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Petra Michlíková
K.Vary - Stará Role

byt

KA!

K.Vary – centrum

byt

KA!

VIN
NO

byt

Chodov u Karlových Varů

KA!

VIN
NO

VIN
NO

SLE

č.zakázky: 2012102

č.zakázky: 2012108

č.zakázky: 2012122

Březová u Karlových Varů

byt

VA!

č.zakázky: 2012064

cena: od 620.000,- Kč

cena: 1.290.000,- Kč

cena: 470.000,- Kč

cena: 450.000,- Kč

7 bytů (1+1 až 4+1) v bytovém domě na
prodej! Možno koupit i celý dům. V přízemí
prodejna a sklad. Objekt je v zachovalém
stavu. Investice do rekonstrukce – fasáda,
střešní krytina – před 10-ti lety, zčásti plastová okna.

Byt 2+1 s balkonem a okouzlujícím
výhledem na městskou tržnici a celé Tuhnice.
Podíl.spoluvl., vel. 2+1, 6. patro, cihlový dům
s výtahem. Západní strana, teplý a slunný
byt. 55 m2.

Prostorný byt 2+1 v přízemí zděného domu.
Byt prokazuje známky vlhkosti, které lze
odstranit izolací domu. Jinak je byt v dobrém stavu, připravený ihned k nastěhování.
67 m2.

Zrekonstruovaný byt 2+1 v 7.patře panel.
domu s výtahem. Má nové elektrorozvody,
rozvody topení vč.nových radiátorů, zděné
jádro-koupelna, mnichovské omítky. 55m2.

Karlovy Vary - Stará Role

SLE

byt

VA!

Karlovy Vary – Stará Role

SLE

byt

VA!

K.Vary – Horní Drahovice

SLE

byt

Karlovy Vary - centrum

VA!

SLE

byt

VA!

č.zakázky: 2011082

č.zakázky: 2012097

č.zakázky: 2012095

č.zakázky: 2012056

cena: 590.000,- Kč

cena: 459.000,- Kč

cena: 2.290.000,-Kč

cena: 2.600.000,-Kč

Byt 1+1 ve zvýšeném přízemí zatepleného
panel.domu, s výhledem do zeleně. Byt je
v původním stavu, avšak čistý, připravený
k nastěhování. 38 m2.

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

Nadstandardní byt 2+kk (velký) s balkonem
v novostavbě z r. 2008 ve Waldertově
ulici. Předmětem prodeje je též na míru
vyhotovená kuchyňská linka s vestavěnými
elektrospotřebiči převážně značky Fagor.
68 m2 včetně komory a balkonu.

Prodej bytu vhodného též jako kancelář či
salon o vel. 2+kk v obchodním centru města,
Jaltské ulici, 1. patro. Elektřina je vyvedena
též ven na fasádu domu (možnost světelné
reklamy na domě).

RD

Bochov

SLE

VA!

Pozemek

Jenišov

KA!

VIN
NO

K.Vary – H. Drahovice

REK

K.Vary – Centrum

KA!

VIN
NO

A
XTR

E

nebytový prostor

KA!

BÍD

NA

č.zakázky: 2012094

č.zakázky: 2012132

č.zakázky: 2012100

č.zakázky: 2012000

cena: 1.300.000,-Kč

cena: 1.300,-Kč/m2

cena: 330.000,-Kč

cena: Dohodou

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

Prodej zasíťovaného pozemku k výstavbě RD
v Jenišově „ Pod Rohem“. Pozemek je mírně
svažitý s výhledem na Karlovy Vary. V okolí
jsou již zabydlené domy. 1397 m2.

Romantická zahrádka s dřevěnou chatkou
a vlastním pozemkem v zahrádkář.kolonii.
Vytápění je lokální na tuhá paliva. Užitková
voda na pozemku, suché WC. Zahrada je
upravená, pečlivě udržovaná.

Pronájem prostor v přízemí domu Loyd-reality, v pasáži. Prostory jsou tvořeny „prodejní“
plochou s výlohou, kanceláří a sociálním
zázemím. Jsou ve velmi dobrém stavu. Plocha 82 m2.
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Měsíčník pro občany města K arlovy Vary
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Radní Milan Rusev chce
chránit architektonické
bohatství města
• Chystá se změna územního plánu našeho
města. Jaký je současný stav příprav a může se
do plánování zapojit také veřejnost?
V současné době je zpracován koncept územního
plánu, a to ve dvou variantách. Občané Karlových Varů se mohou seznámit s jeho grafickou
podobou v příloze vložené do tohoto vydání Radničních listů. Koncept bude vyvěšen na internetových stránkách města a jeho papírová podoba
budek nahlédnutí na magistrátu města. Účast
a podíl veřejnosti na jeho zpracování je velmi
žádoucí. Každý může k návrhu uplatnit své připomínky, a to nejlépe písemnou formou.
• Jste předsedou komise architektury a památkové péče. Jaká je náplň její práce?
Komise ovlivňuje povolovací proces řady staveb.
Dohlíží na dodržování územního plánu a ochranu
architektonických hodnot v našem městě.
Vystupuje proti povolování neúměrných staveb,
chrání existující zeleň. Řada investorů již musela
po stanovisku komise své záměry redukovat.
Pokud je to možné, snažíme se napravovat
i chyby u staveb povolených v minulosti, které
svými parametry do našeho města nepatří.
Jako důležitý materiál, na jehož tvorbě jsme se
značnou měrou podíleli, nutno zmínit pravidla
regulace staveb ve vnitřním lázeňském území,
která budou v brzké době zavedena.
• V současné době probíhá příprava rozpočtu
města na rok 2013. V jaké fázi se rozpočet nyní
nachází?
Před dokončením je návrh rozpočtu, který by měl
být schválen na prosincovém jednání zastupitelstva města. V minulosti byla zanedbávána
dopravní infrastruktura města. Vedení města
již v tomto roce preferovalo zlepšování stavu
komunikací a chodníků. V tomto trendu se musí
pokračovat. Velmi opomíjená byla v minulosti
také oblast sociální péče. Chybí domovy důchodců a obdobná zařízení pro seniory, žádosti
o umístění značně převyšují současné možnosti
města. Nicméně návrh rozpočtu bude v příštím
roce i v dalších letech velmi napjatý vinou nezodpovědné investiční politiky minulého vedení.
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01 TVÁŘ Z TITULNÍ STRANY
S příchodem podzimu se v Karlových Varech
uklízely parky, ulice, chodníky i další místa
od napadaného listí a jiného nepořádku. S úklidem,
konkrétně na náměstí Milady Horákové, pomáhal
také pan Jaroslav Bača.
06 FARMÁŘSKÉ TRHY JSOU OBLÍBENÉ
Farmářské trhy ukončí v polovině prosince už svou
druhou sezonu. Postupně si získaly velkou oblibu
svých zákazníků a výběr výrobků je na nich velmi
pestrý. Trhovci se rozhodli v příštím roce zavítat
také do sousedního Německa.
09 SYMFONICI NATÁČEJÍ CD
Společně se členy Repre Bandu nahrávali členové
Karlovarského symfonického orchestru ve studiu
skladby klavíristy a skladatele Kryštofa Marka.
12 LÁZEŇSKÝ STATUT
Město přišlo s novými pravidly lázeňského
statutu. Ten navazuje na poslední vydaný statut

z padesátých let, který už v dnešních podmínkách
nemohl dostačovat požadavkům doby.
20 Zmizelé domy
Seriál pokračuje kapitolou o Tuhnicích. I zde
byla během válečného bombardování poškozena
či úplně zničena řada domů. Některé musely
být ještě po válce strženy, jiné se podařilo dát
do pořádku.
25 ŘIDIČI JSOU NEPOUČITELNÍ
Městská policie několikrát měsíčně měří rychlost.
Z výsledků vyplývá, že stále dost motoristů
nedodržuje předepsanou rychlost. Strážníci
potvrdili, že budou v měřeních pokračovat i nadále.
28 Obyvatelé města sportovali
Město Karlovy Vary se i letos zapojilo do akcí
Evropský den bez aut a Evropský den mobility.
V rámci těchto akcí byl pro zájemce připravený
pestrý program včetně návštěvy lanového parku.
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· stalo se

Na první říjnový den připadlo otevření bazénového
centra u KV Areny. Slavnostní přestřižení pásky
proběhlo u hlavního vchodu a 25metrový bazén
otevřel své brány veřejnosti. Náklady na stavbu
činily 226 mil. Kč bez DPH, cca 206 mil. Kč tvořila
dotace Evropské unie z Regionálního operačního
programu NUTS II Severozápad.

Velmi zajímavou akcí byl i tento rok Mezinárodní
festival turistických filmů Tourfilm. Letos se konal
od 4. do 6. října a jednalo se o 45. ročník. Tourfilm
nabídl velmi pestrý program a nebyla nouze ani
o známé osobnosti. Největší hvězdou byl letos
proslulý žraločí muž, potápěč Mike Rutzen.

Na konci září zavítal na magistrát města
velvyslanec státu Kuvajt J. E. Ayman Mohammad
Aladsani. Hlavním důvodem návštěvy a společné
diskuse s primátorem města bylo plánované
omezení fungování Velvyslanectví ČR v Kuvajtu.
S návrhem ukončení činnosti ambasád nebo
konzulátů v některých mimoevropských zemích
přišlo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Jméno ruské novinářky Anny Politkovské
nese od října park v Karlových Varech v ulici
Krále Jiřího. S návrhem oslovila vedení města
společnost Člověk v tísni. Při slavnostním aktu
byla přímo v parku odhalena pamětní deska. Anna
Politkovská byla kritičkou politického režimu
v Rusku. Dne 7. října 2006 byla zavražděna.

4
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Již třetí premiéru odehrál 20. října soubor
obnovené Činohry Karlovarského městského
divadla. Herci pod vedením režiséra Jiřího
Seydlera nazkoušeli komedii Chvála
bláznovství, která vypráví o autistické dvojici,
jež je po úspěšné léčbě propuštěna z ústavu
do chráněného bydlení. V hlavních rolích excelují
Michal Malátný a Tomáš Petřík.

V polovině října navštívila Karlovy Vary delegace
z čínského města Ťi-nan. Místostarostu Chaj-Po Čchanga a další představitele města uvítal
primátor ve svém salonku. Hosté projevili
zájem navázat bližší kulturní styky s Karlovými
Vary, a to především v oblasti lázeňství. Ťi-nan
je po staletí nazývaný městem 72 pramenů, z nichž
nejznámější jsou pramen Baotu, podle císaře
dynastie Čchin „první pramen světa“, a prameny
napájené jezero Da-Ming.

· lidé

Diamantoví manželé stále jezdí na běžkách

V

říjnu oslavili diamantovou svatbu manželé
Milotovi z Karlových Varů. Pan František
a paní Milada se brali, jak bylo tehdy
běžné, nadvakrát. Dne 2. října 1952 měli svatbu
na Staroměstské radnici v Praze a dva dny
nato si řekli znovu své ano během církevního
obřadu v děkanském chrámu v Litoměřicích.
V tomto severočeském městě v té době žili.
Pan Milota dojížděl do práce až do Prahy, kde
pracoval jako vědecký pracovník ve výzkumném
ústavu ochrany materiálu, a jeho paní byla účetní
v litoměřických mrazírnách. Mají dvě děti, syna
Petra a dceru Simonu.
V době politických čistek v roce 1958 byl pan
Milota ze svého zaměstnání jako politicky nespolehlivý propuštěn. Ve stejné době měla potíže
v práci i paní Milotová, která byla údajně v rámci
úspor v administrativě přeřazena na manuální
práci do výroby. Po delší době hledání sehnal pan
Milota místo strojního referenta v technickém
oddělení Krajské vodohospodářské správy v Karlových Varech. Místo bylo naštěstí i s bytem, takže se mohli do lázeňského města přestěhovat.
V podniku se věnoval hlavně automatizaci čerpacích stanic a výstavbě vodárenského dispečinku.
Paní Milotová nastoupila potom, co děti začaly
chodit do školy, na pozici dispečerky na Okresní
veterinární správě a později se vrátila ke své
profesi účetní do hotelu Richmond.
Oba měli vždy rádi sport a věnovali se mu kaž-

dou volnou chvilku. K pohybu vedli také své děti
a později i svá vnoučata. Paní Milotová hrála
v padesátých letech na ligové úrovni košíkovou.
Dalším sportům se již věnovali společně. V létě
hráli závodně tenis za Lokomotivu Karlovy Vary,
zde působili také jako trenéři a ještě po odchodu
do důchodu zde vedli tenisovou školičku. V zimě
se věnovali sjezdovému lyžování a oblíbili si také

vodní a horskou turistiku. V současné době
se oba manželé intenzivně věnují zahrádkaření,
navštěvují koncerty i jiné kulturní akce a v zimě
je stále můžeme potkat na Božím Daru na běžkách.
Manželům Milotovým přejeme hodně lásky
do dalších společných let!

Manželé oslavili společných šedesát harmonických let
jsou aktivní oporou pro celou svoji širokou
rodinu, které pomáhají radou, ale i fyzickými
činy. Oba se těší dobrému zdraví, díky čemuž
jsou stále soběstační. Zajímají se o veřejné
dění, sportovní i kulturní události a sledují také
politickou situaci. Pan Svoboda se stará a zajímá
o finance a jeho paní obstarává domácnost, výborně vaří, ráda a hezky šije a ve volných chvílích
luští křížovky.
Manželům Svobodovým přejeme do dalších let
hodně zdraví a harmonie!

Před šedesáti lety si řekli své ano pan Antonín
a paní Jaroslava Svobodovi. Oba jsou původem
z Plzně, kde měli 20. září 1952 svatbu, a nyní
žijí v Karlových Varech. Do lázeňského města se
přestěhovali před dvěma lety, aby byli blíže svým
dětem.
Aktivní léta i podstatnou část důchodového věku
prožili v Sokolově. Pan Svoboda pracoval dlouhá
léta v sokolovských chemických závodech a paní
Svobodová na poště. Mají jednu dceru a radost
jim dělají dvě vnoučata Ivanka a Martin.
Celý život prožili ve společné harmonii. Dosud

Paní Marie ani v devadesáti třech
letech neztratila elán
Karlovaračka Marie Radová oslavila 11. října
úctyhodné devadesáté třetí narozeniny. Narodila
se v roce 1919 v Praze. Do lázeňského města se
přistěhovala v roce 1945. Svůj pracovní život zasvětila hlavně hotelnictví, třicet pět let pracovala
jako pokojská v Bristolu. Pracovně aktivní byla až
do svých osmdesáti let.
Jejími největšími zálibami byla hlavně starost
o rodinu, práce na zahrádce a také cvičení v So-

kole. Dodnes ráda plete ponožky. Život neměla
jen lehký, musela se například v roce 2007 vypořádat s těžkou mrtvicí, což zvládla a dokázala
tím, že je velká bojovnice. Další smutnou událostí
bylo, když ztratila syna. I přes tyto těžké chvíle
zůstává dodnes optimistická a stará se o ni její
dcera.
Přejeme jí hodně životního optimismu a pevné
zdraví i do dalších let.
5
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Farmářské trhy míří přes hranice

F

Kvalitu a originální staré receptury českých
produktů by chtěli ochutnat i naši němečtí
sousedé, protože chutě na obou stranách hranic
jsou podobné. V srpnu 2013 tak dojde poprvé
k přesunutí celého karlovarského farmářského trhu na zkoušku a na ukázku do saského
města Annaberg-Buchholz. Jednání s tamními
radními již začala a uvidíme, jaký ohlas bude tato
výměna mít. Zároveň zveme veřejnost na příští
farmářské trhy v Karlových Varech
na 16. listopadu od 11:00 hod.
před tržnicí ve Varšavské ulici.

armářské trhy v Karlových Varech dovrší
v polovině prosince svoji druhou sezonu,
pravidelně tak oživují prostor před historickou budovou bývalé městské tržnice. Nakupující mají příležitost nakoupit čerstvé a kvalitní
produkty od českých prvovýrobců, kteří pak
získávají zpětnou vazbu na své zboží. Po celé
republice už vzniklo asi 170 farmářských trhů.
Nově vzniklá asociace FT má kontrolovat jejich
kvalitu a za splnění všech přísných kritérií má
udílet logo. Organizátoři karlovarských farmářských trhů se již k prověrce přihlásili, aby logem
byla potvrzena jejich kvalita.

