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CENU RÁDI SDĚLÍME OSOBNĚ

č.zakázky: 2012103

č.zakázky: 2012009

č.zakázky:  2012105

č.zakázky: 2012094

č.zakázky: 2012084 č.zakázky: 2012091 č.zakázky: 2012090

č.zakázky: 2012063

č.zakázky: 2012037

č.zakázky: 2012097

č.zakázky: 2012020

cena: 3.950.000,- Kč

cena: 795.000,- Kč

cena: 1.500.000,- Kč

cena: 750.000,-Kčcena: 860.000,-Kč

cena: 2.100.000,- Kč cena: 495.000,- Kč

cena: 599.000,- Kč

Okouzlující, nákladně zrekonstruovaný 
dům, s pozemkem a samostatnou garáží, 
vhodný jak k trvalému bydlení tak k rekreaci 
v horském městečku. Zařízený stylovým 
nábytkem, ihned volný.

Prodej rekreační chaty s vlastním pozemkem 
na romantickém místě u řeky. Chata je 
celkově ve velice dobrém stavu. Užitná 
plocha 83 m2, pozemek 172 m2 .

Prodej zrenovovaného bytu o vel.1+1 v 
domě se dvěma výtahy, v 7.patře panel.
domu, s orientací na západ. Velká kuchyňská 
linka na míru se spotřebiči v ceně.  41 m2.

Dům s garáží a se zahradou s ovocnými 
stromy, 15 min jízdy do K.Varů. Je 
jednopodlažní s obytným podkrovím a 
půdou a  je z větší části podsklepen. Pozemek 
1219 m2, užitná plocha domu 189 m2.

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.  

Pronájem zařízené autodílny pro kamiony 
a nákl.auta. Objekt je tvořen motorárnou, 
návěsnou halou, dílnou a kanceláří se 
sociálním zařízením. Nemovitost je ve 
výborném stavu, pod oplocením. 

Zděný zateplený objekt tvořený jednou 
prostornou skladovací halou, kanceláří (s 
nábytkem) a sociálním zařízením. V hale 
jsou regály na uskladnění drobného zboží či 
materiálu. Objekt je ve výborném stavu.

3+kk s balkonem v cihl.domě v centru, 
1.patro, po rekonstrukci. V r.2005 
byla pořízena nová kuchyňská linka s 
vestavěnými elektrospotřebiči (myčka, 
trouba, mikrovlnka) – vše v ceně. 88 m2

Prodej stylového domu - hospodářského 
stavení ve vynikajícím stavu s velkou zahradou. 
11 km od Karlových Varů, 3 km od golfového 
hřiště. Patrový dům vel.5+kk a přilehlou 
stodolou, jenž byla upravena pro ustájení koní.

Garsonka po rekonstrukci v panel.domě s 
výtahem, 5.patro. Ihned k nastěhování. Dům 
je zateplen, nová fasáda a opravená střešní 
krytina. 18m2.

Samostatně stojící, zděný, dvoupodlažní 
rekreační dům s půdou, nepodsklepený, z 
pravé části má dřevěnou přístavbu (dřevník).
V přízemí se nachází dva pokoje a suché WC. 
V 1. patře jsou tři pokoje.

RD

REK REK nebytový prostor nebytový prostor

RD REK

byt byt

Abertamy

Šemnice

Bochov

K.Vary – Stará Role K.Vary – Stará Role

K.Vary - Čerťák

Nová Víska

K.Vary - Stará Role

Nové Hamry

č.zakázky: 2012099

cena: 620.000,- Kč
Byt 1+1 v podíl.spoluvl. v 5.patře panelového 
domu s výtahem.  Stav bytu je dobrý, dům je 
zateplen, s novou fasádou. Orientace bytu 
na západ. 36 m2 včetně sklepa.

RDAbertamy

REKŠemnice

Bochov

REK nebytový prostorK.Vary – Stará Role nebytový prostorK.Vary – Stará Role

bytK.Vary - Čerťák

RDNová Víska

bytK.Vary - Stará Role

REKNové Hamry

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

byt

RD

K.Vary – Dolní Drahovice bytK.Vary – Dolní Drahovice

cena: 45.500,-Kč/měscena: 107.500,-Kč/měs

bytK.Vary - Bohatice bytK.Vary - Bohatice

Fojtov u Nejdku

VAŠE MAKLÉŘKY

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

Dovolená za námi, 
jdeme na to ….!

cena: 3.999.000,-Kč

včetně vybavení

NOVINKA!

NOVINKA!

SLEVA!
SLEVA!

NOVINKA!

SLEVA!
PRONÁJEM

PRONÁJEM

Petra Michlíková

SC-320664/06
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· obsah· rozhovor měsíce

01 tváŘ z tituLNí straNy
Lenka Karasová, pracovnice z KV Areny 
se účastnila finálních úklidů v novém bazénu 
u haly. Bazénové centrum od října nabídne 
Karlovarákům a návštěvníkům spoustu relaxace 
a zábavy.

07 bioNádoby se osvědčiLy
Občané projevili velký zájem o využívání bionádob. 
Proto se město rozhodlo, že budou instalovány 
také v příštím roce. Jejich opětovné umístění 
v ulicích města je naplánováno na duben 2013. 

08 voLby jsou za dveŘmi
Už za několik dní budou moci lidé volit nové vedení 
a zastupitelstvo Karlovarského kraje. Ve hře jsou 
zkušení politici i některé nové tváře. Lidé mají 
z čeho vybírat.

09 tourfiLm Navštíví hvězdy
V Karlových Varech se koná opět populární 

cestovatelský festival Tourfilm, který je vždy 
velkým lákadlem pro návštěvníky. I letos ho 
navštíví řada populárních osobností.

12 bestfest se rozrůstá
Přestože se koná divadelní přehlídka Bestfest 
teprve potřetí, zájem o ní je obrovský. Důkazem 
je i letošní ročník, který bude ještě pestřejší 
než ty předešlé.

20 zmizeLé domy
Historický seriál o zmizelých domech pokračuje. 
Tentokrát se zaměřuje na čtvrť Rybáře, která má 
za sebou velmi zajímavou minulost. Řada domů 
zmizela po bombardování.

25 do škoLy bezpečNě
Přechody v blízkosti škol budou po celý rok 
středem pozornosti strážníků městské policie. 
Ti dohlédnou, aby byla cesta žáků do školy 
co nejklidnější a nejbezpečnější.

Radní Zdeněk Slába 
podporuje rozvoj školství
• Ve funkci radního jste několik měsíců. Jak se 
v ní cítíte a co se například pro vás změnilo?
Dovolím si začít rčením: „Není na světě člověk 
ten, který by se zavděčil lidem všem.“ To je 
zásadní zjištění obecného faktu po několika 
měsících působení v komunální politice. Přesto, 
že současná politická garnitura karlovarského 
magistrátu vyvíjí snahu napravovat pochybení 
svých předchůdců a nevytvářet kauzy podobné 
nechvalně známé „karlovarské losovačce“, najde 
se stále dost kritiků, u kterých však postrádám 
větší zasvěcenost do jednotlivých problémů. 
Do politiky jsem vstupoval ne pro naplnění osob-
ních ambicí (na to už nemám věk), ale abych, 
pokud to je možné, pomohl morální a materiální 
prosperitě města.

• Na kterou oblast se vy osobně v pozici radního 
či zastupitele zaměřujete? Čeho byste chtěl 
dosáhnout?
Pokud se nějaké specializace nebo odbornos-
ti týká, domnívám se, že se nejlépe orientuji 
v otázkách týkajících se školství. Působil jsem 
přes čtyřicet let jako učitel a posléze zástupce 
ředitele na zdejší SPŠKS. Své zkušenosti se 
snažím přenést do práce ve školské komisi 
města. Současná komise je pod vedením Mgr. 
Janischové aktivní a odhodlaná hájit zájmy žáků 
i pedagogů.

• Karlovy Vary jsou vyhlášenou lázeňskou desti-
nací, která nabízí také řadu historických památek. 
Čeho si vy osobně nejvíce ceníte na tomto městě?
Karlovy Vary jsou krásné město a je těžké 
stanovit mezi památkami priority. Osobně si 
nejvíce cením architektonických skvostů, jako je 
Zítkova kolonáda, kostel Máří Magdalény, budova 
Městského divadla a další. Neměli bychom však 
dopustit, aby se památky devastovaly nebo 
neodborně znehodnocovaly.

• V říjnu nás čeká Mezinárodní den seniorů. 
Co byste jim popřál k jejich svátku?
Jako senior mohu svým kolegům popřát to 
nejcennější, to je zdraví. K tomu návdavkem spo-
kojený život v krásném městě, zbaveném často 
zbytečných a malicherných problémů. To však 
je úkol pro politiky.
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karlovy vary ovládl 17. ročník folklorního festivalu. 

toho se letos účastnilo sedmnáct souborů z celého 

světa. festival plný tance a kostýmů přilákal davy 

karlovaráků, kteří si několikadenní program užili. 

Na snímku soubor akirata z cookových ostrovů.

vedení města skládalo po roce účty občanům na 

dalším fóru zdravého města. primátor a náměstci 

zhodnotili, jaké požadavky vzešly z fóra loňského 

a jak se je podařilo naplnit. poté na šest desítek 

přítomných občanů sestavilo „hitparádu“ 

současných problémů. týkaly se školství, 

volnočasových aktivit, udržení zeleně nebo 

omezení heren.

za finanční podpory magistrátu města uspořádala 

zš konečná příměstský tábor. přihlásilo se 

na 200 dětí, které si ve třech turnusech pobyt 

náramně užívaly. Navštívily Westpark, vyzkoušely 

si různé druhy sportů včetně horolezectví a užily 

si cestování lanovkou, autovlakem či historickým 

autobusem. 

díky podpoře města přivítala 3. září své první 

žáčky nová Waldorfská základní škola Wlaštovka 

karlovy vary, první škola, která vznikla z iniciativy 

rodičů. děti usedly do lavic v příjemném 

a přátelském prostředí prostor budovy v doubí 

a vydaly se na svůj šťastný let v doprovodu pana 

učitele Nikolase petra.

už počtyřiapadesáté hostí karlovy vary a jejich 

symfonický orchestr dvořákův karlovarský 

podzim. Ředitel orchestru šimon kaňka při jeho 

slavnostním zahájení připomněl u sochy antonína 

dvořáka, že skladatelův vztah ke karlovým varům 

byl především pracovní, setkával se zde se svými 

kolegy a často zde také zněla jeho díla. 

karlovy vary navštívila šestnáctičlenná delegace 

z německého příhraničního okresu Wunsiedel. 

hosté se zajímali o možnosti přeshraniční 

spolupráce lázeňských měst a také o současnost 

karlových varů nejen jako lázní, ale také jako 

města, kde žijí běžní občané.
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· Lidé

V devadesáti je plná života
své devadesáté narozeniny oslavila 25. 8. 

paní ernestina Háchová. Oslavenkyně 
se narodila ve Stružné a nyní žije v domo-

vě důchodců ve Staré Roli. Do Karlových Varů 
přišla s manželem v roce 1948 a pracovala zde 
jako tiskařka v porcelánce. V továrně pracovala 
více než třicet let, až do odchodu do důchodu.
V roce 2005 ovdověla a na chvíli se vrátila 
do rodné Stružné. S manželem strávila více než 
50 let. I když neměli děti, v domově ji navštěvují 
děti jejích sourozenců. Paní Háchová je německé 
národnosti a dodnes mluví dobře německy. „Ra-
ději ale mluvím česky, němčinu už zapomínám,“ 
přiznává s úsměvem. 
Svou milou a dobrosrdečnou povahu dávala 
najevo po celou dobu naší návštěvy. Stále 
děkovala a byla dojatá k pláči. Dle ošetřovatelky 
je jubilantka velmi oblíbená v kolektivu a sama 
má společnost velmi ráda. V domově tvoří 
se svými přítelkyněmi nerozlučnou čtyřku. Každý 
den hrají člověče, nezlob se. Není vybírává, 
pochutná si na všem, nejraději na knedlících 
s omáčkou. Ráda poslouchá hudbu, zpívá a sle-
duje seriály v televizi. Občas si zajde také sama 
něco nakoupit. 

Je nenáročná a skromná. Kytičku a dárkový koš 
od náměstka Jiřího Klsáka převzala se slovy: 
„To jsem ještě nikdy nedostala, je to krásné.“

Paní Háchové přejeme hodně zdraví a samé 
šestky na kostce!

Věčná optimistka oslavila devadesátiny
Své životní jubileum oslavila 5. září paní Libuše 
Lhotáková. Pochází z Kralup nad Vltavou, 
vyzkoušela si také život v Praze a v roce 1949 
se přistěhovala do Karlových Varů. Zde bydle-
la nějaký čas přímo v lázeňské části města a 
později v Tuhnicích.
Paní Lhotáková má dvě děti a raduje se ze dvou 
vnoučat a dvou pravnoučat. „chtěla bych po-
dotknout, že se mi podařilo vychovat z mých dětí 
pracovité a poctivé lidi a stejně je tomu i v dal-
ších generacích,“ dodává oslavenkyně. celý život 
pracovala jako účetní a čísla, jak sama říká, má 
velmi ráda. Práce ji velmi bavila a zůstala v ní 

ještě i v důchodovém věku. 
Ráda luští křížovky, především ty číselné. Stále 
si udržuje přehled o veškerém dění, sleduje 
televizní noviny i politické diskuse. Je velmi 
společenská a veselá a nejlépe se cítí ve spo-
lečnosti slušných a zábavných lidí. A jaký je její 
recept na dlouhověkost? „Poslouchám svoje 
tělo a radím se s ním. Jsem optimista a vždy 
hledím do budoucnosti,“ prozrazuje oslavenkyně 
s úsměvem.
Paní Lhotákové přejeme hodně optimismu 
do dalších let!

Sběratelka pohledů oslavila životní jubileum
Obdivuhodné devadesáté narozeniny oslavila 
11. září paní Anna Semánková. Oslavenkyně 
je vášnivou sběratelkou pohlednic a doma jich 
má neuvěřitelné čtyři tisíce. Z toho tři tisícovky 
jsou ze zahraničí a zbytek z české republiky. 
Paní Semánková se narodila v Praze. Do Karlo-
vých Varů přišla v roce 1954. Měla zde svého 
zubaře, kam kvůli potížím s chrupem často dojíž-
děla a později se rozhodla v lázeňském městě 
zůstat. Je vyučená kadeřnice a této profesi 
se věnovala dlouhých 22 let. Ještě předtím si 
vyzkoušela také práci technické kresličky nebo 

v oční optice. Péče o vzhled a móda ji velice 
zajímá ještě dnes a také si dává záležet na tom, 
co nosí a jak vypadá. 
Její velkou vášní bylo cestování. Navštívila 
Rakousko, Německo, Jugoslávii nebo Bulharsko. 
„Možná je to překvapivé, ale nejvíce mě uchváti-
lo Rusko,“ prozrazuje oslavenkyně. Během studií 
strávila rok v Německu a díky tomu mluví velmi 
dobře německy. Věnovala se také vázání květin 
do klop, ráda pletla a vyšívala. Hrála na klavír 
a dodnes relaxuje u poslechu vážné hudby.
Paní Semánkové přejeme hodně zdraví!
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1.10. pondělí 
komunikace: B. Němcové, 
Švermova, Vrchlického (část), 5. 
května (část), Anglická, Rumunská
Parkoviště: Karlovarská - plocha 
před DPS, Okružní u křižovatky 
s Truhlářskou, Školní nad zastávkou 
MHD, Truhlářská pod OD centrum, 
Třešňová – plocha mezi domy. Noční 
mytí: I.P.Pavlova, Karla IV, Sadová 
(od mostu ke Kriváni), Zahradní, 
nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, chebský most, náměstí 
Republiky

2. 10. úterý
komunikace: Národní, nám. Karla 
Sabiny, Blahoslavova,Východní 
(část), Stará Kysibelská, Úvalská

3. 10. středa
komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, 
Štúrova, Jasmínová, Květinová, S.K. 
Neumanna, Sluneční, Fričova, 
Kamenického. parkoviště: Růžový 
Vrch – Krušnohorská před č. 18-24. 
Noční mytí: T.g.Masaryka, Zeyerova, 
Varšavská včetně podchodu u 
Becherovky, Dr. D.Bechera, Horova 
včetně spojky na Varšavskou, hlavní 
přestupní stanice MHD

4. 10. čtvrtek 
komunikace: U Imperiálu, Jarní, 
Balbínova, Zítkova, Hynaisova, 
Raisova, Petřín, Pražská

5. 10. pátek
komunikace: Krušnohorská, 
chomutovská, Ostrovská, 
Jáchymovská, železná

8. 10. pondělí 
komunikace: Hřbitovní, 5. května, 
Máchova, Polská, Jiráskova, 
Národní, Mozartova, Baarova, 
Mánesova. Noční mytí: I.P.Pavlova, 
Karla IV, Sadová (od mostu ke 
Kriváni), Zahradní, nábřeží 
Osvobození, nábřeží J.Palacha, 
chebský most, náměstí Republiky

9. 10. úterý
komunikace: Krokova, Lidická, 
Národní, gagarinova, Maďarská, 
Jungmannova, Viktora Huga, 
čechova, chodská, Kollárova

10. 10. středa
komunikace: Scheinerova, Tyršova, 
Fügnerova, Na Vyhlídce, Bezručova, 
Ondřejská. Noční mytí: 
T.g.Masaryka, Zeyerova, Varšavská 
včetně podchodu u Becherovky, Dr. 
D.Bechera, Horova včetně spojky na 
Varšavskou, hlavní přestupní stanice 
MHD

11. 10. čtvrtek 
komunikace: Lidická, Havlíčkova, 
Jiráskova, Palackého nám., 
Vrchlického, Italská, Americká

12. 10. pátek
komunikace: celní, Majakovského, 
Kosmonautů, Sladovnická, Karolíny 
Světlé, Dělnická. parkoviště: 
ul.Brigádníků parkoviště 1a 2, 
Krymská za Okr. Správou sociálního 
zabezpečení včetně příjezdové 
komunikace, Moskevská u býv. 
plicního oddělení, Šumavská za 
prodejnou AUTODONT včetně 

příjezdové komunikace, Západní - 
u finančního úřadu 

15. 10. pondělí 
komunikace: Krále Jiřího, 
Poděbradská, Křižíkova, Petra 
Velikého, Sadová. parkoviště: 
Rosnice - restaurace U kaštanu, 
čankov - otočka autobusů MHD. 
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV, 
Sadová (od mostu ke Kriváni), 
Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, chebský most, 
náměstí Republiky

