cz/karlovy.vary/
Bohoslužba - každou neděli od 9:30
Kurzy A L F A - každou středu od 7. 3. v 19,00h. Vstup volný.
Příležitost prozkoumat křesťanskou víru. Video a diskuse
v atmosféře neformálních setkání. Vstup volný.

PORADNY V KE
4., 11., 18., 25. 9.
14:00
- poradna, diagnostika, doporučení užívání preparátů –
M. Hrnková

společnost slepých
... A SLABOZRAKÝCH OBČANŮ
A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
Jana Pohanová, Okružní 13/648, Karlovy Vary
Tel.: 353 565 065, 728 617 629
12. 9.		 14,00
Diskuse na téma: Pobyt v Poděbradech
Kavárna Vojenské lázeňské léčebny Mlýnské nábřeží 7.

Křesťanské sbory - KSb
Karlovy Vary, Zahradní 898/33
www.krestsbor-kv.cz
Bohoslužba - každou neděli od 14:00
Římskokatolická církev - ŘKC
Farnost Karlovy Vary - Stará Role, Kostelní 341/1
www.farnoststararole.cz
Bohoslužba – každou neděli od 8:30
Farnost Povýšení sv. Kříže, Rybáře
Bohoslužba – každou neděli od 10:00
náměstí Svobody 217/2 u sv. Máří Magdalény
Bohoslužby – každou neděli od 8:30; 10:00; 18:00.
Řeckokatolická farnost v Karlových Varech
Ondřejský kaple, Ondřejská 2, 36001 Karlovy Vary
www.greekcatholickarlovyvary.eu
Bohoslužby - každou sobotu, neděli a svátek od 10:00 hod

· inzerce

SC-321282/02

ANGLIČTINA PRO DĚTI S RODILÝM MLUVČÍM (již 5. rok v kraji)
•
•
•
•

kurzy pro děti od 2 do 15 let
anglická dopolední školička (jednou či vícekrát v týdnu – 4 hod.)
anglická odpolední družina (2,5 hod.)
kurzy v mnoha MŠ, ZŠ, Gymnáziu a jazykových centrech
v Karlových Varech, Sokolově, Ostrově

KURZY PRO DOSPĚLÉ

(kombinace českého lektora a rodilého mluvčího)
info: jwitney@wattsenglish.com, 777 325 586
SC-310896/03

Wattsenglish K. Vary
Ondříčkova 34, Karlovy Vary
tel: 773 122 000
e-mail: k.vary@wattsenglish.com

Přehled kursů a přihlášky na www.wattsenglish.com
SC-311841/08

SC-311809/09

KLEMPÍŘSKÉ

A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
• DODÁVKA MATERIÁLU • MONTÁŽ OKEN
• PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE STŘECH
• MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ • MONTÁŽ KROVŮ
Po dohodě, střechy na splátky.
Vladislav Pilný | K. VARY–Dvory, 1. Máje 43
Tel./fax: 353 566 395, mobil: 603 845 919

SC-321519/01

SC-320160/02

19

· náš seriál

Růžový vrch z letadla od Karlových Varů

Starý a nový Růžový vrch
• Jak vznikl název Růžový vrch, se můžeme pouze domnívat: 1. Ranní a někdy i večerní červánky osvítí
občas vrch tak, že je z různých pohledů opravdu růžový. 2. Býval zde kdysi sad růží. 3. V remízkách rostly růžové keře a hlohy, které kvetly růžově.
Růžový vrch je výrazné návrší, viditelné ze všech příjezdových cest do Karlových Varů, leží na rozhraní
katastru Rybář a Bohatic. Německý název Rosenbühl se poprvé objevil roku 1713 a užíval se až do roku
1945. Po válce se pak definitivně ujal název Růžový vrch, někdy též i Růžový kopeček. Až do výstavby
Horního nádraží se zde rozprostíraly pastviny, louky a pole. Již na prvním vojenském mapování (2. polovina 18. století) se objevuje cesta, která tudy vedla z Karlových Varů do Sedlece (dnešní Sedlecká ulice).
V roce 1842 se na mapě stabilního katastru objevuje pěšina od Rybář do Bohatic (dnešní Klínovecká
a Krušnohorská). Roku 1818 byla opravena starší císařská silnice na Ostrov (dnešní Jáchymovská).

Mapa stabilního katastru 1842

P

očátek stálého osídlení je spojen až s výstavbou Horního nádraží roku 1869, kdy
byly postupně zastavěny ulice Sedlecká,
Buchenwaldská, Jáchymovská a dnes zaniklá
Opletalova. V Plešivecké stávala sběrna kovů,
hadrů a kostí firmy W. a S. Klein. V Buchen-
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Rok 1899 v popředí dnešní Šmeralova ulice, z Nákladní už se jezdilo viaduktem

waldské ulici vznikla továrna na výrobu lepenky
a velkosklady betonového zboží Augusta Rotsche.
Na Sedlecké ulici vedle vodojemu bývaly sklady
mezinárodní přepravní firmy Schöttner a Seidl.
Vodojem (1904) pro celé Rybáře byl zásobován vodou až ze vzdálené Odeře. Ještě před rokem 1900

se na Růžovém vrchu nalézaly dvě malé kaolínové
šachty (viz mapa). Ve 30. letech 20. století vzniklo
v místě dnešní školky hřiště 1. zdejšího českého
fotbalového klubu Slavia.