B. Turoňová

Adopce... pěstounství... dětský domov.... máte v tom zmatek?
Pěstounství a osvojení (adopce) jsou formy náhradní péče pro děti, o které se z různých důvodů
nemohou starat jejich vlastní rodiče. Tato náhradní
rodinná péče je podle výzkumů psychologů pro
dítě nejlepší možnou variantou ve chvíli, kdy
nemůže být se svými biologickými rodiči.
Společnost Náhradním rodinám, o. p. s., která
vznikla v polovině loňského roku, si pomalu buduje
postavení nejen mezi poskytovateli sociálních
služeb a řadou neziskových organizací v Karlovarském kraji, ale stává se i pomocí a partnerem
Krajskému úřadu a obcím s rozšířenou působností
v kraji. Své služby nabízí náhradním rodinám,
jejich dětem vlastním i přijatým a biologickým
rodinám těchto dětí. Ukazuje se, že pro zvládání
náročné práce pěstounů je potřeba různé podpory
a pomoci nejen ze strany sociálních pracovníků
a orgánů péče o děti, ale také běžná podpora

v každodenním životě těchto rodin. Jedná se
o průběžnou podporu – takzvané doprovázení, kdy
pracovník, „důvěrník“, rodiny pomáhá rodičům
i dětem společně řešit právě se vyskytující problémy. Pracovníci poradny tedy ve spolupráci s úřady
nabízejí rodinám své služby a pomoc.
Konkrétní oblasti nabídky pomoci jsou doprovázení rodin (např. v období zvládání puberty přijatých
dětí), odlehčovací služby (odborné hlídání dětí
a možnost odpočinku pečovatelů), doučování dětí
v terénu, tedy v domácím prostředí, poradenské
služby, asistované kontakty (zvládání sekávání
dětí s jejich biologickými rodiči za přítomnosti
odborníka).
Neméně přínosná jsou uzavřená setkávání
náhradních rodičů, během kterých si mohou bez
obav navzájem předávat zkušenosti s výchovou
přijatých dětí.

Společnost připravuje mnoho aktivit, které jsou
pravidelně prezentovány na jejích stránkách www.
nahradnimrodinam.cz.
Všechny, kdo by se o dětech vyrůstajících mimo
vlastní rodinu a o náhradním rodičovství chtěli
dozvědět více, zveme srdečně na Setkání nejen
o pěstounské péči, které se bude konat ve středu
7. 11. 2012 v sále Krajské knihovny v Karlových
Varech od 12:30 do 16:30 hodin. Účast přislíbili
nejen představitelé města a kraje, zástupce
MPSV, ale také mnoho odborníků zabývajících se problematikou dětí vyrůstajících mimo
vlastní rodinu. Uslyšíte názory ředitelky obdobné
organizace Rozum a cit z Prahy, ředitele dětského
domova, pěstounky-spisovatelky a dalších. Celou
akci uvede patron naší společnosti, herec a moderátor Aleš Háma.
Za Náhradním rodinám, o.p.s., Šárka Bystroňová

Úřední sdělení
• Statutární město Karlovy Vary upozorňuje
žadatele o poskytnutí dotace pro oblast
mezinárodních vztahů a propagace města
na rok 2013, aby své žádosti zasílali na odbor
kancelář primátora do 31. 12. 2012 prostřednictvím podatelny Magistrátu města Karlovy Vary
(Moskevská 21). Účelové dotace jsou poskytovány na rozvoj mezinárodní spolupráce dle
koncepce zahraniční politiky města a poskytují
se dle zásad pro poskytování dotací z rozpočtu
Statutárního města Karlovy Vary, které jsou
k dispozici na www.mmkv.cz.
Formuláře Žádosti jsou k dispozici:
- na informacích, v budově magistrátu města,
Moskevská 21
- v kanceláři 413, odbor kancelář primátora –
Zdena Tovthová, tel.: 353 118 228
- na internetových stránkách www.mmkv.cz
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• Odbor majetku města zveřejňuje záměr
prodeje nemovitostí: budovy č. p. 85 (Studentská č. o. 24), vystavěné na pozemku
st. p. č. 58/2, pozemku st. p. č. 58/2 včetně
zděné kolny, venkovních úprav a příslušenství
a pozemku p. č. 5/2, vše v katastrálním území
Doubí u Karlových Varů za kupní cenu v částce
3 610 000 Kč, cenu obvyklou dle znaleckých posudků za stavby a pozemky včetně příslušenství.
Bližší informace: magistrát města, Moskevská
21, odbor majetku města, kancelář č. 211, Jana
Netíková, tel. 353 118 437.
• Prodej pozemků p. č. 444/33, p. č. 444/120
a p. č. 444/122 o celkové výměře 5425 m2,
v katastrálním území Stará Role. Jedná se o pozemky vedené jako trvalý travní porost v lokalitě
U Vysílače, ulice M. Rovenské. Forma prodeje:
veřejná licitace. Minimální nabídková cena činí
8 137 500 Kč, tj. 1 500 Kč/m2.

· zprávy z magistrátu

Fórum Zdravého města
Karlovy Vary

D

ne 13. září 2012 proběhlo v Lidovém domě
ve Staré Roli druhé veřejné projednání
rozvoje města. Akce se zúčastnili zástupci
Národní sítě Zdravých měst, vedení města,
ale především veřejnost. Občané usedli k devíti
stolům a diskutovali na téma občan a úřad; životní
prostředí a čistota města; kultura; sport; volný
čas; zdravý životní styl; prevence; zdravotnické
služby; sociální problematika; bydlení; sociopatologické jevy; vzdělávání a osvěta; podnikání;
ekonomika a cestovní ruch a doprava. Novinkou letošního ročníku bylo studentské fórum,
kdy k jednomu stolu zasedli žáci ze Základní školy
Truhlářská, a zapojili se tak do hledání nejpalčivějších problémů ve městě.
Oblasti a jednotlivé problémy byly projednávány
s odpovědnými garanty a občané města měli
možnost doplnit a navrhnout další problematické
oblasti, které ještě součástí návrhu Plánu zdraví
a kvality života nebyly.
Z každé diskutované oblasti nakonec zúčastnění
na základě konsenzu vybrali 2–3 nejproblematičtější oblasti rozvoje města. Následně každý
účastník rozdělil své dva hlasy tématům, která
považoval dle svého názoru za ta, jež vyžadují
prioritní řešení. V průběhu losování cen byly
výsledky sečteny a ředitel Národní sítě Zdravých
měst prezentoval problémy, které získaly největší
počet preferenčních hlasů. Během Fóra Zdravého
města si mohli občané města prohlédnout výkresy
a výtvarná díla dětí z 1. mateřské školy Karlovy
Vary. Výstupy z Fóra Zdravého města v podobě
10P a všech dalších navržených problémů budou
nyní zapracovány do konečného znění komunitního plánu zdraví a kvality života a po ověření

výsledků závěrečnou anketou budou předloženy
k projednání Radě města a Zastupitelstvu města
Karlovy Vary.
I přes relativně nižší účast občanů se letošní
ročník Fóra Zdravého města Karlovy Vary velmi
vydařil. Občané vyjádřili spokojenost s organizací
a průběhem akce, příjemnou atmosférou a ochotou přítomných zástupců odpovídat na dotazy.
Žákům základní školy se líbila přímá komunikace
s primátorem města Ing. Petrem Kulhánkem.
Negativně se občanům jevila publicita Fóra
Zdravého města. Ačkoliv informace o konání akce
byla zveřejněna na všech výlepových plochách
ve městě, v Radničních listech, na webu města,
v autobusech MHD, v Alžbětiných lázních a
na sociální síti, účast občanů byla téměř o polovinu nižší než v loňském roce. Město se bude
snažit příští rok akci více propagovat pro zajištění
maximální účasti občanů Karlových Varů, protože
právě jejich účast a názor jsou pro vedení města
nesmírně důležité.
V současné době probíhá ověřovací anketa 10P.
Anketní lístky jsou k dispozici na Informačním
pultu Magistrátu města Karlovy Vary, v Infocentru
Dolní nádraží a na internetových stránkách města
www.mmkv.cz, kde můžete hlasovat on-line.
Anketa je také součástí tohoto čísla Karlovarských
radničních listů. Občané mohou označit dva problémy, které považují za nejaktuálnější a které by
dle jejich názoru měly mít v řešení přednost před
ostatními. Sběrná místa jsou uvedena na anketním lístku.

Průvod
svatého Martina
na bílém koni

Agentura Rafael a magistrát města pořádají v neděli 11. listopadu již tradiční světelný
průvod sv. Martina. Sraz je mezi 16:30 a 17:00
na začátku ulice Zeyerova. Svatý Martin vyjde
se svou družinou v 17:00 hod. Lidé mohou
přijít v kostýmech rytířů a princezen a na cestu
si svítit lampiony. Na konci průvodu je připraveno
vystoupení historického šermu a ohnivá šou.
Martinský svátek je spojen s významným lidským
gestem – bratrským soucitem a rozdělením
se s trpícím. Kontakt: Martina Hrnková,
tel.: 775 947 793, 353 236 605.

Vyrazte na koncert
na Den studentstva
Statutární město Karlovy Vary pořádá na státní
svátek 17. 11. od 20:00 hodin v Lidovém domě
ve Staré Roli speciální koncert. Na pódiu vystoupí největší hitmaker současnosti Michal Hrůza
se svou Kapelou Hrůzy. Hostem bude skupina
NiceLand.
Vstupné 80 Kč (předprodej), 150 Kč (na místě).
Vstupenky online – www.eventim.cz/tickets.

Nový sběrný dvůr
v Karlových Varech
V Karlových Varech zahájil provoz nový sběrný dvůr. Nachází se v ulici 1. máje ve Dvorech v zadních prostorách fotbalového hřiště.
Provozovatelem je společnost RESUR spol. s r. o.
a provozní doba je pondělí – pátek 9,00 – 17,00
hod. a sobota 8,00 – 12,00 hod. Lidé v Karlových
Varech tak mohou využívat služeb celkem tří
sběrných dvorů, další dva jsou na Růžovém vrchu
a v Rybářích, kam je možné odkládat nebezpečný
odpad a vyřazená elektrozařízení.
7
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· kultura

KSO nahrává album
D

va dny před provedením díla Sinael Jazz
Symphony na mezinárodním jazzovém
festivalu Jazzfest strávil Karlovarský symfonický orchestr v pražském nahrávacím studiu
v Hostivaři. Tam společně se členy Karlovarského
Repre Bandu nahrával dvě kompozice jazzového
klavíristy, skladatele a dirigenta Kryštofa Marka.
Zmíněnou jazzovou symfonii Sinael a Suitu
pro symfonický orchestr a jazzband. Vznikl tak
základ nahrávky, do které se budou ještě postupně
natáčet sólové party a jazzová dechová sekce.
Výsledek v podobě reprezentativního CD se k posluchačům dostane na začátku lázeňské sezony
2012 a slavnostní křest se uskuteční na koncertě
7. června v Lázních III. Skladba Sinael Jazz Symphony je vynikajícím příkladem vrcholné kvality

současné hudby, která kříží žánry napříč hudebním
spektrem, s velmi originálním propojením těles
vynikající úrovně, jak uvedl Kryštof Marek. Tato
spolupráce je také ze strany KSO výsledkem
obohacování dramaturgie a hledání přesahů do ji-

ných hudebních žánrů. Jeho cílem je nejen snaha
přilákat k takzvané vážné hudbě nové posluchače,
především z řad mladších, ale také prezentace
KSO. „Je to pro nás marketingový produkt číslo
jedna,“ poznamenal ředitel KSO Šimon Kaňka.
V době, kdy lze díla velkých klasiků v provedení
symfonických těles koupit na doslova za pár korun,
nemá smysl natáčet CD s klasickým repertoárem.
Lze si ale snadno představit, že s právě vznikající
nahrávkou se KSO může prezentovat na řadě
vystoupení mimo regionální hranice a vzhledem
k vydařené žánrové fúzi by koncert s provedením
Sinael slušel i řadě hudebních festivalů, ať zaměřených na klasickou hudbu nebo na hudbu jazzovou.
V tuto chvíli nezbývá než se těšit na okamžik, kdy
se CD dostane posluchačům do rukou.

Umění lovu poprvé v souvislostech
Muzeum Karlovy Vary připravilo na Nové louce
jedinečnou původní výstavu Umění lovu. Její
podtitul Od obživy ke kratochvíli shrnuje stručně

a výstižně vše, co výstava návštěvníkům nabízí.
Ve třech místnostech představuje expozice vývoj
lovu v celé jeho šíři od pravěku přes středověk
až po počátek 20. století, a to jak množstvím
informací na panelech, tak řadou velmi zajímavých
exponátů. Prohlédnout si můžete mamutí kly,
nástroje a zbraně vyrobené z kostí, zbraně z doby
bronzové pochopitelně i středověku a novověku.
Z těch jde především o palné zbraně, řada skvostných pušek pochází ze sbírek Muzea Karlovy Vary.
Návštěvníci naleznou na výstavě i kuriozity, jakými
jsou například dva originální pěstní klíny ze starší
a střední doby kamenné, kostěná prachovnice
s lehce erotickou rytinou Alegorie noci či svitkový
obraz Pohřeb myslivce dlouhý dva metry.

Pozornost návštěvníků jistě upoutá replika středověkého loveckého oděvu či krásná vyobrazení
způsobů lovu ve středověku – jako například lov
jelenů, hon na lišku, lov kance. Muzeum je získalo
z knihy Gastona Phoebuse Kniha o lovu z akademického nakladatelství Adeva, Graz/Austria,
k obdivování bude také faksimile Knihy lovu krále
Moduse.
Jedinečnost a objevnost výstavy spočívá v tom,
že poprvé podrobně zpracovává tradici lovu
a výroby loveckých zbraní a výstroje v širších časových a geografických souvislostech, s přesahem
do česko-saského pohraničí. Muzeum k výstavě
vydalo stejnojmennou publikaci, která je k dostání
přímo na výstavě. Výstava potrvá do 21. prosince.

Dr. Ivan Ruml

cz
ak
va
.
w
.v
od
w

V Karlových Varech se bude od 2. do 4. listopadu konat již
6. ročník Cestovatelského festivalu Caminos. Proběhne
v karlovarském kině Drahomíra.
„Věříme, že jsme pro vás připravili zajímavý program. Setkáme se opět se starými známými cestovateli, ale i s některými staronovými. Nebudou chybět ani zcela noví cestovatelé
a dobrodruzi. Navštívíme různá místa planety, jako jsou
Gruzie, Kuba, Afrika, Irák, Himálaj, Kolumbie, Černá Hora,
a mnohá další,“ říkají organizátoři Caminosu. Na festival
podle nich zavítá i zahraniční host. „Také jsme se zapojili
do programu Promítej i ty! v rámci festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět,“ doplnili organizátoři akce. V předvečer festivalu ve čtvrtek 1. listopadu
od 20:00 hodin můžete navštívit koncert skupiny Liwid.
Koncert se koná v kavárně Pop art cafe nad bazénem hotelu
Thermal. Vstup je volný.

w

Chopinův galakoncert, který se uskutečnil před
několika týdny v hotelu Richmond v Karových
Varech, připomněl pobyt polského básníka klavíru
v tomto lázeňském letovisku v roce 1835, kdy
se naposledy sešel v době své nucené emigrace
se svými rodiči. Během slavnostního večera,
nad nímž převzal záštitu primátor města Karlovy
Vary, vystoupil přední český pianista Ivo Kahánek
a Pražská komorní filharmonie pod taktovkou
dirigenta Tomáše Braunera. Famózní výkony
účinkujících, zcela vyprodaný sál hotelu Richmond
i nekončící ovace umocnily noblesu tohoto slavnostního večera ve všech jeho dramaturgických
i interpretačních souvislostech.
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Caminos opět
zavede do ciziny



Galakoncert
připomněl
klavírního mistra
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inzerce

Poruchy
a technické
problémy:

800 101 047
Fakturace a smlouvy:

359 010 406

» Péče o vodovody
a kanalizace
» Inspekce a rekonstrukce
přípojek
» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba
Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a. s.