16. 10. úterý
komunikace: Svahová, Moskevská, 
Dr.Janatky, Dr. engla, Bělehradská, 
Jaltská, nám. M. Horákové

17. 10. středa
komunikace: Jugoslávská, 
Bulharská, Horova, Sokolovská (od 
pivovaru k okružní křižovatce u 
prodejny motocyklů). Noční mytí: 
T.g.Masaryka, Zeyerova, Varšavská 
včetně podchodu u Becherovky, Dr. 
D.Bechera, Horova včetně spojky na 
Varšavskou, hlavní přestupní stanice 
MHD. parkoviště: gagarinova u OD 
Jednota, gagarinova u domů č.p. 
513/28, 506/20, 515/32, u křiž. 
Maďarská - gagarinova, Národní u 
domů č.p. 527/34, 528/36, Lidická u 
budovy Policie čR, nám emy 
Destinové pod novým domem, St. 
Kysibelská Pod Rozvodnou, St. 
Kysibelská za domem Východní 1-15, 
Úvalská za ubytovnou a tři stavebně 
oddělená parkoviště v Úvalské ulici 
poblíž zastávky MHD Blahoslavova

18. 10. čtvrtek 
komunikace: Rosnice – čankov, Ke 
Hřišti, Šeříková, Na Výfuku, Jezerní, 
p.p.č.573/1 za kostelem

19. 10. pátek 
komunikace: železniční, nám. 17.
listopadu, Sibiřská, Severní, Konečná

22. 10. pondělí 
komunikace: Úzká, Sopečná, 
Slovanská, Benátská, Starorolská, 
chodovská, Počerny, česká, Šikmá, 
Hradištní, U Brodu. Noční mytí: 
I.P.Pavlova, Karla IV, Sadová (od 
mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží 
Osvobození, nábřeží J.Palacha, 
chebský most, náměstí Republiky

23. 10. úterý 
komunikace: Sokolská, Jahodová, 
Svatošská, Souběžná, Šípková, U 
Dětské vesničky, Keřová, Horní alej, 
U Ovčárny, U Kolny, cihelny. 
parkoviště: Svatošská – parkoviště 
u zahrádek, česká - parkovací 
plocha za panelovými domy

24. 10. středa
komunikace: Okružní, Tuhnická, 
Nové Domky, Dvořákova, Truhlářská, 
Nejdlova. Noční mytí: T.g.Masaryka, 
Zeyerova, Varšavská včetně 
podchodu u Becherovky, Dr. D.
Bechera, Horova včetně spojky na 
Varšavskou, hlavní přestupní stanice 
MHD

25. 10. čtvrtek 
komunikace: Hornická, Ke golfu, 
Strahovská, J. Mařáka, J. Lady, 
Pražská, K Letišti, kpt. Malkovského, 
Na Hůrkách, Motýlí, Pod Hvězdárnou, 
gogolova stezka, Na Vrchu

26. 10. pátek
komunikace: Smetanova, Školní, 
Hlávkova, Družstevní, Třešňová, 
Kladenská, Kryzánkova

29. 10. pondělí 
komunikace: Dobrovského, 
Jedlová, Partyzánská, Horní, 
Slezská, Korunní, Dykova, Akátová, 
Sukova, V Polích, Větrná, Rolavská 
(kolem budovy Policie), Spojovací, 
Závodu míru, Vančurova, 
Karlovarská. Noční mytí: I.P.Pavlova, 
Karla IV, Sadová (od mostu ke 
Kriváni), Zahradní, nábřeží 
Osvobození, nábřeží J.Palacha, 
chebský most, náměstí Republiky

30. 10. úterý
komunikace: Nová, Lesní, 
Jánošíkova, Skalní, Komenského, 
Terezínská, Modenská, garibaldiho, 
U Jezírka, J,Truhláře, Strmá, U Lomu, 
Studentská, K Linhartu

31. 10. středa
komunikace: Západní, Plzeňská
Noční mytí: T.g.Masaryka, Zeyerova, 
Varšavská včetně podchodu 
u Becherovky, Dr. D.Bechera, Horova 
včetně spojky na Varšavskou, hlavní 
přestupní stanice MHD

Blokové čištění a noční mytí komunikací

Úřední sdělení

• Prodej stavby bez čp/če (volná bez nájemce) 
vystavěné na pozemku p. č. 609/6 (jedna ze 
šesti řadových garáží mezi Rumunskou a Zbroj-
nickou ulicí) a pozemku p. č. 609/6 (o výměře 
22m2), vše v k.ú. Drahovice. Forma prodeje: 
veřejná licitace. Minimální nabídková cena činí 
dle tržního ocenění 180.000 Kč.
• Prodej stavby bez čp/če (volná bez nájemce), 
vystavěné na pozemku p.č. 609/7 (poslední 
ze šesti řadových garáží mezi Rumunskou 
a Zbrojnickou ulicí) a pozemku p. č. 609/7 
(o výměře 23m2), vše v k. ú. Drahovice. Forma 
prodeje: veřejná licitace. Minimální nabídková 
cena činí dle tržního ocenění 180.000 Kč.
• Prodej stavby bez čp/če vystavěné na pozemku 
p. č. 100 a pozemku p. č. 100 (zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 220m2), vše v katastrálním 

území Rybáře. Forma prodeje: veřejná licitace. 
Minimální nabídková cena činí 440.000 Kč.
• Prodej budovy č.p. 62 (Hornická) vystavěné 
na pozemku st.p.č. 53/2 a pozemku st. p. č. 53/2 
(výměra 408 m2), vše v katastrálním území 
Olšová Vrata. Forma prodeje: veřejná licitace. 
Minimální nabídková cena činí 512.950 Kč.
• Prodej bytové jednotky 1+1 o 32 m2 č. 577/11 
v budově č. p. 577 (Závodu míru č. o. 9) vystavě-
né na pozemku st. p. č. 1192, vše v katastrálním 
území Stará Role. Forma prodeje: veřejná lici-
tace. Minimální nabídková cena činí dle tržního 
ocenění 350.000 Kč.
• Prodej bytové jednotky 1+1 o 32,9 m2 č. 
577/22 v budově č. p. 577 (Závodu míru č. o. 9) 
vystavěné na pozemku st.p.č. 1192, vše v katas-
trálním území Stará Role. Forma prodeje: veřejná 

licitace. Minimální nabídková cena činí dle tržního 
ocenění 350.000 Kč.
Více informací na úřední (i elektronické) desce 
magistrátu města.
výzva majitelům památek:
Statutární město Karlovy Vary upozorňuje vlast-
níky objektů umístěných v Městské památkové 
zóně Karlovy Vary na možnost podání žádostí 
o finanční příspěvek z Ministerstva kultury čR 
na obnovu kulturních památek pro rok 2013. O fi-
nanční příspěvek mohou vlastníci zažádat pro-
střednictvím zástupců místní pracovní skupiny 
pro regeneraci – je ovšem nutné předem žádost 
projednat se všemi členy pracovní skupiny, proto 
doporučujeme obrátit se na kontaktní osobu 
(Mgr. Jana Těžká, tel. 353 118 344, e-mail: 
j.tezka@mmkv.cz) do 15. 10. 2012.

Diskusní fóra s občany v říjnu pokračují
Statutární město Karlovy Vary je členem Národní 
sítě Zdravých měst, pod jejíž hlavičkou se konají 
diskusní fóra. Letos v květnu byla odstartována 
jejich první část. Vedení města se na nich setkalo 
a komunikovalo o konkrétních problematických 
oblastech s obyvateli Staré Role, Počeren, Boha-
tic, Drahovic, Olšových Vrat a Hůrek. 

Po prázdninové přestávce budou diskusní fóra 
opět pokračovat. Tentokrát se představitelé města 
setkají s obyvateli v těchto termínech a částech 
města:
10. 10. 2012 – tuhnice, centrum
17. 10. 2012 – rybáře
24. 10. 2012 – cihelny, doubí, tašovice, dvory
31. 10. 2012 – čankov, rosnice, sedlec

Místa konání budou ještě upřesněna. Výstupy z již 
uskutečněných diskusních fór jsou k dispozici 
na www.mmkv.cz.
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Bionádoby se osvědčily. 
Budou i v roce 2013
po letošním zkušebním přistavení bionádob na 

území města bychom chtěli informovat obča-
ny, že tyto nádoby budou na základě velkého 

zájmu instalovány také v roce 2013. Bionádoby, 
které umožňují realizaci odděleného sběru biolo-
gicky rozložitelného odpadu, budou v roce 2013 
přistaveny v ulicích od dubna do října. Speciální 
sběrné nádoby na bioodpad budou o objemu 120 l 
(rodinné domky) a 1100 l (sídliště) s četností svozu 
1 x týdně poskytnuté občanům zdarma.
Tímto bychom chtěli vyzvat občany, kteří budou 
mít zájem o přistavení sběrné bionádoby v blíz-
kosti jejich bydliště, aby se obrátili do 31. 10. 2012 
na Odbor technický Magistrátu města Karlovy 
Vary, referenta odboru Petru Soprovou, tel.: 
731 605 762, 353 118 165, e-mail: p.soprova@
mmkv.cz.
co patří do bioodpadu:
• Tráva, listí, seno, sláma a plevel ze zahrad 

a parků
• Zbytky z ovoce a zeleniny

• Slupky z citrusových plodů
• Zbytky chleba, pečiva a obilnin
• Skořápky od vajec a ořechů
• Sedliny z kávy a čaje (i s filtrem), čajové sáčky
• Piliny či jiný chemicky neošetřený dřevitý 

materiál včetně drobných ořezů z větví
• Uschlé květiny
• Rostlinné zbytky z domácností

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Po předložení občanského průkazu je možné předat následující nebezpečné odpady a vyřazená elektrozařízení: lednice, televizory, 
pračky, autobaterie, zářivky, monočlánky, staré barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, spotřební chemii, postřiky.

PÁTEK 19.10.2012
rybáře
Třeboňská 10.30 až 10.50
Mlýnská, parkoviště TeScO 11.00 až 11.20
bohatice
U Trati, konečná MHD č. 5 11.30 až 11.50
U Trati, u potravin 12.00 až 12.20
Táborská, u Forda 12.30 až 12.50
drahovice
gagarinova x Maďarská 13.00 až 13.20
Lidická – parkoviště pod hotelem MARTTeL 13.30 až 13.50
Stará Kysibelská - Úvalská – Východní 14.00 až 14.20
Vítězná x Ondříčkova 14.30 až 14.50
J. Palacha, most, LUNA 15.00 až 15.20
tuhnice
Poštovní x Šumavská 15.30 až 15.50
charkovská, na ostrůvku u paneláku 16.00 až 16.20
Karlovy Vary
Krále Jiřího (Sokolák) 16.30 až 16.50
Moskevská, pod Magistrátem města Karlovy Vary 17.00 až 17.20
Na Vyhlídce, vedle potravin 17.30 až 17.50
Zítkova, parkoviště 18.00 až 18.20
hůrky
pod hvězdárnou 18.30 až 18.50
u zastávky MHD 19.00 až 19.15
olšová vrata
u zastávky MHD 19.30 až 19.45

PÁTEK 26.10.2012
doubí
Svatošská, vedle trafostanice 10.30 až 10.50
Studentská, vedle potravin 11.00 až 11.20
dvory
Závodní x Karla Kučery 11.30 až 11.50
Sklářská, na parkovišti MOSeR 12.00 až 12.20
tašovice
česká, nad zastávkou 12.30 až 12.50
počerny
u hlavní silnice 13.00 až 13.20
stará role
Okružní, na konečné MHD 13.30 až 13.50
Holečkova, u restaurace na Výhledě 14.00 až 14.20
Kostelní, dětské dopravní hřiště 14.30 až 14.50
Dykova, křižovatka Dykova x Sukova 15.00 až 15.20
rosnice
Zatáčka 15.30 až 15.50
čankov
zastávka MHD 16.00 až 16.20
sedlec
u nádob na separaci 16.30 až 16.50
růžový vrch
Buchenwaldská x Plešivecká 17.00 až 17.20
Krušnohorská, parkoviště 17.30 až 17.50
rybáře
Majakovského, naproti KB 18.00 až 18.20
Severní – Konečná, u staveniště garáží 18.30 až 18.50

Velkoobjemové 
kontejnery
V ulicích města budou 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 své rozměry či hmotnost nelze 
odkládat do běžných sběrných nádob na směsný komunální 
odpad, a který není nebezpečným odpadem, objemným 
odpadem je např. starý nábytek, koberce.
do velkoobjemových kontejnerů nelze odložit:
pneumatiky, nebezpečné odpady (barvy, oleje, autobaterie 
apod.), vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, TV, Pc, 
monitory, zářivky apod.)
Nebezpečný odpad a vyřazená 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.

SOBOTA 6.10.
bohatice: Na Výšině, 
Táborská
drahovice: Maďarská, 
Úvalská, Stará Kysibelská
rybáře: Majakovského, 
Kosmonautů, Nejdecká
doubí
Modenská, U Vesničky SOS
stará role
Okružní, Borová, Školní
tuhnice: Vrázova
dvory: V Lučinách
sedlec: Merklínská
čankov
rosnice
osc: Jateční
LÚ: Fügnerova

SOBOTA 13.10.
bohatice: Jáchymovská, 
Kamenická, Lomená
drahovice: Drahomířino 
nábřeží,Mattoniho nábřeží
rybáře: Mlýnská, Hybešova, 
Plešivecká, Krušnohorská
stará role: Husova, 
Vančurova, Rolavská
tuhnice: Bečovská
dvory: Karla Kučery
chebská
tašovice: U Brodu
Slovanská
počerny: Počerny
LÚ: Hálkův Vrch

SOBOTA 20.10.
bohatice: Štúrova, Nádražní 
stezka
drahovice: Boženy 
Němcové, Mozartova, 
Vítězná
rybáře: Počernická, Zlatý 
Kopeček, U Koupaliště
doubí: Svatošská, 
K Přehradě, Skalní
stará role: Partyzánská, 
Luční, Dykova
tuhnice: Krymská x 
charkovská
sedlec: Merklínská x 
Ke Hřišti
tašovice: Sopečná
olšová vrata: K Letišti, 
Pražská silnice
osc: Nábřeží J.Palacha
LÚ: Krále Jiřího

SOBOTA 27. 10.
bohatice: Jáchymovská, 
Kamenická, Lomená
drahovice: Drahomířino 
nábřeží, Mattoniho nábřeží
rybáře: Mlýnská, Hybešova, 
Plešivecká, Krušnohorská
doubí: Modenská, 
U Vesničky SOS
stará role: Husova, 
Vančurova, Rolavská
tuhnice: Brigádníků, 
Plzeňská
dvory: Závodní
cihelny
olšová vrata: Revoluční, 
Josefa Lady

Pietní akt u příležitosti 
výročí vzniku 
Československa
Statutární město Karlovy Vary ve spolupráci 
s českým svazem bojovníků za svobodu si vás do-
voluje pozvat na pietní akt při příležitosti státního 
svátku Dne vzniku samostatného československé-
ho státu. Výročí si položením věnců připomeneme 
dne 28. října 2012 od 10 hodin u sochy Tomáše 
garrigua Masaryka na stejnojmenné třídě.

Jak se ubráníte na 
předváděcích akcích
Statutární město Karlovy Vary a Sdružení českých 
spotřebitelů pořádají seminář jak postupovat při 
nákupu a reklamaci zboží nebo služeb a Na co 
si dát pozor na předváděcích akcích. 
Seminář určený především seniorům se koná 
v úterý 23. 10. 2012 od 14 hod. v zasedací 
místnosti ve 2. poschodí budovy Magistrátu města 
Karlovy Vary, U Spořitelny 2.

Den pro zdraví nejen 
pro diabetiky 
Svaz diabetiků čR, Územní organizace Karlovy 
Vary si vás dovoluje pozvat na Den pro zdraví, 
který se koná dne 18. 10. od 10 do 18 hodin 
v Alžbětiných lázních. Motto letošního ročníku 
je: „Hýbejme se v každém věku a nehladovějme 
u toho“. Na programu jsou přednášky a odborné 
konzultace zajištěné osobnostmi z pořadu Jste to, 
co jíte: MUDr. Kateřinou cajthamlovou, Ing. Pe-
trem Havlíčkem a Martinem Šťastným a v tématu 
edukace péče o nohy Bc. Monikou Kadeřábkovou, 
která bude také individuálně konzultovat tuto 
problematiku.  V doplňkovém programu jsou 
připraveny ukázky zdravého vaření s ochutnávkou 
připravených pokrmů. Dále je zajištěn prodej 
doplňků pro diabetiky. Zájemci si mohou nechat 
zdarma změřit hodnoty cukru v krvi, krevního tla-
ku, BMI, obvodu pasu a využít odborné konzultace 
naměřených hodnot.  
Bližší informace na www.diabeteskv.cz.



Volby do zastupitelstva Karlovarského 
kraje 12. a 13. října 2012
právo voLit
Právo volit do Zastupitelstva Karlovarského kraje 
má občan české republiky, který alespoň ve 
druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen 
k trvalému pobytu v obci, jež náleží 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. 2012.

voličské průkazy
 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. Písemné podání je nutné 
doručit Magistrátu města Karlovy Vary nejpozději 
5. 10. 2012 do 16:00 hodin. Osobně s občanským 
průkazem do 10. 10. 2012 do 16.00 hodin v těchto 
dnech a hodinách:
pondělí a středa 8.00–12.00 a 12.30–17.00 hodin 
(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. 315 – Jan Drobil, telefon 353 118 289
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 Zastu-
pitelstva Karlovarského kraje pouze ve volebních 
okrscích spadajících do územního obvodu Karlo-
varského kraje.