· zmizelé domy

Buchenwaldská ulice roku 1910, místo hostince Kaiser Josef II. je dnes parkoviště

Hřbitov byl založen roku 1885 a pohřbívalo se zde
do 30. 12. 1940. Definitivně však byl zrušen až
v polovině 60. let 20. století. Od 70. let se místu
říká Tajná louka, slangově Tajňák. Vedlejší kre-

Hřbitov kolem roku 1960

Na křižovatce Buchenwaldské a Plešivecké ulice, poslední dům je bývalá pekárna

matorium bylo dokončeno a slavnostně otevřeno
17. 12. 1933. Podle ústního podání tu prý bylo jako
první zkušebně spáleno uhynulé zvíře (prase).
Když se počátkem 90. let 20. století Tajňák měnil

na dětské hřiště, bylo vykopáno i několik starých
kostí. Proto se tou dobou říkalo, že tam straší.

Návrh krematoria od architekta Langhammera

Růžový vrch 1930

Do 2. světové války byl Růžový vrch krásnou
ukázkou úhledného předměstí. V bytech však často chyběl vodovod; záchody na patře obvykle společné pro 3 byty 1+1, kde žilo i více než 5 osob.
V roce 1936 byla založena zahrádkářská osada,
která se brzy proměnila v chudinskou kolonii (viz

mapa). Návrh územního plánu z roku 1940 už
nepočítal na Růžovém vrchu s Horním nádražím,
to mělo být posunuto do Bohatic; v místě školky a
dnešní Chomutovské ulice měla v budoucnu stát
nová správní čtvrť Karlových Varů.
Největší hrůzu přinesly americké nálety v dubnu

1945. Z budov se řinul mrtvolný zápach a v troskách ležely nevybuchlé bomby. Je ironií osudu,
že letci plně zasáhli chudinskou kolonii (dnes
cesta do Břízek).
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· zmizelé domy

Křižovatka Buchenwaldské a zaniklé Opletalovy
ulice po náletu Američanů

Obchod s potravinami v Opletalově ulici, dnes
v místě lékárna

Hostinec U Kubálků v Sedlecké ulici, dnes věžák

V roce 1946 byla většina vyhořelých a nebezpečných ruin odstřelena, němečtí obyvatelé
postupně odsunuti, zůstaly jen 2 německé rodiny.
Tehdy se ještě počítalo s výstavbou nové správní

čtvrti, a tak některé opravitelné domy už nebyly
zachráněny. Růžový vrch ožil novými obyvateli.
Firmy přešly do národních správ, život se navrátil
do normálních kolejí. Nejvzpomínanějším místem

té doby je hostinec Chicago nebo také U Kubálků,
sem hospodský Vejvoda lákal na kafe s rumem;
koupat se chodilo na Rádler (dnes zasypané plaviště popílku v Břízkách).

Růžový vrch od Ing. Arch. Miloše Vystyda ze Stavoprojektu Mariánské Lázně

Výstavba sídliště
Před bouráním staré zástavby se většina zdejších
původních obyvatel přestěhovala do Bohatic.
S výstavbou sídliště se začalo roku 1970, obvyklé
byly byty 2 a 3+1 se vší vybaveností. Věžáky byly

dokončeny roku 1984 a poslední domy v nové
Opletalově ulici roku 1986. Nejprve byla postavena východní část sídliště (1975) s obchodem,
sběrnou, stadionem Lokomotivy, školou s rozšířenou výukou sportu (1976) a školkou s jeslemi.

Školní bazén byl zprovozněn 1977 a tehdy už tam
pracoval jako správce pan Korbel, řečený Vodník,
památný človíček, kterého zná snad každý, kdo
zde někdy žil.

Nová Jáchymovská a Sedlecká ulice roku 1974

Rok 1975 – obchodní centrum roste

Domov důchodců ve výstavbě

V západní části vyrostlo obchodní centrum s nákupním střediskem Rozhled, restaurací Racek,
knihovnou a agitačním střediskem, poštou se

stánkem PNS, telefonní budka, kadeřnictví, sběrna šatstva a opravna obuvi. Do 90. let fungovala
v Buchenwaldské ulici pekárna. S novou výstav-

bou vznikly 4 nové ulice (Chomutovská, Ostrovská,
Kamyšlovská, Opletalova) a jedna zanikla (původní
ulice Opletalova). V každé ulici bylo dětské hřiště.
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Pohled do Ostrovské ulice roku 1976

Základní škola Růžový vrch

Po roce 1989 se přejmenovala ulice Kamyšlovská
na Krušnohorskou. Ze ZŠ Klementa Gottwalda se
stala ZŠ Růžový vrch, přibyla specializace na hokej. Po výstavbě sídliště si děti chodívaly hrát do
Břízek a do Hájku (pod krematoriem) na trubky

Vřesovodu. Starší mládež se bavila pod Rackem
nebo v místě zvaném U zdi na Tajňáku.
V současnosti zde žije zde okolo 3500 obyvatel. Takřka všechny domy byly v nedávné době
zatepleny – sídliště hraje pestrými barvami.

U fotbalového hřiště Lokomotivy a na Tajňáku byla
v posledních letech upravena nová hřiště pro děti.