SC-321898/01
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· kv arena

Listopadová KV Arena ve znamení hvězd

Č

as nezadržitelně letí, a než se nadějeme,
čekají nás v KV Areně dva tolik očekávané
koncerty tohoto roku.
Prvním je koncert jedné z největších legend české
hudební scény celé historie, a to jak moderní, tak
klasické – Karla Gotta, který se do KV Areny vrací
po dvou letech. Naposledy zde zazpíval na podzim
roku 2010 s další velkou osobností české hudby,
Evou Urbanovou. Můžeme se těšit nejen na největší hity jeho unikátní a úspěšné padesátileté
pěvecké kariéry, ale také zazní písně z loni vydaného alba Sentiment a dojde i na novinky z právě
dokončovaného alba Dotek lásky. Na koncertě
ho bude doprovázet skupina Boom!Band Jiřího
Dvořáka, smyčcová skupina a vokalisté Dasha,
Taťána Roskovcová a Jiří Březík. Karel Gott
vystoupí v KV Areně 12. listopadu 2012 od 19:00
inzerce

POČÍTAČOVÉ KURZY
SC-320288/09

777 940 555, www.softwarovaskola.cz

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

SC-311835/13

Iva Kulatá

lektorka PC kurzů

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

Zeyerova 1086/6, Karlovy Vary

tel.: 732 385 700, 728 079 483
20 min 220,- Kč

Klasická masáž (částečná)

Klasickámasáž
masáž (celková)
• klasická
(částečná)
Masáž zad,
šíje a(celková)
plosky nohou
• klasická
masáž
Masáž šíje a ramen
• anticelulitní,
Masáž rukou
zeštíhlující
masáž
se zábalem
Masáž nohou
- oboustranně
• medová
detoxikační
masáž
Breussova
masáž
Indická
masáž
hlavy,
šíje a obličeje
• thajská olejová masáž

min 400,- Kč
20min.,60220,min 500,- Kč
60min.,60400,20 min 100,- Kč
30 min 230,- Kč

75 min.,
40450,min 250,- Kč
60min.,30460,min 250,- Kč
30
min 260,- Kč
60min., 560,-

Reflexní masáž plosek nohou
40 min 340,- Kč
Medová detoxikační masáž
60 min 460,- Kč
Masáž zad+zábal hřejivým bahnem
30 min 340,- Kč
Thajská masáž
60 min 720,- Kč
Thajská olejová masáž
60 min 560,- Kč
Relaxační masáž
60 min 600,- Kč
Masáž lávovými kameny (částečná)
30 min 340,- Kč
Masáž lávovými kameny (celková)
70-90 min 720,- Kč
Anticelulitní, zeštíhlující masáž
30 min 250,- Kč
Anticelulitní, zeštíhlující masáž se zábalem
75 min 450,- Kč
Čokoládová procedura
120 min 960,- Kč
..... a další

www.masazejaj.webnode.cz

SC-321892/01
SC-311841/10

KLEMPÍŘSKÉ

A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
Kineziotaping, Dornova metoda ..........

• DODÁVKA MATERIÁLU • MONTÁŽ OKEN
• PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE STŘECH
• MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ • MONTÁŽ KROVŮ
Po dohodě, střechy na splátky.

M A SÁ Ž E

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

25000 výtisků zdarma do schránek
Příští vydání: 26. listopadu 2012
Uzávěrka: 9. listopadu 2012
Pro detailní kalkulaci, objednávku
nebo rezervaci kontaktujte naše
inzertní oddělení:
Karlovarské RADNIČNÍ LISTY
Tel.: 776 431 879, 606 792 475
E-mail: karlovy.vary@ceskydomov.cz
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hodin. Druhou celebritou, která nás přijede uchvátit nejen svým úžasně chraplavým barytonem,
ale také svou velkolepou show, je dvojnásobný
držitel Grammy, britský zpěvák Seal! Seal k nám

zavítá 30. listopadu při svém letošním turné Soul
2 Tour, které začalo na jaře v Austrálii. Rozhodně
byste si tuto událost neměli nechat ujít vzhledem
k tomu, že toto bude letos jeho jediné vystoupení
v České republice. Na koncertě představí album
Soul 2, které vydal v loňském listopadu jako nástupce desky Soul z roku 2008. Těšit se můžete
samozřejmě i na jeho největší hity, kterými ovládl
soulpopovou scénu.
Rádi bychom vás pozvali i na prosincový předvánoční koncert Vienna Strauss Orchestra v čele
s nejlepším současným houslistou světa Edvinem
Martonem, který se bude konat 8. prosince 2012.
Rozhodně se máte na co těšit a doufáme, že si
z naší nabídky koncertů vybere každý.
Vstupenky na všechny koncerty si můžete rezervovat na stránkách www.kvarena.cz.

· inzerce

Karlovaráci mají nové sportcentrum
Do nového Sportcentra Imperial
může každý. A každý zde dostane
péči jako hotelový host.
Karlovy Vary – Posilovací stroje
nejvyšší kvality, kurt na ricochet,
speciální boulderingová stěna
i příjemný sportovní bar. To je jen
skromný výčet z celé řady atraktivních věcí, které nabízí nové Sportcentrum Imperial, které se nachází
v areálu známého karlovarského
hotelu. Lidé si mohou ve velmi
moderních a čistých prostorech
užít v podstatě neomezenou škálu
sportovního vyžití, relaxace i odborných rad. Sportcentrum není určené
pouze pro klienty hotelu, ale hlavně
pro širokou veřejnost a nabízí také
oblíbené klubové členství.
„Naši klienti se nás často ptali,
proč není posilovna hotelu na stejné
špičkové úrovni jako hotel sám.
Proto jsme začali jednat a pustili se do generálního redesignu.
Vznikl tak například nový sportbar
s recepcí, udělali jsme lepší sociální
zařízení a šatny a pořídili moderní

vybavení nejvyšší kvality,“ sdělil
k novému sportcentru Jiří Švaříček,
ředitel hotelu Imperial.
Ten potvrdil, že si lidé skutečně
přijdou na své. „Nabízíme například
fitstudio, kardiozónu, funkční zónu.
Nechybí ani sály na skupinová
i individuální cvičení. Jedinečně
v Karlových Varech nabízíme Port
de bras. Jedná se o cvičení spojené
s prvky baletu. Nový je také ricochetový kurt i bouldering. Jedná se
o speciální lezeckou stěnu vysokou
téměř tři metry. Je vhodná pro pokročilé lezce i začátečníky, kterým
pomůže zvládnout techniku lezení
vyškolená obsluha. Lezení na boulderingové stěně může sloužit jako
hlavní náplň vašeho tréninku i doplněk k dalším sportovním aktivitám,
které můžete využívat ve Sportcentru Imperial. Nechybí samozřejmě
ani tenisové kurty, které jsou přes
zimu kryté,“ láká k návštěvě ředitel.
Sportcentrum Imperial je v provozu
od 1. července letošního roku a lidé
si ho prý zatím velmi pochvalují.

„Už od prvního dne se lidé chodí
dívat, jak to u nás vypadá, a ptají
se na ceny či možnost klubového
členství, které také nabízíme.
Klubové členství se opět mezi
lidmi stává populárním, líbí se
jim možnost poznávat nové tváře
a společně si zasportovat. Zatím
máme v klubu asi sedmdesát členů,
takže zájemci určitě mají možnost
se hlásit,“ uvedl Švaříček. Jeho
cena činí tisíc korun měsíčně.
„Lidem, kteří sportují dvakrát až
třikrát týdně, se členství určitě
vyplatí,“ potvrdil ředitel. Kluboví
členové si sportcentrum pochvalují.
„Myslím, že tak široká nabídka
sportovního vyžití nemá v Karlových
Varech konkurenci. Dlouho jsem
se s členstvím nerozmýšlel a jsem
spokojený,“ zhodnotil sportcentrum
jeden z členů.
Sportcentrum však mohou lidé
navštívit také jednorázově, bez
členství v klubu. Jednorázový vstup
činí 300 korun a je na neomezeně
dlouhou dobu. Člověk tedy může

dorazit klidně v půl osmé ráno, kdy
centrum otvírá a zůstat až do jednadvaceti hodin, když každodenní
provoz končí. Tato cena v sobě
zahrnuje přístup na všechna sportoviště i různé doplňkové vybavení,
jako například ručník, sprchové
gely či pro dámy pleťové mléko
nebo odličovací tampony.
Sportcentrum Imperial nezapomnělo ani na další atraktivní nabídky.
Lidé mají například možnost
pracovat s osobním trenérem
na nejrůznější sporty, ať už aerobik
či posilování a mnoho dalších.
Sportcentrum má na starosti hlavní
trenérka Jana Oszényi, která patří
k velmi uznávaným sportovkyním.
Slavila úspěchy v nejrůznějších
soutěžích, například se pyšní titulem první Vicemiss Aerobic či první
Vicemiss Sport České republiky.
Návštěvníci tedy budou v dobrých
a zkušených rukách.
(PR)

SC-321699/01

Moderní a příjemné prostředí Sportklubu Imperial láká pestrou nabídkou aktivit pro milovníky pohybu. Je možné se domluvit i na klubovém členství.
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· aktuálně

Komentář ke statutu
lázeňského místa Karlovy Vary
•Vláda ČR se na svém jednání dne 29. 8. zabývala návrhem statutu lázeňského místa Karlovy Vary.
Návrh byl schválen a statut vyšel jako nařízení vlády ve Sbírce zákonů. Karlovy Vary se tak staly prvním
lázeňským městem v České republice, kterému se podařilo získat nový statut, odpovídající současným
potřebám a poměrům.
§ 1: Nařízení naplňuje lázeňský zákon1 a nahrazuje poslední vydaný statut
lázeňského místa Karlovy Vary 2 z roku 1956, který již nebylo v současných podmínkách možné uplatňovat. Přesto zůstává zachován hlavní účel
nařízení – ochrana lázeňského místa, zachování lázeňského prostředí
a poskytování péče.
§ 2: Nově je definováno vnitřní lázeňské území, bylo především rozšířeno na
pohledové horizonty údolí Teplé a zarovnáno v místě styku s obchodně-správním centrem města. Nově se jeho součástí stává i část Hůrek (viz mapu).
§ 3: Ve vnitřním lázeňském území nelze povolit negativní ovlivňování prostředí, rušení lázeňského režimu, poškozování stávajících hodnot území.
§ 4: Parkovací domy a zábavní zařízení podléhají posouzení vhodnosti.
Zakázána je výstavba garáží, zemědělských a průmyslových zařízení a také
stavby hrozící poškodit prostředí místa nebo zvyšující dopravní zátěž.
Je nepřípustné snižovat výměru zeleně a nezpevněných ploch.
§ 5: Ve vnitřním lázeňském území je zakázáno používání hlučných technologií od 18:00 do 8:00, v neděli a svátky po celý den. Ve vymezeném centru lázeňské části se nesmí s výjimkou Silvestra a Nového roku používat
pyrotechnika.
inzerce

HALLOWEENSKÝ GOLFOVÝ DEN
Sobota 3.11.2012 ● 11:00 – 17:00 ● golfové hrište v Cihelnách
Soutěže a program pro děti - soutěž o nejhezčí halloweenský

§ 6: V kolonádách a předkolonádních prostorách nelze používat dopravní
prostředky vyjma kočárků a invalidních vozíků, je do nich zakázán vstup
se zvířaty kromě služebních nebo slepeckých psů. Zákazy budou vyznačeny grafickými tabulemi.
§ 7: Údržba komunikací ve vnitřním lázeňském území nepoužívá závadné
látky.
§ 8: Ve vnitřním lázeňském území je zakázána obtěžující reklama zvuková, světelná i letáková. Letáky a plakáty nesmí být umístěny nikde jinde
než na pevných zařízeních a stavbách pro reklamu. Je zakázáno krmit na
veřejnosti zvířata a chovat hospodářská zvířata.

kostým, dlabání dýní, strašidelná škola pravidel golfu, puttovací soutěž,
dýňový slalom, malování na obličej, jízda čarovným golf kočárem
Výuka golfu pro děti i dospělé
Halloweenské golfové klání – turnaj pro hráče se zelenou kartou
(registrace na ČGF.cz)
Halloween Cup – turnaj na Honey Course pro začátečníky a mírně
pokročilé (registrace na recepci klubu)
Přehlídka technických strojů
Tombola
Halloweenské občerstvení v restauraci Golfissimo

- Deti v halloweenských kostýmech a dobrou náladu vezmete s sebou -

…VSTUP ZDARMA…
ZDARMA…
Více informací a program naleznete na www.astoria-golf.com

Nařízení vlády nabývá účinnosti 1. ledna 2013.
Město bude průběžně pracovat na harmonizaci vlastních předpisů, tj. obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního města, se statutem, např.
odstraňováním duplicit. To, co upravuje statut, je nadbytečné zmiňovat
ve vyhláškách a mělo by z nich jako z předpisu nižší právní síly být odstraněno.
Jde například o otázku letákové reklamy (kterou reguluje také nařízení
statutárního města 9/2011), používání vozidel a vozítek, vstup se zvířaty
do kolonádních a předkolonádních prostor (které reguluje obecně závazná
vyhláška 5/1997), krmení zvířat v těchto prostorách (je zakázáno v celém
vnitřním lázeňském území) nebo vymezení vnitřního lázeňského území pro
účely předpisů města (například ve vyhlášce o závazných částech územního plánu města – nový územní plán se právě připravuje), atd.

Místo konání: Astoria Golf Resort, Cihelny 7, 364 64 Bečov nad Teplou
Kontakt: telefon recepce 353 972 281, 731 102 020, e-mail: reception@astoria-golf.com

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech
a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
2
Statut lázeňského místa Karlovy Vary vyhlášený usnesením vlády č. 135
ze dne 18. 1. 1956
1

12

krl° listopad 2012

· lázeňský statut
Schéma porovnání hranic vnitřního lázeňského území 2012 a vnitřního území lázeňského místa Karlovy Vary 2013
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· mladé talenty

Pěvecké lahůdky v Karlových Varech

V

listopadu se Karlovy Vary tradičně stávají
Mekkou mladých operních a koncertních
pěvců, a to díky Mezinárodní pěvecké
soutěži Antonína Dvořáka. Ta patří mezi významné evropské soutěže především proto, že dává
příležitost mladým operním a koncertním pěvcům,
kteří stojí na prahu umělecké kariéry.
Pěvecká klání nejsou ničím novým, naopak mají
dlouholetou tradici. Ve středověku se konaly soutěže pěvců na mnoha místech Evropy.
Ve Wagnerově opeře Tannhäuser probíhá takový
pěvecký zápas na hradě Wartburg v Durynsku
ve 13. století. Zatímco v tomto příběhu přicházeli rytíři a jejich hosté s písní na téma, které
se dozvěděli krátce před pěveckým zápolením
od lantkraběte durynského, v Karlových Varech
se sjedou soutěžící s připraveným repertoárem
šesti až osmi písní a árií pro tři soutěžní kola.
Jde většinou o díla renomovaných autorů od dob
baroka po současnost.
Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka se
koná každoročně od roku 1965, letos po čtyřicáté
sedmé. Je vyhlášena ve třech kategoriích: Junior
– ženy i muži do 25 let, Opera – ženy i muži
do 35 let a Píseň – ženy i muži do 35 let. První
dvě kola všech kategorií se uskuteční od soboty
do středy 17.–21. listopadu 2012 v Kongresovém
sále hotelu Thermal. Finálové kolo kategorií Junior a Opera se uskuteční s orchestrem ve čtvrtek
22. listopadu 2012 v Karlovarském městském
divadle od 15 do 18 hodin. Soutěž vyvrcholí
závěrečným koncertem vítězů a laureátů letošního 47. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže

Antonína Dvořáka s Karlovarským symfonickým
orchestrem a dirigentem Františkem Drsem.
Koncert se koná se v pátek 23. listopadu 2012
v 19:30 hodin v Karlovarském městském divadle.
Soutěžní vystoupení hodnotí dvanáctičlenná
mezinárodní odborná porota, jejímž předsedou
je letos již podesáté vynikající světový pěvec
Peter Dvorský. Dalšími členy budou Gabriela
Beňačková, Sona Ghazarian, Jitka Soběhartová,
Antonio Carangelo, Young Chul Choi, Jürgen

Hartfiel, Jiří Nekvasil, Jiří Pánek, Rocc, Ivan
Ruml a Zdeněk Šmukař.
Pokud máte rádi krásnou hudbu a zpěv, rezervujte si čas na setkání s uměleckým mládím
z celého světa. Často neznámí a začínající pěvci,
po úspěchu v Karlových Varech, získávají vavříny
na českých, ale i světových operních scénách.
Alois Ježek, ředitel soutěže
(Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka)

V rámci pěvecké soutěže si talentovaní interpreti zazpívají i v doprovodu orchestru. Foto: Archiv soutěže

Mezinárodní pěvecká soutěž začíná
• Od soboty 17. listopadu do pátku 23. listopadu se v Karlových Varech uskuteční tradiční již 47. ročník
Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka. Mladé koncertní a operní pěvce bude ve třech kategoriích Junior, Opera a Píseň hodnotit dvanáctičlenná mezinárodní odborná porota v tomto složení:

Peter Dvorský –

Gabriela Beňačková KS –

Sona Ghazarjan KS –

Jitka Soběhartová –

Antonio Carangelo –

Jürgen Hartfiel KS –

předseda poroty –

významná světová pěvkyně

významná světová pěvkyně

sólistka ND v Praze

významný pěvec, pedagog,

významný pěvec a pedagog

a vedoucí pěveckého odd.

ředitel Carangelo Belcanto

na Vysoké hudební škole C. M.