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,  
telefon 353 118 220
Martina Košíková – kancelář 333,  
telefon 353 118 223

hLasovací Lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou 
politickou stranu, politické hnutí nebo koalici. 
Voliči by měli hlasovací lístky obdržet poštou nej-
později 3 dny přede dnem voleb do Zastupitelstva 
Karlovarského kraje.

zásady hLasováNí
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. Po příchodu do volební místnosti je 
volič povinen prokázat svou totožnost a státní 
občanství české republiky platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem čR. Pokud svou 
totožnost a státní občanství neprokáže, nebude 
mu hlasování umožněno.

způsob hLasováNí
V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků 
vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek, 
na kterém může zakroužkováním pořadového 
čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže 
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů 
dává přednost.

hlasování do přenosné schránky
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může 
volič požádat Magistrát města Karlovy Vary a v 
den voleb příslušnou okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat v rámci svého volebního 
okrsku mimo volební místnost. Pokud volební 
komise posoudí, že jde o závažný důvod, voliči 
vyhoví a vyšle k němu své dva členy s přenosnou 
hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovací-
mi lístky.
Kontakt: Zdeňka Raková – tel. 353 118 220, 
Martina Košíková – tel. 353 118 223

realizace volebního práva
pacientů hospitalizovaných ve dnech 
voleb v karlovarské nemocnici
Do karlovarské nemocnice se dostaví část volební 
komise z okrsku, kam územně nemocnice spadá, 
s pře nosnými volebními schránkami. Mohou zde 
volit pouze pacienti, kteří mají trvalé bydliště ve 
správním obvodu Karlovarského kraje a nechali 

si v místě bydliště vystavit voličský průkaz.
Nebudou volit občané hospitalizovaní na infekčním 
oddělení, neboť jde o zákonem stanovenou pře-
kážku ve výkonu volebního práva. 

realizace volebního práva občanů s úřed-
ní adresou na ohlašovně (tj. na adrese 
karlovy vary, moskevská 2035/21)
Občanům, kteří mají zaevidován trvalý pobyt 
na adrese ohlašovny, tj. na adrese: Moskevská 
2035/21, Karlovy Vary, se hlasovací lístky nezasí-
lají poštou, ale jsou připraveny voličům k vyzved-
nutí na pracovišti evidence obyvatel (ohlašovně), 
v přízemí budovy Magistrátu města Karlovy Vary, 
Moskevská 21, č. dveří 012.
Tito voliči jsou zapsáni v seznamu voličů v okrsku 
č. 1, přičemž adresou volební místnosti je základní 
škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25.
Na informačním pultu v přízemí Magistrátu města 
Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, budou pro ob-
čany města připraveny i kompletní náhradní sady 
hlasovacích lístků.

změna volební místnosti
Volební místnost v okrsku č. 10 je místo v budově 
Lázní III. v budově Vojenské lázeňské léčebny na 
adrese Mlýnské nábřeží 7, Karlovy Vary.

informace k vydávání  
občanských průkazů
Magistrát města Karlovy Vary zajistí v pátek 
12. 10. 2012 od 08.00 do 22.00 hodin a v sobotu 
13. 10. 2012 od 08.00 do 14.00 hodin vydávání 
vyhotovených občanských průkazů a cestovních 
pasů. Zároveň bude v těchto dnech v uvedené 
době vyřizovat také žádosti o vydání občanských 
průkazů bez strojově čitelných údajů s platností 
pouze 1 měsíc od data vydání. Jedná se o případy, 
kdy občan zůstane bez občanského průkazu např. 
z důvodu ztráty, nebo mu před konáním voleb 
skončí platnost občanského průkazu a občan 
nemá platný cestovní pas. Při podání žádosti 
o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů 
občan předloží 2 fotografie a v případě, že nemá 
občanský průkaz, i matriční doklady (rodný list, 
popřípadě oddací list).
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inzerce

SC-320490/47

Lázně ovládne Tourfilm
karlovy Vary čeká další filmový maraton. 

Podzim bude v lázeňském městě již tradič-
ně patřit festivalu Tourfilm. Jeho jubilejní 

45. ročník se koná od 4. do 6. října v grandhotelu 
Pupp a lázeňském hotelu Thermal. Poslání festi-
valu je jasné už z názvu, jedná se o cestovatelský 
festival, jenž si dává za úkol uvést a ocenit filmy 
a multimédia, které svou obsahovou a uměleckou 
náplní přispívají k rozvoji domácího i zahraničního 
cestovního ruchu, a zároveň napomoci uplatnění 
těchto snímků. Festival Tourfilm je další prestižní 
akcí v našem městě, dokladem toho je jeho člen-
ství v instituci comité International des Festivals 
du Film Touristique, známé pod zkratkou c.I.F.F.T., 
která vznikla jako spojení organizátorů filmových 
festivalů cestovního ruchu. 
Tourfilm nabídne i letos pestrý program, zahrnující 
soutěž filmů s tematikou cestovního ruchu (cR), 
soutěž televizních filmů s tematikou cR, sou-
těž multimédií s tématikou cR, promítání pro 
veřejnost, semináře, diskuse a výměnu zkušeností 
mezi odborníky z oblasti cR, tvůrci a novináři a 
jiné doprovodné, odborné, společenské a kulturní 
akce. 
chybět však nebudou ani hvězdy a celebrity, 

mezi které patří například Tomáš Hanák, Dana 
Morávková, Alena Zárybnická, Kateřina Macháč-
ková, Miloslav Stingl, Petr Horký, Steve Lochtat, 
Petra Doležalová a mnoho dalších. V minulosti 
festival poctili svoji návštěvou např. Bertrand 
Piccard, charlotte Uhlenbroek, Ian Wright či erich 
von Däniken. Hlavní hvězdou letošního Tourfilmu 
bude Mike Rutzen, v pořadech BBc a Discovery 
channel známý jako Sharkman, milovník oceánu 
a znalec žraloků, který dlouhodobě bojuje proti 
chápání žraloků jako krvelačných bestií a naopak 
upozorňuje na to, že velkého bílého žraloka, velice 
inteligentního tvora, je v současnosti už potřeba 
chránit před vyhynutím. 
Dílo, které u mezinárodní poroty získá největší 
sympatie, obdrží cenu pojmenovanou grand Prix, 
která je udělena jako jediná, a to bez rozdílu 
kategorie. Dalšími oceněními budou cena ředitele 
czechTourism, oceněna budou první tři místa 
v každé kategorii a uděleny budou i další ceny. 
Za oblíbenost festivalu hovoří fakt, že běžně 
se zde sejdou účastníci a návštěvníci z více než 
130 zemí světa a těší se vysoké popularitě nejen 
mezi tvůrci, ale hlavně mezi návštěvníky. 
jan havelka

tourfilm navštívila v roce 2010 i primatoložka 

charlotte uhlenbroek
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V KV Areně startuje 
nová sezona
Září bylo tradičně měsícem, kdy se po prázdni-
nové přestávce, rozjíždí nová sezona. Přestávku 
vyplnil personál KV Areny technickou údržbou 
celého areálu, a proto by mělo být vše připraveno 
na plný start, který nás po prázdninách čeká.
Hokejoví fanoušci se již procvičili na prvních zápa-
sech nové extraligové sezony. První duel Tipsport 
extraligy 2012–2013 odehrál tým Hc energie 
v neděli 16. 9. a ve druhém kole vyzvali borci do-
mácí energie hokejisty z dalekého Třince. V říjnu 
jsou v KV Areně na programu hokejová utkání ve 
dnech: 5., 12., 19., 21. a 26. 10. Na své si přijdou 
také příznivci Mládežnické hokejové ligy.
život v multifunkčním centru se zkrátka pěkně 
rozjede. Rychlost nabere v dalších měsících, kdy 
se budete moci těšit na otevření bazénového cen-
tra, které je připravené na začátek října, koncert 
Karla gotta nebo koncert zpěváka světové úrovně 
Seala, který se odehraje 30. 11. 2012.

Aleš Brichta v říjnu 
ovládne KV Arenu
25. října od 20:00 hodin v rámci své tour Arakain 
memorial k nám do KV Areny zavítá Aleš Brichta 
se skupinou Arakain.Aleš Brichta, zakládající člen 
a dlouholetý leader skupiny Arakain, kterou opustil 
před deseti lety, uspořádal u příležitosti oslav 
30 let její existence specifickou sérii koncertů 
ve spolupráci s bývalými členy této legendy. Na 
tříhodinových vystoupeních zazní skladby z prv-
ních dvaceti let jejího fungování v podání exčlenů, 
vždy z doby jejich působení v této kapele, což 
nejen pro pamětníky znamená jedinečnou a neo-
pakovatelnou možnost si tyto skladby poslechnout 
naživo v původním podání tehdejších muzikantů.

KV Arena na novém webu
V průběhu měsíce srpna KV Arena spustila 
na své adrese www.kvarena.cz novou interneto-
vou aplikaci. K tomuto kroku se vedení multi-
funkčního centra rozhodlo především vzhledem 
k chystanému otevření nového bazénového 
centra, které je naplánované na počátek měsíce 
října. 
cílem nových stránek tak jsou nejen informace 
spojené s novým bazénovým centrem, ale celko-
vé zpřehlednění informací pro návštěvníky webu.

co je na stránkách nového?
Úkolem nových stránek je poskytnout veškeré 
informace o možnostech nového bazénového 
centra. Naleznete na nich přehledné informace 

o tom, co na vás v nové součásti multifunkč-
ního areálu čeká. Například ceníky, možnosti 
pronájmu, ale i on-line informace o teplotách 
či aktuálním množství návštěvníků bazénu.

Dále vás přivítá nové grafické rozhraní, které má 
za úkol zpříjemnit vaši návštěvu na stránkách. 
Novinkou je i možnost jednoduché rezervace 
vstupenek na akce konané v karlovarské aréně. 
Toto můžete provést v detailu akce, kterou nalez-
nete v přehledně seřazeném kalendáři akcí.
Další novinkou je oddělení informací pro ná-
vštěvníky arény a pro firmy a zájemce, kteří mají 
zájem o spolupráci s KV Arenou. V sekci pro fir-
my zájemci naleznou veškeré dostupné údaje 
o možnostech pořádání kulturních či sportovních 
akcích nebo pořádání různých výstav, veletrhů či 
konferencí.
Přesvědčte se sami na stránkách KV Areny – 
www.kvarena.cz.
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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-311841/09

SC-321519/02

při předložení tohoto inzerátu sleva 15 % na všechny vodou ředitelné barvy

Plus 3A 40kg
 

569,- Kč s DPH

Devoskyt 25kg
 

359,- Kč s DPH

Omítka Strukturputz  
silikon bílá 2mm 25kg  

akční cena 850,- Kč s DPH

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

od 175,- Kč s DPH

Míchání barev na počkání (Dulux, Ekolak, 
Colorlak) • široký výběr tapet • sádrové 
prvky • polystyrénové lišty.

Nad Dvorem 1
Karlovy Vary
Tel.: 774 559 959

malířský bílý nátěr vnitřní otěruodolný, 
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

SC-320761/06

SC-320160/04

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554

SC
-3

11
83

5/
12

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

777	940	555,	www.softwarovaskola.cz
Iva	Kulatá

lektorka	PC	kurzů
SC-320288/08

SC-321282/03
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Divadelní festival BEST FEST se rozrůstá
Divadelní festival BeST FeST se sice bude konat 
teprve potřetí, ale již si stačil vybudovat takovou 
popularitu, že se rok od roku rozrůstá. Letos 
se odehraje ve dvou etapách, ta první v tradič-
ním říjnovém termínu, druhá bude pokračovat 
v listopadu. Příznivci přehlídky nejlepších českých 
divadel a umělců se mohou těšit na inscenace, 
které se staly senzací uplynulé sezony nebo jsou 
divadelními hity dokonce již několik let. 
Letošní karlovarské slavnosti divadla budou 
symbolicky zahájeny bestsellerem pražského 
divadla ABc Bedřich Smetana - The greatest 
hits. Komediální muzikál s Ivanem Hlasem slibuje 
nejen zábavu, ale i rozšíření hudebních obzorů, 
slavné árie zazní tak, jak jste je ještě neslyšeli. 
Také Divadlo Viola nám představí jeden ze svých 
nejnavštěvovanějších pořadů Hodně smíchu a pár 
slz, přibližující  život slavné spisovatelky Betty 
McDonaldové prostřednictvím vzpomínek její 
dlouholeté přítelkyně. Do jejich postav se vtělily 
carmen Mayerová a Tereza Kostková. Jaro-
slav Dušek se do Karlových Varů vrátí se svým 
gejzírem improvizace na téma moudrosti starých 
Toltéků čtyři dohody a přiveze jejich pokračování, 
nazvané Pátá dohoda.
Festivalový program samozřejmě obohatí i domácí 
soubory. Obnovená činohra Karlovarského měst-
ského divadla se pochlubí zcela novou inscenací 
chvála bláznovství aneb elling a Kjell. Výjimečná 
hra má i výjimečné obsazení, jejím protagonistou 
je Michal Malátný, frontman skupiny chinaski. 
Karlovarské komorní Divadlo Dagmar tentokrát 
uvede dvě  scénické kompozice Pozdravuj všech-
ny doma a Maršo Vorijla v režii Hany Frankové 
a Jana Hniličky.
Pražské Divadlo Na Jezerce láká skvělou komedií 
Jeppe z Vršku. Principál divadla Jan Hrušínský v ní 

vzdává hold svému otci, který roli Jeppeho vytvořil 
v nezapomenutelné inscenaci Národního divadla. 
Tentokrát ji hraje Radek Holub. Dokonce dvakrát 
se letos můžeme setkat s Vladimírem Morávkem 
a jeho svébytnými adaptacemi dvou českých 
filmových perel Světáci a Lásky jedné plavovlás-
ky. Zatímco Světáky realizoval v renomovaném 
Klicperově divadle, Lásky pojednal jako geniální 
metaforu o fenoménu šedesátých let s Divadlem 
Husa  na provázku. Po čase se do Karlových Varů 
vrací také Divadlo bez zábradlí. Vedle fenomenální 
komedie Blbec k večeři přiveze také novinku, gro-
tesku Indická banka v titulních rolích s Josefem 
cardou, Danou Morávkovou a Zdeňkem žákem.
V pestrém programu nechybí ani strhující milostné 
drama Divadla Ungelt Vzpomínky zůstanou se Zla-
tou Adamovskou a Petrem Štěpánkem a trpká ko-
medie činoherního klubu Léda s Petrem Nárožným 
a Ondřejem Vetchým. Doslova životní roli vytvořil 
Jiří Langmajer ve vynikající inscenaci pražského 
Divadla Pod Palmovkou Mefisto. Adaptace slavné-
ho románu Klause Manna o vzestupu a pádu příliš 
ctižádostivého herce bezesporu obstará důstojné 
finále letošního festivalu BeST FeST.
Více informací na www.karlovarske-divadlo.cz.

Taneční 
streetdancové klání 
v Lidovém domě

Rappresent crew pořádá pro všechny fanoušky 
tance akci Time for street dance vol. 7. Ta se 
letos koná již posedmé. Pro letošní ročník zvolili 
organizátoři systém rush hour, který umožní všem 
tanečníkům zatančit si více než jednou. Soutěžící 
tedy nevypadávají na základě zatančeného dema, 
ale tanečníci se vybírají z tzv. kolečka, kde každý 
tanečník má hodinu na to, aby se ukázal a prosadil 
si své místo. Rush hour odehraje živá kapela Ali 
and the Band. 
Boj crew vs. crew (skupina vs. skupina) bude 
probíhat formou battlů (soubojů). V kategorii street 
dance budou pouze styly hip-hop + house = 1 ka-
tegorie. Výběr bude probíhat stejným systémem 
jako v rush hour. Z koleček bude vybráno top 
16 tanečníků, kteří budou následně rozlosováni 
do dvojic. Po skončení finálových battlů akce pře-
chází v afterparty, která se koná na stejném místě. 
celá akce se uskuteční pod záštitou primátora 
města Petra Kulhánka. Taneční klání se koná 
20. října v sále Lidového domu ve Staré Roli. Zá-
jemci se mohou hlásit na rappresent@seznam.cz.  
Více informací na www.rappresent.cz.

Carmina Burana 
v česko-německém 
provedení
mimořádný zážitek je na konec října 

připraven pro milovníky vážné hudby. 
V podání stočlenného pěveckého sboru 

Unerhört z německého coburgu a za doprovodu 
hudebníků Brněnské filharmonie zazní ve Slav-
nostním sále gH Pupp v Karlových Varech dílo 
jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. stole-
tí carla Orffa carmina Burana. 
„Toto dílo je hudebním šperkem a bylo též po-
užito jako hudba k filmu Star Wars, díky čemuž 
se dostalo do povědomí milionů lidí,“ říká paní 
Antoinetta Bafas, sbormistryně a dirigentka 
pěveckého sboru (na snímku). Tato drobná ener-

gická žena s bulharskými předky přiváží hudební 
lahůdku do Karlových Varů z města coburg, 
odkud pocházeli dva bulharští carové a odkud 
pochází rod belgického krále Alberta II. „Všichni 
členové sboru se velmi těší na atmosféru 
lázeňského města a věří, že svým uměním potěší 
obyvatele i návštěvníky Karlových Varů,“ dodává 
sbormistryně.
Koncert se koná 20. října od 19,30 hod. 
Vstupenky lze zakoupit na všech pobočkách 
Infocentra města, v prodejních místech systému 
Karlovarská vstupenka a na internetu:  
vstupenky.karlovyvary.cz.

taneční skupina rappresent

foto z představení divadla abc bedřich smetana
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Jazzfest nabídne ochutnávku exotiky

již 29. ročník mezinárodního jazzového 
festivalu zahájí ve strhujícím rytmu samby 
brazilský zpěvák Adriano Trindade v dopro-

vodu známé kapely Los Quemados. Koncert se 
koná 8. 10. v 19 hod. v Malém sále MDK v Soko-
lově. Hlavní festivalový program proběhne 18. 10. 
v 19,30 hod. v Slavnostním sále grandhotelu Pupp, 
kde se představí světově uznávaný argentinský 
saxofonista Javier girotto a diváci se mohou 
těšit na jazzovou formaci Karlovarský Repreband 
společně s Karlovarským symfonickým orches-
trem, kteří zahrají Sinael jazz symphony, vedení se 
ujme Kryštof Marek. Poslední festivalový den 20. 
října se přesune hlavní program do sálu Lázní III, 
kde mimo jiné od 19,30 hod. vystoupí mezinárodní 
bigband složený z muzikantů z celé evropy - east 
West european Jazz Orchestra, aby doprovodil 

největší hvězdu 
letošního festivalu 
exotickou zpěvač-
ku z ostrova Bali 
Dian Prativi.  
Více na www.
jazzfest.cz
za občanské sdru-

žení jazzový kruh 

milan krajíc

jazz fest - program
• 8. 10. 19,30 malý sál mdk sokolov
Adriano Trindade (Brazílie)
Los Quemados (cZ) 

• 11. 10. 21,00 kino drahomíra karlovy vary
Koncert účastníků jazzové dílny 2012 

• 13. 10. 19,30 divadlo husovka karlovy vary 
Koncert k 50. výročí vzniku Mezinárodního 
jazzového festivalu v Karlových Varech. 
Účinkují: KRB + aktéři a organizátoři prvního 
jazzového festivalu v československu v roce 
1962.

• 16. 10. 10,00 koncertní síň  
 antonína dvořáka – Lázně iii. karlovy vary
Jak se dělá jazz – výchovný koncert pro střední 
školy.