Březen 1984 – dokončené věžáky

Racek s kultovním podchodem 1982

Vzpomínka…

Růžový vrch od severu
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Autor: Libor Huml; snímky: archiv autora, Vladislav
Jáchymovský, František Weber, Zdeněk Štěpař.

· městská policie

Senior akademie začíná třetí rok S hady

se roztrhl pytel
Hned dva případy nalezení hada řešili v posledním týdnu strážníci karlovarské městské policie.
První případ se odehrál 26. července, kdy
operační středisko obdrželo oznámení občana
z ulice Šikmá, že na zahradě nalezl a rovnou
odchytl nějakého exotického hada. Následně bylo
zjištěno, že jde o cca 3–4letý exemplář krajty
královské. Dle vyjádření chovatele, který se nalezence ujal, bylo zvíře v dost špatném zdravotním
stavu a muselo se venku pohybovat již delší
dobu. Druhý případ se odehrál 30. 7. Na tísňovou
linku městské policie volala rozrušená žena
z Krymské ulice, že má v bytě neznámého hada.
Jednalo se o neškodnou korálovku, která unikla
chovateli bydlícímu ve stejném domě. Chovatel
nebyl doma, ale hada odchytil jeho kamarád,
který uprchlíka uložil zpět do terária a zabezpečil
proti dalšímu úniku.

Ukončení studia je zakončeno slavnostním předáváním certifikátů absolventům

P

o ukončení druhého ročníku otevírá město
Karlovy Vary ve spolupráci s městskou
policií ve středu 19. září 2012 třetí ročník
Senior akademie. První a druhý ročník úspěšně
dokončilo více než sedmdesát absolventů.
Senior akademie je rozsáhlý vzdělávací cyklus,
který je svou strukturou vyučovacích předmětů
orientován na seniora jako možnou oběť protiprávního nebo nemravného jednání, tedy na získávání
informací, znalostí a dovedností, které jsou důležité pro bezpečný život ve společnosti.
Intenzivní studijní program potrvá od září do
května příštího roku. V průběhu devíti studijních
měsíců absolvují posluchači cyklus odborných
přednášek a poznávacích exkurzí. V nabídce jsou

Představujeme
strážníky města

Jméno: Pavel Dawidko
Zařazení: prevence, výpomoc PCO
Záliby: rodina, jídlo, cyklistika, běh
Kontakt: p.dawidko@mpkv.cz

i volitelné kurzy pro praktický nácvik některých
specifických znalostí a dovedností. Celý vzdělávací
program je dotovaný Statutárním městem Karlovy
Vary a Městskou policií Karlovy Vary.
Akademie je pro všechny uchazeče zdarma.
Přihlášky do třetího ročníku jsou volně ke stažení
na internetových stránkách Městské policie Karlovy Vary www.mpkv.cz anebo je možné si je vyzvednout přímo na městské policii, ul. Moskevská
34, Karlovy Vary nebo ve Staré Roli v Lidovém
domě ul. Školní 7.
Vyplněné přihlášky je nutné zaslat nebo zanést
do středy 5. 9. 2012 na Městskou policii Karlovy
Vary, ul. Moskevská 34. Podrobnější informace
obdržíte na telefonním čísle 725 531 601.

Mladiství utíkali
s vodkou v ruce,
segway byl rychlejší
Segway se opravdu vyplácí. Strážníci kontrolující
Dvořákovy sady na těchto osobních transportérech si všimli skupinky osob. Všichni působili
dojmem mladistvých. Strážníci zamířili k nim,
a co se nestalo? Skupinka se dala na útěk.
„Hlídce se podařilo dva z nich zadržet. Zjistili,
že u sebe mají láhev vodky,“ řekl zástupce
velitele městské policie Jan Trojáček. Pod vlivem
alkoholu ale tito mladiství nebyli. „Hlídka se mladistvých zeptala, kde k alkoholu přišli. Řekli, že
jim vodku prodala obsluha večerky ve Varšavské
ulici,“ uvedl Trojáček. Chlapec s dívkou souhlasili
s tím, že strážníky doprovodí do oné prodejny.
„Obsluha prodejny se přiznala, že jim alkohol
skutečně prodala,“ dodal zástupce velitele.
Prodavačka od strážníků dostala pokutu ve výši
jednoho tisíce korun. Příště si dá nejspíš pozor,
komu alkohol prodá a komu ne.

Strážníci
se koupat nemuseli
V nočních hodinách jednoho z červencových
víkendů si strážníci Městské policie Karlovy Vary
při průjezdu přes Chebský most všimli za zábradlím muže, který nepůsobil dojmem turisty
kochajícího se krásami našeho města. Okamžitě
zastavili, a čím více se blížili k muži, klesal tento
v kolenou s tím, že skočí. Naštěstí strážníci byli
rychlejší, muže pevně uchopili a společnými silami přetáhli přes zábradlí zpět do bezpečí. Muž
se strážníky nekomunikoval a působil zmateným
dojmem. V tu dobu na místo dojela i přivolaná
hlídka PČR, která si záležitost na místě převzala
a následně muže předala do péče zdravotníků
z důvodu jeho psychického stavu.