Pražské konzervatoře

Academy ve Vídni

von Webera v Drážďanech

významný světový pěvec

Young Chul Choi – dirigent, Jiří Nekvasil – režisér,

Jiří Pánek – šéf opery

Ivan Ruml – hudební redak- Rocc – režisér, scénograf,

ředitel konzervatoře

ředitel Národního divadla

Divadla J. K. Tyla v Plzni

tor Českého rozhlasu Praha

Souloratorio a Dvořákovy

moravskoslezského Ostrava

akademie v Jižní Koreji
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Zdeněk Šmukař –

umělecký šéf opery Národní- významný pěvec, pedagog,
ho divadla v Praze

vedoucí katedry zpěvu JAMU
Brno

· kulturní servis
KMD karlovarské městské divadlo
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621; www.karlovarske-divadlo.cz
1. 11.19:30	Milan Zítka a Kateřina Zítková: Mistr Jazzu
ZŠ a ZŠU Karlovy Vary za podpory města Karlovy Vary vás
zvou na muzikál. Příběh vypráví o snaze stát se uznávaným,
je o nadšení z úspěchu i smutku z neúspěchu, o přátelství
i nepřátelství a je plný očekávání a hlavně jazzu. Režie, scéna,
kostýmy, projekce: Pavla Šemberová
7. 11. 19:30 	Miroslav Krleža: LÉDA - Činoherní klub
Trpká komedie o touze, která nás bolestně a komplikovaně
po celý život neopouští. Léda je pronikavá psychologická studie scén z manželského i nemanželského života, přesahující
až do grotesky. Hrají: Petr Nárožný, Ondřej Vetchý, Dana Černá, Nela Boudová, Mojmír Maděrič. Režie: Ladislav Smoček.
8. 11. 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.
Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman,
George Gershwin aj. Sólo zpěv: Miroslava Lendělová.
9. 11.19:30 	Axel Hellstenius, Petter Næss: Chvála bláznovství... - Činohra Karlovarského městského divadla
Představení hrajeme pro uzavřenou společnost. V pořadí třetí
premiéra obnovené činohry. Hra vypráví o autistické dvojici,
která je po úspěšné léčbě propuštěna z ústavu do chráněného
bydlení. Hrají: Tomáš Petřík, Michal Malátný ad.
Režie: Jiří Seydler
11. 11.19:30 	Bernard Slade: Vzpomínky zůstanou Divadlo Ungelt
Milostný příběh i strhující rodinné drama. Zlata Adamovská
a Jana Stryková jako matka a dcera. Petr Štěpánek a Vilém
Udatný v mužských rolích jímavého příběhu.
Režie: Viktor Polesný.
13. 11. 19:30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ... Komorní orchestr Nálady
Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných operet
F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dalších.
Účinkují: Venuše Dvořáková, sólistka opery DJKT Plzeň,
Roman Krebs - tenor, sólista opery DJKT Plzeň, Petr Matuszek
- bas, sólista opery Severočeského divadla opery a baletu.
15. 11. 19:30 Sébastien Thiéry: INDICKÁ BANKA Divadlo Bez zábradlí
Kafkovská komedie na půdorysu absurdní francouzské grotesky skvěle rozvádí původní nevinnou zápletku a dohání hlavní
postavu téměř k šílenství. Hrají: Josef Carda, Dana Morávková
ad. Režie: Karel Heřmánek.
18. 11. 15:00 Miloš Macourek: Opice Žofka Divadlo Lampion
Příběhy známého večerníčkového seriálu o opici Žofce
Orangutanové zdramatizoval Ondřej Lážnovský. Do zoo přivezli
pana Levharta a Tuleni se náhle ocitají v ohrožení života. Hrají:
Drahomír Mráz, Václav Rašilov ad. Režie: Ondřej Lážnovský
20. 11. 19:30 Support Lesbiens: UNPLUGGED TOUR 2012 koncert
V rámci 20. výročí kapely, vyráží Support Lesbiens, stálice
české hudební scény, na komorní turné po divadelních sálech.
Můžete se těšit na koncert plný emocí, hudebních zážitků
a vystoupení skvostného hosta - zpěvačky Tonyi Graves.
22. 11. 15:00 Finále JUNIOR & OPERA 47. mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka
Na programu zazní árie ze světových oper. O laureátech a vítězích rozhodne odborná mezinárodní porota, ve které zasednou
mj. Peter Dvorský, Gabriela Beňačková, Sona Ghazarian,
Antonio Carangelo, Jürgen Hartfiel, Young Chul Choi a další.
Karlovarský symfonický orchestr diriguje František Drs.
23. 11. 19:30 Závěrečný koncert: OPERNÍ GALAKONCERT 47. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka
Slavnostní ceremoniál a závěrečný koncert vítězů a laureátů
2012 s orchestrem. Zazní árie ze světových oper. Karlovarský
symfonický orchestr diriguje František Drs.
24. 11. 19:30 Gaetano Donizetti: Nápoj lásky Divadlo J. K. Tyla
Opera vypráví příběh z italského venkova o nesmělém mladíkovi Nemorinovi, zamilovaném do bohaté mladé selky Adiny,
kterou se snaží získat pomocí nápoje lásky od potulného
mastičkáře Dulcamary. Operu uvedeme v italském originále
s českými titulky. Dirigent: Ivan Pařík nebo Jiří Štrunc.
Režie: Blažena Hončarivová.

25. 11. 19:30 M. Forman, J. Papoušek, I. Passer: LÁSKY
JEDNÉ PLAVOVLÁSKY... - Divadlo Husa na provázku
Příběh Lásek jedné plavovlásky není jen anekdotou o dívce,
která víc věřila, než myslela, nýbrž hlavně a především
podobenstvím, geniální metaforou o třeštivém a třpytivém
a legračním fenoménu šedesátých let. Hrají: Anežka Kubátová,
Robert Mikluš ad. Režie: Vladimír Morávek. Následuje koncert
kapely SEX BEATLES.
26. 11. 19:30 Hana Franková a Jan Hnilička: POZDRAVUJ
VŠECHNY DOMA... - Divadlo Dagmar
Scénická kompozice na téma komunistických koncentračních
táborů. Hrají: Vladimir Benderski, Pavel Brenkus, Roman
Černík ad. Hudební spolupráce: Karel Šimandl.
Režie: Hana Franková a Jan Hnilička.
MARŠO VORIJLA - Divadlo Dagmar
Odpuštění se jen tak nerozdává... Maršo vorijla! - Svobodně
pojď dál! Del maršal chujla. - Ať vás Bůh zachová svobodné.
Čečenci si při pozdravu nepřejí dobrý den nebo mír, ale
svobodu. Hrají: Jana Franková a Hana Franková. Hudební spolupráce: Karel Šimandl. Režie a choreografie: Hana Franková
a Jan Hnilička.
30. 11. 19:30 Klaus Mann, Ariane Mnouchkine: MEFISTO Divadlo Pod Palmovkou
Základním tématem slavného románu i jevištní adaptace je
cesta k moci v situaci, kdy se proměňuje politický režim.
Mann přitom nepopisuje pouze konkrétní situaci nacistického
převratu, ale zachycuje principy kterékoliv velké společenské
změny. Hrají: Jiří Langmajer, Klára Issová ad.
Režie: Emil Horváth.

SCÉNA HUSOVKA
Divadlo Husovka, Klub Paderewski, Divadelní studio D3,
Karlovarské hudební divadlo, Divadlo V patře
Husovo nám. 2, Karlovy Vary
www.husovka.info
2. 11.19.30	Carlo Goldoni – Treperendy
Repríza situační komedie z pera slavného italského dramatika
Carla Goldoniho v nastudování Divadelního studia D3.
Vstupné 80 Kč, senioři a studenti 50 Kč.
3. 11. 19.30	Studio mladých – Co věděla Klára Kovalová
/a musela zemřít!
Studio mladých uvádí první divadelní automat – interaktivní
divadelní hru. Napínavý detektivní příběh plný nečekaných
zvratů. Jen jedno je jisté: Klára Kovalová je mrtvá. Jak a kde
zemřela, kdo a proč ji zabil? Vše záleží jen a pouze na ctěném
obecenstvu. Připraveno je sto devadesát dva variant. Kterou
z nich si vyberete?
6. 11.19.30 Longital (Slovensko)
Až z Bratislavy přijíždí Dano Salontay a jeho žena Shina, kteří
společně tvoří populární skupinu Longital, špičku slovenské
alternativní scény. Tato dvojice je umělecky neobyčejně plodná, a tak se dá očekávat, že koncert bude plný novinek.
8. 11.19.30 Jazz Fusion Trio
Alexandr Kotlar (guit), Jiří Černý (ds) a Petr Kouba (bass) je
jazzové trio, které se dalo dohromady v roce 2011 v Chebu.
Jeho repertoár tvoří většinou vlastní autorské jazzrockové
skladby, ale i jazzové „standardy”.
15. 11.19.30	Poutníci
Legendární bluegrassová skupina je na scéně už neuvěřitelných 42 let. Jejími řadami prošly za dobu její existence takové
legendy jako skladatel a zpěvák Robert Křesťan nebo jeden
z nejlepších českých banjistů Luboš Malina.
16. 11.19.30 Kolektiv divadla Bezdirky – Hokej mne živí
Divadelní zápas ve 3D kvalitě. Uvidíme napínavý a horkou jehlou spíchnutý výkon všech zúčastněných. Utkání se hraje bez
přestávky a mládež do 15 let má vstup zdarma, ale zakázán.
Soupiska domácích: Michal Fejt, Zdeněk Daněk, Martin Kaiser.
Představení v rámci festivalu HOREM PÁDEM.
22. 11.19.30	Mňága a Žďorp & Michal Hrůza a Petr Váša
Populární rocková stálice z Valašského Meziříčí si přiveze
tentokrát dva hosty zvučných jmen. Uslyšíte opět příjemnou
hudbu se zvláštně nahořklými texty.

ní v rámci festivalu HOREM PÁDEM.
30. 11.19.30	Michal Viewegh, Dodo Gombár - Andělé
všedního dne PREMIÉRA
Tragikomedie o tom, že nemusíme věřit v Boha, ale nesmíme v
něj přestat doufat. Premiéra představení Divadelního studia D3.

KSO karlovarský symfonický orchestr
Husovo nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 228 707-8; www.kso.cz
1. 11.Lázně III	
19.30
Johannes Brahms: Symfonie č. 2, Richard Strauss: Koncert
pro hoboj, Carl Maria von Weber: Oberon. Vratislav Vlna hoboj. Dirigent Jiří Štrunc.
9. 11.Lázně III	
19.30
Koncert ve spolupráci s Hudební vysokou školou v Curychu – koncert
absolventů
Sergej Rachmaninov: Klavírní koncert č. 2, Samuel Barber:
Koncert pro housle a orchestr. Vedoucí projektu dirigent
Johannes Schlaefli.
16. 11.Lázně III	
19.30
Koncert ve spolupráci s Hudební vysokou školou ve Výmaru
Mistrovské kurzy dirigování. Vedoucí projektu dirigent Nicolas
Pasquet
23. 11.Lázně III	
19.30	Závěrečný koncert
Mezinárodní Pěvecké soutěže Antonína Dvořáka Karlovy
Vary. Dirigent František Drs
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

KINO ČAS
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary
Tel.: 353 223 272; www.kinocaskv.cz
On-line rezervace na http://vstupenky.karlovyvary.cz
3.–4. 11.
14:00
Medvídek Pú – USA, 60 min., animovaný, fantasy, dabing.
Vstupné 50 Kč.
Premiéra - 3D film
1.–4. 11.
16:00
Zvonilka: tajemství křídel 3D – USA, 76 min., animovaný,
rodinný, dabing. Vstupné 150 Kč.
3D film
1.–4. 11.
18:00
Lets dance: revolutions 3D – USA, 93 min., hudební, české
titulky. Vstupné 150 Kč.
1.–4. 11.
20:00
Skyfall – USA, 145 min., bondovka, české titulky.
Vstupné 110 Kč.
3D film
5.–7. 11.
17:30 3D
10.–11. 11. 14:00 2D
Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva 3D – Francie,
125 min., komedie, dabing. Vstupné 3D 150 Kč., 2D 110 Kč.
Premiéra
5.–7. 11.
20:00
Sinister – USA, 110 min., horor, thriller, české titulky.
Vstupné 110 Kč.

23. 11.19.30 Na kolech po Bolívii
Vyprávění a promítání z cyklistického výletu touto krásnou
zemí v podání Honzy Duška, Martina Friče a Vladimíra Dostála.

8.–9. 11.
16:00
10.–11. 11. 16:30
Zvonilka: tajemství křídel – USA, 76 min., animovaný, rodinný,
dabing. Vstupné 110 Kč.

28. 11.19.30	Vltava
Hurá, písničky! Kapitán pejsek a další songy alternativního
mainstreamu v podání legendární pražské skupiny. Představe-

8.–11. 11. 18:00
Naboř a ujeď – USA, 100 min., akční, komedie, české titulky.
Vstupné 110 Kč.
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· kulturní servis
8.–11. 11. 20:00
Paranormal Activity 4 – USA, 95 min., horor, české titulky.
Vstupné 110 Kč.
3D film
12.–14. 11. 17:00
Avatar 3D – USA, 166 min., akční, dobrodružný, sci-fi, dabing.
Vstupné 110 Kč.
12.–14. 11. 20:00
Záblesky chladné neděle – ČR, 92 min., thriller. Vstupné 110 Kč.
Premiéra - 3D film
15.–18. 11. 16:00 3D
17.–18. 11. 14:00 2D
Raubíř Ralf 3D – USA, 92 min., animovaná komedie, dabing.
Vstupné 3D 165 Kč., 2D 110 Kč.
Premiérové představení
Projekce Twilight saga: rozbřesk I. část + II. část
14. 11. 		 22:00 TS: rozbřesk I. část
15. 11. 		 00:15 TS: rozbřesk II. Část
Vstupné 200 Kč. V prodeji pouze komplet.
Premiéra
15.–18. 11. 18:00 a 20:30
Twilight saga: rozbřesk II část – USA, min., romantický, dobrodružný, fantasy, české titulky. Vstupné 110 Kč.

5.–7. 11.		Z důvodu digitalizace kino zavřeno.
8. 11. 		 15:00 Projekce nejen pro seniory
8. 11. 		 17:00
Hoří, má panenko – ČSSR, Itálie, 1967, 71 min., komedie.
Vstupné: od 15:00 50 Kč., od 17:00 90 Kč.
8. 11. 		 19:30 Filmový klub
Můj strýček z Ameriky – Francie, 1980, 128 min.
Vstupné 60 Kč. pro člena a 80 Kč. pro hosta.
9.–10. 11.		 15:00
Norman a duchové – USA, 2012, 93 min., animovaný, rodinný,
dabing. Vstupné 90 Kč.
9. 11. 		 17:00
11. 11. 		 17:30
The words – USA, 2012, 102 min., drama, v původním znění,
české titulky. Vstupné 90 Kč.
Živý přenos – Metropolitní opera New York
10. 11. 		 18:45
Bouře - The Tempest - nastudování, italsky s anglickými
titulky. Vstupné 400 Kč.
9.–11. 11. 19:30
Nedotknutelní – Francie, 2011, 112min., drama, komedie,
v původním znění, české titulky. Vstupné 90 Kč.

19.–21. 11. 17:30
Norman a duchové – USA, 99 min., animovaná komedie,
dabing. Vstupné 110 Kč.

12.–14. 11. 19:30
Země bez zákona – USA, 2012, 115 min., historické drama,
v původním znění, české titulky. Vstupné 90 Kč.

3D film
19.–21. 11. 20:00
Resident Evil: odveta 3D – USA, 117 min., akční, horor, sci-fi,
české titulky. Vstupné 150 Kč.

15. 11. 		 15:00 Projekce nejen pro seniory
15. 11. 		 17:00
Báječný hotel Marigold – Velká Británie, 2011, 124 min.,
drama, komedie, v původním znění, české titulky.
Vstupné: od 15:00 50 Kč., od 17:00 90 Kč.

3D film
22.–25. 11. 15:00
Raubíř Ralf 3D – USA, 92 min., animovaná komedie, dabing.
Vstupné 165 Kč.

15. 11. 		 19:30 Filmový klub
Faraon – Polsko, 1966, 180 min.
Vstupné 60 Kč. pro člena a 80 Kč. pro hosta.

Premiéra
22.–25. 11. 17:00
Atlas mraků – Německo, USA, Hongkong, Singapur, 164 min.,
mysteriózní, sci-fi, české titulky. Vstupné 110 Kč.

16.–17. 11. 15:00
Asterix a Felix ve službách jejího veličenstva – Fr., Šp, It.,
Maď., 2012, 125min., přístupný, dabing, akční, komedie,
české titulky. Vstupné 90 Kč.

Premiéra - 3D film
22.–25. 11. 20:00
Návrat do Silent Hill 3D – USA, min., horor, české titulky.
Vstupné 150 Kč.