• 17. 10. 19,30 městské divadlo sokolov
Bigbandový večer:
Bigband MDK Sokolov
Bigband gringos ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Jazz Big gang cheb

• 18. 10. 19,30 slavnostní sál  
 gh pupp karlovy vary
Javier girotto (Argentina)
Pigeon (cZ)
Společný koncert KSO + KRB – Sinael jazz 
symphony řídí Kryštof Marek

• 19. 10. 19,30 klub masařka karlovy vary
M. K. collective (cZ)
Jiří Šimek Trio (cZ)

• 20. 10. 19,30 koncertní  
 síň antonína dvořáka – Lázně iii. k. vary
 Miroslav Hloucal Quartet feat. Ondřej Štveráček 
(cZ, SK)
East West European Jazz Orchestra (D + EU, 
USA, RUS, SRB).
Dian Pratiwi (Bali Indonesia) 

• 20. 10. 23,00 popart cafe karlovy vary
Jamsession JazzKvé

zpěvačka dian prativi 

z ostrova bali

Informace ke statutu lázeňského místa Karlovy Vary
Vláda čR se na svém jednání dne 29. 8. zabý-
vala návrhem statutu lázeňského místa Karlovy 
Vary. Ty se tak stanou prvním lázeňským městem 
v české republice, kterému se podaří získat 
nový statut, odpovídající současným potřebám 
a poměrům. 
Karlovy Vary mají v současné době statut z roku 
1956. Nový statut však reflektuje změny ve 
společnosti, legislativě, medicíně a přírodních 
vědách, které se za oněch 56 let udály, a bude 
tak aplikovatelný v dnešních podmínkách. Statut 
lázeňského místa Karlovy Vary klade mimořádný 
důraz na ochranu vnitřního lázeňského území, lá-
zeňství, geofyzikální podstaty přírodních léčivých 
zdrojů, míst, kde jsou užívány, lázeňského režimu, 
kterým se jejich léčebné užívání řídí, a také na 
ochranu zájmů těch, kdo je využívají a jedinečných 
hodnot daných historickým vývojem a přírodními 
podmínkami místa.  
Statut vymezuje vnější a vnitřní území lázeňské-
ho místa města Karlovy Vary, upravuje omezení 
související s jeho výstavbou a rozvojem a určuje 
činnosti, které se v lázeňském místě omezují 
nebo zakazují, a zařízení, která se v něm nesmí 
zřizovat.
Ve vnitřním území lázeňského místa bude zaká-
záno budování nových staveb, které by nerespek-
tovaly dochované urbanistické, architektonické 
a památkové hodnoty a které by vedly k nadměr-

nému zahušťování zástavby, zejména na úkor 
zeleně. Ve vnitřním území lázeňského místa bude 
dále zakázáno budování nových staveb, které by 
byly zjevně nevyvážené co do podlažnosti a výšky 
staveb nebo stavebních prvků a které by zjevně 
přesahovaly stávající zástavbu. 
Bude zakázáno používat hlučné stroje a zařízení 
od 18:00 do 8:00, v neděli a o svátcích po celý 
den. Ve vymezeném území bude zakázáno užívání 
pyrotechniky s výjimkou 31. prosince a 1. ledna. 
V kolonádách a předkolonádních prostorech 
budou zakázány dopravní prostředky, nejen jejich 
užívání, ale i vnášení či odkládání, s výjimkou in-
validních vozíků, zdravotních pomůcek a dětských 
kočárků. Bude zakázán vstup se zvířaty vyjma 
psů doprovázejících zrakově či tělesně postižené 
a psů služebních. Zákazy budou vyznačeny odpo-
vídajícím značením piktogramy. 
Na veřejně přístupných prostranstvích ve vnitřním 
lázeňském území bude zakázána zvuková reklama 
mimo provozovnu, obtěžující světelná reklama 
nebo rozdávání reklamních letáků. Plakáty a le-
táky smí být pouze na místech k tomu určených. 
Bude také zakázáno krmit volně žijící a toulavá 
zvířata a chovat hospodářská zvířata nebo zvířata 
vyžadující zvláštní péči. 
statut lázeňského místa vejde v platnost 
po zveřejnění jako nařízení vlády odpovídají-
cím způsobem ve sbírce zákonů.
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Koncertní sezona bude plná lahůdek, 
slíbil ředitel KSO Šimon Kaňka
• Karlovarský symfonický orchestr přichystal na novou sezonu 
i zajímavé multižánrové koncerty. Hudebníci chtějí stále lákat nové 
posluchače.

Příznivci kvalitní hudby se mají skutečně na co tě-
šit. Karlovarský symfonický orchestr zažívá 
umělecký růst a je to vidět i na pestré dramaturgii, 
kterou nabízí 178. koncertní sezona. Symfonici 
chtějí svou hudbou zasáhnout co nejširší spekt-
rum posluchačů, a proto se nebojí například ani 
úprav legendární skupiny The Beatles. Hudeb-
níci jdou posluchačům doslova naproti a to se 
projevuje i na příznivých cenách vstupného. Více 
už o nové sezoně, atmosféře v orchestru, ale 
i dalších plánech sdělil Šimon Kaňka, ředitel KSO, 
v následujícím rozhovoru. 

KSO zahájil novou sezonu. Na co všechno se mohou 
vaši posluchači těšit? Co jim nabídnete odlišného 
od té loňské?
V nové 178. koncertní sezoně KSO se naši poslu-
chači mohou těšit na velmi rozmanitý program 
koncertů. Budeme hrát hudbu od baroka až po 
fúze z hudbou jazzovou. Stabilním článkem dra-
maturgie se stávají multižánrové programy, v této 
sezoně je to například projekt písní The Beatles 
v úpravě pro jazzový klavír a smyčcový orchestr 
a písně carlose Jobima ve stylu bossa novy pro 
zpěv, jazzovou kapelu a orchestr. Novým formá-
tem, kterým se snažíme lépe pečovat o nastu-
pující posluchačské generace, je projekt Koncert 
– pořad pro mládež, který jsme za podpory Statu-
tárního města Karlovy Vary a Karlovarského kraje 
nabídli základním i středním školám. Tento projekt 
nabízí interaktivní poslech a podívanou na základě 
hudby Antonína Dvořáka a jeho slavné symfo-
nické básně Polednice a slavné svity z muzikálu 
Fantom opery Andrew Lloyda Webera. Připravu-
jeme i projekt v rámci spolupráce s Karlovarským 
městským divadlem, kde jsem byl paní ředitelkou 
Danou Neumannovou a uměleckým šéfem činohry 
panem Jiřím Seydlerem osloven ke spolupráci 
na projektu Na vlnách divadla a hudby. Ten by 
měl spatřit světlo světa v listopadu 2012. Dalších 
projektů je celá řada a my je budeme veřejnosti 
postupně přes média představovat.

Jak hodnotíte současnou atmosféru v orchestru? 
Podle vedení města zažívá umělecký růst.
Atmosféra v orchestru se za poslední dva roky 
změnila a současné době je v první řadě pracovní 
a po lidské stránce dobrá. Vše se dá však na 
všech stranách ještě vždy zlepšovat. Jsem 
přesvědčen, že právě tyto změny byly základem 
pro kvalitativní umělecký růst tělesa. Vše je 
podpořeno náročností a rozmanitostí dramaturgie 
koncertů, sólisty i dirigenty. Jednoznačně mohu 

uvést, že bez podpory zřizovatele by toto všechno 
nebylo možné.

Nyní je šéfdirigentem Martin Lebel, jaká je s ním 
spolupráce? V čem vidíte jeho přednosti?
Jsem rád, že nejsem sám, kdo tvrdí, že když stojí 
před KSO jeho šéfdirigent Martin Lebel, stává se 
z karlovarského orchestru kvalitativně srovnatelné 
a konkurenční těleso v evropském kontextu. A na 
to můžeme být pyšní všichni. Byl to jeden z dílčích 
cílů, které jsem si vytknul v momentě, kdy jsem 
se rozhodoval, kdo bude od sezony 2011–2012 
šéfdirigentem KSO. Přednosti Martina Lebela 
jsou v první řadě v přístupu k hudbě a v přístupu 

k lidem. On je na každou první zkoušku, kterou 
začíná proces přípravy koncertu, připraven 
na 200 procent. Hudba je jeho život a to se přená-
ší i na orchestr a pak i na posluchače. 

Na programu nové sezony jsou opravdu zajímavé 
věci, máte tedy za cíl opět přilákat nové posluchače, 
kteří třeba běžně na vážnou hudbu nechodí? Můžete 
vypíchnout nějaké multižánrové akce?
Práce s posluchači je náš denní chleba. Snažíme 
se maximálně rozšiřovat náš záběr, co se týká 
rozmanitosti koncertů tak, abychom uspokojili ne-
jen naši velmi hudebně erudovanou obec abonen-
tů, ale i velký počet lázeňských hostů Karlových 
Varů. To má přímou vazbu na tvorbu dramaturgic-
kého plánu, a právě proto máme v současné době 
v repertoáru tolik multižánrových koncertů. Pro 
velký úspěch budeme opakovat projekt Nosferatu 
– symfonie (za) šera karlovarského rodáka Karla 
Šimandla. Po pravdě řečeno hodně si slibujeme 
od projektu The Beatles/Jobim, který míchá prvky 

klasického orchestru s prvky jazzu a stylu bossa 
nova. To je podle mého názoru velmi ojedinělé. 

Plánujete určitě i tradiční kolonádní koncerty. Na co 
se v rámci nich mohou návštěvníci Varů těšit?
V roce 2013 uplyne 110 let od úmrtí Augusta 
Labitzkého, který v roce 1875 ustanovil karlovar-
ský orchestr jako stabilní a pravidelně koncertující 
symfonické těleso. Jeho hudba a hudba dalších 
mistrů bude v létě 2013 znít po celé kolonádě.

Koncertní sezona nabídne řadu atraktivních sólistů, 
můžete některé zmínit?
Ke světové špičce patří houslista Ivan ženatý, 
který vystoupil s KSO v září na festivalu Dvořákův 
karlovarský podzim, a violoncellista Jiří Bárta, 
který přednese neslavnější violoncellový koncert 
Antonína Dvořáka na Závěrečném koncertu DKP 
ve čtvrtek 4. října od 19.30 v Lázních III právě 
za doprovodu KSO a jeho šéfdirigenta Martina 
Lebela. Dále přijede například klavírista Ivan 
Klánský, který zahraje svůj milovaný chopinův 
koncert. Jako sólistky se představí například 
sopranistky Lívia Vénoszová a Lucie Silkenová. 
Jako zástupce mladé, ale již etablované generace 
umělců mohu jmenovat fenomenálního houslistu 
Jiřího Vodičku, který přednese slavný čajkovského 
houslový koncert. 

 Jaké nabízíte pro tuto sezonu abonentní řady a čím 
jsou atraktivní?
Abonentní řady jsou letos dvě a jsou atraktivní 
podle mého názoru především svou rozmanitostí 
stylů hudby, dirigentů i sólistů. chtěl bych zdů-
raznit, že na tyto koncerty mají možnost se přijít 
podívat i posluchači, kteří předplatné zakoupené 
nemají.

Změnil se nějak ceník oproti předchozí sezoně?
ceník se změnil, řekl bych pro posluchače, pouze 
příznivě. Je možné si zakoupit jeden lístek na 
koncert KSO i v hodnotě 100 kč. Všechny údaje 
jsou též na webových stránkách organizace  
www.kso.cz. 

Jak jste spokojeni s návštěvností koncertů?
Jak se říká, „plný dům“ je radostí nejen pro or-
chestr, kterému se před plným sálem hraje daleko 
lépe, ale i pro dirigenta a sólistu. Všichni jsou pak 
maximálně motivováni předat z hudby co nejvíce 
právě posluchači. Mohu říci, že se nám právě 
toto začíná daleko více dařit, z koncertů odchází 
daleko více velmi spokojených posluchačů. Jak 
jsem již řekl, tato práce je náš každodenní chléb, 
ale i tak je stále na čem usilovně pracovat.

Děkuji za rozhovor. Jan Havelka 
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Divadelní nám. 21, Karlovy Vary 
Tel.: 353 225 621; www.karlovarske-divadlo.cz

1. 10.   19:30  
jiří janků, petr svojtka: b. smetana: the greatest hits - 
divadlo abc
Zábavná podívaná s živou kapelou, písničkami, tanci i šermy 
vypráví o fiktivním divadelním souboru, který musí pro finanč-
ní záchranu divadla urychleně nazkoušet nové představení 
sestavené ze všech devíti Smetanových oper. Hrají: Veronika 
gajerová, Ivan Hlas ad. Režie: Petr Svojtka.

2. 10.   19:30  
koncert: gLeNN miLLer story - big band karlovy vary
Soubor je složen z profesionálních hudebníků karlovarského 
regionu a pravidelně vystupuje na mnoha akcích. Základním 
repertoárem Big Bandu jsou skladby ze zlaté éry swingu. Sólo 
zpěv: Miroslava Lendělová.

4. 10.   19:30  
irská taNečNí shoW: faNtasy of daNce - taneční 
soubor merlin
Uvidíte dynamické a působivé taneční vystoupení. Atmosféru 
tohoto programu působivě zvýrazňuje velkolepé scénické 
a světelné vyznění a mnoho kostýmových převleků, které 
efektně dotváří dokonalý umělecký zážitek z představení. 

5. 10.   19:30  
představení pro seniory: maNŽeL pro opaLu - agentura 
harlekýn
Představení pořádá Statutární město Karlovy Vary ke Dni se-
niorů. Komedie o dobrých duších a špatných strašidlech, které 
svedl dohromady jeden inzerát. Hrají: Lubomír Lipský, Květa 
Fialová, Naďa Konvalinková ad. Režie: Jan Pecha.

8. 10.   19:30  
slavné melodie z oper a operet: víno, ženy a zpěv... - 
salonní smyčcový orchestr divertimento
Don giovanni, Marta, Rigoletto, Netopýr, Hraběnka Marica, 
vídeňské valčíky J. Strausse a Malá noční hudba W. A. Mozar-
ta). Účinkují: gabriela Kopperová - zpěv, Juraj Nociar - zpěv, 
Karel Friesl – klavír, houslová sóla Vladislav Linětskij. Dirigent: 
František Drs.

11. 10.   19:30  
koncert: petra jaNů 2012 
Trojnásobná Zlatá slavice z let 1987, 1988 a 1989 Petra Janů 
oslaví 40 let na jevišti a neuvěřitelné kulatiny jak jinak než 
velkým koncertním turné. Společně s kapelou golem Jana 
Václavíka, mimochodem také slavící 40. narozeniny, projede 
celou českou republiku. Moderuje: Petr Salava.

13. 10.   19:30  
peter shaffer: komedie potmě - čkmd - činohra karlo-
varského 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 ad. Režie: Jiří Seydler.

14. 10.   15:00  
jiří chalupa: šípková růženka - divadlo evy hruškové 
a jana přeučila
Rodinná pohádka pro nejmenší děti s mnoha písničkami 
a krásnými loutkami. Hrají eva Hrušková a Jan Přeučil. Děti 
dostanou krátkou lekci ze správné mluvy od Jana Přeučila, 
zatančí si na plese, děvčátka si zahrají na sudičky, všichni 
společně pomohou hodnému zahradníkovi, aby přemohl 
stoletý spánek i nebezpečné trní.

16. 10.   19:30  
jiřina tejkalová: hodně smíchu a pár slz... 
životní a úsměvný optimismus slavné spisovatelky Betty  
McDonaldové se k nám znovu vrací prostřednictvím vzpo-
mínek její dlouholeté přítelkyně. Schopnost vidět všechny 
události z lepší stránky a radovat se z maličkostí vyplyne ze 
svěžího dialogu bezstarostného mládí a moudré zralosti. Hrají: 
carmen Mayerová a Tereza Kostková. Režie: Jaromír Pleskot.

17. 10.   19:30  
don miguel ruiz, jaroslav dušek: čtyŘi dohody 
Ve čtyřech dohodách odhaluje Don Miguel Ruiz zdroj omezují-
cích názorů, které připravují o radost a vedou ke zbytečnému 
utrpení. V hlavní roli: Jaroslav Dušek, spoluúčinkují: Alan 
Vitouš a Pjér La Š´éz.

18. 10.   19:30  
don miguel ruiz, jaroslav dušek: pátá dohoda 
Pátá dohoda nás zavádí do hlubší roviny našeho sebeuvědomo-
vání a navrací nás k našemu vrozenému pravému já. V hlavní 
roli: Jaroslav Dušek, spoluúčinkují: Alan Vitouš a Pjér La Š´éz.

19. 10.  10:00  
veřejná generální zkouška pro seniory: chvála bláznov-
ství... - čkmd 
V pořadí třetí premiéra obnovené činohry Karlovarského měst-
ského divadla je připravena na 20. října. Hra vypráví o autistic-
ké dvojici, která je po úspěšné léčbě propuštěna z ústavu do 
chráněného bydlení. Hrají: Michal Malátný, frontman skupiny 
chinaski, bývalý herec pražského divadla Labyrint, a Tomáš 
Petřík, který je známý z mnoha pražských produkcí. 
Režie:Jiří Seydler

20. 10.   19,30 
premiéra: chvála bláznovství... - čkmd 
Axel Hellstenius, Petter Næss: chvála bláznovství aneb elling 
a Kjell Podle novely Ingvara Ambjørnsena pro divadlo adapto-
vali Axel Hellstenius a Petter Næss. Režie:Jiří Seydler.

22. 10.   19:30  
chvála bláznovství... - čkmd 
Axel Hellstenius, Petter Næss: chvála bláznovství aneb elling 
a Kjell Podle novely Ingvara Ambjørnsena pro divadlo adapto-
vali Axel Hellstenius a Petter Næss. Režie:Jiří Seydler.

24. 10.  19:30  
L. vaculík, p. malásek: edith, vrabčák z předměstí - diva-
dlo j. k. tyla plzeň
Inscenace mapuje životní cestu slavné francouzské šanso-
niérky edith Piaf od prvních písniček v pařížských ulicích 
přes slavné kabarety až po triumfální vystoupení v Olympii. 
V inscenaci zazní nejslavnější a nejkrásnější šansony edith 
Piaf ve strhujícím autentickém podání Radky Fišarové. Režie 
a choreografie: Libor Vaculík.

25. 10.  19:30  
Ludvig holberg: jeppe z vršku - divadlo Na jezerce
Tuto variaci na téma staré dánské komedie si podle svých 
slov zamiloval principál Jezerky a režisér Jan Hrušínský, když 
v ní hrál titulní roli jeho otec Rudolf Hrušínský v 60. letech 
v Národním divadle. Na Jezerce se hlavní role ujme Radek 
Holub, který patří k oporám hereckého souboru. Režie: Jan 
Hrušínský.