Alkohol za volantem
častým prohřeškem
Když strážníci prováděli kontrolu ve Staré Roli
v ulici Závodu míru, viděli odjíždět od místní
benzinky auto osvětlené pouze světly do mlhy.
„Strážníci se vydali za vozidlem a zastavili
jej na Svobodově ulici,“ řekl zástupce velitele
městské policie Jan Trojáček. Hlídka řidiče
vyzvala k prokázání totožnosti. Zjistila, že se
jedná o třiadvacetiletého muže z Karlových
Varů. Strážníci ale při jednání s řidičem cítili
z jeho dechu alkohol. Zeptali se tedy, zda před
jízdou nějaký požil. Řidiči nezbylo nic jiného
než se přiznat. „Řekl, že vypil tři piva a že musí
odvézt kamarádku domů,“ uvedl Trojáček. Řidič
při orientační dechové zkoušce, kterou již prováděli přivolaní příslušníci Policie ČR, nadýchal
0,79 promile alkoholu.
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· kulturní tip/inzerce

Festival Dvořákův karlovarský
podzim zahájí novou sezonu KSO

S

ymfonie č. 9 e moll Z nového světa Antonína Dvořáka bude prvním dílem, které
zazní v nové, již 178. sezoně Karlovarského symfonického orchestru (KSO), a současně
tak Novosvětská zahájí 54. ročník festivalu
Dvořákův karlovarský podzim, nejstarší hudební
festival ve městě.
Festival nabídne ve čtyřech symfonických
koncertech vynikající a zásadní díla Antonína
Dvořáka, jednoho z nejvýznamnějších hudebních
skladatelů všech dob a světově nejproslulejšího
a nejhranějšího českého skladatele vůbec. Spolu
s KSO vystoupí hvězdní sólisté světové úrovně houslista Ivan Ženatý a violoncellista Jiří Bárta.
V zahajovacím koncertě se představí rovněž
klavírista Radim Vojíř.
Dvořák je také jedním z nejhranějších autorů
v dramaturgii Karlovarského symfonického
orchestru. Karlovy Vary navštívil hned několikrát,
setkal se tu s vídeňským kritikem Eduardem
Hanslickem, nakladatelem Fritzem Simrockem
a dirigentem Augustem Labickým, zakladatelem KSO, který se zasloužil o časté karlovarské uvádění Dvořákových skladeb. Při první
návštěvě Antonína Dvořáka v roce 1879 zazněl
ve světových lázních jeho Slavnostní pochod
adalší skladby následovaly. A ve vřídelním městě

se rovněž odehrála kontinentální premiéra
symfonie Z Nového světa – 20. července 1894
v Poštovním dvoře.
Dramaturgie Dvořákova podzimu je skvostným
začátkem nové sezony karlovarských symfoniků,
která nabídne řadu zajímavých dramaturgických
počinů - nejvýznamnějších děl ruské a německé hudební literatury, díla francouzské hudby,
uvedením Ptáka Ohniváka připomene orchestr
významné výročí Igora Stravinského, hlavní
dominantou pak budou hudební oslavy výročí Richarda Wagnera a Johannese Brahmse. Součástí
pestré dramaturgie jsou i multižánrové koncerty, reprezentované především díly skladatele,
klavíristy a dirigenta Kryštofa Marka a projektem
Nosferatu - Symfonie (za) šera s hudbou karlovarského skladatele Karla Šimandla. Program
54. Dvořákova karlovarského podzimu naleznete
v Kulturním servisu.

Karlovarské kulturní
léto pokračuje i v září
Prodloužené kulturní léto nabídne zajímavý
program také na začátku podzimu. V září pokračují odpolední koncerty v Sadové kolonádě
a za hudbou mohou lidé vyrazit i do areálu
Rolava. Pro malé i velké je připraveno Loučení
s létem v Letním kině.
1. 9.
15,00
Odpolední koncerty v Sadové kolonádě
2. 9.
16,00
Loučení s létem v Letním kině – koncerty:
Megaphone (cross-over funk), The Spankers
(ska, latino music, funk, reggae), Shoe Cut
(sweetnoise-phunk), Gang ala Basta (trip-hop)
6. 9.
Greyhound, Beat Club 68 – volnočasový areál
Rolava
22. 9.
15,00
Odpolední koncerty v Sadové kolonádě

inzerce

Statutární město Karlovy Vary
ve spolupráci s Karlovarským
městským divadlem
a agenturou Harlekýn
pořádá ke Dni seniorů
představení

John Patrick: MANŽEL PRO OPALU
Pátek 5. října 2012, 19:30
Vstupné 50,- Kč
Předprodej vstupenek v pokladně Karlovarského městského divadla
a Infocentra města Karlovy Vary – Terminál Dolního nádraží.
Komedie o dobrých duších a špatných strašidlech,
které svedl dohromady jeden inzerát.
Opala „hledá“ manžela nikoliv pro sebe, ale pro svou přítelkyni
Růženku. Odepíše na velmi přitažlivý inzerát a ženich se skutečně
dostaví. Pětadevadesátiletý bývalý kapitán Mooney, který utekl
z domova pro přestárlé. Opala mu poskytne přístřeší a pomůže
vypálit rybník chamtivým příbuzným.
Opala je plná nezdolného optimismu, překypující láskou k lidem
a hlavně snahy činit je všechny šťastnými. Nikoliv peníze, ale víra
v dobré vlastnosti člověka proměňovaná ve skutky dělá každého z nás
nejšťastnějším. Nikdo nemůže být přece tak zlý, aby se nedal napravit.
Slavný autor dokonale ovládal své řemeslo, byl skutečným mistrem
duchaplných dialogů. Přesně věděl, co komedie potřebuje, co spolehlivě
dokáže u diváků vyvolat slzy smíchu a dojetí.
Na bolesti života a světa nasadil svou Opalou lék nejúčinnější.
Hrají: Lubomír Lipský, Květa Fialová,
Naďa Konvalinková, Blanka Lormanová,
Čestmír Gebouský / David Vejražka
Režie: Jan Pecha
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· sport
turistika