Premiéra
16.–18. 11. 17:00
Až do města Aš – Slovensko, Česko, 2012, 84 min., drama,
mluveno slovensky, česky. Vstupné 90 Kč.

3D film
26.–28. 11. 17:30
Kozí příběh se sýrem 3D – ČR, 85 min., pohádka.
Vstupné 150 Kč.

Premiéra
16.–18. 11. 19:30
Skyfall – USA, 145 min., bondovka, české titulky. Vstupné 110 Kč.

26.–28. 11. 20:00
29. 11. 13:00 Představení nejen pro seniory. Vstupné: 60 Kč.
Praho má lásko – ČR, 70 min., povídkový. Vstupné 110 Kč.
Premiéra - 3D film
29.–30. 11. 16:00
1.–2. 12.
14:00 2D
1.–2. 12.		 16:00 3D
Legendární parta 3D – USA, 96 min., animovaný, fantasy,
dobrodružný, dabing. Vstupné 3D 160 Kč., 2D 110 Kč.
29.–30. 11. 18:00
1.–2. 12.
18:00
Twilight saga: rozbřesk II část – USA, min., Romantický,
dobrodružný, fantasy, české titulky. Vstupné 110 Kč.
Premiéra
29.–30. 11. 20:30
1.–2. 12.		 20:30
Argo – USA, 120 min., thriller, české titulky. Vstupné 110 Kč.

KINO drahomíra
Vítězná 50, Karlovy Vary
Tel.: 353 233 933; www.kinodrahomira.cz / www.fkkv.cz
1. 11.		 19:30 Filmový klub
Největší přání – ČR, SR 2012, 80 min.
Vstupné 60 Kč pro člena a 80 Kč pro hosta.
2.–4. 11.	Cestovatelský festival Caminos 2012
Budeme velmi rádi, když se s námi vydáte na společnou
cestu v rámci 6. ročníku cestovatelského festivalu Caminos. Program a více info. na www.caminos.cz.
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18. 11. 		 15:00 Biásek
Pásmo pohádek pro nejmenší. 60 min. Vstupné 40 Kč.
19. - 21. 11. 19:30
Posel – Česko, 2012, 90 min., drama. Vstupné 90 Kč.
22. 11. 		 15:00 Projekce nejen pro seniory
22. 11. 		 17:00
Lov lososů v Jemenu – VB. 2012, 111 min., drama, komedie, v původním znění, české titulky. Vstupné od 15:00 50 Kč., od 17:00 90 Kč.
22. 11. 		 19:30 Filmový klub.
Cesta domů – Čína, 1999, 89 min.
Vstupné 60 Kč. pro člena a 80 Kč. pro hosta.
23.–24. 11. 15:00
Kozí příběh: Pověsti staré Prahy – Česko, 2008, 80 min.,
rodinný, animovaný. Vstupné 90 Kč.
Projekce Twilight Sága: rozbřesk I. část + II. část.
23.–25. 11. 17:00 TS: rozbřesk I. část
23.–25. 11. 19:30 TS: rozbřesk II. část
Vstupné komplet 200 Kč.
Twilight saga: rozbřesk II část – USA, 2011, 112 min., romantický, dobrodružný, fantasy, české titulky. Vstupné 110 Kč

25. 11. 		 15:00 Biásek

29. 11. 		 19:30 Filmový klub.
Fígle – Polsko, 2007, 95 min. Vstupné 60 Kč. pro člena
a 80 Kč. pro hosta.
30. 11.–1. 12. 15:00
Hotel Transylvánie – USA, 89 min., animovaný, rodinný.
dabing. Vstupné: 2D 100 Kč.
Premiéra
30. 11.–2. 12. 17:00
Sedm psychopatů – USA, Velká Británie, 2012, 109 min., krimi
komedie, v původním znění, české titulky. Vstupné 100 Kč.
30. 11.–2. 12. 19:30
Atlas mraků – Německo, USA, Hongkong, Singapur, 164 min,
mysteriózní, sci-fi, české titulky. Vstupné 100 Kč.
2. 12. 		 15:00 Biásek
Pásmo pohádek pro nejmenší. 60 min. Vstupné 40 Kč.

club imperial
Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak
2. 11.		 JOSEF VEJVODA TRIO & PETR KRÁL – SAX
Známá hudební osobnost, která se dlouhá léta podílí coby
špičkový bubeník na mnoha projektech české i mezinárodní
jazzové scény. Trio doplňují výrazní instrumentalisté, kteří patří k těm nejlepším… Kryštof Marek – piano, Ondřej Štajnochr
– kontrabas, Petr Král – saxofon. Vstupné 100 Kč.
9. 11. 		PETRA KRATOCHVÍLOVÁ QUARTET
Vynikající jazzová zpěvačka, která vystoupí v doprovodu
pražských jazzmanů. Pravidelně účinkuje v jazzklubech a na
festivalech u nás i v zahraničí. Zaměřuje se na samby od J. C.
Jobima a jazzové, soulové i swingové evergreeny.
16. 11. 		PETR KROUTIL ORCHESTRA
Mistrovská hudební show, tak lze nazvat koncertní vystoupení excelentního multiinstrumentalisty (klarinet, saxofon,
bambusové a jiné flétny) a neméně vynikajícího zpěváka Petra
Kroutila, který je známý rovněž ze seriálu Prima sezóna.
Vstupné 100 Kč
23. 11. 		ELENA SONENSHINE & JACOSE JAZZ
Elena Suchánková – Sonenshine patří právem k nejlepším
současným zpěvačkám na jazzové scéně. Zvuku skupiny
Jacose Jazz dominuje její výrazný hlas, a umocňuje tak excelentní výkony všech instrumentalistů. Repertoár obsahuje jak
vlastní skladby v zajímavých aranžmá, tak i klasické jazzové
standardy.
30. 11. 		ONDŘEJ ŠTVERÁČEK TRIO FEAT. BRIAN
CHARETTE /HAMMOND ORGAN/ - USA
Ondřej Štveráček patří k nejvýraznějším tuzemským jazzovým
saxofonistům, má svůj vlastní styl hry, který je nepřehlédnutelně inspirován hlubokou jazzovou tradicí. Dokonale ovládá
jazzové umění a jeho talent je výjimečný. Vstupné 100 Kč.
SPECIÁLNÍ POZVÁNKA:
22. 11. 		Speciální gastronomická akce –
DOMÁCÍ ZABIJAČKA TROCHU JINAK
V listopadu si lze českou kuchyni bez tradiční zabijačky
představit jen těžko. Chcete-li uspokojit své chuťové buňky
variacemi na téma poctivé vepřové maso, je tato česká klasika
pro ás tím pravým. Podávat budeme např. variace z prasátka
- špalíček z panenky, dušená krkovice, kroketa z kolínka
a k tomu vinné zelí a škubánek.
Živá hudba – Maracas band – pondělí, Gipsy Hery band –
středa, Diskotékový pořad – sobota.
Úterní vystoupení – Magic show (13. 11.),
indické (6. a 27. 11.) nebo orientální tance (20. 11.)

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

Pásmo pohádek pro nejmenší. 60 min. Vstupné 40 Kč.
26. - 28. 11. 19:30
Atlas mraků – Německo, USA, Hongkong, Singapur, 164 min.,
mysteriózní, sci-fi, české titulky. Vstupné 100 Kč.
29. 11. 		 15:00 Projekce nejen pro seniory
29. 11. 		 17:00
Co kdybychom žili společně – Francie, Německo, 2012,
94 min., drama, komedie, v původním znění, české titulky.
Vstupné: od 15:00 50 Kč., od 17:00 90 Kč.

2. 11. - 21. 12. Sociálně vyloučení očima studentů
Druhá výstava z cyklu Sociální vyloučení, fotografie komunit
a jednotlivců na okraji zájmu společnosti z Karlových Varů a
západočeského regionu. Vystavené fotografie jsou výsledkem
soutěže, kterou pro studenty SPŠ keramické a sklářské
připravila společnost Člověk v tísni. Výstavu doprovází prodej
výrobků z chráněných dílen pro sociálně vyloučené, HIV/AIDS
pozitivní rodiny na jihu Namibie.
Vernisáž 1. 11. v 17 hod.

· kulturní servis
Galerie umění

korace vítány. Vstupné 80 Kč; nutno rezervovat na vargova@
galeriekvary.cz nebo 734 788 029

MĚSTSKÁ KNIHOVNA karlovy vary

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

Listopad 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.

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

VÝSTAVY:
8. 11. 2012 – 20. 1. 2013 	Svět Josefa Lady
Jeden z nejuznávanějších ilustrátorů dětských knížek zaplní
galerii svými zimními výjevy, dětskými hrami, vodníky, ponocnými a zvířátky nejen v originálech ilustrací, ale i ve volné
malířské tvorbě. Vernisáž 8. 11. v 17 hod.
Do 18. 11. Klát a Klát
Výstava připravená k jubileím obou autorů soustředí především
krajinářskou tvorbu Jaroslava Kláta st. a dále kuboexpresivní
malby s figurálními a přírodními náměty Jaroslava Kláta ml.
Do 31. 12. 100 let hlavní budovy karlovarské galerie
Výstava připomínající stoleté jubileum dokončení stavby budovy galerie v textové a obrazové dokumentaci přiblíží historii
a stavební vývoj architektonicky zajímavého objektu.
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:
2. 11. 19.30 Oldřich Janota / HOREM PÁDEM 2012
Koncert legendy folkové scény v rámci festiválku HOREM
PÁDEM 2012. Vstupné 100 Kč.
13. 11. 19.30 Mikoláš Chadima & Pavel Richter / HOREM
PÁDEM 2012
Společný projekt improvizací a ambientní hudby dvou osobností české alternativní scény – hudebníků z nejvýraznějších
kapel české alternativní scény jako Extempore, Švehlík,
Kilhets, MCH Band ad. Vstupné 100 Kč.
22. 11. 17,00 Komentovaná prohlídka výstavy 100 let
hlavní budovy karlovarské galerie
Historik Mgr. Lubomír Zeman provede výstavou přibližující
stoletý vývoj budovy galerie.

interaktivní galerie becherova vila
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel: 606 928 844
otevírací doba: úterý–neděle 10–17 hodin
VÝSTAVY
Do 30. 12. Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
Výstava ke 140. výročí instituce přiblíží ukázkami prací minulých i současných studentů, absolventů a pedagogů zásadní
význam nejstaršího keramického učiliště v oblasti porcelánu
nejen pro region, ale i celé Čechy.
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je
prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti
vzniku vilové čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE:
6. a 20. 11. 16–17,45; 18–20,30 Kresba podle modelu
Kurzy přípravné kresby na talentové zkoušky pro uchazeče o
studium na středních a vysokých školách výtvarného zaměření. Podrobnosti o podmínkách a zaměření kurzů na internetu.
Nutno rezervovat na tel. 354 224 112 nebo 606 928 844.
14. 11. 16.30–18.30 Malba na porcelán
Výtvarná dílna Pavly Vargové zaměřená na dekoraci porcelánových talířů a mís. Vstupné 80 Kč; nutno rezervovat na
vargova@galeriekvary.cz nebo 734 788 029.
14. 11. 19.30 Fascinující Beethoven
Tematicky zaměřený komponovaný pořad o uměleckém zrání
hudebního génia. Spojení komorní hudby PiKap Quartetu,
čteného slova v podání Lucie Domesové a projekce dobových
vyobrazení. Vstupné 100 Kč.
24. 11. 19.30 Primitivové neznámé kultury / HOREM
PÁDEM 2012
Koncert karlovarského tria (Zuzana Töröková, Michal Fejt, Lev
Havlíček) hrajícího meditativní a relaxační hudbu obohatí křest
jejich nového alba Jak se vám daří? a speciální host Radek
Svoboda. Vstupné dobrovolné.
28. 11.16.30–18.30 Adventní věnce
Výtvarná dílna Pavly Vargové zaměřená na výrobu adventních
věnců z chvojí či netradičních materiálů. Vlastní svíčky či de-

galerie & snooker kafé koule
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.

galerie duhová paleta
Sokolovská 35, Karlovy Vary
Tel.: 723 481 513; www.zsazus.cz
Výstava:
7.–29. 11. Keramika v Duhové paletě
SPŠ keramická a sklářská
Literární večer:
21. 11.18,00	Pěvecká třída Štěpánky Steinové

galerie atelier mirka
Moskevská 42, Karlovy Vary,
Tel. 739 237 289; www.ateliermirka.cz
13. 11.17,00 KURZ TVORBY ŠPERKŮ - NEFRIT
Příprava nefritové směsi z polymerových hmot a její použití.
27. 11.17,00 KURZ TVORBY VITRÁŽÍ TIFFANY TECHNIKOU
Klasická technika tvorby skleněných vitráží.

GALERIE na ochozu vřídelní kolonády
Vřídelní 588/1, (Vřídelní kolonáda, 1. patro)
Tel.: 602 576 963; www.charliegallery.cz
3.–30. 11. 	ARTKONTAKT
Projekt vzájemné inspirace. Vernisáž 3. 11. v 17.00 hod.

KV arena
Západní 1812/73, Karlovy Vary
www.kvarena.cz
12. 11.			 19:00
Karel Gott tour 2012
Karel Gott se po dvou letech vrací do KV Areny. Naposledy
zde zazpíval na podzim roku 2010 s další velkou osobností
české hudby, Evou Urbanovou. Cena vstupenky od 610 Kč v
předprodejní síti Ticketportal.
30. 11.			 20:00
SEAL – SOUL 2 TOUR
Vedení KV Areny se po třech letech podařilo zajistit vystoupení
skutečné hvězdy velkého formátu, populárního britského
zpěváka a dvojnásobného držitele Grammy Seala. Určitě se
máte na co těšit. Kromě skvělého hlasu je zpěvák známý svou
vstřícnou komunikací s diváky a jeho koncerty jsou nezapomenutelným zážitkem na celý život.
Cena vstupenky od 1 050 Kč v předprodejní síti Ticketportal.

AREÁL DVORANA – CVD s.r.o.
Chebská 73/48, Karlovy Vary
www.hedvikagabrielova.cz
14. 11.		 Josef Náhlovský a Josef Mladý
Vstupné 720 Kč.

7. 11. 17,00 MLUVÍME S DĚTMI O SMRTI
Beseda s psycholožkou PhDr. Anna Stodolovou. Téma je to
náročné, ale je třeba dětem odpovídat, když se ptají.
21. 11. 17,00 GEMMOTERAPIE
Mgr. Jarmila Podhorná - využití léčivých účinků bylin a výtažků z pupenů k léčbě civilizačních chorob.
12. 11.–21. 12. DOPIS PRO JEŽÍŠKA
Již 7. ročník soutěže pro děti i dospělé, jednotlivce i skupiny.
Své dopisy, obrázky a výrobky můžete odevzdávat na kterékoli
pobočce městské knihovny nebo posílat mailem na adresu
k.simunkova@mestskaknihovnakv.cz. Na výherce čekají
hezké ceny. Výrobky budou vystaveny začátkem příštího roku
v knihovně na I.P. Pavlova.
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
TuhniceWolkerova 1,		
tel.: 353 227 747
VyhlídkaRaisova 4, 		
tel.: 353 224 203
Stará Role Truhlářská 19, areál ZŠ,tel.: 353 562 715

krajská KNIHOVNA karlovy vary
Závodní 378/84, Karlovy Vary – Dvory
Tel.: 353 502 888; www.knihovna.kvary.cz
Pro veřejnost
Sál Dvory:
7. 11. 16:30 – 18:30 Univerzita volného času
DUCHOVNÍ ŽIVOT ČESKÉ SPOLEČNOSTI. Lektor: Mgr. Gabriela
Antićová.
15., 26. 11. 16:30 – 18:30 Univerzita volného času
JIHOVÝCHODNÍ ASIE. Cena kurzu: 80 Kč (za obě lekce).
Lektor: Mgr. Hana Svobodová
Pobočka Lidická:
6. 11. 18:18 A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů.
Tentokrát z knihy Isaaca Bashevise Singera Krátký pátek a jiné
povídky, čte Míša Čápová
14. 11.19:00	PROMÍTEJ I TY!
Cyklus promítání filmů z festivalu JEDEN SVĚT. ZEMŘÍT
UKAMENOVÁNÍM, Írán, Nizozemí / 2009.
20. 11. 18:18	A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů.
Tentokrát z knihy Saši Stanišiće Jak voják opravuje gramofon,
čte Táňa Pačísková
23. 11. 17:00 LÁZNĚ KYSELKA – ČASOSBĚRNÁ PROCHÁZKA
Přednáška Libora Humla s promítáním fotografií. Vstupné 40 Kč.
28. 11.19:00	PROMÍTEJ I TY!
Cyklus promítání filmů z festivalu JEDEN SVĚT. Z POPELNICE
DO LEDNICE, Německo / 2011.
Výstavy
Aklub Dvory:
3. 11.–30. 12. ŽIVOT V INDONÉSII
Výstava fotografií – Veronica Prodis.
Pro děti
Dětské odd. Dvory:
7., 14., 21., 28. 11 15:00 STŘEDA S POHÁDKOU
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního věku a 1. tříd.
2., 9., 16. 11. 15:00 PÁTEČNÍ HRÁTKY
Hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let.
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23. 11. 15:00 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE S WITTE
Výtvarná soutěž pro děti od 7 let na téma MALUJEME AUTA.

muzeum KARLOVY VARY

regenerační centrum SRDÍČKO

30. 11. 15:00 EKODÍLNA
Výtvarná práce s recyklovatelnými materiály pro děti od 7 let.

