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č.zakázky: 2012013

cena: 3.500.000,-Kč
Zavedený 2podlažní penzion s obytným 
podkrovím, kapacita 10 lůžek (5 pokojů s 
vlastním soc.zaříz.), s nábytkem. Na stavbu 
navazuje garáž, na které je umístěna tera-
sa. V r. 2005 provedeny dispoziční úpravy a 
celková rekonstrukce. Užit. plocha 260 m2.

PenzionSmolné Pece PenzionSmolné Pece

č.zakázky: 2013085 č.zakázky: 2013086

cena: 1.290.000,-Kč cena: 985.000,-Kč
Byt 2+1 ve 2. patře zděného domu, byt 
i dům  po kompletní rekonstrukci. Nízké 
náklady na bydlení, parkování ve dvoře 
za domem. Bydlení u řeky – Drahomířino 
nábřeží. 62 m2.

3-pokoj. byt v Ondřejské ul. v suterénu domu, 
vstup z 1. podz. podlaží, neboť dům stojí 
ve svahu. Ze 2 pokojů výhled na kolonádu, 
třetí pokoj bez oken – využitelný na šatnu, 
pracovnu.. Do velké koupelny s oknem vstup 
po točivém schodišti (mezonet). 67 m2.

byt bytK.Vary – Dolní  Drahovice K.Vary - Vyhlídka

č.zakázky: 2013077

cena: 949.000,- Kč
Byt 3+1 v přízemí cihlového domu po kom-
pletní rekonstrukci, dosud nikým neobýván. 
Dům taktéž po rekonstrukci. Lokalita napro-
ti parku s amfi teátrem. Osobní vlastnictví. 
69 m2.

bytK.Vary – Dolní  Drahovice bytK.Vary - Vyhlídkabyt

Nebyt. prostor

Loket bytLoket

VAŠE MAKLÉŘKY

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

www.loyd.cz

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

č.zakázky: 2013043

cena: 1.200.000,-Kč
Nevídaně klidné místo kousek od města, 
okraj malé vísky, 100% přírodní prostře-
dí, louky, pole, naprostý klid.  Venkovská 
usedlost je přízemní s obytným podkro-
vím. Pozemek 1.620 m2, užitná plocha 
157 m2

REKNěmecký Chloumek REKNěmecký Chloumek

č.zakázky: 2012106

cena: od 935.000 ,-Kč
Nové byty v lokalitě u Svatošských skal. 
Novostavba členěna do třech samostat-
ných sekcí, o 5 nadzemních podlažích, s 
celkem 47 byty a 4 nebyt. prostory. Mož-
nost parkovacího nebo garážového stá-
ní. Možnost vybavení nábytkem na míru.

bytK. Vary Doubí bytK. Vary Doubí

č.zakázky: 2010051

cena: 1.050,-Kč/m2

Pozemek o výměře 1066 m2 v již zaby-
dlené lokalitě. Kompletní inženýrské sítě 
u pozemku. Na pozemek byl vypracován 
projekt na výstavbu rodinného domu, 
možnost odkoupení. Rozumná cena za 
pěkné bydlení…

pozemekK.Vary – Pod Rohem pozemekK.Vary – Pod Rohem

SLEVA
SLEVA

Podnikat ve svém?

KRÁSNÉ MÍSTO

č.zakázky: 2013025

cena: 950.000,-Kč
Byt 2+1 v posledním patře 10-ti patr.
panelového domu ve výborné lokalitě, 
s krásným výhledem na západní stranu. 
Slunečný, světlý, s balkonem, v původ-
ním stavu. Nutná rekonstrukce. Nadstan-
dardně velká kuchyň. 57 m2

bytK.Vary – Horní Drahovice bytK.Vary – Horní Drahovice

č.zakázky: 2012106-1 č.zakázky: 2012085

cena: 25.000,- Kč/m2 vč.DPH. 

Možný odpočet DPH!