FOTBAL

vodáctví
Klub vodáků Karlovy Vary TJ, o.s.
Ředitel závodu: František Košina –
731 244 436
www.klubvodaku.cz

Odbor KČT TJ Slovan Karlovy Vary
RNDr. František Wohlmuth,
Tel.: 603 209 270; fjw@volny.cz
www.turiste.webpark.cz
1. 9.		
			
8. 9.		
			
15. 9.		
			
22. 9.		
27. 9.		
			

Do Českého středohoří Švestkovým vlakem
– Velemín
Liberec – Dny evropského kulturního dědictví
(2 dny)
Kde se těžil mramor v Praze
– Slivenci aneb Co je Cikánka?
Rájeckým údolím na vrchol Špičáku.
Podzimní expedice na Slovinsko – Julské Alpy
(do 7.10.2012)

plavání
KONTAKT bB
Středisko Karlovy Vary,
Smetanovy sady 1
Štěpánka Řehořková;
mob: 724 219 096; Tomáš Černý;
mob: 602 774 842
e-mail: karlovy.vary@kontaktbb.cz
Výuka základního plavání v období září – prosinec
2012 začíná 27. 9. v 15,00 - dále každý čtvrtek v bazénu
v Alžbětiných Lázních. Zápis dne 18. 9. od 16:00 – 17:30.
Výuka je určena:
• rodičům s dětmi od 2 do 4 let, od 15:00 – 15:45
/15:45 – 16:30
• samostatným dětem od 5 let, od 15:00 - 16:30
Děti jsou rozděleny podle úrovně osvojených plaveckých
dovedností do jednotlivých skupin.

TENIS
Tenisový Klub Lokomotiva Karlovy Vary
Areál TK Lokomotiva K. Vary – Tuhnice
Tel.: 608 344 653

Tenisová školička 2012
PODZIM 30. 8.–28. 9.

basketbal
BK Lokomotiva Karlovy Vary
Jízdárenská 1, Karlovy Vary
http://bklokokv.webnode.cz

Liga starších žákyň U15
15. 9.		 BK DE Prosek – BK Loko Karlovy Vary
Liga starších žákyň U15
16. 9.		 Sadská – BK Loko Karlovy Vary
Ženská basketbalová liga
26. 9. 		 BK Loko Karlovy Vary
			 - BK Czech Coal Aldast Strakonice
29. 9.
Ženská basketbalová liga
ZVVZ USK Praha- BK Loko Karlovy Vary
Extraliga U19
ZVVZ USK Praha – BK Loko Karlovy Vary
Liga starších žákyň U15
BK Loko Karlovy Vary – Basket Slovanka
30. 9.
Extraliga U19
Kara Trutnov – BK Loko Karlovy Vary
Liga U15
BK Loko Karlovy Vary – TJ Sokol Kladno

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA - MUŽI
HŘIŠTĚ DVORY
2. 9-10:30 1.FC K.Vary – SK Převýšov
12. 9.17:00 1.FC K.Vary – Jiskra Domažlice
16. 9.10:30 1.FC K.Vary – FC Písek
30. 9.10:30 1.FC K. Vary – SK Horní Měcholupy
ČESKÁ LIGA STARŠÍHO DOROSTU U19
HŘIŠTĚ BŘEZOVÁ
1. 9.10:00 1.FC K.Vary – FC Rokycany
15. 9.10:00 1.FC K. Vary – SKP České Budějovice
29. 9.10:00 1.FC K. Vary – FK Baník Most
ČESKÁ LIGA MLADŠÍHO DOROSTU U17/16
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
8. 9.10:00/12:15
1.FC K.Vary – SK Kladno
22. 9.10:00/12:15
1.FC K.Vary – FK Viktoria Žižkov
ČESKÁ LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ U15/14
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
1. 9.10:00/11:45
1.FC K.Vary – FK Baník Most
15. 9.10:00/11:45
1.FC K.Vary – JUNIOR Děčín
29. 9.11:00/13:15
1.FC K. Vary – FAŠV Varnsdorf
ČESKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ U13/12
HŘIŠTĚ DVORY
8. 9.13:00/14:45
1.FC K.Vary – FK Baník Sokolov
22. 9.13:00/14:45
1.FC K.Vary – FK DUKLA Praha
II. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA ŽEN
HŘIŠTĚ DALOVICE
2. 9.14:00 1.FC K.Vary – FK Baumit Jablonec
16. 9.14:00 1.FC K.Vary – 1. FK Příbram
30. 9.14:00 1.FC K.Vary – AC Uragán Ústí n/L

15. 9. Pyranha cup – Český pohár vodáků Teplá 2012
Start závodu je v 11:00 na Březové u Střelnice a cíl
u mostu u hlavní pošty v K. Varech.
Trať je dlouhá 7,5 km a účastníci budou rozděleni
do několika kategorií.
Začátek prezentace je v 8:30 a startovné je 50 Kč.
Více na výše uvedených kontaktech.