Nová louka 23, Karlovy Vary
Tel.: 353 226 252-3; www.kvmuz.cz

Varšavská 13, Karlovy Vary
www.regeneracnicentrum.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.

27. 11. 17:30 JMÉNA V MAGICKÉM ČTVERCI
seminář feng-shui. Eva Joachimová (50 Kč)

Pro seniory
Pobočka Lidická
1. 11. 10:00 LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Promítání filmu z festivalu JEDEN SVĚT - NA STUPNÍCH
VÍTĚZŮ, Německo, Rakousko / 2010.
15. 11. 10:00 LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasové aktivita pro všechny zájemce z řad
seniorů.
29. 11. 10:00 LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Autorské čtení poezie ze sbírky Návrat domů - Martina
Žemličková.
Herní klub
A-klub Dvory:
1., 8., 15., 22., 29. 11. 15:00 HERNÍ KLUB
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských
deskových her.

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY
K Letišti 144, Karlovy Vary
Tel.: 777 953 421–3; www.astropatrola.cz
Každý den po telefonické registraci
na čísle 357 070 595:
POHÁDKY POD HVĚZDAMI PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
Pohádkové večerní pozorování pro děti ve věku od 5 do 9 let
a jejich kamarády, rodiče i prarodiče. Zaregistrujte se na
telefonním čísle 357 070 595 každý den mezi 13. až 16. hodinou a domluvte si s námi vlastní večerní pozorování oblohy.
POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
Odborněji zaměřené večerní pozorování oblohy. Doporučený
minimální věk je 10 let. Zaregistrujte se na telefonním čísle
357 070 595 každý den mezi 13. a 16. hodinou a domluvte si
večerní pozorování oblohy.
Každý čtvrtek v 15:00 hodin
ASTRONOMICKÝ HOROSKOP
Malý program o aktuálním dění na obloze i na Zemi a odpolední prohlídka hvězdárny pro lázeňské hosty, turisty a další
zájemce. Za jasné oblohy máte možnost pozorovat Slunce
či planety.
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
Pohádkový astronomický program a odpolední prohlídka
hvězdárny pro děti, jejich rodiče nebo prarodiče, zkrátka
všechny, kteří mají rádi pohádky. Za jasné oblohy máte
možnost pozorovat Slunce či planety.
Každý den, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně:
Non-stop internetová pozorování www.astro-webcast.eu
Nabízíme on-line pozorování oblohy non-stop, v závislosti
na pozorovacích podmínkách a dle možností jednotlivých
operátorů dalekohledů a jejich astronomických kamer,
na našem ojedinělém webu www.astro-webcast.eu.
Víkendové akce pro děti a mládež:
16.–18. 11. PROCHÁZKA PO SLUNEČNÍ SOUSTAVĚ ANEB
JUPITER, URAN, NEPTUN A VENUŠE
Planety sluneční soustavy na podzimní a zimní obloze si budeme moci prohlédnout v dalekohledu naší hvězdárny. Očima
se pak pokusíme o pozorování slábnoucího meteorického
roje Leonidy. Příspěvek na pobyt v celém termínu vč. stravy
450 Kč, členové Astronomického klubu 350 Kč.
Astronomický kroužek a klub:
Kroužek pro děti od 8 do 14 let. Schůzky každý čtvrtek v
17:00 na hvězdárně. Pro všechny, kteří by se rádi
seznámili s tajemstvími noční oblohy, astronomickou technikou a také se připravili na využití výpočetní techniky při
pozorování. Členský příspěvek člena astronomického kroužku na celý školní rok činí 900 Kč.
ASTRONOMICKÝ KLUB PRO SKUTEČNÉ ASTRONOMY
Klub pro zájemce od 14 let. Hvězdárna sestavuje nový
pozorovatelský tým! Neváhej a přidej se k nám buď jako
pozorovatel, nebo jako člen týmu zpracování napozorovaných
dat, nebo nám pojď pomoci provádět veřejnost v otevíracích
hodinách hvězdárny.
Členský příspěvek od 1. 10. 2012 do 31. 1. 2014 činí 700 Kč
pro OSVČ, ostatní 500 Kč.
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Do 9. 12. Umění lovu
Jedinečná a objevná výstava s podtitulem Od obživy
ke kratochvíli představí lov v celém jeho vývoji od paleolitu
k počátku 20. století. Přiblíží technologický vývoj, způsob
lovu, náboženský i světský význam lovu, jakož i umělecké
zpracování loveckých výzbrojí a výstrojí a inspiraci lovem
v umění s přesahem do česko-saského pohraničí.
7. 11. 17,00 Přednáška: Umění lovu
Historik muzea a autor stejnojmenné výstavy Lukáš Svoboda
detailně seznámí s poznatky a zjištěnými skutečnostmi
k vlastní výstavě.
21. 11. 17,00 Přednáška: Islámské umění a architektura
Kulturní antropolog Daniel Křížek, specializovaný na oblast
Předního východu, pokračuje další přednáškou na téma islám.

radioklub ok1kvk
Sedlecká 5, Karlovy Vary
www.ok1kvk.cz
Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež se
zaměřením na radiotechniku, základy elektrotechniky a na radioamatérský zeměpis, provoz a sport. Z vysílacího střediska
na Blatenském vrchu se pravidelně účastní národních i mezinárodních radioamatérských závodů a soutěží. Každý týden:
Po 16.00 Kroužek elektrotechniky – pro pokročilé
Út 16.00 Klub pro dospělé
St 16.00 Kroužek elektrotechniky
Čt 16.00 Kroužek elektrotechniky

o. s. dveře dokořán
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:
Po 10.00–12.30 Práce na PC, čtení, vzdělávání apod.
(Krajská knihovna)
Út 10.00–12.30 Pracovně-výtvarná terapie
v DDM Čankovská
15.00–16.30 Pohybová terapie Sportstudio Prima
St 10.00–14.00 Pracovně-výtvarná terapie v DDM
(práce s keramikou)
Čt 10.00–12.30 Pracovně-výtvarná terapie v DDM, turistika,
sportovní hry ap.
Pá 10.00–12.30 Společenská akce, plavání, sportovní
činnost apod.

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

KOSTEL SV. ANNY sedlec
Otovická 59, Karlovy Vary
Tel.: 353 563 621; www.kostel-sv-anny.unas.cz
8. 11.18.30	Zpívají Karlovarský pěvecký sbor, JenTak
Sokolov a jejich hosté
V rámci koncertu se představí Karlovarský pěvecký sbor,
pěvecký sbor JenTak Sokolov a jejich hosté a sbormistryně
Andrea Plachá. Program: lidové písně, spirituály i populární
písně v tradičních i moderních úpravách. Vstupné dobrovolné.
Výtěžek z koncertu bude použit na opravu kostela.

6. 11. 18:00 HVĚZDY EZOTERICKÉHO NEBE
Miloš Matula + host: Lena Pinkasová (Ukrajina)
19.–20. 11. DIAGNOSTIKA PŘÍSTROJEM SUPERTRONIC
Vlasta Husárová (čas nutno objednat!)

společnost slepých...
...A SLABOZRAKÝCH OBČANŮ A JEJICH RODINNÝCH
PŘÍSLUŠNÍKŮ
Jana Pohanová, Okružní 13/648, Karlovy Vary
Tel.: 353 565 065, 728 617 629
14. 11.16,00	Přednáška: Ing. Nepustil - Dobré čaje
Kavárna Vojenské lázeňské léčebny.

mateřské centrum
Kollárova 17, 360 09 K. Vary,
Tel.: 353 230 847; www.materske-centrum.cz
3. 11.16.30	Rej strašidel
Akce plná písniček a soutěží, to je náš Halloweenský ples
strašidel. Objevování dušiček, tajuplná pohádka, taneční hrátky a skotačení s Meluzínkou, jezinkami a ježibabami. Vítané
jsou kostýmy, ale stačí jen čepice, závoje, čelenky apod.
Vstup 70 Kč. Kapacita omezena, nutná tel. rezervace.
17. 11.16:00	Uspávání broučků
Sraz před Mateřským centrem. Zima už se blíží a všichni
broučci se pomalu připravuji do svých postýlek. Přijďte je s
námi společně uložit. Čeká vás program související s rozloučením před zimou a lampionový průvod. S sebou lampiony/
lucerničky a teplé oblečení. Vstup 60 Kč.

přehled bohoslužeb
www. cirkvekarlovyvary.cz
Armáda spásy – AS, Karlovy Vary, Jugoslávská 16
www.armadaspasy.cz
Bohoslužba – každou neděli od 9:30 hod.
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 hod.
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 hod.
Církev bratrská – CB
Karlovy Vary, Bulharská 29 A, www.cb.cz/karlovy.vary/
Bohoslužba – každou neděli od 9:30 hod.
Kurzy Alfa – Opět začínáme! Nový turnus!
Každou středu do 19. 12. v 19 hod.
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 hod.
Římskokatolická církev - ŘKC
Farnost Karlovy Vary - Stará Role, Kostelní 341/1
www.farnoststararole.cz
Bohoslužba – každou neděli od 8:30 hod.
Farnost Povýšení sv. Kříže, Rybáře
Bohoslužba – každou neděli od 10:00 hod.
náměstí Svobody 217/2 u sv. Máří Magdalény
Bohoslužby – každou neděli od 8:30; 10:00; 18:00 hod.
Řeckokatolická farnost v Karlových Varech
Ondřejský kaple, Ondřejská 2, 36001 Karlovy Vary
www.greekcatholickarlovyvary.eu
Bohoslužby – každou sobotu, neděli a svátek od 10:00 hod.

Kuchyně a spotřebiče
jedNé ZNačky.

Nadčasový
desigN,
moderNost,
a kvalita
v jediné kuchyni.

Ristorante P i zze ri a V e ne zi a
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

kuCHyňské studio kuCHyNĚ gorenje
varšavskÁ 5
karlovy vary

Nové studio

SC-321806/01

SC-301886/24

Pochutnejte si na křupavé husí pečínce a dopřejte si k této
lahůdce svěžest letošních svatomartinských vín z Moravy!

REZERVACE NUTNÁ do 7. 11.! Tel: 353 229 721

otevřeno od 1.11.

moNtÁŽ a doPrava Pro PrvNÍCH
20 ZÁkaZNÍkŮ Zdarma.
kontakt: 777 023 370, www.kuchynetop.cz

inzerce nove Karlovy Vary 92x130 2.indd 1

www.gorenje.cz

15.10.12 12:05

SC-321395/03

· náš seriál

Poklidný záběr na Tuhnice (tehdy Donitz) před rokem 1928. Lidem se zde žilo velmi pohodově a Tuhnice nabízely veškeré možné služby
a obchody. Na snímku vlevo obecní úřad. Tento dům stojí dodnes u kruhové křižovatky v Západní ulici

Tuhnice (Donitz):
Nálety byly tragické
• Karlovarská

čtvrť Tuhnice (Donitz) byla do II. světové války poklidné, prosperující předměstí lázeňského města. Až do roku 1928 byly Tuhnice samostatná obec. Podle slov pamětníků se zde žilo velice
příjemně a spokojeně. Nacházely se tady všechny potřebné obchody a služby a za podstatně nižší
ceny než v lázeňské části. Nechybělo ani dost pracovních příležitostí, například v Městských podnicích
(vodárna, elektrárna a plynárna), a v mnoha dalších menších firmách.

Č

eské rodiny bydlící v Tuhnicích, byly většinou rodiny státních zaměstnanců ČSD,
pracujících v lokomotivním depu, nebo
v jiných profesích na železnici. Když v říjnu 1938
museli někteří za velice dramatických okolností
své domovy v Tuhnicích opouštět, zůstala jim
v paměti vzpomínka, jak Tuhnice vypadaly. O to

větší bylo jejich překvapení, když se mnozí
po šesti letech vrátili zpět.
Na začátku třicátých let mělo město Karlovy Vary
snahu začít urbanisticky řešit využití pozemků
získaných na katastru připojených Tuhnic. To ale
znemožnila hospodářská krize, a tak zůstaly jen
výkopy pro základy a dvoupatrové sklepy v místě

Lokomotivní depo, domy v pozadí jsou na Hansheiligstrasse
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dnešního domu 1738/17 a finančního úřadu
v Západní ulici. Po válce byly tyto hluboké výkopy
využity jako městská skládka.

Rozvoj přerušila válka
V období od října 1938 do 1939 v souvislosti
s přísliby získanými připojením k Německé říši

Lokomotiva DRB 35.2 (ČSD 354.7)

· zmizelé domy

Hlavní ulice Hansheiligstrasse, vlevo Gasthaus Hampl. Foto ze 30. let

pracovalo město intenzivně nejen na projektech
v lázeňské části, ale i na výstavbě bytových domů
a trasování nových ulic. To se týkalo z velké části
také Tuhnic. Podstatně se měla měnit i železniční
a silniční doprava. Tyto nové velkorysé plány ale
zastavilo vypuknutí II. světové války. Přesto se začalo v roce 1941 v Tuhnicích se stavbou bytových
domů, a vznikaly nové ulice (dnes Alšova, část

Bombardování 19. dubna 1945 změnilo některé domy na hlavní ulici (viz snímek
vlevo) na zničené ruiny

Moskevské a Poštovní). Celkem se od roku 1941
až 1945 postavilo 29 domů. Některé se zcela
nedostavily, například chyběla fasáda (Moskevská
78–80), a poslední dva (Charkovská 3–5) byly
dokončeny až v létě 1945. Na realizaci se podílely
dvě stavební firmy. Jedna z nich byla firma Neue
Heimat, která zaměstnávala velký počet totálně
nasazených Čechů. Do některých nových domů

se nastěhovali zaměstnanci Deutsche Reichspost,
celkově do osmi (Alšova 6–14 a Moskevská
63–65). Pro Deutsche Reichsbahn bylo určeno
10 domů (Moskevská 78–86 a Poštovní 3–13).
V posledním roce války se Sudety staly operačním
prostorem leteckých akcí Spojenců a častým cílem leteckých útoků bombardovacích svazů. V polovině dubna stanula vojska 3. armády generála
Pattona na bývalých československých hranicích.
Při útoku přes náročný terén pohraničních hor
předpokládaly spojenecké jednotky tuhý odpor německého wehrmachtu. K zabránění, nebo alespoň
ztížení přesunu vojsk dislokovaných na českém
území se vybraly jako cíle bombardování kolejiště
nádraží v Chebu, Sokolově a 17. dubna 1945
karlovarské Horní nádraží, a odbočka Sedlec
s nadjezdy na trati do Johanngeorgenstadtu.
Tento nálet byl hodnocen jako neúspěšný, protože
mnoho zásahů minulo cíl. Proto se operační velení
USAAF rozhodlo nálet opakovat.

Druhý nálet

Hansheiligstrasse směrem k závorám, vlevo kaple, vpravo obchody. Snímek je ze 30. let

Na předletové přípravě 19. dubna 1945 byly
posádkám určeny tři cíle. Opět kolejiště a zázemí
horního nádraží, odbočka Sedlec a lokomotivní
depo s dílnami v Tuhnicích.
K náletu bylo určeno 87 bombardérů B-17
3. letecké divize, které měly na město zaútočit
v devíti sledech. Letadla byla naložena nejen
170 tunami trhavých pum, ale poprvé také 226
kontejnery, které obsahovaly 25 000 kusů zápalných pum o celkové váze 56 tun. Poprvé byla
zvolena nová taktika náletu tím, že se částečně
použily také lehčí trhavé pumy, které měly
narušit střechy a krovy a následně využít účinků
zápalných pum. Vzhledem k tomu, že až doposud
neměli obyvatelé žádnou větší zkušenost se zápalnými bombami, zůstávali v krytech až do vyhlášení konce leteckého poplachu. Oheň se proto
stačil rozšířit tak, že bylo obtížné jakékoli hašení
a mnoho domů se už nepodařilo zachránit.

Pro Tuhnice katastrofa

I tento snímek po náletu 19. dubna dokumentuje, jak devastující účinky bombardování mělo.