Cena: 1.600,- Kč / m2 / rok  +  energie

Nebytové prostory v přízemí novostavby 
Svatošská s bezbariérový přístupem.  Vý-
měry - 66 m2, 92 m2, 106 m2 a 131m2. Ke 
každému nebytovému prostoru je mož-
no zakoupit venkovní parkovací stání . 
Volné od 9/2013.

K.Vary - Doubí Nebyt. prostorK.Vary - Doubí

9 kanceláří se samostatným vchodem 
v 1. p. a 8 kanceláří ve 2. p. reprezentativní 
budovy. Každé podlaží má sociální zařízení 
společné pro všechny kanceláře a vybave-
nou kuchyňku. V každé místnosti je přípoj-
ka na tel. i internet. Ihned volné.  17 – 23 m2.

Nebyt. prostorNebyt. prostor

Petra Michlíková
739 527 609 774 025 415 774 930 139 777 093 232

K.Vary - Bohatice

NOVÉ BYTY

SVATOŠSKÁ 60% prodáno !!!

Neváhejte nám sdělit Vaše postřehy, myšlenky, podněty, svá přání … jsme tu 
pro Vás, být Vám nápomocni najít lepší či nové bydlení nebo třeba jen poradit 
na profesionální úrovni s dvacetiletou praxí. Náš tým se těší na Vaši výzvu 

Moskevská 10Moskevská 10

Pište na náš email: 

reality@loyd.cz

Máte nám co říct, přáli byste si něco změnit, něco vysvětlit?
SC-330024/08
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· obsah· rozhovor měsíce

Náměstek Jiří Klsák  
chce dostat Vary 
na seznam UNESCO
• Jak jste spokojen s návštěvností akcí v Letním 
kině, do jehož rekonstrukce město loni významně 
investovalo? 
Když jsme s nadšením Letní kino rekonstruovali, 
očekávali jsme návštěvnost vyšší. Ale romantiku 
promítání pod hvězdami a prožitky s tím spojené 
už bohužel odvál neúprosný čas a současná kom-
fortní nabídka. Přesto je možné Letní kino zaplnit, 
akce pořádané v rámci Mezinárodního filmového 
festivalu jsou toho jasným důkazem. Pořádání hu-
debních produkcí by mohlo být právě tou cestou, 
jak areál do budoucna využívat.

• V posledních letech se mění tvář města. Mizí 
historické stavby a nahrazují je moderní bytové 
domy. Co si o tomto trendu myslíte a jakou má 
město šanci jej ovlivňovat? 
Žijeme v historickém lázeňském městě, které 
má svoji tvář. Nemám nic proti nové výstavbě, 
pokud je architektonicky hodnotná a do prostředí 
zapadne. Nahrazování historických staveb novými 
však správný trend není, demolice není řešení. 
Je naší povinností architektonicky a urbanisticky 
hodnotné město předat svým potomkům v plné 
kvalitě a funkčnosti. Jednou z cest je dostat 
město s nespornými historickými hodnotami spo-
lečně s dalšími evropskými lázněmi na Seznam 
světového dědictví UNESCO.

• Na podzim chystá město řadu kulturních akcí. 
Na kterou z nich byste chtěl obzvlášť pozvat 
Karlovaráky?
Nabídka na přelomu léta a podzimu bude sku-
tečně bohatá a pestrá. Již zanedlouho se bude 
konat Karlovarský folklorní festival, v polovině 
září město připravilo tradiční a velmi navštěvo-
vané Dny otevřených dveří památek, zaujme jistě 
i Jazzový festival. Pamatujeme i na starší občany 
města, pro které připravujeme divadelní lahůdku 
ke Dni seniorů.

01 tváŘ z tituLNí straNy
Ve městě začne 14. září 55. ročník festivalu 
Dvořákův podzim. Divákům se představí řada 
skvělých sólistů, ale i světových dirigentů. Na své 
si přijdou i rockeři. Čtěte na stranách 11 až 14.

05 parKoviŠtě poD Dozorem
Městští strážníci společně se zaměstnanci 
dopravního podniku zpřísní od poloviny září kont-
rolu parkovišť ve městě. Řidiči ignorují parkoma-
ty. Výrazné zlepšení nepřinesla ani možnost platit 
prostřednictvím SMS zpráv. 