CVIČENÍ
TJ Slovan Karlovy Vary
Dr.Davida Bechera 1009 / 18, Karlovy Vary

Oddíl / Vedoucí / Místo / Den / Hodina /
Zahájení / Zápis / Poplatek
Rodiče s dětmi / Jindrová / ZŠ Poštovní / Po / 17-18 /
17. 9. / 10. 9. / 650,Předškolní / Štěpánková ml. / ZŠ Poštovní / Po / 18-19 /
17. 9. / 10. 9. / 500,Ml. žactvo / Gigal / ZŠ Poštovní / Po / 16-17 /
17. 9. / 17. 9. / 500,Žákyně / Prchalová, Kadeřábková / ZŠ Dukla / Po, Čt /
17.30-19 / 17. 9. / 17. 9. / 550,Ženy I / Jindrová / ZŠ Dukla / Po, Čt / 19-20 /
17. 9. / 17. 9. / 600,- Ž, 400,- D

jóga
Klasická jóga
Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
Tel.: 731 100 170
www.klasicka-joga.cz
Každé ÚTERÝ
18:30
v tělocvičně ZŠ Svahová 24-26, Karlovy Vary
Každý ČTVRTEK
18:30
v tělocvičně ZŠ Svahová 24-26, Karlovy Vary

Ženy II / Látová / ZŠ Dukla / Út / 19.30-21 /
18. 9. / 18. 9. / 600,- Ž, 400,- D
Ženy III / Píšová, Vondrášová / Pedagogická škola / St /
20-21 / 5. 9. / 5. 9. / 600,- Ž, 400,- D
Starší ženy / Krausová / Pedagogická škola / St / 19-20 /
5. 9. / 5. 9. / 600,- Ž, 400,- D
Jóga I / Kodlová / ZŠ Dukla / Út / 16,30-18 /
18. 9. / 18. 9. / 600,- Ž, 400,- D

Individuální JÓGA dle dohody
Centrum klasické jógy, Bělehradská

Jóga II / Jungwirtová / ZŠ Dukla / Út / 18-19.30 /
18. 9. / 18. 9. / 600,- Ž, 400,- D

Ajurvéda a Tantra dle dohody
Centrum klasické jógy, Bělehradská
Více informací na www.klasicka-joga.cz.

Jóga III / Jungwirtová / ZŠ Dukla / Čt / 16.30-18 /
20. 9. / 20. 9. / 600,- Ž, 400,- D

SNOOKER
Galerie & Snooker kafé Koule
Libušina 14
Golf Clubu Imperiál Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694;
snooker-galerie-koule.snadno.eu
Pravidelný trénink se koná každou neděli
od 13 do 15 h.
Otevřeno zpravidla na objednávku. 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.

Jóga IV / Prödis / ZŠ Dukla / Čt / 18-19.30 /
20. 9. / 20. 9. / 600,- Ž, 400,- D
Mladší muži / Trnka / ZŠ Poštovní / St / 18-19 /
19. 9. / 19. 9. / 600,- M, 400,- D
Starší muži / Tišer / ZŠ Poštovní / St / 19-20 /
19. 9. / 19. 9. / 600,- M, 400,- D
Pravidelné cvičení žákyň:
Po a čt: 17,30–19,00 ZŠ Dukla
Zahájení cvičení: 17. 9.
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· partnerské město

Partnerská města slaví
dvacet let spolupráce
• Počátkem letošního roku pozvali představitelé partnerského města
v Japonsku, lázní Kustasu, k návštěvě své kolegy z Karlových Varů,
a to při nejslavnostnější každoroční příležitosti v jejich městě, Slavností pramenů. Pozvání učinili u příležitosti 20. výročí partnerské
spolupráce mezi oběma městy. Partnerská dohoda byla slavnostně
podepsána v roce 1992 a reflektuje společné rysy obou lázeňských
měst, které už v devatenáctém století odhalil a odborně popsal německý lékař ve službách japonského císaře Dr. Erwin Bälz.

K

usatsu je nejpopulárnější lázeňské
město Japonska. Leží v nadmořské výšce
1200 metrů, je obklopeno horami sopečného původu Shirane (2160 m, má pod vrcholem
sirnaté a silně kyselé kráterové jezero Yugama),
Motoshirane (2171 m) a Tengu (1385 m). Město má
7500 obyvatel, většina z nich pracuje v cestovním
ruchu a lázeňství. Ve městě a jeho okolí vyvěrá přes
100 horkých pramenů (zvaných „onsen“) s vysokým obsahem síry a silně kyselou reakcí, hlavní
pramen Yubatake dosahuje teploty přes 80° C
a sousední Netsu-no-yu 54° C.