Dým z rozsáhlých požárů neumožnil přes několik
pokusů zhotovit kvalitní vyhodnocovací snímky.
To se podařilo až za týden, 26. dubna a nálet byl
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1) Lokomotivní depo
2) Hlavní ulice – Hansheiligstrasse
3) Hansheiligstrasse směrem
k závorám
4) Votiv Kapelle z roku 1891
5) Vyhořelý plynojem
6) Roh dnešní Bečovské
a Gorkého ulice
7) Blok novostavby pěti domů
z roku 1942 ve Willhelm Oswald
Strasse (Gorkého)
8) Dnes Poštovní 10
9) Vlevo tzv. Vierenhäuser
(Čtyřdomí) v Ziegelhütte
Strasse (Šumavská)
a Kindergarten (Mateřská
škola)
10) Novostavba zbořena při stavbě
domů Moskevská 104–108
11) Domy pro zaměstnance
Deutsche Reichspost
(Moskevská 55–57)
12) Prostor provisorního tábora
uprchlíků a místo velkého počtu
obětí
13) Oprava domů v roce 1955
(Západní 55–57)

5

1

13
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12

7

9
10
8
Situace bombardovaných domů Tuhnice Archiv SOkA Karlovy Vary
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· zmizelé domy

Bomby poškodily také tuhnickou kapli. Jak je vidět, nálet budovu rozhodně
nešetřil

Votiv Kapelle z roku 1891. Foto ze 30. let

v denním hlášení hodnocen jako úspěšný.
Pro Tuhnice znamenal nálet doslova katastrofu.
Domy v části ulic Hansheiligstrasse (u závor
a chodník od Šumavské k OD Meteor), Ziegelhütten Strasse (Šumavská) a Willhelm Oswald
Strasse (Gorkého) byly naprosto zničeny, stejně
jako cíl náletu, tedy lokomotivní depo s dílnami
a lokomotivami. Bomby zasáhly jeden ze tří
plynojemů. Poškozena byla také kaple. Nálet zcela
zničil 56 domů, které musely být později strženy.

Blok novostavby pěti domů z roku 1942 ve Willhelm
Oswald Strasse (Gorkého)

Roh dnešní Bečovské a Gorkého ulice

Mnoho dalších bylo poškozeno těžce. Na hlavní
ulici Hansheiligstrasse stála restaurace Hampl
s velkým sálem, kde bydleli totálně nasazení dělníci. Ti při náletu přišli i o svůj skrovný majetek.

Kryty všem nepomohly
Už v říjnu 1940 Adolf Hitler nařídil, aby se
po celé říši budovaly protiletecké kryty LSR
(Luftschutzraum). Majitelé domů měli zákonnou
povinnost upravit sklepy tak, aby zaručily obyva-

telům ochranu, a to i před přímým zásahem.
To se ukázalo jako nedostatečné, a proto bylo
také v Tuhnicích při tomto náletu několik obětí
a mnoho raněných. Nejvíce mrtvých, a to několik
desítek, bylo ale v prostoru dnešního sídliště,
kde byl provizorní tábor uprchlíků z Východu.
Ti nemohli pro nedostatečnou kapacitu použít
okolní domovní kryty.
Ve většině nově postavených domů se vybudovaly pevné betonové kryty s protitlakovými

V den náletu 19. dubna 1945
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Vlevo tzv. Vierenhäuser (Čtyřdomí) v Ziegelhütte
Strasse (Šumavská) a Kindergarten (Mateřská
škola)

Tuhnické děti u trosek Pětidomu 1948

Hořící plynojem 19. dubna 1945

Domy pro zaměstnance Deutsche Reichspost
(Moskevská 55–57)

Novostavba zbořena při stavbě domů Moskevská 104–108

Občané německé národnosti při odklízení trosek

Dnes Poštovní 10

Občané německé národnosti při odklízení trosek

dveřmi. Tento kryt byl také v Poštovní 10. Větší
trhavá bomba, která dopadla těsně vedle domu,
kde byl kryt, prorazila základy a zabila několik
přítomných.

Postupně se opravovaly poškozené domy komisí
určené jako opravitelné. Na některé došlo až
po deseti letech (Západní 53–57), což dokazuje
snímek z roku 1955 (I. Čs. spartakiáda).
Po odklizení trosek se začátkem padesátých let
začalo se stavbou domů pro důstojníky SNB,
StB a ČSLA. Na dalších zbývajících uvolněných
prostorech se potom v roce 1960 začalo stavět
panelové sídliště.

Demolice i opravy
Odstraňování trosek zcela zničených domů
se provádělo po válce, a to při tehdejším nedostatku těžké techniky odstřelem. Tento „úklid“
trval několik let. První se bouraly trosky, které
ohrožovaly svojí narušenou statikou. Občané německé národnosti včetně žen se museli povinně
zúčastňovat při odstraňování válečných škod.
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Foto: Archiv SOkA Karlovy Vary, Jaroslav Houf,
Rudolf Špaček, Elli Träger

Na snímku ze spartakiády v roce 1955 je vidět,
že domy v pozadí fotografie ještě nejsou zcela
opravené

· městská policie

Řidiči, pozor na rychlost

Na grafu jsou znázorněné rychlosti automobilů v Jáchymovské ulici za měsíc srpen.

M

ěstská policie měří rychlost především
v blízkosti škol a v místech, která
vzejdou z hromadných podnětů občanů.
Tuto činnost provádí 3–4krát do měsíce, a jedná
se tedy vyloženě o doplňkovou činnost k standardnímu výkonu služby. Přesto již od počátku
roku vyřešili strážníci přes 300 přestupků a uložili sankce za téměř 250 tisíc korun.
Vedle této represe jsou ve městě rozmístěny
tabulové měřiče, které řidiče upozorňují na pře-

Koupaliště Rolava patří mezi místa, která jsou pravidelně kontrolována strážníky městské policie. Kromě
pěších obchůzek strážníci využívají i technická zařízení k dálkovému střežení. S trochou nadsázky lze říci,
že právě v úterý v polovině září pět minut před 4. hodinou ranní se takové zařízení dožadovalo okamžitého zásahu strážníků. Motorizovaná hlídka PCO vyrazila na místo a za 10 minut od vyhlášení signálu měla
pachatele v poutech. Při prohledávání objektů vodních záchranářů, kam se zloděj vloupal, využili strážníci
druhou hlídku k zajištění pláště objektu. Další pachatel se však na místě již nenacházel. Šestadvacetiletý
muž z Karlových Varů putoval do rukou Policie ČR.

Jméno: Václav Maňhal
Okrsek: Závodu míru (část), Okružní, Karlovarská, Kryzánkova, Nejdlova, Truhlářská, Školní,
Třešňová, Kladenská, Družstevní, Hlávkova,
Smetanova k ul. Svobodova, Dvořákova, Tuhnická, Nové Domky.
Charakteristika: rodina, běh, cyklistika
Kontakt: v.manhal@mpkv.cz

Psovodi městské policie provedli opětovnou
kontrolu dětských hřišť se zaměřením na výskyt
injekčních jehel. Díky činnosti K-Centra se strážníci
ve srovnání s jinými městy s tímto nebezpečným
odpadem setkávají spíše nárazově. Obdobná
situace byla i na konci září, kdy strážníci s pomocí
detektoru kovu prohledali všechna hřiště a nenalezli
ani jednu. Setkali se však s jinými pro děti nebezpečnými odpady, jako jsou střepy z lahví od alkoholu či různých ampulí. O výskytu osob drogově
závislých svědčí i nálezy obalů od jehel. Nejhorší
situace je u kostela sv. Urbana v Rybářích, a proto
se strážníci tomuto místu budou více věnovat.

kročení rychlosti. S preventivním opatřením
se můžete setkat na ulicích Západní, Krále
Jiřího, Lidická, Otovická, Počernická a nějaký
čas i Jáchymovská. Právě z posledně jmenovaného měřiče přicházejí do databáze znepokojivá
čísla o překračování povolené rychlosti. Každý
čtvrtý řidič zde překročí všeobecně tolerovanou
rychlost 55 km/hod. Z tohoto důvodu provede
městská policie kontrolu i zde.

Zloděj na Rolavě

Představujeme
strážníky města

Kontrola
dětských hřišť

A zase ti
kuřáci u škol...
Ve středu proběhla pod taktovkou oddělení
prevence městské policie další kontrolní akce
zaměřená na kuřáky z řad dětí. Tentokrát přišla
na řadu ZŠ Konečná. Strážníci zjistili pět chlapců
z deváté třídy. Preventisté následně projednali toto chování s žáky za přítomnosti vedení
školy a cestou systému včasné intervence bude
informováno i oddělení sociálně-právní ochrany
dětí. Před několika dny na podnět vedení školy
v Ondřejské ulici strážníci vyřešili blokovými pokutami pět studentů za kouření v budově školy.
Ukazuje se, že dobrá spolupráce vedení škol
a oddělení prevence MP přináší plody. Strážníci
budou v kontrolách kouření u škol pokračovat
i v budoucnu. „Datum ani místo neupřesníme,
tak by si mladí kuřáci měli dávat pozor a nejlépe
s tímto zlozvykem přestat,“ vzkazují strážníci.

Krádeže kovů
jak na běžícím páse
Strážníci městské policie se stále více setkávají
s krádežemi kovů v jakékoli podobě. Nejčastěji
přistihnou tzv. „vypalovače kabelů“, kteří kvůli
nepatrnému zisku způsobují desetitisícové škody.
Po velkém červencovém úlovku se hlídce v polovině
října na základě oznámení občana podařilo zadržet
šestadvacetiletého muže (bezdomovce), který
u karlovarského obchodního domu zcizil kovový
požární žebřík o délce šest metrů. Muž jej převážel
do sběrných surovin na nákupním vozíku. Odhadovaná škoda na majetku činí desítky tisíc. Všímavým
občanům strážníci děkují za tyto podněty.

Zloději měli smůlu
Začátkem října před 23. hodinou si hlídka všimla
neosvětleného vozidla přejíždějícího k Dolnímu
nádraží. Strážníci provedli okamžitě kontrolu,
nejčastější důvody takového počínání, alkohol ani
neoprávněné řízení vozu, však nezjistili. Přesunuli
se tedy k provedení pěší kontroly do městské části
Tuhnice, kde potkali kolegy z Policie ČR, od nichž
se dozvěděli o vloupání do jednoho ze zaparkovaných vozidel. Strážníci tedy přejeli zpět k nádraží
a povedenou trojici mužů zadrželi. Hlídka Policie
ČR ve vozidle následně našla i uloupené věci. Karlovarák, Novorolák a muž s bydlištěm na zdejším
magistrátu tak měli o dnešní nocleh postaráno.
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Základní škola
J. A. Komenského –
Eko škola
Od dubna 2011 pracovala škola v mezinárodním programu Ekoškola. Zapojili se do něj žáci
napříč ročníky, kteří společně sestavili žákovský
ekotým. V květnu 2012 proběhl audit. Komise
jmenovaná ředitelem Sdružení Tereza udělila
škole první titul Ekoškola podmínečně. Škola
na sebe převzala závazek v plnění doporučení
ze závěrů auditu, který bude po roce zopakován. V K. Varech jsou jedinou ZŠ s tímto titulem
a společně se SŠ logistickou patří mezi osm škol
zapojených v Karlovarském kraji. V programu
pracuje 32 156 škol po celém světě, z toho
232 v ČR. Aktivity Ekoškoly sestávají z plnění
dvou ze čtyř nabízených oblastí – odpady, prostředí školy, energie, voda. Škola se intenzivně
zabývá odpady a zlepšováním školního prostředí.
Aktivity směřující do těchto oblastí do června
2012 doprovázely projekt Přírodní učebna,
ukončený v červnu 2012. Loňský rok znamenal
pro dosažení titulu uspět v sedmi krocích –
vytvoření ekotýmu, analýza stavu školy, plán
činnosti, monitorování a vyhodnocování činnosti,
environmentální výchova ve výuce, informování
a spolupráce a vytvoření ekokodexu.
Letošní rok škola zahájila obnovou ekotýmu,
v němž přibyly posily z řad žáků, učitelů,
provozních zaměstnanců. Členové ekotýmu mají
přidělené role a své úkoly plní pomocí hlídek.

Obchodní akademie
s VOŠ Karlovy Vary
– Škola udržitelného
rozvoje
Titul škola udržitelného rozvoje se uděluje škole
na tři roky. Obchodní akademie s VOŠ ho získala
již dvakrát, v období 2010–2012, a také v období
2007–2009. Nyní se již připravují podklady pro
žádost o udělení tohoto ocenění na další tři roky.
Je udělován Klubem ekologické výchovy (EV)
v Praze vedeným doktorkou Danuší Kvasničkovou a doktorkou Švecovou. Ocenění si škola
převzala na Ministerstvu školství ČR. Obchodní
akademie s VOŠ získala opakovaně ocenění
nejvyššího stupně, tedy prvního. To patří školám
s dlouhodobějšími zkušenostmi s komplexní
realizací EV, kdy na škole působí koordinátor
EV (nyní již absolvent specializačního studia).
Škola má zpracovaný dlouhodobý i krátkodobý
plán EV a realizuje své programy v průběhu
celého školního roku. Do svých aktivit zapojuje
i veřejnost a jiné střední i základní školy.
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Nová mateřská škola
v Karlových Varech

D

ne 3. září 2012 byla otevřena nová mateřská škola Motýlek ve Dvořákově ulici č. 1
ve Staré Roli, která je součástí 2. mateřské
školy Karlovy Vary jako 9. mateřská škola. Slavnostního otevření se zúčastnili náměstci primátora
Petr Bursík a Jiří Klsák a dále zástupce zřizovatele
Magistrátu města Karlovy Vary vedoucí odboru
školství František Škaryd a ředitelka 2. mateřské
školy Karlovy Vary Zdeňka Bečvářová.
Jedná se o dvoutřídní mateřskou školu s kapacitou 50 dětí. Nemožné se stalo skutečností
a ve velmi krátké době byly stávající prostory
zrekonstruovány, upraveny a zařízeny novým
nábytkem, hračkami a učebními pomůckami.
Obětavostí a velkým pracovním nasazením všech
pracovnic této mateřské školy, které uklízely, zdo-

bily a připravovaly vše
pro otevření i ve svém
volném čase a o víkendech, byly 3. září
slavnostně přivítány
nové děti i se svými
rodiči.
Děti dostaly pamětní
list, hračku a sladkost. Nelze ani opomenout
vstřícnost dalších institucí, které s ochotou pomohly zajistit stravování dětí.
Přejeme nové mateřské škole hodně spokojených
a šťastných dětí a spokojených rodičů.
Zdeňka Bečvářová
ředitelka 2. mateřské školy Karlovy Vary
Krušnohorská 16

Slavnostní otevření školy
a Benefice pro Wlaštovku
Na sv. Václava 28. září připravili v areálu
Waldorfské základní školy Wlaštovka Karlovy
Vary na ulici Modenské v Doubí její zakladatelé bohatý program. Den byl zahájen vernisáží
výstavy Na prádle na půdě školy. Zde bylo možné
zhlédnout fotografie z přestavby školy a jejích
prvních krůčků. Poté ředitel Jan
Strejcovský přivítal na dvoře školy náměstka primátora Karlových
Varů Jiřího Klsáka a předsedkyni
Asociace waldorfských škol ČR
Kateřinu Kozlovou. Ve své řeči
oba popřáli škole mnoho dobrého
a vyjádřili přání, aby se alternativní pedagogice v Karlových
Varech dařilo.
Během celého dne probíhal
ve škole a jejím okolí jarmark,
děti si mohly vyzkoušet tradiční
řemesla, zahrát si na kováře,
brašnáře, hrnčíře, včelaře,
zahradníka či cukráře. Na školní

zahradě se hrálo divadlo, proběhla fire show, zazpíval pěvecký sbor Cubitus a odpoledne zpestřilo
také několik hudebních skupin. Malí návštěvníci,
ale i jejich rodiče si den s Wlaštovkou skutečně užili. Výtěžek z akce bude použit na úpravy
budovy školy.

· sport
jóga

plavání
Klasická jóga
Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
Tel.: 731 100 170
www.klasicka-joga.cz

Úterý 		 18:30 hod. – JÓGA
v tělocvičně ZŠ Svahová 24-26, Karlovy Vary
Čtvrtek 18:30 hod. – JÓGA
v tělocvičně ZŠ Svahová 24-26, Karlovy Vary
Neděle 19:30 hod. – MEDITACE
v Centru klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
Individuální JÓGA dle dohody
Centrum klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
Ájurvéda a Tantra dle dohody
Centrum klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
více informací na webu.
JógA Shanti
ZŠ Svahová 24, K. Vary
Veronica Pródis 604 522 122;
veronicaprodis@gmail.com
Facebook - Jóga Shanti
Kurzy jógy pro dospělé:
Pondělí: 18:30-20:00
Pátek: 18:30-20:00
Jóga pro děti a jóga v anglickém jazyce - nebyla otevřena.