09 město zpŘístupNí památKy
Čtyři zajímavé objekty a památky budou moci lidé 
v září navštívit v rámci Dnů evropského dědictví. 
Radnice se rozhodla zpřístupnit Lützowovu vilu, 
Drahovický hřbitov, Střelecký mlýn v Březové 
a kavárnu na Jelením skoku. 

10 KouzeLNíci v areNě
Sedm špičkových kouzelníků, kteří si společně 

říkají The Illusionists, se objeví v KV Areně. Je-
jich vystoupení přitahuje miliony diváků po celém 
světě. Vstupenky jsou již v prodeji.

16 „íČKo“ chystá NoviNKy
Infocentrum Karlovy Vary vede přes dva roky 
Jitka Štěpánková. Víte, co tahle instituce nabízí 
obyvatelů města nebo kolik procent turistů 
ve městě tvoří Češi? Dozvíte se v rozhovoru. 

18 vzestup a páD caFÉ imperiaL
Historický seriál tentokrát čtenáře zavede 
do druhé poloviny 19. století, kdy byla ve městě 
vybudována proslulá kavárna s restaurací Café 
Imperial. 

22 město opaNuJe FoLKLor
Pestrobarevnou paletu zážitků letos v září slibuje 
18. ročník Karlovarského folklorního festivalu. 
Dramaturgie nabídne divákům vystoupení souborů 
prakticky z celého světa, od Číny a Indonésie, 
přes Venezuelu, až po Slovensko.

18
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vyDavateL: STRATEgIC CONSULTINg, NA POŘíČí 8, 110 00 PRAHA 1
ŠÉFreDaKtor: JAN HAVELKA, TEL.: 734 580 079 (JAN.HAVELKA@CESKyDOMOV.Cz)
iNzertNí oDDěLeNí: TEL.: 776 431 879 (KARLOVy.VARy@CESKyDOMOV.Cz) 
STANISLAVA PROVAzNíKOVá, TEL.: 606 792 475 (STANISLAVA.PROVAzNIKOVA @CESKyDOMOV.Cz)
Dtp: JANA BENETKOVá (JANA.BENETKOVA @CESKyDOMOV.Cz)
Dotazy K Distribuci: BARBORA ŠKALDOVá, TEL.: 777 206 610 (BARBORA.SKALDOVA@CESKyDOMOV.Cz)
tisK: EUROPRINT, A. S., REgISTRACE Č. MKČR E 11990. Datum vyDáNí: 26. 8. 2013

VyDAVATEL 
ČASOPISU JE 
DRŽITELEM

KarLovarsKÉ raDNiČNí Listy

MěSíČNíK PRO OBČANy MěSTA KARLOVy VARy

KarLovarsKÉ raDNiČNí Listy

ROČNíK XVIII. VyCHází 12x ROČNě

NáKLAD 26 000 VÝTISKů
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beethoveNovy DNy je název hudebního fes-

tivalu, který ve dnech 2. až 16. srpna uspořádal 

Karlovarský symfonický orchestr (Kso). podtitulem 

letošního 22. ročníku byla první vídeňská škola, 

což byla skupina vídeňských skladatelů vrcholné-

ho klasicismu v letech 1770 až 1830. slavnostní 

zahajovací koncert vedl šéfdirigent martin Lebel. 

při dalších koncertech stanuli před orchestrem 

také miloš Formáček, Jan mikoláš či Jiří Štrunc. 

Na festivalu vystoupila i řada hostujících sólistů, 

jako například violoncellistka Dominika Weiss 

hošková, klavíristé ivo Kahánek a igor ardašev, 

houslista marek pavelec nebo klarinetista zdeněk 

Drholecký z Kso. Jeden z koncertů se uskutečnil 

i přímo na mlýnské kolonádě. 

vÝstava NávrhŮ, které jejich autoři přihlásili 

do soutěže urbanistické řešení širšího centra měs-

ta Karlovy vary, je k vidění ve vestibulu magistrátu 

v moskevské ulici. soutěžící měli navrhnout bu-

doucí rozvoj srdce města na pozemí tuhnic, rybář, 

Drahovic a obchodně-správního centra. architekti 

do klání přihlásili třináct návrhů, které hodnotila 

jedenáctičlenná porota sestavená ze zástupců 

městské samosprávy a nezávislých respektova-

ných odborníků. v expozici najdete všechny studie, 

včetně těch oceněných. 