28. 10.  19:30  francis veber : bLbec k večeŘi 
- divadlo bez zábradlí 
Při srážce s blbcem se může rozsvítit i tzv. "inteligentovi". 
Přesto si raději dvakrát rozmyslete, než někoho prohlásíte za 
blbce. Může se vám stát, tak jako v této bláznivé komedii, že 
se na váš účet bude bavit někdo jiný. Hrají: Václav Vydra, Josef 
carda, Rudolf Hrušínský ad. Režie: Jiří Menzel.

29. 10.  19:30  
koncert: ondřej havelka a jeho melody makers: potkaL 
jsem svůj seN
Potkal jsem svůj sen - tak zní název zbrusu nového programu 
Ondřeje Havelky a jeho bandu, programu jenž se věnuje odka-
zu Jiřího Traxlera - spoluzakladatele éry českého swingu.

30. 10.  19:30  
zdeněk podskalský, vratislav blažek: světáci (malované 
děti) - klicperovo divadlo
Divadelní adaptace jedné z nejslavnějších českých filmových 
komedií. Tonda Skopec, gusta Prouza a Honza Petrtýl si 
plní svůj světácký sen. Hrají: Jiří Zapletal, Ondřej Malý, Filip 
Richtermoc, Kristýna Kociánová, Kamila Sedlárová, Martina 
Nováková ad.

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

4. 10.  19.30 Lázně iii 
závěrečný koncert festivalu dvořákův karlovarský 
podzim
Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr, Antonín 
Dvořák: Symfonie č.8. Jiří Bárta - violoncello. Dirigent Martin 
Lebel.

12. 10.  19.30  Lázně iii
koncert ve spolupráci s hudební vysokou školou v cury-
chu - koncert absolventů 
Maurice Ravel: Koncert pro klavír a orchestr g dur, Samuel 
Barber: Koncert pro housle a orchestr. Vedoucí projektu 
dirigent Mark Kissoczy.

18. 10.   19.30 gh pupp 
mimořádný koncert v rámci jazzfestu karlovy vary 2012
Kryštof Marek: Suita pro symfonický orchestr a jazzband, 
Kryštof Marek: Sinael - Jazz Sypmhony, carlos Jobim: Best 
of z písňové tvorby pro symfonický orchestr, sólový zpěv 

a jazzband. Karlovarský Repre Band. MK collective. Petra 
Brabencová, Jan Smigmator - zpěv. Dirigent Kryštof Marek.

25. 10.  19.30 Lázně iii 
symfonický koncert k výročí založení republiky 
Bedřich Smetana: Má vlast. Dirigent Martin Lebel.

kolonádní koncerty - mlýnská kolonáda, vždy v 16.30 h.
5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 15. 9.
Koncerty se konají od teploty ovzduší 16° c.

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

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

3. 10.  19.30 
the plastic people of the universe
Největší legenda československého hudebního undergroundu 
se s různými přestávkami pohybuje na naší hudební scéně 
už neuvěřitelných 43 let. Přesto má posluchačům, a to i těm 
nejmladším, stále co říct. 

5. 10.  19.30 
michal viewegh, dodo gombár - andělé všedního dne 
Tragikomedie o tom, že nemusíme věřit v Boha, ale nesmíme 
v něj přestat doufat. Dnes každý nabízí tělo nebo intelekt. Ale 
kdo nám nabídne blízkost. Představení Divadelního studia D3.

10. 10.   19.30 
božena Němcová, jaroslav seifert – píseň o viktorce 
Klasický příběh o lásce a vášni. Jedna žena dvakrát jinak. 
co asi bolelo to ubohé srdce, co mu udělali? Představení 
Divadelního studia D3.

11. 10.  19.30 
Lealoo
Kapela, která sází na kombinaci zasněného indie popu, tripho-
pu a elektroniky. Nabízí celé spektrum náladových odstínů od 
nostalgické posmutnělosti přes relaxační pasáže až k místům, 
při nichž doslova mrazí.

13. 10.  19.30 
karlovarský repre band - 50 let jazz festivalů v k. varech
Vzpomínkové talk show moderátora Štěpána Podeště s ja-
zzovou hudbou KRB řízeného Milanem Krajícem s přizvanými 
hosty - pamětníky a aktéry legendární první československé 
přehlídky jazzové hudby. Jde o jakýsi prolog letošního Jazz-
-Festu, který časově předběhne o týden vlastní festival. 

19. 10.  19.30 
Neřež
Skupina Neřež, mladší sestra slavných Nerez, s frontmany 
Zdeňkem Vřešťálem a Vítem Sázavským Karlovarákům zahra-
je staré hitovky i poslední novinky. 

22. 10.  18.30
pocta petru ebenovi
Labyrint světa a ráj srdce (kostel sv. Máří Magdalény). Hudeb-
ně-literární kompozice textů z knihy Jana ámose Komenského 
a hudby Petra ebena v podání Marka ebena a varhaníka 
Tomáše Tona.
   20.30
eben o ebenovi (divadlo husovka)
V komponovaném pořadu složeném z hudebních děl Petra 
ebena a vzpomínek na tohoto velkého komponistu i člověka, 
účinkují Smyčcové kvarteto PiKap, Michaela Petrová, Renata 
Pitrová, Martin Mastík, Marek eben, Lucie Domesová, Petr 
Křiváček a další. 

25. 10.  18.00 
phdr. ondřej slačálek – protest proti oligarchické moci 
Politolog, publicista a překladatel PhDr. Ondřej Slačálek 
předestře posluchačům svoje originální názory v rámci cyklu 
přednášek Křesťanské akademie.

· kuLturNí servis

KMD karlovarské městské divadlo

SCÉNA HUSOVKA

KSO karlovarský symfonický orchestr
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· kuLturNí servis

30. 10. 19.30 michal viewegh, dodo gombár - andělé 
všedního dne 
Tragikomedie o tom, že nemusíme věřit v Boha, ale nesmíme 
v něj přestat doufat. Dnes každý nabízí tělo nebo intelekt. Ale 
kdo nám nabídne blízkost. Představení Divadelního studia D3.

31. 10.  19.30 
Laco deczi & celula New york
Po dvou letech se do Husovky vrací král slovenské jazzové 
trubky se svým souborem skvělých muzikantů. Dokázal si vy-
dobýt uznání i v kolébce jazzu a už čtvrt století je americkým 
občanem. 

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. - 3. 10.  17:30
Lets dance: revolutions 3D – USA, 93 min., hudební, české 
titulky. Vstupné 150 Kč.

1. - 3. 10.  20:00
Divoši – USA, 131 min., akční, české titulky. Vstupné 110 Kč.

3D film - premiéra
4. - 7. 10.  16:00
Hotel Transylvánie 3D – USA, 92 min., animovaná komedie, 
dabing. Vstupné 165 Kč.

premiéra
4. - 7.   18:00
4. 10.    13:00 
představení nejen pro seniory. Vstupné: 60 Kč.
cesta do lesa – čR, 110 min., komedie. Vstupné 110 Kč.

4. - 7. 10.   20:00
expendables: Postradatelní II – USA, 103 min., akční, české 
titulky. Vstupné 110 Kč.

8. - 10. 10. 17:30
Hotel Transylvánie – USA, 92 min., animovaná komedie, 
dabing. Vstupné 110 Kč.

8. - 10. 10. 20:00 
96 hodin: odplata – Francie, 98 min., akční, české titulky. 
Vstupné: 110 Kč.

3D film 
11. - 14. 10. 16:00
Norman a duchové 3D – USA, 99 min., animovaná komedie, 
dabing. Vstupné 150 Kč.

premiéra
11. - 14. 10. 18:00
Looper – USA, 118 min., sci-fi, akční, české titulky. Vstupné 
110 Kč.

3D film
11. - 14. 10. 20:00
Resident evil: odveta 3D – USA, 117 min., akční, horor, sci-fi, 
české titulky. Vstupné 165 Kč.

3D film
15. - 17. 10.  17:30
Hotel Transylvánie 3D – USA, 92 min., animovaná komedie, 
dabing. Vstupné 165 Kč.

15. - 17. 10. 20:00
Ve stínu – čR, 96 min., krimi. Vstupné 110 Kč.

3D film
18. - 21. 10.  16:00
Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva 3D – Francie, 
125 min., komedie, dabing. Vstupné 150 Kč.

18. - 21. 10.  18:15
Holky na tahu – USA, 87 min., komedie, české titulky. Vstupné 
110 Kč.

Premiéra
18. - 21. 10.  20:00
Paranormal Activity 4 – USA, 95 min. Horor, české titulky. 
Vstupné 110 Kč.

22. - 24. 10.  17:30
Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva – Francie, 125 
min., komedie, dabing. Vstupné 110 Kč.

22. - 24. 10.  20:00

Kletba z temnot – USA, 92 min., horor, české titulky. Vstupné 
110 Kč.

3D film - premiéra
25. - 28. 10. 16:00 2d
25. - 28. 10. 18:00 3d
25. 10.    13:00 
představení nejen pro seniory. Vstupné: 70,- Kč.
Kozí příběh se sýrem 3D – čR, 85 min., pohádka. Vstupné 2D 
110 Kč., 3D 150 Kč.

premiéra
25. - 28. 10. 20:00
Skyfall – USA, 145 min., bondovka, české titulky. Vstupné 
110 Kč.

3D film
29. - 31. 10. 17:30
Prométheus 3D – USA, 124 min., sci-fi, horor, české titulky. 
Vstupné 150 Kč.

29. - 31. 10. 20:00
Paranormal Activity 4 – USA, 95 min., horor, české titulky. 
Vstupné 110 Kč.

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

1. - 3. 10.   19:30
Největší přání – čR, 80 min., dokument
Vstupné: 40 Kč.

4. 10.   divadlo járy cimrmana: 
české nebe - divadlo, živý přenos.
Vstupné 300 Kč.

5. - 6. 10.   17:00 
Medvídek Pú – USA, 60 min., animovaný, fantasy, dabing.
Vstupné 40 Kč.

7. 10.    15:00
Pásmo pohádek pro nejmenší.
Vstupné 30 Kč.

5. - 7. 10.   19:30 
Bastardi III – čR, 89 min., drama.
Vstupné 80 Kč.

8. - 10. 10. 19:30
Avengers – USA, 137 min., sci-fi, akční, dabing.
Vstupné 80 Kč.

11. 10.    19:30 projekce fk kv
Horská hlídka - čína, 2004, 95 min.
Vstupné 60 Kč. pro člena a 80 Kč. pro hosta.

12. 10.    17:00 
Na vlásku – USA, 96 min., animovaný, fantasy, dabing.
Vstupné 40 Kč.

13. 10.    18:45
živý přenos – Metropolitní opera New york
gaetano Donizetti - Nápoj lásky - nastudování, italsky s 
anglickými a českými titulky.
Vstupné 400 Kč. 

14. 10.    15:00
Pásmo pohádek pro nejmenší.
Vstupné 30 Kč.

12. a 14. 10. 19:30
Polski film – čR, Polsko, 113 min., komedie.
Vstupné 80 Kč.

15. - 17. 10. 19:30 
Diktátor – USA, min., komedie, české titulky.
Vstupné 80 Kč.

18. 10.    19:30 projekce fk kv
Hasta la vista - Belgie, 2012, 109 min.
Vstupné 60 Kč člen FK, 80 Kč host.

19. - 20. 10. 17:00
Bitevní loď – USA, min., akční, sci-fi, dabing.
Vstupné 60 Kč.

21. 10.    15:00
Pásmo pohádek pro nejmenší.
Vstupné 30 Kč.

19. - 21. 10. 19:30
Líbáš jako ďábel – čR, 112 min., komedie.
Vstupné 80 Kč.

22. - 24. 10. 19:30
Probudím se včera – čR, 120 min., komedie.
Vstupné 80 Kč.

25. 10.    19:30 projekce fk kv
Druhá strana mince – Polsko, 2009, 99 minut 
Vstupné: 60 Kč člen FK, 80 Kč host.

27. 10.    18:45
živý přenos - Metropolitní opera New york
giuseppe Verdi – Othello - nastudování, italsky s anglickými a 
českými titulky.
Vstupné 400 Kč.

28. 10.    15:00
Pásmo pohádek pro nejmenší.
Vstupné 30 Kč.

26. a 28. 10. 19:30
Hasta la vista - Belgie, 2012, 109 min.
Vstupné 80 Kč.

29. - 31. 10. 19:30
Bojovnice – Německo, 100 min., drama, české titulky.
Vstupné 80 Kč.

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

5. 10.  aLi & the baNd
Frontman kapely Ali Siladi je nadaný hráč na bicí, patří ke 
známým hudebním osobnostem regionu a se svou jazzovou 
formací sklízí úspěchy v klubech i na festivalech v čR i zahra-
ničí. V repertoáru zazní příjemné jazzové evergreeny, zahrané 
s elegantní lehkostí a osobitou dynamikou.

12. 10.   petra erNyei Quartet
Dvě kytary, kontrabas a excelentní zpěv… Tak lze jednoduše 
popsat vynikající jazzovou formaci zpěvačky Petry ernyei. Její 
projev má mnoho poloh, barev, tváří, nálad, mísí prvky jazzu, 
swingu, bossa novy a latiny. Petru doprovází přední pražští 
hudebníci - Jaroslav Šindler-kytara, Marek Rejhon - kytara, 
Jan greifoner - kontrabas.

19. 10.   fraNtišek kop & petr maLásek Quartet 
Formace saxofonisty Františka Kopa je právem řazena k 
těm nejlepším nejen na naší scéně. Spojením špičkových 
instrumentalistů – Petr Malásek - piano, Pavel Zbořil - bicí, 
Martin Lehký - baskytara, vzniká unikátní hudební seskupení, 
jehož podstatou je geniální umělecká invence, cítění a smysl 
pro improvizaci. Vstupné: 100 Kč.

26. 10.  dasha – pájky pájk Quartet - pop jazz gaLa
charizmatická, osobitá a nezaměnitelná… Zpěvačka Dasha 
patří mezi nejobsazovanější muzikálové zpěvačky a herečky. 
Dokonalý hudební zážitek zaručuje kromě zpěvu také výběr 
skvělých hudebníků, kteří Dashu doprovází: Martin Kumžák 
- klávesy, Jan Jakubec - basa, Tomáš Brožek - bicí, Pavel 
Plánka - perkuse. Vstupné 100 Kč.

speciální gastronomická akce
25. 10. divočiNa z českÝch Lesů
Už zakladatel Karlových Varů král Karel IV. si oblíbil zvěřinu, 
kterou lovil v okolních lesích - zvěřina má v české kuchyni 
nezaměnitelné místo již po staletí, rozhodně však patří i do 
moderní gastronomie. Výrazná chuť zvěřinového masa a voňa-
vé směsi koření, kterou můžete okusit u Srnčího hřbetu Sous-
-vide s kaštany, červeným zelím a perníkovým knedlíkem, 
Vám jistojistě připraví výjimečný kulinářský zážitek. 

Živá hudba: Maracas band – pondělí, gipsy Hery band – 
středa, Diskotékový pořad – sobota. 
Úterní vystoupení: Magic show (2. a 23. 10.), indické 
(16. 10.) nebo orientální tance (9. a 30. 10.)

Stará louka 26, Karlovy Vary
Tel: 353 223 641; www.mgkv.cz

10.–24. 10. jan tichý – obrazy, porcelán, sklo
Milan Drábek – sklo. 
vernisáž 10. 10. v 17 hodin.

CLUB IMPERIAL

KINO DRAHOMÍRA

KINO ČAS

MĚSTSKÁ GALERIE karlovy vary
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nám. Republiky 1, Karlovy Vary
Tel.: 774 232 047; www.pro.tebe.cz

4. - 26. 10. Naděje slumu v Namibii
První výstava z cyklu Sociální vyloučení. Prodejní výstava 
tradičních afrických výrobků z tradičních materiálů a ukázka 
velkoformátových fotografií z chráněných dílen pro sociálně 
vyloučené, HIV/AIDS pozitivní rodiny na jihu Namibie, které 
přežívají jen díky pomoci druhých. Spolupořadatelem akce 
je člověk v tísni. Více o projektu na www.tebe.cz a www.
clovekvtisni.cz.

goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel.: 353 224 387; www.galeriekvary.cz

vÝstavy:
do 28. 10. michal šarše – balance/bilance (sochy) 
Solitér českého sochařství Michal Šarše (1956) představí 
osobité sochy a objekty z nejrůznějších materiálů, často 
zpracovávající emocionalitu či posvátnost místa a vzpomínek, 
které připomínají. 

do 28. 10. pavel šlegl – těžké obrazy, lehčí kresby 
Spirituální malby (enkaustiky) Pavla Šlégla (1958) nacházejí 
výrazovou inspiraci v evropském expresionismu a nevyčerpa-
telný duchovní zdroj v biblických příbězích a podobenstvích.

do 31. 12. 100 let hlavní budovy karlovarské galerie 
Výstava připomínající stoleté jubileum dokončení stavby budo-
vy galerie v textové a obrazové dokumentaci přiblíží historii a 
stavební vývoj architektonicky zajímavého objektu. 

4. 10. – 18. 11. klát a klát
Výstava připravená k jubileím obou autorů soustředí přede-
vším krajinářskou tvorbu Jaroslava Kláta st. a dále kuboexpre-
sivní malby s figurálními a přírodními náměty Jaroslava Kláta 
ml. vernisáž 4. 10. v 17 hod.

stáLá eXpozice: české umění 20. století 
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy 
českého umění 20. století. expozice představí díla klasiků 
českého moderního umění 20. století.

daLší akce:
6. 10. 17,00 komentovaná prohlídka výstav m. šaršeho 
a p. šlegla
Autor výstavy PhDr. Ivan Neumann i samotní vystavující 
umělci – členové skupiny corpora S vás provedou oběma 
výstavami a přiblíží vám jak osobité sochařské objekty, tak 
i expresivní malby vytvořené technikou enkaustiky.

10. 10. 19.30  bra agas
Pět vokálů, zajímavá instrumentace, temperamentní rytmy, 
lidové písně z celé evropy - Španělska, Okcitánie, galicie, 
Skandinávie, Balkánu i písně Sefarditů. Vstupné 150 Kč.

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 606 928 844
otevírací doba: úterý - neděle 10-17 hodin 

vÝstavy
11. – 21. 10. irena jůzová / benátské plátno
Prezentace tří prostorových objektů z dílny autorky využívající 
pozoruhodné prostředky od nejmodernějších technologických 
objevů v podobě nanovláken až po odlitky vlastního těla. 
vernisáž 11. 10. v 17 hod. 

do 21. 10.  milíře 2012 - canet
Miroslav Pošvic, Lenka Sárová Malíská, Robert Siebenhaar, 
Anna Vančátová, Albrecht Volk, Volker Wunderlich Výstava děl 
vytvořených během mezinárodního výtvarného plenéru s více 
než dvacetiletou tradicí představí obrazy, kresbu, grafiku 
a sochařské objekty českých a německých účastníků akce.