Slavnosti pramenů - Onsen kanša macuri

Centrální náměstí osmitisícového městečka tvoří
z velké části právě prameniště horkého sirného
pramene Yubatake s vydatností 4000 litrů za
minutu, který je soustavou dřevěných koryt chlazen
a rozváděn do přilehlých hotelů a sanatorií, kde
slouží k léčebným koupelím. Horké prameny
v Kusatsu dohromady každou minutu chrlí 34 000
litrů sirné vody. Jsou velmi kyselé, mají ph 2, což
v praxi znamená, že lidi v krátkodobém kontaktu
léčí, ale železná tyč se v nich během 10 dnů nemilosrdně rozpustí. Aby vodní toky v údolí nebyly kvůli
kyselosti mrtvými vodami, veškeré prameny jsou
svedeny do úpravny, kde se do nich denně nasype
50 tun mletého vápence k jejich neutralizaci. Zdrojem léčivých vod je místní vulkanicky aktivní oblast
s činnými sopkami v okolí, všudypřítomné sirné
páry a odér dotváří velmi specifickou atmosféru
místa. Horké prameny neslouží jen k léčbě, jsou
jimi vytápěny veřejné budovy a školy, ulice v centru
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města mají podlahové topení, což užitečné zejména
při přívalech sněhu v zimním období.
Spolupráci Karlových Varů a japonského Kusatsu
dokumentuje například i známá zenová zahrada,
kterou instalovali japonští mistři v městském parku
mezi hotelem Richmond a Poštovním Dvorem
v roce 1998.

Dojmy a přijetí
Dvoučlennou delegaci Karlových Varů ve složení
primátor Petr Kulhánek – náměstek primátora Jiří
Klsák přivítal starosta Kusatsu Nobutada Kuroiwe
s předsedou městské rady, kteří hosty uvedli
na slavnostní večeři pořádanou k 20. výročí partnerské spolupráce za účasti členů městské rady
a významných osobností města. Řada z nich byla
stále plna vzpomínek na Karlovy Vary, které již v
minulosti navštívili, a vyjádřili svůj obdiv městu, jež
berou jako svůj vzor prestižního světové lázeňské
destinace.
Druhý den dopoledne následoval slavnostní podpisový akt v budově radnice na jednání městské rady.
Během něj byla oboustranně stvrzena deklarace
o spolupráci mezi oběma městy pro další období.
Představitelé Karlových Varů si museli během své
návštěvy zvyknout na určité kulturní odlišnosti.
„Japonci neříkají ne, to je neslušné. Nepodají vám
první ruku, ke společenskému pozdravu slouží
úklon. Vždy chtějí vyjít vstříc, i když třeba neví jak.
Nikdy nepřiznají, že vám nerozumí, to poznáte až
vy podle jejich úklon a zpěvných zvuků vyjadřující
směsici souhlasu a údivu. Jsou vždy velmi uctiví,
pokorní a dech bere jejich disciplína. Pravda, bez
ní by se v metru a ulicích asi ušlapali,“ komentuje
primátor.
Kusatsu se celý den chystalo na nejvýznamnější událost roku – oslavu pramenů, kdy večer
sestupuje z hor k prameništi bohyně pramenů, aby
požehnala léčebné síle místních horkých vod. V
rámci kulturních daností Japonska se jedná o podobně slavnostní okamžik, jako jsou karlovarská
zahájení lázeňské sezony. V příštím roce by Karlovy
Vary měla navštívit početná skupina návštěvníků
z Kusatsu, složená ze členů městské rady a lázeňských odborníků.

Návštěvu z partnerského města přivítali i bubeníci

Lázně Kusatsu
Podle legend bylo místo s horkými prameny
objeveno princem Yamatotokeru nebo horskými
mnichy Yamabuši ve druhém století našeho
letopočtu. První vládnoucí šógun Minamoto
Yoritomo, zakladatel slávy samurajů, kteří město
později hojně vyhledávali, zde měl v roce 1193
nechat postavit první palác. První písemné
záznamy se pak týkají stavby Kósendži (Chrám
světla pramenů) v roce 1200. Raketový vzestup
a modernizaci města přinesla polovina devatenáctého století, ale v roce 1869 město vyhořelo
do základů. Po jeho obnově přestalo být pouze
sezonním místem, zdejší obyvatelé se přestali
na zimu stěhovat do údolí a usídlili se v horách
natrvalo. V roce 1876 začal lázně v Kusatsu
studovat německý lékař a poradce japonského
císaře Dr. Erwin Bälz, který je přirovnal ke Karlovým Varům. Lázeňské město vstoupilo do své
zlaté éry.
Kusatsu ale nejsou jen lázně, město je součástí
„japonských Alp“ a kolébkou japonského lyžařství. Lyžařský klub zde vznikl v roce 1914,
v roce 1948 tu byl spuštěn první lyžařský vlek
v Japonsku, dodnes je město vyhledávaným
střediskem zimních sportů. Z Kusatsu pochází
také olympijský vítěz Kendži Ogiwara, který
získal s japonským týmem zlatou olympijskou
medaili v severské kombinaci v Albertville (1992)
a v Lillehammeru (1994). Se svým dvojčetem
Cugiharu zvítězil také na mistrovství světa v
Thunder Bay v Ontariu (1995). Nedaleko Kusatsu, asi 60 km západně přes vrchol Shirane, leží
Nagano, proslulé dějiště zimní olympiády 1998.