NeJKrásNěJŠí záKoutí lázeňských lesů 

a bezprostředního okolí Karlových varů měli 

možnost v sobotu 17. srpna okusit špičkoví jezdci 

na horských kolech. město totiž hostilo tradiční 

Karlovarský am bikemaraton Škoda auto – Kolo 

pro život. trasa závodu začínala na masarykově 

třídě, která svojí typickou lázeňskou atmosférou 

pomohla snížit předstartovní horečku závodníků. 

Na lesních cestách si přišli na své jak profijezdci 

z řady světových cyklistických stájí, tak také bikeři 

holdující amatérským, hobby či rekreačním jízdám. 

poveDeNÉ LÉto. v rámci Karlovarského kultur-

ního léta se lidé dočkali pořádné porce kultury 

na řadě míst města. seriál akcí stále pokračuje, 

jejich seznam najdete i v tomto čísle. hojně navště-

vovaný byl i volnočasový areál rolava, na kterém 

vystupovaly country a rockové kapely. počasí 

koncertům přálo a lidé se dobře bavili.Na snímku 

je zpěvák petr Longton brousek, který na rolavě 

zazpíval v sobotu 3. srpna. 

městsKÉ FarmáŘsKÉ trhy jsou v Karlových 

varech stále populárnější. Již šesté trhy letošního 

roku nabídly tentokrát mimo jiné typický srpnový 

sortiment – čerstvá letní jablka. Návštěvníci mohli 

také ochutnat a zakoupit si produkty oceněné při 

nedávné přehlídce regionálních potravin Karlovar-

ského kraje. veLKou poDívaNou připravil milovníkům 

starých automobilů a motocyklů veterán car club 

Karlovy vary. ve dnech od 2. do 4. srpna uspořádal 

už 13. ročník Karlovarské veteran rallye, jehož 

součástí byla tradiční jízda historických vozidel 

městem a okolím. K vidění byly opět automobily 

i motorky od roku výroby 1920 až do roku 1970. 

akci navštěvují každoročně příznivci veteránů 

z celé České republiky i ze zahraničí.
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Představujeme 
strážníky města

Jméno: radek vopiČKa
Okrsek: Tržiště, Stará louka, Mariánská, 
Mírové náměstí, Puškinova stezka
zařazení: Cyklohlídka a hlídka Segway
Charakteristika: rodina, sport
Kontakt: r.vopicka@mpkv.cz

Žádosti o dotace na prevenci 
kriminality musíte podat do konce září 
Městská policie Karlovy Vary upozorňuje žadatele 
o neinvestiční dotace z rozpočtu města na mož-
nost podání žádostí na plánované projekty a čin-
nost v oblasti prevence kriminality a protidrogové 
prevence na kalendářní rok 2014.  
Termín pro podávání žádostí je do 30. září 2013.
Projekty musí být zaměřeny na potlačování krimi-
nálních a sociálně patologických jevů a prohloube-
ní pocitu bezpečí občanů na území města.
zaměření projektů:
1) Studie, výzkumné práce

2) Sociální prevence
3) Situační prevence
4) Oblast protidrogové prevence
Žádosti o udělení dotace se podávají písemně 
na předepsaném formuláři na základě zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města 
Karlovy Vary. zásady včetně formulářů žádostí 
jsou ke stažení na webových stránkách města – 
www.mmkv.cz v sekci formuláře – dotace nebo 
na webu městské policie – www.mpkv.cz v sekci 
prevence kriminality. (red)