26. 10. – 30. 12. střední průmyslová škola keramická 
a sklářská karlovy vary
Výstava ke 140. výročí instituce přiblíží ukázkami prací minu-
lých i současných studentů, absolventů a pedagogů zásadní 
význam nejstaršího keramického učiliště v oblasti porcelánu 
nejen pro region, ale i celé čechy. Vernisáž 26. 10. v 16 hod.

historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je 

prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti 
vzniku vilové čtvrti Westend.

daLší akce:
9. a 23. 10. 16 - 17.45, 18 - 20.30 kresba podle modelu 
Kurzy přípravné kresby na talentové zkoušky pro uchazeče 
o studium na středních (16 - 17.45) a vysokých (18 - 20.30) 
školách výtvarného zaměření. Podrobnosti o podmínkách 
a zaměření kurzů na www.becherovavila.cz. Nutno rezervovat 
na tel. 354 224 112 nebo 606 928 844.

Říjen  točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze 
pro 2 osoby. Konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 
112 nebo 606 928 844. Vstupné 200 Kč na osobu.

20. 10. 11,00 – 13,00 podzimní dílna pavly vargové pro 
rodiče a děti 
Dílna zaměřená na tvoření dekorací a koláží z podzimních 
přírodnin a také na výrobu létajících draků. Vlastní přírodniny 
vítány. Vstupné 50 Kč; nutno rezervovat na vargova@gale-
riekvary.cz, tel: 734 788 029.

Libušina 14 - golf clubu Imperiál Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694; http://snooker-galerie-koule.snadno.eu/

stálá prodejní expozice obrazů evy janákové a josefa 
psohlavce. otevřeno zpravidla na objednávku.

Sokolovská 35, Karlovy Vary
Tel.: 723 481 513; www.zsazus.cz

výstava: do 4. 10. malá retrospektiva.
Autor: Jaroslav Vlasák. 

10. 10. - 1. 11. berdichová, beran, zavoral - kresba, 
malba, grafika. 
Autoři: eva Berdichová, Oldřich Beran, Jiří Zavoral.

Literární večer: 24. 10. poezie a hudba
Autorské čtení Zuzana cerovská 

Moskevská 42, Karlovy Vary, 
Tel.: 353 234 636; www.ateliermirka.cz

2. 10. 17,00 šperky z poLymerovÝch hmot – teXtury 
Výroba jednoduchých otiskávátek a jejich využití při tvorbě 
šperků.

16. 10. 17,00 drátováNí – základní postupy – hrNíček
IMITAce POLODRAHOKAMů z polymerů – TyRKyS

30. 10. 17,00 šperky z pryskyŘice – základy
Zásady správného míchání složek. Odlévání do lůžek a forem.

Vřídelní 588/1, (Vřídelní kolonáda, 1. patro)
Tel.: 602 576 963; www.charliegallery.cz

5. - 31. 10. karlovarský vývěr
Výstava členů Krajské umělecké asociace a hostů. 
Bez vernisáže.

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

1. – 7. 10. tÝdeN kNihoveN pod heslem čti – žij zdravě
3. 10. 17,00 Vernisáž výstavy Harryho Telesfora Hvězdné 
nebe. 
4. 10. 18,30 Autogramiáda a autorské čtení z knížky Papiňák 
knihovnice Ludmily Křivancové. Knížku je možné si zakoupit. 

Přijďte posedět u kávy či čaje. 

10. 10. soutěŽ – uvařte jakékoliv jídlo a přineste ho 
do knihovny. 
Příjem jídel probíhá od 14 do 16h v budově knihovny na 
I. P. Pavlova 7. Ochutnávka a vyhodnocení proběhnou od 17h.

registrace NovÝch čteNáŘů v tÝdNu od 1. - 7. 10. 
zdarma. amNestie upomíNek. 

11. 10. 18.30 setkání se spisovatelkou a noblesní dámou 
danielou fischerovou

17. 10. 17,00 zajímavé čaje indočíny aneb na skok do 
thajska a vietnamu
Tradiční čajový dýchánek s čajomilcem Ing. Zdeňkem 
Nepustilem

24. 10. 17,00 autorské čtení 
čte talentovaná mladá autorka Kateřina Tučková z knihy 
žítkovské bohyně – fascinující příběh o ženské   
duši, magii a zasuté části naší historie.

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, tel.: 353 565 085
Drahovice Vítězná 49,  tel.: 353 226 346
Růžový vrch Sedlecká 4,  tel.: 353 564 844
Tuhnice Wolkerova 1,  tel.: 353 227 747
Vyhlídka Raisova 4,   tel.: 353 224 203
Stará Role Truhlářská 19, areál ZŠ, tel.: 353 562 715

Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory
Tel.: 353 502 888; www.knihovna.kvary.cz 

pro veřejnost: dvory
5. 10. Třetí ročník POKUSU O ReKORD v rámci Týdne knihoven

sál dvory:
11. 10. 17:00 Beseda se socioložkou a publicistkou JIŘINOU 
ŠIKLOVOU. Vstupné 40 Kč.

19. 10. feNoméN doupovskÝch hor
Soubor krátkých přednášek Agentury ochrany přírody 
a krajiny čR

31. 10. 16:00 Literární beseda se spisovatelem  
michaLem vieWeghem 
Autorské čtení z nové knihy Mráz přichází z hradu, která vyjde 
v říjnu 2012. Vstupné 40 Kč.

pobočka Lidická:
9. 10. 18:18 a jiNak vám Nic Nechybí?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů.

17. 10. 19:00 promítej i ty!
cyklus promítání filmů z festivalu JeDeN SVěT
NA STUPNícH VíTěZů - Jan Tenhaven / Německo, Rakousko 
/ 2010 / 94 min

23. 10.  18:18 a jiNak vám Nic Nechybí?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů.

výstavy: kavárna dvory:
3. 9. - 29. 10. kresby
Karlovarský výtvarník Václav Balšán.

hala dvory:
1. – 30. 10 Lesy koLem Nás 
Výstava dětských výtvarných prací. Vernisáž 2. 10. v 16:00 
hod.

pobočka Lidická:
17. 9. – 31. 10. šitá krajka a keramika boženy 
havlíčkové. 
Výstava ručně šité krajky

pro děti: dětské odd. dvory:
3., 10., 17., 24., 31. 10. 15:00 stŘeda s pohádkou
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního věku a 1. tříd.

interaktivní GALERIE becherova vila

GALERIE SUPERMARKET wC

GALERIE & snooker kafé koule

GALERIE DUHOVÁ PALETA

GALERIE ATELIER MIRKA

GALERIE na ochozu vřídelní kolonády

KRAJSKÁ KNIHOVNA karlovy vary

GALERIE UMĚNÍ

· kuLturNí servis

MĚSTSKÁ KNIHOVNA karlovy vary
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· kuLturNí servis/bohosLuŽby

5., 12. 10. 15:00 pátečNí hrátky
Hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let.

26. 10. 15:00 ekodíLNa
Výtvarná práce s recyklovatelnými materiály pro děti od 7 let.

29. 10. 15:00 soutěŽNí odpoLedNe s Witte
Hravá soutěž pro děti od 7 let. Tentokrát na téma FORMULe 1.

pro seniory: pobočka Lidická
5., 18. 10. 10:00 LiterárNí kLub seNiorů
Volnočasové aktivita otevřená pro všechny zájemce z řad 
seniorů. 

herní klub: a-klub dvory: 27. 10. 10:30 5. festivaL her
Turnaje ve hrách DOMINION, Osadníci z Katanu a ve víceboji + 
volné hraní (zdarma). Startovné: 30 Kč.

4., 11., 18., 25. 10. 15:00 herNí kLub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských 
deskových her.

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 v 19:30 hod.

pozorováNí NočNí obLohy pro starší a pokročiLé
Odborněji zaměřené večerní pozorování oblohy. Doporučený 
minimální věk je 10 let. V programu vám nabídneme odborněji 
laděný výklad a pozorování i těch nejslabších objektů viditelných 
v našem dalekohledu. Předpokládaný začátek ve 21:00 hod.

každý čtvrtek: v 15:00 hodin astroNomickÝ horoskop
Malý program o aktuálním dění na obloze i na Zemi a odpoled-
ní prohlídka hvězdárny pro lázeňské hosty, turisty a další
zájemce.
15:00–17:00 h. možnost zakoupení turistických suvenýrů
V uvedené době můžete zakoupit astronomické publikace, 
pohlednice i turistickou známku, vizitku i kartu hvězdárny.
V jiných časech je nutno se telefonicky dohodnout předem.

každý čtvrtek, sobotu a neděli: v 16:00 hodin
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 nonstop, v závislosti 
na pozorovacích podmínkách a dle možností jednotlivých ope-
rátorů dalekohledů a jejich astronomických kamer, na našem 
ojedinělém webu www.astro-webcast.eu.

4.–11. 10. víkendové akce pro děti a mládež:
astroNomická eXpedice drakoNidy 2012
Pro všechny zájemce starší 10 let pobytová akce naplněná 
astronomickou teorií i pozorováním noční oblohy, spojená s 
pozorováním v odborných programech. Uzávěrka přihlášek: 
30. září, kapacita je 6 míst, příspěvek na pobyt v celém termí-
nu vč. stravy 1000 Kč, členové Astronomického klubu 800 Kč.

25.–28. 10. pozNej s Námi kouzLo ÚpLŇkového měsíce
Procestuj s námi povrch Měsíce, tentokrát v době kolem 
úplňku, kdy většina jeho detailů prakticky zmizí. Program je 
vhodný pro děti od 2. třídy. Ubytování i strava jsou zajištěny. 
Uzávěrka přihlášek: 15. října, kapacita je 8 míst, cena 450 Kč, 
členové Astronomického kroužku 350 Kč.

otvíráme NovÝ ročNík astroNomického krouŽku!
Kroužek pro děti od 8 do 14 let. Schůzky každý čtvrtek v 
17:00 hodin na hvězdárně. Pro zájemce od 5. třídy. Program 
kroužku na www.astropatrola.cz/krouzky.

astroNomickÝ kLub pro skutečNé astroNomy!
Klub pro zájemce od 14 let. Hvězdárna sestavuje nový pozoro-
vatelský 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. členský příspěvek pro období 1. 10. 2012 - 31. 
1. 2014 činí 700 Kč pro osobu výdělečně činnou, pro osoby 
nevýdělečně činné 500 Kč. Přihláška je k dispozici na našich 
stránkách, přijímáme je průběžně naskenované mailem. 

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. 

10. 10.–9. 12. umění lovu
Jedinečná a objevná výstava s podtitulem Od obživy ke krato-
chvíli představí lov v celém jeho vývoji od paleolitu k počátku 
20. století. Přiblíží technologický vývoj, způsob lovu, nábožen-
ský i světský význam lovu, jakož i umělecké zpracování lovec-
kých výzbrojí a výstrojí a inspiraci lovem v umění s přesahem do 
česko-saského pohraničí. vernisáž 10. 10. v 17 hod.

17. 10. 17,00 přednáška: o umění lovu
Archeolog teplického muzea dr. Jindřich Šteffl promluví o umění 
lovu. Specializací přednášejícího je pravěká archeologie. 

Sedlecká 5, Karlovy Vary
www.ok1kvk.cz

Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež se 
zaměřením na radiotechniku, základy elektrotechniky a na ra-
dioamatérský zeměpis, provoz a sport. Z vysílacího střediska 
na Blatenském vrchu se pravidelně účastní národních i mezi-
národních 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

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

program aktivizačních činností 
s podporou osobní asistence:
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.

Otovická 59, Karlovy Vary
Tel.: 353 563 621; www.kostel-sv-anny.unas.cz

21. 10. 17.00 petr nebo pavel
Benefiční koncert. Jedna z nejpopulárnějších country kapel 
karlovarska Petr nebo Pavel se představí s výběrem svých nej-
známějších skladeb. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertu 
bude použit na opravu kostela.

Varšavská 13, Karlovy Vary 
www.regeneracnicentrum.cz

kLub eNergy
po–čt: 8,30–17,00, pá: 8,30–16,30
Bylinné preparáty, vitamíny, čaje, feng-shui, polodrahokamy. 
Poradenské služby na objednání.

2. 10. 18:30 otevíráNí dveŘí do Nitra - úplňková medi-
tace. Lýdie Potužáková 

6. 10. 9:00–16:00 eNkaustika - seminář malování hor-
kým voskem. Anna Hronová

23. 10. 17:30 orgáNy v magickém čtverci - seminář 
feng-shui. eva Joachimová

25. 10. 17:00 mÓdNí pŘehLídka ing. ivety Nedomové 
Osobitá a originální prodejní přehlídka z přírodních vláken.

30. 10. 18:30 otevíráNí dveŘí do Nitra - úplňková 
meditace. Lýdie Potužáková

... A SLABOZRAKÝcH OBčANů A JeJIcH RODINNÝcH 
PŘíSLUŠNíKů
Jana Pohanová, Okružní 13/648, Karlovy Vary
Tel.: 353 565 065, 728 617 629

17. 10. 16,00 božena vachudová - karlovarské sochy
Přednáška. Kavárna Vojenské lázeňské léčebny.

MO Úvalská 36, Karlovy Vary, gudrun Jiravová 723355673

11. 10. zájezd: hrad Lemberk a jablonné v podještědí
Odjezd v 6,30 hod. od Tržnice. Přihlášky v klubovně v Úvalské 36 
každé úterý 9–11 hod. cena zájezdu 300, nečlenové 350 Kč.

20. 10. 14,00 taneční zábava ke dni seniorů
Kongresový sál LH Thermal nejen pro členy svazu. cena 
50 Kč, předprodej v klubovně v Úvalské 36 nebo před akcí 
v předsálí.

Kollárova 17, 360 09 K. Vary, 
Tel.: 353 230 847; www.materske-centrum.cz

5.–6.10. – podzimní burza dětského oblečení a hraček
Příjem věcí 5.10. 15:00–16:30 h. Prodej 6.10. 8:00–12:00 h. Výdej 
6.10. od 15:00 hod. O přidělení čísla volejte na 353 230 847.
 
13. 10. 15:00 drakiáda
Těšíme se na vás na Velké louce v Tuhnicích u dřevěného hradu.

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 
církev československá husitská – cčSH, Karlovy Vary, 
Mariánskolázeňská 4, www.nabozenskaobecccshkarlovyvary.
info. Bohoslužba každou neděli od 9:00 hod
církev českobratrská evangelická – čce, Karlovy Vary, 
Zahradní 898/33, www.karlovy-vary.evangnet.cz.  
Bohoslužba každou neděli od 9:15
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.
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, Ondřejská 
kaple, Ondřejská 2, 36001 Karlovy Vary, www.greekcatho-
lickarlovyvary.eu. Bohoslužby každou sobotu, neděli a svátek 
od 10:00 hod

O. S. DVEřE DOKOřÁN

SVAZ DŮCHODCŮ ČR KV, O.S.

MATEřSKÉ CENTRUM

SPOLEČNOST SLEPÝCH 

regenerační centrum SRDÍČKO

PřEHLED BOHOSLUžEB

KOSTEL SV. ANNY SEDLEC

RADIOKLUB OK1KVK

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY

MUZEUM KARLOVY VARY



Ristorante Pizzeria Venezia
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

DENNĚ ROZVOZ PIZZY A JÍDEL
Od 11.00 - 23.00 hod, obejdnávejte na 353 229 721

SC-301886/23

SC-311921/09

Pohledávky
vymáhání, výkup, prodej

Půjčky
proti zástavě nemovitosti

Insolvence
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

Komplexní služby
pod jednou střechou.

SC-321647/01

SC-321395/02
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pohled přes chebský most do rybář roku 1905

Americké nálety  
a škody v Rybářích 1944–45
• Díky vzniku Horního nádraží (1869–1871) se zástavba Rybář a Karlových Varů začala postupně propojo-
vat. Na začátku 20. století byl už prostor za chebským mostem takřka kompletně zastavěn. Ulice byly plné 
hotelů, barů a obchodů všeho druhu. Tento stav se zachoval až na drobné výjimky do 19. 4. 1945.
Když se válka chýlila ke konci, spojenecká vojska začala pronikat stále hlouběji nad nepřátelské území 
a tehdy se objevily první americké bombardéry i nad lázeňským městem. Německé obyvatelstvo však 
dlouho nevěřilo, že se válka přesune i sem.

to, co se odehrálo 12. 9. 1944, však situaci 
náhle změnilo:
Nad přeplněné lazaretní město se blížilo 11 

letadel B 41 první letecké bombardovací divize, 
Karlovy Vary byly vybrány jako náhradní cíl při 
návratu z bombardování vodáren v Mostě pro 
skupinu letadel, která neměla příležitost odhodit 

svůj náklad. Hlavním cílem měl být Nejdek, ten 
ale z nezjištěných důvodů bombardován nebyl.
Ve 12:34 z výšky 8 km shodila 120–130 tun 
trhacích bomb. Nálet trval jednu minutu a obyva-
telstvo zcela překvapil, podcenili tehdy varování 
a nedostatečně využili protileteckých krytů, 
proto byla řada obětí na životech.

Nálet poškodil Tschamlerovu vilu v Zahradní ulici, 
hlavní poštu, školu v místě dnešního Thermalu, 
nemocnici, tržnici, další domy v Masarykově, 
Varšavské a dnešní Becherově ulici. V Rybářích 
byly zasaženy jednotlivé domy v okolí chebského 
mostu. Během náletu přišlo o život 68 osob.

program kina elite umístěného v hotelu Webervstup do městského úřadu rybáře roku 1935
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za chebským mostem po posledním náletu, ještě nezačaly demolice – hotel Weber uprostřed

tentýž pohled roku 2010pohled od magistrátu na dnešní sokolovskou

další nálet zasáhl město 17. 4. 1945
Za jasné viditelnosti ve 14:55 z výšky 5 km 
od jihu nalétlo nad Karlovy Vary 55 bombardérů 
B 24. druhé letecké bombardovací divize. Letadla 
nesla 486 pětisetliberních trhacích bomb o váze 
asi 110 tun. cílem bylo Horní nádraží a kolejová 
odbočka na Starou Roli.
Nálet se Američanům nezdařil, většina bomb 
spadla do Břízek (lesík za školou na Růžovém vr-
chu) a na neobydlené plochy v Bohaticích. Nádra-
ží zasáhl jediný bombardovací koberec. Odbočka 
na Roli byla přerušena. Ojedinělé bomby zapálily 
stánky před tržnicí a několik domů v Sedlci.
V 16:30 pak byl pořízen letecký vyhodnocovací 
snímek. Z něj bylo patrné, že do týdne mohou 

být všechny koleje průjezdné. Jen čtvrtina bomb 
zasáhla cíl. Údajně byly na Rybáře také shozeny 
letáky, žádný se ale nedochoval.
Během tohoto náletu se již ostražití obyvatelé 
schovávali, Tuhničtí například utíkali do blízkého 
lesa… Nevěděli, že již za dva dny odtud pak 
budou pozorovat poslední nálet.