· křížovk a/kontakty

Křížovka o cenu

Odpovědi zašlete do 15. 9. 2012 e-mailem na: soutez.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, 360 01, Moskevská 21,
tiskové odd. a označte SOUTĚŽ KRL. Na vylosovaného výherce čeká nové vydání klasické knihy, kterou vydalo nakladatelství F341.
Tajenka srpnové křížovky byla odpovědí na otázku: Co řekla Susan Sarandonová 6. 7. po příjezdu do Karlových Varů? Tajenkou a správnou odpovědí bylo:
Jsem ráda, že jsem tu. Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali paní Evu Cibulkovou, T.G. Masaryka 15, Karlovy Vary. Odměnou pro výherkyni jsou dvě
vstupenky na kulturní představení. Blahopřejeme.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odbor strategií a dotací
Ing. Tomáš Sýkora
353 118 161, Moskevská 21
t.sykora@mmkv.cz

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

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

Odbor právní
Mgr. Lucie Fraňková
353 118 227, Moskevská 21
l.frankova@mmkv.cz

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

Úřad územního plánování
a stavební úřad
Iva Heliksová
353 118 516, U Spořitelny 2
i.heliksova@mmkv.cz

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

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

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

359 010 406

» Péče o vodovody
a kanalizace
» Inspekce a rekonstrukce
přípojek
» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba

ROP Severozápad:
Systém hodnocení projektů se změní
Systém hodnocení projektů podaných do Regionálního
operačního programu Severozápad se změní. Výbor Regionální
rady, který program řídí, rozhodl na svém srpnovém jednání
o jeho úpravě. „V návaznosti na připomínky ministerstev financí
a pro místní rozvoj a provedený audit, který zadala Evropská
komise, jsme rozhodli o změně v systému hodnocení projektů.
Bude zrušena třetí fáze hodnocení, ve které projekty posuzovala
hodnotící komise. Zároveň s tím dojde k úpravě bodové váhy
první a druhé fáze hodnocení,“ uvedl předseda Regionální rady
Jaroslav Komínek. Změny v systému hodnocení projektu, které
byly připraveny ve spolupráci s ministerstvy, musí ještě schválit
Monitorovací výbor operačního programu a k odsouhlasení
budou předloženy také Evropské komisi.
Původní třífázový systém hodnocení projektů byl na začátku
fungování operačního programu schválen jak národními orgány,
tak i Bruselem. V auditu mu byla ale následně vytýkána vysoká
míra subjektivity. „Zrušením třetí fáze hodnocení i dalšími
kroky se snažíme maximálně vyjít vstříc požadavkům, kterými
ministerstva i Brusel podmiňují obnovení činnosti operačního
programu Severozápad. Pokračování v proplácení u dokončených
projektů považuji za prioritní, protože problémy, které zastavené
platby mohou způsobit městům a obcím jsou pro mnoho z nich
skoro likvidační,“ řekl předseda Regionální rady.
Regionální operační program Severozápad podporuje projekty
realizované na území Ústeckého a Karlovarského kraje. Díky
dotacím poskytnutým z tohoto programu jsou modernizovány
školy, domovy důchodců, revitalizována centra měst a obcí
nebo budována nová sportoviště a cyklostezky.

Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a. s.
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PRŮMĚRNÝ MĚSÍČNÍ

Taneční
kurzy
PODZIM 2012
dospělí
mládež
INFO: TANEČNÍ ŠKOLA

BEST
www.bestdance.cz

tel.: 602 127 788

SC-321426/01

25000 výtisků zdarma
do schránek
Příští vydání 29. října,
uzávěrka 12. října 2012
Pro detailní kalkulaci,
objednávku nebo rezervaci
kontaktujte naše inzertní
oddělení:
Karlovarské RADNIČNÍ LISTY

Tel.: 776 431 879,
606 792 475
E-mail:
karlovy.vary@ceskydomov.cz

ÚBYTEK VÁHY 6 KG

, Loket,
Karlovy Vary, Sokolov, Ostrov, Chodov
Cheb a okolí
Mariánské Lázně, Františkovy Lázně,

V případě Vašeho
V
zájmu nám volejte na čísla:

777 654 017

nebo pište na info@mojekrabicka.cz

Dluhy vám nedají spát?

SC-321484/01

Osobní bankrot je řešením.
Bezplatná konzultace. Přijedeme až
k vám. Kompletní servis zpracování
a podání, znalecký posudek.

www.oddluzenikv.cz

tel.: 605 857 493

Prodej, výkup, opravy
pianin a klavírů

U Koupaliště 1, Karlovy Vary
Tel.: 603 157 679
www.forteklavir.cz SC-321454/01

Soukromá výuka

angličtiny

Tel.: 608 709 188
Mánesova 5 pavel@zonetrek.com
Karlovy Vary www.zonetrek.com

SC-321455/01
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SC-320969/20

ROP Severozápad se podílel i na modernizaci karlovarského letiště.

SC-321478/01
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Pohledávky
vymáhání, výkup, prodej

Půjčky
proti zástavě nemovitosti

Komplexní služby
pod jednou střechou.

Insolvence
R istorante Piz z er ia Ven ez ia
Zahradní 60/43, 360 01, Karlovy Vary
Naproti hotelu Thermal. Otevřeno denně: 11.00 - 23.00 hod

Tel: 353 229 721, www.venezia-pizzeria.cz

oddlužování, osobní bankrot

Reality, Dražby
výkup, prodej

Tel.: 353 549 137
Mobil: 608 887 988
www.avalfinancial.cz
Dr. Davida Bechera 888/4
360 01 Karlovy Vary

SC-321457/01

SC-311921/08

SC-301886/22

DE NNĚ ROZV OZ PI Z Z Y A JÍ D E L
Od 11.00 - 23.00 hod, obejdnávejte na 353 229 721

SC-321395/01

SC-320104/03