FOTBAL
KONTAKT bB
Středisko Karlovy Vary,
Smetanovy sady 1
Štěpánka Řehořková;
Tel.: 724 219 096; Tomáš Černý
Tel.: 602 774 842
e-mail: karlovy.vary@kontaktbb.cz

Výuka základního plavání v období září – prosinec
probíhá každý čtvrtek od 15,00 v bazénu v Alžbětiných lázních.
Výuka je určena:
a) rodičům s dětmi od 2 do 4 let, od 15:00 do 15:45,
od 15:45 do 16:30
b) samostatným dětem od 5 let, od 15:00 do 16:30
Děti jsou rozděleny podle úrovně osvojených plaveckých
dovedností do jednotlivých skupin.

SNOOKER
Galerie & Snooker kafé Koule
Libušina 14
Golf Clubu Imperiál Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694
snooker-galerie-koule.snadno.eu
Pravidelný trénink se koná každou neděli
od 13 do 15 h.
Otevřeno zpravidla na objednávku. Instruktáž hry
snookeru, včetně zábavné ukázky tréninkových postupů
aplikované na každém fyzicky, a to vše zdarma.
První hra nebo lekce zdarma pro každého nově příchozího hráče.

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA - MUŽI
HŘIŠTĚ DVORY (DRAHOVICE UMT)
4. 11. 10:30 		
1. FC K. Vary – SK Roudnice
18. 11. 10:30
1. FC K. Vary – Arsenal Česká Lípa
ČESKÁ LIGA STARŠÍHO DOROSTU U19
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
17. 11. 10:00
1. FC K. Vary – FK Litvínov
ČESKÁ LIGA MLADŠÍHO DOROSTU U17/16
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
3. 11. 10:00/12:15
1. FC K. Vary – FK Ústí n/L
10. 11. 11:00/13:15
1. FC K. Vary – SK Dynamo České
Budějovice
ČESKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ U13/12
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
4. 11. 13:00/14:45
1. FC K. Vary – FK Baník Most
11. 11. 13:00/14:45
1. FC K. Vary – FK Teplice
II. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA ŽEN
HŘIŠTĚ DALOVICE
11. 11. 14:00
1. FC K. Vary – FK Dukla Praha

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

tanec
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		 15:30-18:15
Středa		 15:30-18:30
Pátek		16:00-18:30
Sobota, neděle:
			 Workshop argentinské tango
			 a kontaktní improvizace.

turistika
Odbor KČT TJ Slovan Karlovy Vary
RNDr. František Wohlmuth
Tel.: 603 209 270; fjw@volny.cz
www.turiste.webpark.cz

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

ŽENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA
4. 11. 16:30 Loko Karlovy Vary – Hradec Králové
11. 11.16:00 Pliska Pardubice – Loko Karlovy Vary
18. 11. 16:30 Loko Karlovy Vary – Slovanka Ml. Boleslav
24. 11. 17:00 BK Strakonice – Loko Karlovy Vary

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

inzerce

EXTRALIGA JUNIORKY U19
10. 11. Valosun Brno B – Loko Karlovy Vary
11. 11. BK Brno – Loko Karlovy Vary
24. 11. Loko Karlovy Vary – Studánka Pardubice
25. 11. Loko Karlovy Vary – SBŠ Ostrava
EXTRALIGA KADETKY U17
3. 11. OP Prostějov – Loko Karlovy Vary
4. 11. SBŠ Ostrava – Loko Karlovy Vary
17. 11. Loko Karlovy Vary – KARA Trutnov
18. 11. Loko Karlovy Vary – USK Praha
SC-321519/03

3. 11.		Český les kolem Železné hůrky
10. 11.		 Nejdek – toulky kolem Tisovského vrchu
17. 11.		 Poslední puchýř v Plzni
24. 11.		 Okolím Březové na Sokolovsku
			 s ochutnávkou v palírně
Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny Klubu
českých turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou k dispozici
na www.fjw.rajce.net.

Liga - STARŠÍ ŽÁKYNĚ U15
3. 11. Loko Karlovy Vary – Basket Slovanka
4. 11. Loko Karlovy Vary – BK Strakonice
17. 11. Loko Karlovy Vary – BK Baník Most
18. 11. BK Baník Most – Loko Karlovy Vary

AKCE - VÁNOČNÍ SLEVY již dnes. VOLEJTE!

Liga – MLADŠÍ ŽÁKYNĚ U14
10. 11. Loko Karlovy Vary – ŠBK P-H Sadská
11. 11. Loko Karlovy Vary – BK DE Prosek
24. 11. Sokol Kladno – Loko Karlovy Vary
25. 11. 9:15 Basket Slovanka – Loko Karlovy Vary
Nejdek, Nová Role, Bochov, Toužim
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· ohlédnutí

Evropský týden mobility a Evropský
den bez aut v Karlových Varech
• Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní
Evropský týden mobility a Evropský den bez aut. Letošní ročník nesl název
Pohyb správným směrem. Město připravilo ve spolupráci se svými partnery aktivity
nejen pro děti z mateřských a základních škol, ale také pro širokou veřejnost.
Kampaň odstartovala akce s názvem Hýbeme se
správným směrem, kdy Country Ladies v neděli
16. září 2012 předvedly na Rolavě taneční vystoupení v rytmu country. Následně se účastníci
akce naladili na zumba vlnu pod vedením Lucie
Mercové z Carpe diem. Cílem akce bylo ukázat,
že pohyb je možný v každém věku.
V pondělí 17. září 2012 podpořila kampaň Městská policie Karlovy Vary s dopravně výchovnou
akcí Bezpečně na kole. Žáci Základní školy,
mateřské školy a praktické školy K. Vary si tak
připomněli pravidla bezpečné jízdy na kole, která
následně využili v praxi při projížďce na dopravním hřišti. Každý cyklista si odnesl malou odměnu a osvěžil si pravidla o bezpečném pohybu
v silničním provozu. Již tradičně se do kampaně
zapojila Věra Bartůňková s Lesní pedagogikou.
Ve dnech 17., 19. a 20. září 2012 se tak děti
z mateřských škol mohly zábavnou a interaktivní
formou seznámit s lesním prostředím. Akce byla
složena z aktivit pohybových a klidových. Děti
získaly povědomí o využití stromů v průmyslu,
o růstu stromů, hledaly barvy a jejich tóny na
přírodninách, zdolávaly přírodní terén i poslepu,
řešily hádanky. I přes nepřízeň počasí byly děti
nadšené a odnesly si spoustu poznatků získaných netradičním a aktivním učením.
V úterý 18. září 2012 uspořádalo občanské
sdružení Kozodoj akci Zelenou stezkou na Kozodoj. Děti z mateřských škol se tak pěšky
vydaly na ekologickou farmu, kde na ně čekala
interaktivní prohlídka, seznámení se s přírodou
a hospodářskými zvířaty.
Středa 19. září byla plná sportovního nadšení

a touhy po vítězství. Žáci čtvrtých a pátých ročníků ze Základní školy Konečná a Základní školy
Krušnohorská se utkali ve sportovním klání na Rolavě, které pro ně připravilo město ve spolupráci
s občanským sdružením Sportgen. Soutěžilo se
nejen v in-line štafetě a běhu, ale také ve skákání
v pytli. Vítězové si odnesli drobné ceny, ale ani
poražení nepřišli zkrátka.
Ve čtvrtek 20. září 2012 se žáci Základní školy
J. A. Komenského zúčastnili exkurze do Dopravního podniku Karlovy Vary, a. s. Žáci nahlédli
do provozních hal, technické kontroly, do montážních a opravárenských prostor a do skladových zásob. Akce měla veliký úspěch. Od 14:00
hod. se děti z mateřské školy zúčastnily prohlídky hasičské zbrojnice a techniky, kterou pro ně
připravil Sbor dobrovolných hasičů města Karlovy
Vary v Tašovicích. Vedoucí Ekocentra Společnosti
pro trvale udržitelný život v Karlových Varech
zrealizovala pro mateřinky každoroční malování
na trička na téma Pohyb správným směrem
očima dětí.
V pátek 21. září se uskutečnila akce Chodíme
pěšky, kterou připravilo město ve spolupráci
se studenty 4. ročníku Obchodní akademie Karlovy Vary a Lázeňskými lesy Karlovy Vary. Studenti
nachystali pro žáky základních škol naučnou
stezku, na které plnili úkoly z různých oblastí
(přírodovědné, společenské, sportovní). Nejlepší
skupina pak získala drobné ceny. Odměnou pro
všechny žáky byla návštěva lanového parku
na Sv. Linhartu, kde byla celá akce ukončena.
Úspěch akce byl patrný nejen z nadšení žáků,
ale také jejich zápal pokořit i ty nejnáročnější pře-

kážky. Velké poděkování patří Lázeňským lesům
Karlovy Vary, které nám lanové centrum poskytly
zdarma i se zkušenými instruktory, díky nimž žáci
bezpečně absolvovali veškeré překážky, které
na ně lanový park nastražil. Poděkování patří také
třídní učitelce PaedDr. Janě Chyškové a studentům 4.B Obchodní akademie Karlovy Vary
za přípravu naučné stezky a samozřejmě žákům
Základní školy jazyků Karlovy Vary, Základní
školy Dukelských hrdinů, Základní školy Poštovní
a Základní školy, mateřské školy a praktické školy K. Vary, Vančurova, kteří projevili dostatečnou
odvahu zdolat překážky lanového parku.
Vyvrcholením celého sportovního týdne byl Evropský den bez aut, který v letošním roce připadl
na sobotu 22. září 2012. Veřejnost měla možnost
zabruslit si na uzavřené části Drahomířina
a Mattoniho nábřeží, naučit se základy na in-line
bruslích pod vedením zkušených instruktorů
z občanského sdružení Sportgen či se podívat
na freestyle slalom. Aktivnější účastníci se nebáli
zapojit se do soutěžního klání v in-line štafetě.
Ti, kteří vydrželi až do konce, se mohli zúčastnit
hromadné projížďky na uzavřené komunikaci.
Akce se konala pod záštitou primátora Statutárního města Karlovy Vary Ing. Petra Kulhánka.
Kampaň již tradičně podpořil Dopravní podnik
Karlovy Vary, a. s., a to bezplatnou městskou
hromadnou dopravou po celý den. Všem, kteří
se do letošního ročníku Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut zapojili, děkujeme
za podporu, která přispěla k vysoké úrovni této
události, a těšíme se na další spolupráci nejen
v rámci této kampaně.

Evropský týden uspokojil všechny zájemce. Ti si mohli vybrat z celé řady nejrůznějších zajímavých aktivit včetně in-line bruslení a lanového parku na Svatém Linhartu
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· křížovk a/kontakty

Který hráč týmu HC Energie Karlovy Vary jako první
překonal hranici 500 utkání v karlovarském dresu?

Odpovědi zašlete do 15. 11. 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.
Pět výherců získá po dvou vstupenkách na hokejový zápas HC Energie.

VYLOSOVÁNÍ SOUTĚŽE:
Odpovědí na otázku Kdo bude největší hvězdou letošního Tourfilmu? a zároveň tajenkou říjnové křížovky bylo „Světoznámý potápěč Mike Rutzen“. Z došlých
správných odpovědí byla vylosována paní Marie Binderová, Celní 9, Karlovy Vary. Výherkyně získává dvě vstupenky do multikina Čas v Karlových Varech.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Karlovy VARY°
29

· inzerce
CMYK

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA
do sběrné nádoby EKOLAMP ve sběrných
dvorech, úřadech a obchodech.

Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

my
slí

Do sběrné nádoby patří

m

ee

kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.

kol

o g ic k y

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz
SC-320693/26

www.dr-tricko.cz +420 734 110 534
obchod@dr-tricko.cz

Servis oken
a dveří,
montáž žaluzií
pro Karlovarský kraj

Servis oken a dveří

OBLEČENÍ
PRO
CELOU
RODINU

ŠÍ

BLE

KA

ÁD
HR

ZA
Dr. Engla 1147/3
360 01 Karlovy Vary

• pozáruční servis
Karlovarský kraj
plastovýchpro
oken
a dveří všech
výrobců
Pozáruční servis
• seřízení,
plastových oken a dveří
promazání
od všech výrobců. Seřízení,
• výměna
promazání. Výměna
poškozených
skel
a kování
poškozených
skel a kování.

SC-321899/01

Proč nakupovat v second handu?

* je ekologický

NEJLEPŠÍ HOKEJOVÁ LIGA EVROPY
ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ REPREZENTANTI K VIDĚNÍ V PRAZE...

st - 31 / 10 /2012
19:00 hod. Tipsport Arena

HC LEV PRAHA

VS.

AMUR CHABAROVSK
¬À¿ƒ»Ã»– Ã¿–»Õ»¸§¤

čt - 1 / 11 /2012

HC LEV PRAHA

VS.

HK SIBIR NOVOSIBIRSK

so - 3 / 11 /2012

HC LEV PRAHA

VS.

HC SLOVAN BRATISLAVA

19:00 hod. Tipsport Arena

17:00 hod. Tipsport Arena

SC-321897/01

* je charitativní

www.servisnaokna.cz

* je ekonomický
PŘIJĎTE SE MRKNOUT-MŮŽE VÁM TO SEKNOUT!!

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

www.levpraha.cz

Vstupenky již nyní v prodeji na Zákaznickém centru Tipsport areny a na www.ticketportal.cz

SC-321473/10

www.levpraha.cz

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

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

Plus 3A 40kg

Devoskyt 25kg

569,- Kč s DPH

Omítka Strukturputz
silikon bílá 2mm 25kg

359,- Kč s DPH akční cena 850,- Kč s DPH

AKCE Dulux při předložení tohoto inzerátu SLEVA 20 %
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SC-320761/07

· inzerce
Pohledávky
Prodej, výkup, opravy
pianin a klavírů

U Koupaliště 1, Karlovy Vary
Tel.: 603 157 679
www.forteklavir.cz SC-321454/03

Prodám nadstandardně řešený rodinný
dům v Chodově velikosti 5+1
v klidné části města v blízkosti Račího
rybníčku. 100 m obchod, 100 m rybník,
100 m les. Součástí nemovitosti je velká
zahrada, terasa, bazén, zimní zahrada,
letní kuchyň.
Více na www.prodejdomukarlovarsko.cz

SC-321830/01

vymáhání, výkup, prodej

Půjčky
proti zástavě nemovitosti

Komplexní služby
pod jednou střechou.

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

SC-321900/01

SC-311921/10

SC-321831/01

Pro školní rok 2013/2014 otevírá SPš oStrov:
Obory zakončené maturitní zkouškou:
InForMAČní teCHnoloGIe / teCHnICkÉ lYCeUM / StroJírenStví
/ elektroteCHnIkA / AUtotronIk / DoPrAvní ProStŘeDkY
Obory zakončené závěrečnou zkouškou – výučním listem:
MeCHAnIk oPrAváŘ MotorovÝCH voZIDel

škola poskytuje stipendium až 7 000 kč za školní rok!!!
Více na

www.spsostrov.cz

MAKRO Cash & Carry -

Startujeme partnerskou alianci Můj obchod
V září jsme rozjeli partnerský projekt pro nezávislé maloobchodníky s názvem Můj obchod. Vybraným obchodům s potravinami,
které splňují přísná kritéria pro provoz a uchovávání potravin, nabízíme balík marketingové podpory s ucelenou identitou a aktivní
obchodní spolupráci.
Celková koncepce projektu vychází z dlouhodobé strategie velkoobchodu MAKRO Cash
& Carry podporovat
segment nezávislého
maloobchodu.
Koncept Můj obchod zahrnuje především marketingovou a provozní
podporu;
vlastnictví
obchodů s potravinami přitom zůstává
zcela nedotčeno.

Obchodům vytvoříme
novou identitu
Základem
partnerské aliance je nová
identita
obchodu
v
oranžovo-zeleném
barevném provedení.
Obchody získají nové
logo a základní POP
materiály, které zatraktivní prodejní komunikaci.
Současně
navrhneme vhodnější
rozmístění
regálů
i zboží podle našich
zkušeností a knowhow o nákupním chování zákazníků.

Projektem Můj obchod
v nás maloobchodníci
získávají
především
zkušeného a spolehlivého partnera se stejným cílem, a tím
je spokojený zákazník,
který se bude často
a rád vracet.
Více informací získáte
na zákaznické lince:
844 999 111
e-mail: info@makro.cz
www.makro.cz

SC-321153/10
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MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMO

MOSER

JE ŽIVOTNÍ STYL

ProdeJNí

GALerIe MoSer

Praha
Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293
Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891

Karlovy vary
Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136
Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303

www.moser-glass.com

SC-320517/04