Naprosto zničující byl však nálet, který za-
sáhl město o dva dny později, 19. 4. 1945
Štáb amerického letectva se rozhodl nálet zopako-
vat a karlovarský železniční systém zničit zcela.
Nad město se blížilo 87 letadel B 17 třetí letecké 
bombardovací divize v devíti sledech. Měla 
připraveno 170 tun trhacích bomb a více než 

25 000 kusů zápalných. Byly vybrány tři cíle: 
horní nádraží, kolejová odbočka na starou roli 
a depo s dílnami na dolním nádraží.
Nálet byl proveden opět z jihu, ve 12:02 z výšky 
5 km. Ve 12:09 dopadly poslední bomby. Okolí 
starorolské odbočky bylo zcela přeoráno, jeden 
dům tam u křižovatky shořel a tamější via-
dukt byl roztrhán. Byly zničeny staré Tuhnice 
– u přejezdu, depo, zasažena plynárna, dále 
v Rybářích část Dolní Kamenné a několik vilek 
pod pivovarem.
Nenávratně vyhořely domy od Buchenwaldské uli-
ce až po chebský most. Průjezd Horním nádražím 
nebyl možný po žádné koleji. O střechu nad hlavou 
přišlo okolo 2000 obyvatel a uprchlíků.
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zaniklá zástavba rybář za chebským
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ostem
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apa k roku 1938; uprostřed budova dnešního m
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pohled od viaduktu k sokolovské 1946bývalá Nádražní ulice dnes

zcela vyhořelá Nádražní ulice

zničený sklad na horním nádraží, v pozadí jáchymovská ulice zcela zničené horní nádraží od ostrovského mostu

Ve 13:30 byly Rybáře v jednom plameni a již 
se nedalo hasit. O týden později 26. 4. v 10:45 
si Američané pořídili kvalitní letecké vyhodnoco-
vací snímky.
Úspěch amerických letců byl označen nejvyšší 
známkou, tedy ,,velmi dobře“. Zpráva ještě 
zmiňuje shoz letáků.
Zasažen byl také kryt, přibližně v místech za-
stávky u elite, v hotelu Wachtmeister. Nalezeno 
zde později bylo sto zuhelnatělých a zmrzače-
ných těl.

po válce zjistili členové revolučního 
národního výboru škody detailně:
Při dvou velkých náletech bylo zničeno 171 domů 
a 21 těžce poškozeno, 158 budov bylo poškoze-
no lehce (údaje se týkají celých Karlových Varů).
celkem během všech útoků bylo zabito více než 

246 osob, přesný počet nemůže být nikdy znám. 
Někteří mrtví byli nalezeni dlouho po válce, např. 
na Horním nádraží nebo na Masarykově ulici 
za bývalým Domem potravin.
Ruiny a obvodové zdi poškozených staveb byly 
postupně v letech 1945–46 odstřeleny, ručně 

demolovány a odbagrovány.
Ještě v 50. letech byly krátery po výbuších 
zakresleny v mapách v oblouku dráhy u Sedlce, 
na Růžovém vrchu v Břízkách jsou doposud. 
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socha j. v. stalina strašila v rybářích v letech 

1954–1965

socha k. gottwalda zde stávala od 15. 5. 1971 

do roku 1988  Foto: Stanislav Wieser 

autobusové nádraží v místech dnešní čerpací stanice roku 1986

celé území za chebským mostem prošlo sanací. 
Prostor před magistrátem zůstal nezastavěný 
a sloužil jako náměstí až do roku 1987. V 60. le-
tech byly části ulic Sokolovská, Šmeralova 
a Hybešova zastavěny několika činžovními domy.
V polovině 80. let bylo v prostoru dnešní ben-
zínky ÖMV vybudováno dočasné autobusové 
nádraží. Roku 1988 přeťala tato místa 1. část 
výstavby karlovarského průtahu. Tím byla nadob-
ro přerušena architektonická spojitost levého 
a pravého břehu Ohře.

autor: Libor huml a jiří klsák

foto: archiv autora, fr. Weber, v. eberl, r. špaček

Některé zničené stavby a provozy dle popisných čísel
sokolovská – adolf hitler strasse:
č. p. 538 Karlovarská městská spořitelna – hl. po-
bočka Rybáře – trezor se zachoval dodnes, su-
terén byl upraven na protiletecký kryt; hospůdka 
Radniční sklípek R. Zettla; obchůdek v dnešních 
garážích měl např. Norbert Schrödl – psací stroje 
a papírnictví; v budově též sídlil úřad Oberbürger-
meistera – starosty Richarda Russyho + Rentamt, 
Steuerkasse a Stadtkämmerei
č. p. 109 hotel Maxim
č. p. 200 hotel Weber s kinem a varieté elite – 
provozoval Wilhelm Orlamünder; bydlel zde majitel 
rybářského pivovaru Rudolf Weber von Hohen-
grund
č. p. 63 hotel Adler
č. p. 233 hotel Deutscher Hof
č. p. 55 hotel Wachtmeister Ludvíka christla 
s protileteckým krytem
č. p. 147 koloniál J. Bärtla

č. p. 126 ernst Weingärtner – továrna na výrobu 
mýdla
č. p. 69 mezisklad 1. chebského akciového pivo-
varu v chebu
č. p. 78 Sudetenland Raiffaisenverband e. V., 
pobočka Rybáře
u spořitelny – andreas hofer strasse:
č. p. 275 garáže Tempo – Karel Frankl, pneumati-
ky a vulkanizace
č. p. 590 Theimerhaus, bydliště významného 
architekta K. ernstbergera
č. p. 31 hotel Bellevue, kdysi Jagdschloss; majitel 
Bruno Warzel
č. p. 125 Fr. Schröder & co. – chemicko-technic-
ká továrna
v ulici sídlila autoškola J. Schönbacha
Weberova ulička – zaniklá – průtah:
č. p. 71 Fr. Schediwi - truhlárna
gössl F. A. – velkoobchod sklem

Ložní zboží, peří – M. Koherer
Nádražní ulice – zaniklá - bahnhofstrasse:
Hotel germania – provoz. Fr. Stöhr
Hotel Sacher – Karla Sachera
Hotel Urban – majitelka Marie Urbanová
šmeralova – hans schremm strasse:
č. p. 301 Hotel Metropole s barem Mascotte + Bek-
laidunghandwerk – genossenschaft f. d. egerländer
Sídlil zde také známý karlovarský stavitel H. Fre-
isleben
horní nádraží + areály skladů – obere bahn-
hof:
zničena pošta a telegrafní úřad III. + sídlo Bahn-
schutzpolizei
Valter Sebert – stěhování-přeprava (uhlí, koks)
e. Pohl – obchod uhlím a stav. Materiály
F. A. Radler – překladiště uhlí (koks, stav. Mat., 
antracit, brikety)
Unger a Kunze – velkoobchod železem
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Představujeme 
strážníky města

Jméno: stanislav makovička
Okrsek: Moskevská od Jízdárenské, nám. 
Dr. Horákové, Dr. Janatky, Dr. engla, Jaltská, 
Bělehradská, Svahová.
charakteristika: četba, střelba, práce strážníka
Kontakt: s.makovicka@mpkv.cz
Služební číslo: 213456

Z přechodu  
rovnou na zloděje
Hlídce městské policie sloužící ve Staré Roli právě 
končil dozor na přechodu, když obdržela informaci 
z operačního střediska, že školou byla nahlášena 
krádež mobilního telefonu. žáka třetí třídy měli 
okrást dospělí muži. Operátor instruoval školu 
k učinění oznámení na Policii čR, získal popis 
pachatelů a vyslal pochopitelně na místo hlídku 
dozorující přechod nedaleko od školy. Popis se 
podařilo ještě zpřesnit díky dalšímu telefonátu 
náhodné svědkyně události. Je fajn, že lidé nejsou 
lhostejní. A vracíme se na začátek, kdy právě tato 
hlídka na základě všech indicií dokázala pachatele 
do 10 minut zadržet. Ti putovali do rukou přivolané 
hlídky Policie čR. Jak se posléze ukázalo, dotyční 
stačili provést dvě přepadení.

Bezpečná cesta do školy

Nejen první školní den, ale po celý rok se 
budou opět karlovarští strážníci v rámci 
dlouholetého projektu Bezpečná cesta 

do školy, věnovat bezpečnosti na přechodech 
v blízkosti škol. „Požadavků na zajištění této 
služby je každý rok mnoho, a to jak od ředitelů 
škol, tak pochopitelně i od rodičů,“ uvedl velitel 
městské policie Marcel Vlasák. 
Jelikož strážníci nemají potřebné kapacity na do-
hled u všech přechodů, probíhá na některých tzv. 

střídavý dohled. Hlavním cílem je usměrnit děti 
a apelovat na řidiče, aby byli v těchto lokalitách 
maximálně ostražití, a předcházeli tak zbytečným 
nehodám. „často se na nás obracejí rodiče s po-
žadavky na tuto službu i v místech, kde děti vystu-
pují z autobusu, ale není zde přechod. Strážník má 
však zákonem jasně stanovené kompetence, kdy 
a kde může řídit dopravu, takže v těchto přípa-
dech je bohužel neuspokojíme,“ dodal Vlasák. 

Požár ohrozil 
bezdomovce
V jednu srpnovou sobotu večer po 22:30 hodině 
operační MP přijal oznámení o dýmu valícím 
sez opuštěného domu v ulici J. Opletala. Motorizo-
vaná hlídka při příjezdu konstatovala, že na místě 
je již zásahové vozidlo HZS a PčR. Na základě 
dobré místní znalosti strážníci vstoupili do objektu, 
a to do míst, kde přespávají bezdomovci. Posléze 
ze zakouřených prostor jednoho bezdomovce 
vynesli, přičemž nalezli i další dvojici, kterou 
společně s hasiči evakuovali z místa bezprostřed-
ně sousedícího s ohniskem požáru. Po předání 
do péče lékařů strážníci svoji asistenci na místě 
ukončili.

Výtržníci  
řádili nad ránem
O srpnové neděli krátce nad ránem (3:35 hod.) 
přijal operační MP oznámení o skupince mladíků, 
kteří ve Sklářské ulici dělají nepořádek, převracejí 
popelové nádoby a křičí. Motorizovaná hlídka 
se po příjezdu na místo rozdělila, prohledala okolí 
a následně byla sama svědkem jednání čtveřice 
mladíků z Karlových Varů. Vzhledem k rozsahu 
nepořádku strážníci postoupili celou záležitost 
k projednání do správního řízení, kde dotyčným 
hrozí výrazně vyšší sankce.

„Maniak“ 
v řadách 
městské policie
Tak tímto titulem se může od 22. srpna 2012 
pyšnit strážník Městské policie Karlovy Vary 
Daniel Rubický. V rámci každoročního fyzické-
ho přezkoušení zvládl člen služby PcO všechny 
disciplíny, ale jednu neskutečným způsobem, 
který nemá ve 20leté historii MP obdoby. Dani-
el totiž udělal 816 kliků. 
Dlužno podotknout, že se nejedná o standardní 
kliky, ale kvůli objektivnosti již léta strážní-
ci klikují stylem maximální vzpor na rukách 
s plácnutím ruky o hřbet druhé, poté spuštění 
na zem a tlesknutí rukou za zády. Tento styl 
je velmi náročný a pro splněný limit jich stačí 
udělat 30. 
Počet bodů, které Daniel získal za tuto jednu 
disciplínu, většina strážníků nezíská ani za ce-
lou sadu fyzických testů. Husarský kousek. 

díky dohledu strážníků je přecházení ulic pro školáky bezpečnější
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Školy se opět představí budoucím studentům

již devatenáctý ročník prezentační výstavní 
akce Škola 2013 pořádá Pedagogicko-psy-
chologická poradna Karlovy Vary, Národní 

institut pro další vzdělávání Praha a firma Top 
info pod záštitou primátora města Karlovy Vary. 
Akce se koná ve dnech 16.–18. října 2012 v ho-
telu Thermal. 
Slavnostní otevření výstavy je připraveno 16. 10. 
ve 12.00 hod., 17. 10. od 9 do 17 hod. a 18. 10. 
od 9 do 14 hod. Mottem letošní výstavy Škola 
2013 je „možnosti výběru studijních a učebních 
oborů, výměna zkušeností mezi výchovně-vzdě-
lávacími organizacemi a služby pro studenty“. 
Výstavy se proto zúčastní i zástupci metodických 
institucí se svými poradenskými centry, kde 
budou s veřejností diskutovat nad danou proble-
matikou, dále Národní institut pro další vzdělá-
vání se širokou znalostí aktuální problematiky. 
Jedná se o výstavu se zaměřením na možnosti 

vzdělávání, výběr studijních a učebních oborů v 
rámci regionu i vybraných speciálních škol z celé 
čR včetně vysokých, nástavbových, pomaturit-
ních forem studia. Dále návštěvníci uvidí ukázky 
vybavení škol a učební pomůcky.
Během výstavy je připraven také doprovodný 
program, např. pódiové tance, mladé orchestry, 
ukázky činností odborných škol nebo velkoplošná 
projekce nových výukových programů. Letos se 
mohou návštěvníci těšit na přibližně 50 expozic 
z regionu i mimo region, včetně vyšších odbor-
ných škol a škol vysokých. Na výstavě bude 
umístěn i stánek pedagogicko-psychologické 

poradny s jejich informačním a poradenským 
centrem. Zajímavá bude také prezentace škol, 
které mají nadregionální význam, jako Karlova 
univerzita Praha, Bankovní institut - vysoká škola 
Praha, Veterinární škola z českých Budějovic, 
Vysoká škola zemědělská Praha, Jihočeská ze-
mědělská univerzita č. Budějovice, Západočeská 
univerzita Plzeň.
Výstavu Škola v Karlových Varech každoroč-
ně navštíví kolem 4000 návštěvníků, včetně 
absolventů středních i nástavbových forem 
studia. Je o ni velký zájem nejen mezi odbornou 
veřejností, která ji využívá k výměně nových 
zkušeností mezi školami. Je navštěvována rodiči 
žáků základních škol a dále veřejností se zájmem 
o uplatnění na současném trhu práce.  
Více informací na vystava-skola-karlovyvary.
iplace.cz.

Bílá pastelka 
pomáhá 
nevidomým
Již tradičně se v polovině října u příležitosti 
mezinárodního Dne bílé hole uskuteční sbírka na 
podporu nevidomých. Letos to bude 17. října, kdy 
dobrovolníci a studenti vyjdou do ulic Karlových 
Varů, Ostrova, Sokolova, chebu a Jáchymova 
a kolemjdoucí si od nich budou moci zakoupit 
bílou pastelku, symbol světa nevidomých. Bílá 
pastelka je celorepubliková dobročinná veřejná 
sbírka pořádaná každoročně Sjednocenou orga-
nizací nevidomých a slabozrakých čR (SONS čR). 
Spolupracujícími partnery jsou Tyfloservis, o. p. s., 
a krajská Tyflocentra. 
Účelem sbírky je získat prostředky na financování 
služeb poskytovaných SONS, Tyfloservisem a 
Tyflocentry, jejími dceřinými společnostmi, těžce 
zrakově postiženým spoluobčanům a dále také 
seznamovat veřejnost s potřebami a problémy 
této skupiny osob i s problematikou zrakového 
postižení obecně. Výtěžek je věnován na místní 
i celorepublikové projekty integrující nevidomé 
a slabozraké do společnosti.

Výstava v městské knihovně: 
Památky očima mladých
Koncem loňského roku byla jako doprovodný 
program Dnů evropského dědictví vyhlášena měs-
tem Kutná Hora výtvarná soutěž Památky očima 
mladých. Naše město se k této akci připojilo a 
vyhlásilo místní kolo ve věkových kategoriích 6–10 
let, 11–14 let a 15–18 let. Do uzávěrky 30. dubna 
přišlo na magistrát města 150 obrázků. Tři nej-
lepší vybrala porota z každé kategorie. Vyhlášení 
výsledků proběhlo 5. června v zasedací místnosti 
magistrátu města. Autoři nejlepších tří děl v každé 
kategorii byli odměněni věcnými cenami.

Nyní má možnost prohlédnout si všechny zaslané 
obrázky také široká veřejnost. Statutární město 
Karlovy Vary uspořádalo ve spolupráci s Městskou 
knihovnou Karlovy Vary výstavu těchto obráz-
ků. expozici naleznou návštěvníci v prostorách 
chodby u dětského oddělení v budově knihovny 
v ulici I. P. Pavlova. Výtvarné práce zde budou 
vystavovány dle věkových kategorií, a to od 
25. 9. do 8. 10. 2012 věková kategorie 11–14 
let, od 9. 10. do 22. 10. 2012 věková kategorie 
15–18 let. Na výstavu jsou všichni srdečně zváni.

Na snímku vítězové jednotlivých kategorií (zleva): trang bui thi huyen (kresba karlovarského Národního 

domu), roman grym (goethova vyhlídka) a vpravo david balada (rozhledna diana)
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· sport

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

individuální jÓga dle dohody
centrum klasické jógy, Bělehradská

ájurvéda a tantra dle dohody
centrum klasické jógy, Bělehradská 
Více informací na webu.

centrum jógy shanti a tj sokol
ZŠ Svahová 24, K. Vary 
Veronica Pródis 604 522 122; veronicaprodis@gmail.com 
Facebook - centrum jógy Shanti

kurzy jógy pro dospělé: 
Pondělí: 18:30-20:00 
Pátek: 18:30-20:00 

kurzy jógy pro děti a jóga v anglickém jazyce: 
Úterý: 15:00 - 18:00
čtvrtek: 15:00 - 18:00

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 přícho-
zího hráče.

bk Lokomotiva karlovy vary
Jízdárenská 1, Karlovy Vary
http://bklokokv.webnode.cz 

ŽeNská basketbaLová Liga
3. 10. 17:30 Loko Karlovy Vary - BK Brno
6. 10. DSK Basketball - Loko Karlovy Vary
10. 10. 17:30 Loko Karlovy Vary - BLK VŠe Praha
13. 10. Kara Trutnov - Loko Karlovy Vary
21. 10. Loko Karlovy Vary - VŠ Praha
27. 10. KP Brno - Loko Karlovy Vary

eXtraLiga juNiorky u19
13. 10. Loko Karlovy Vary - BK De Prosek
14. 10. Loko Karlovy Vary - BK Strakonice
27. 10. Basket Slovanka MB - Loko Karlovy Vary
28. 10. Sokol Hradec Králové - Loko Karlovy Vary

eXtraLiga kadetky u17
6. 10. Valosun Brno - Loko Karlovy Vary
7. 10. BK Brno - Loko Karlovy Vary
20. 10. Loko Karlovy Vary - Aritma Praha
21. 10. Loko Karlovy Vary - Sokol Hradec Králové

Liga - starší ŽákyNě u15
13. 10. 15:30 DBaK Plzeň - Loko Karlovy Vary
14. 10. BK Klatovy- Loko Karlovy Vary
27. 10. BK Baník Most - Loko Karlovy Vary
28. 10.Loko Karlovy Vary - BK Baník Most

Liga – mLadší ŽákyNě u14
6. 10. DBak Plzeň - Loko Karlovy Vary
7. 10. BK Klatovy - Loko Karlovy Vary
20. 10. Slovan Litoměřice - Loko Karlovy Vary
21. 10. Sluneta Ústí nad Labem - Loko Karlovy Vary

JóGA

moderní gymnastika
Oddíl moderní gymnastiky TJ Slavia 
Karlovy Vary, Lidická 40
Tel.: 721 597 940; www.gymnastika-kv.cz

Tréninky: úterý a čtvrtek 17:00 – 18:00 v tělocvičně SPgŠ v 
Karlových Varech - Drahovicích, Lidická 40.

taneční studio fontána
ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25, 
K. Vary - malá a velká tělocvična
Alena Prudíková 603 920 102,  
Veronica Pródis 604 522 122
Facebook - Taneční studio Fontána

kurzy tance - klasický tanec, modern jazz dance, 
Latinsko-americké tance, taneční průprava pro děti. 

Pondělí:   15:45–18:15 hod.
Středa:    15:45–18:15 hod.
Pátek:    16:00–17:30 hod.

TANEC

GYMNASTIKA

SNOOKER

BASKETBAL

česká fotbaLová Liga - muŽi
HŘIŠTě DVORy
14. 10. 10:30 1.Fc K.Vary – MFK chrudim 
 
česká Liga staršího dorostu u19
HŘIŠTě BŘeZOVá
13. 10. 10:00 1.Fc K.Vary – VOŠ a SOŠ Roudnice 
n/L 
HŘIŠTě DRAHOVIce
27. 10. 10:00 1.Fc K. Vary – Dukla Praha
 
česká Liga mLadšího dorostu u17/16
HŘIŠTě DRAHOVIce
6. 10. 10:00/12:15 1.Fc K.Vary – FK Motorlet Praha 
20. 10. 10:00/12:15 1.Fc K.Vary – Fc Viktoria Plzeň 

česká Liga starších Žáků u15/14
HŘIŠTě DRAHOVIce
13. 10. 10:00/11:45 1.Fc K.Vary – FK Litvínov
28. 10. 10:00/11:45 1.Fc K.Vary – FK Meteor Praha VIII

česká Liga mLadších Žáků u13/12
HŘIŠTě DVORy
6. 10. 13:00/14:45 1.Fc K.Vary – FK Litvínov
HŘIŠTě DRAHOVIce
21. 10. 13:00/14:45 1.Fc K.Vary – SK Kladno

ii. česká fotbaLová Liga ŽeN
HŘIŠTě DALOVIce
14. 10. 14:00 1.Fc K.Vary – Bohemians Praha
28. 10. 14:00 1.Fc K.Vary – DFK Teplice

ii. Liga starších ŽákyŇ
HŘIŠTě DRAHOVIce
14. 10. 09:00 Turnaj 

krajskÝ pŘebor starších pŘípravek
HŘIŠTě DVORy
6. 10. 10:00  Turnaj
HŘIŠTě DRAHOVIce
21. 10. 10:00 Turnaj

krajskÝ pŘebor mLadších pŘípravek
HŘIŠTě DRAHOVIce
13. 10. 15:00 Turnaj
27. 10. 14:00 Turnaj

FOTBAL

odbor kčt tj slovan karlovy vary
RNDr. František Wohlmuth,  
Tel.: 603 209 270; fjw@volny.cz 
www.turiste.webpark.cz

6. 10.  Rotavský permoník – turistický pochod 
13. 10.  Jáchymovský tolar – do Jáchymova tentokrát
   pošlapeme z Německa
20. 10.  Ke skokanským můstkům v Klingenthalu 
25. 10.  Jižní Morava – turistika mezi sklípky vinařů 
   (Bořetice) – 4 dny 
27. 10.  Karlovarské lokálky – brouzdání v okolí 
   Karlových Varů

TURISTIKA

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 každý čtvrtek v bazénu v Alžbětiných Lázních. 

výuka je určena:
a) rodičům s dětmi od 2 do 4 let,  
15:00–15:45 /15:45–16:30 
b) samostatným dětem od 5 let, 15:00–16:30

Děti jsou rozděleny podle úrovně osvojených plaveckých 
dovedností do jednotlivých skupin.

PLAVÁNÍ
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Začíná hokejová sezona a klub HC Energie 
připravil Karlovarákům mnohá překvapení

rozpočet klubu Hc energie se znovu snížil, 
letos počítá s částkou 84 miliónů korun, 
což je o 4 miliony méně než loni. Rozpočet 

zatím není zcela naplněn, zbývá zajistit asi patnáct 
miliónů korun. generální manažer Miroslav Vaněk 
hovořil o situaci zhoršující se každým rokem. 
„Finanční situace se vůbec nezlepšila, shánět 
peníze na vrcholový sport je čím dál tím tvrdší 
oříšek. Myslím, že situace je na hraně toho, aby 
se v české republice dal dělat vrcholový sport. 
Shánění peněz nás stojí spoustu času,“ pozname-
nal na úvod.
generální partner ani hlavní partneři se pro novou 
sezonu nemění. „Na druhou stranu nám ubylo 
třicet procent sponzorů, zejména mezi stavebními 
firmami,“ upozornil generální manažer a dodal: 
„Tyto firmy momentálně nemají zakázky, takže 
nemohou podporovat další činnost. Prostě není 
z čeho. Proto jsme oproti minulému roku museli 
opět klesnout s penězi.“ Mezi největší partnery 

se řadí i samotné město Karlovy Vary. „Veškerá 
částka, kterou od města dostáváme, jde na mlá-
dež. Bez pomoci a štědrosti představitelů města 
bychom se neobešli,“ přidává. 
V poslední sezoně se rozhořel spor mezi městem 
samotným a klubem. „Dovolím si tvrdit, že si více 
nasloucháme a dokážeme se dohodnout. co bylo 
v minulosti je zažehnáno a jak už jsem řekl, 
podpory města Karlovy Vary si velice vážíme,“ 
uzavřel Vaněk.

cíle jsou jasné.  
a tým i juniorka musí do pay-off 
energie se v posledních třech letech nedokázala 
dostat do čtvrtfinále, což by podle generálního 
manažera ráda změnila. Letošní cíl v extralize 
je tedy jasný. „Naším jednoznačným cílem je 
dostat se do čtvrtfinále. Už od chvíle, kdy přišel 
trenér Kýhos, jsme se začali připravovat na tuto 
sezonu. Naším úkolem je vrátit Karlovým Varům 

play-off. chceme, aby diváci opět měli z hokeje 
radost. Kromě čtyř týmů, které nemají tak napjatý 
rozpočet, bude extraliga vyrovnaná," předpovídá 
Vaněk a doplňuje: „Pokud se nám podaří postoupit 
do play-off, může se pak stát cokoliv.“
Juniorský tým si poprvé v historii zahraje Mlá-
dežnickou hokejovou ligu (MHL). „Náš klub se 
na provozu tohoto mužstva podílí částkou čtyř 
milionů korun. Další prostředky jsou od partnerů 
z ruské strany. celkem to činí 27 milionů. Jinými 
slovy, kdyby nebyly peníze od partnerů z Ruska, 
tak by nebyla MHL. My sami bychom si takovouto 
soutěž nemohli dovolit hrát a pokračovali bychom 
v extralize juniorů,“ odhaluje cíle. 

Nižší vstupné 
Oproti minulé sezoně udělal klub několik změn 
v cenové politice vstupného. „Vytvořili jsme pátou 
cenovou kategorii, tak abychom byli přístupní 
i sociálně slabším vrstvám. Na druhou stranu 
místa, která jsou nejžádanější, jsou o něco málo 
dražší. Klub ze vstupného tedy nevytěží více nebo 
méně peněz než v minulé sezoně. Naším cílem 
bylo se více otevřít veřejnosti,“ vysvětlil mluvčí 
klubu Jiří Holý. 

poslední novinky vyšly z hráčské kabiny
K týmu se vrátil František Skladaný, jenž se po mi-
nulé sezoně nedohodl na finančních podmínkách. 
„Je to zatím na zkoušku a to na měsíc. Uvidíme, 
jak na tom budou hráči, kteří momentálně marodí 
a jak na tom bude František sám. Během léta 
se připravoval individuálně a nevíme, v jaké bude 
kondici,“ vysvětlil sportovní manažer Jaromír 
Látal. Poslední překvapení udělal trenér Vladimír 
Kýhos před prvním duelem na Spartě. Do branky 
postavil mladičkého Tomáše Závorku. „Na turnaji 
v Ufě odchytal velice těžké zápasy a zvládl je. Je 
momentálně v lepší formě, než Lukáš Mensator, 
tak doslal přednost. Za takto vyrovnanou dvojici 
jsem moc rád,“ uzavřel kormidelník prvního týmu.
jan havelka

Nejen filmovým festivalem živy jsou Karlovy Vary
Moc často se do lázeňského centra nepodívám, 
nejčastěji profrčím na kole přes kolonádu za ná-
kupy a vyřizováním. V sobotu 8. 9. ale nešlo neza-
stavit. Moje moravské srdce odkojené Strážnicí, 
Dolní Lomnou, Velkou nad Veličkou a rožnovským 
skanzenem zaslechlo lidové halekačky a muselo 
se zastavit. A bylo to příjemné zastaveníčko! Přímo 
u Zítkovy kolonády písničky a tance, Karlovaráci 
i lázeňští hosté nadšeni, cyklisté nadšeni (kolo-
náda prázdná), výborná nálada, kvalitní muzika, 
sluníčko, ideální. A když jsem pak jela dál, další 
halekačky, snad od Sadové kolonády nebo Ther-

malu, neslo se to městem z různých stran a bylo to 
skvělé. A kdo nemá rád lidovky, třeba ho potěšily 
stánky u pošty s pochutinami nebo u Puppu 
s porcelánem, oboje obsypané lidmi. A hezké je, 
že jste ani nemuseli do Thermalu na slavnostní 
koncert, a folklór přišel za vámi a oživil město. 
A všichni se usmívali, což není v této době v této 
zemi obvyklé. Folklorní festival zkrátka do města 
patří a poděkování patří všem jeho organizátorům. 
Jediná piha na kráse – bylo vedro a po celé trase 
bohužel nefungovalo ani jediné pítko…
Lenka tóthová

brankář staršího dorostu hc energie jakub frček

v karlových varech se konal oblíbený folklorní 

festival. ten doslova roztančil lázeňské město
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Kdo bude největší hvězdou letošního Tourfilmu?

Odpovědi zašlete do 15.10. 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. Výherce získá dvě vstupenky na film do multikina čas v Karlových Varech, který se odehraje v říjnu 2012.

vyLosováNí soutěŽe:
Tajenkou zářijové křížovky bylo dílo spisovatele ernesta Hemingwaye Stařec a moře. Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali pana Josefa Syřínka, Požár-
ní 823, Karlovy Vary. Odměnou pro výherce je kniha z tajenky v novém překladu Daniela Deyla. Blahopřejeme.

obecní živnostenský úřad
Bc. Jaroslava Jirkovská
353 118 691, U Spořitelny 2
j.jirkovska@mmkv.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Karlovy VARY°

Karlovy VARY°

Karlovy VARY°

pozi t iv,  ČB verze a negat iv logotypu

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města
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» Péče o vodovody 
 a kanalizace

» Inspekce a rekonstrukce   
 přípojek

» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba


Poruchy 

a technické 
problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.

SC-321648/01

Prodej, výkup, opravy 
pianin a klavírů
U Koupaliště 1, Karlovy Vary
Tel.: 603 157 679 
www.forteklavir.cz

Prodej, výkup, opravy 
pianin a klavírů
U Koupaliště 1, Karlovy Vary
Tel.: 603 157 679 
www.forteklavir.cz

SC-321454/02

Monitorovací výbor Regionálního 
operačního programu Severozápad 
schválil změny v systému hodnocení 
projektů. Výbor zasedal 10. září 2012 
v Karlových Varech. Upravený systém 
počítá se zrušením třetí fáze hodno-
cení a byl již schválen Výborem Regi-
onální rady. „Členy Monitorovacího 
výboru jsou také zástupci Evropské 
komise i ministerstev. Schválení 
změn proto chápu jako velmi důležitý 
signál, že obnovení činnosti progra-
mu je na dobré cestě,“ řekl předseda 
Regionální rady Jaroslav Komínek. 

losování expertů a jejich přidělování 
k jednotlivým projektům bude nově 
probíhat za dozoru notáře“, uvedl 
předseda Monitorovacího výboru 
Jakub Pánik. Zpřísní se kritéria pro 
výběr expertů a bude podrobněji 
zkoumán možný střet zájmů.  Změny 
se dotknou také bodové váhy jednot-
livých fází hodnocení.

Zástupci ministerstev na jednání 
konstatovali, že byly akceptovány 
a zapracovány všechny připomínky, 
které k systému hodnocení měly. Také 
zástupce Evropské komise Tomáš 
Kuchtík řekl, že po provedení těchto 
změn nemá komise k systému hodno-
cení připomínky.
Ze systému bude vypuštěna třetí 
fáze hodnocení, které byla vytýkána 
především vysoká míra subjektivity. 
Změny se dotknou také přidělování 
externích hodnotitelů, kteří projekty 
posuzují ve druhé fázi. „Například 

Monitorovací výbor se zabýval také 
aktuální situací ROP SZ a kroky, 
které jsou nutné pro obnovení jeho 
činnosti. Diskutovány byly výsled-
ky auditu, odpověď českých orgánů 
na auditní zprávu i případná korek-
ce. Zástupci ministerstev uvedli, že 
reakci na závěry EK z jejího auditu 
odešlou do Bruselu začátkem října.

Na monitorovacím výboru ROP Severozápad byly schváleny změny v systému hodnocení
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Restaurace  
Zlatý Karas  
v centru K. Varů

k pronájmu!
148 m2 • 60 míst • letní zahrádka
Tel.: 736 649 439
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Kampaň na propagaci léčebného lázeňství je realizována v rámci Integrovaného operačního programu 
fi nancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Od 1. října platí nová vyhláška, která upravuje nárok na komplexní a příspěvkovou 
lázeňskou léčbu. Dobrou zprávou pro všechny pacienty i lékaře je to, že oba typy 
lázeňské péče jsou i nadále v systému zdravotní péče České republiky zachovány. 
A v čem budou spočívat největší změny? Délka pobytu se u většiny diagnóz zkrátí 
o týden: v případě plně hrazené komplexní péče ze čtyř týdnů na tři, v případě 
příspěvkové, u níž pojišťovna hradí pouze léčení, vám může lékař navrhnout buď 
léčbu dvou- nebo třítýdenní. Možné zkrácení příspěvkové péče ze tří týdnů na dva 
otevře dveře do lázní více pacientům – ne každý si může dovolit zaplatit tři týdny 
ubytování se stravou a málokdo si může vzít tak dlouhou dovolenou, dvoutýdenní 
pobyt je tedy z tohoto pohledu mnohem dostupnější.

Komplexní lázeňská péče

zůstává
zachována 

vuje nárok na komkom lplexní a příspěvkovou 

ká péče

Více informací naleznete
na www.lecebnelazne.cz

SC-321579/01
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· iNzerce

Komu je úvěr OBNOVA určen 
PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR
• Společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ)
• Bytová družstva (BD)
•  Společnosti s ručením omezeným (účel podnikání Bydlení) 

Obecně právnickým osobám, jejichž výrobky a poskytované služby  
jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb.

Výhody 
OBNOVA nabízí konkurenční výhody stavebního 
spoření v úvěru s vlastnostmi hypotéky

S úvěrem OBNOVA můžete:
• Financovat až 100% svého záměru 
• Bez nutnosti vlastních zdrojů
• Uskutečnit své plány bez zástavy nemovitosti
•  Vybrat si platnost úrokové sazby (po celou dobu splácení,  

nebo fixovanou na 3 roky)
• Ponechat si běžný účet u stávající banky 
• Vkládat mimořádné splátky zdarma

Úvěr OBNOVA

Co nabízíme  
a kolik můžeme půjčit 
FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti
REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné

Parametry úvěru:
•  Maximální výše úvěru je 350 000,- na jednu bytovou jednotku  

nebo jednoho člena (příklad: Sdružení 15 vlastníků může čerpat  
úvěr až 5 250 000,- Kč)

•  Doba splatnosti až 20 let (na výjimku až 25 let) 
Anuitně splácený úvěr (bez spořící části a bez překlenovacího období,  
stejná splátka po celou dobu splácení včetně poplatků)

Co můžu např. realizovat  
s OBNOVOU 
• zateplení fasád
• výměna oken
• renovace balkónů a lodžií
• izolace a zateplení střechy
• opravy vstupních domovních dveří 
• opravy a výměny výtahů
• montáž hlasového a kamerového systému 
• montáž vestavěných poštovních schránek
• výroba a montáž sklepních ocelových mříží
• elektroinstalační práce 
• výměna osvětlení, opravy elektroinstalace
• rek. a úpravy bytových elektro. rozvodů 
• výroba a opravy protipožárních přepážek 
• anténní rozvody vč. instalací spol. antén
• bezkontaktní přístupové systémy 

Bezplatné poradenství, bližší informace i nezávazný propočet Vám zajistí:
Jana Reháková, mob.: 777 64 61 64, e-mail: jana.rehakova@kvkompas.cz 
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Moyo holding a.s., Botanická 276, 362 63 Dalovice
e-mail: moyo@moyo.cz

NABÍDKA 
POZEMKŮ

V KARLOVÝCH 
VARECH 

A OKOLÍ

Tel.:    +420 602 310 355

PODZIMNÍ 
AKCE

ZAHRADA 
ZDARMA
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