O městskou ubytovnu  
se starají asistenti 
Od poloviny roku zajišťuje městská policie (MP) 
nepřetržitou ostrahu objektu městské ubytovny 
Drahomíra. Stará se o ni pět nových asistentů pre-
vence kriminality, kteří kromě dohledu nad veřej-
ným pořádkem v budově a jejím okolí řeší provozní 
záležitosti ubytovny, spolupracují s pracovnicemi 
sociálního odboru, které zde mají detašované 
pracoviště, a samozřejmě se strážníky MP. 
S uplatněním asistentů prevence kriminality sbírá 
naše městská policie zkušenosti již od počátku 
roku v městské ubytovně v Úvalské ulici. Jejich 
činnost – kromě udržování pořádku – spočívá 
především v co nejtěsnější komunikaci s obyvateli 
ubytovny a v řešení jejich problémů, se kterými 
si neumí sami poradit. Podle výsledků nedávného 
dotazníkového šetření je zřejmé, že činnost asisten-
tů přispěla k výraznému zklidnění provozu ubytovny 
v Úvalské ulici. Asistenty prevence kriminality 
podporuje Ministerstvo vnitra České republiky. (red)

Policie obnovuje kontroly  
placeného parkování. Od září 

Již 16. září začnou placené stání v ulicích 
města kontrolovat společné hlídky městské 
policie a dopravního podniku. Kdo nebude 

mít parkování zaplacené, může dostat pokutu 
až 2000 korun.
„Neplacení se hodně rozmohlo, propad příjmů do-
sahuje 1,4 milionu korun. Neplatící automobily navíc 
blokují parkovací místa slušným řidičům. Výzvy 
ani možnost platit za parkování přes SMS situaci 
nezměnily,“ vysvětluje důvody obnovení pravidel-
ných kontrol velitel městské policie Marcel Vlasák. 
„Kontroly budou primárně zaměřené na kontrolu 
parkovacích automatů a městských parkovišť 
s parkovacím automatem,“ dodává. 
Tato parkovací místa jsou podle velitele určena pře-
devším pro krátkodobé stání. Pro delší parkování 
slouží parkovací domy, například náměstí Dr. Milady 
Horákové anebo v hotelu Thermal. Kdo nemá drob-
né na zaplacení v automatu, může poplatek uhradit 

pomocí SMS. „Pro úhradu parkovného je třeba 
poslat SMS zprávu v předepsaném tvaru, která 
bude obsahovat kód zóny, registrační značku auta 
a dobu parkování, na číslo 902 30. Obratem přijde 
potvrzující SMS zpráva, která obsahuje cenu a dobu 
platnosti parkovacího lístku,“ dává návod ředitel 
dopravního podniku Pavel Bohánek. 
Stejným způsobem můžete prodloužit jeho platnost. 
Cena je stejná jako při placení v automatu. (red)

Jak zaplatit pomocí SmS?

Parkovné zaplatíte odesláním SMS ve tvaru: Kvmezera parKoviŠtěmezeraspzmezera DobastáNí.
Parkoviště znamená číslo parkovacího automatu, u kterého stojíte. Tuto SMS odesílejte na číslo  
902 30. 

OD 12.9. 2013 V DIVADLE KALICH

Hudba Ondřej Soukup
Libreto a texty písní Gabriela Osvaldová

V roli pantera Baghíry Jiří Korn

MIMOŘÁDNÝ MUZIKÁLOVÝ ZÁŽITEKMIMOŘÁDNÝ MUZIKÁLOVÝ ZÁŽ
STRHUJÍCÍ CHOREOGRAFIE A AKROBATICKÁ ČÍSLAÍ Í IE A

ORIGINÁLNÍ VÝPRAVNÁ SHOW

IMM media

O F I C I Á L N Í  V O D A

SC-331464

inzerce
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Město rozdělí peníze 
na sociální péči 
a zdravotnictví
Statutární město Karlovy Vary upozorňuje 
žadatele o poskytnutí účelových dotací do oblasti 
sociální péče a zdravotnictví na rok 2014, aby 
své žádosti zasílali na odbor  sociálních věcí 
do 30. září 2013 prostřednictvím podatelny 
magistrátu města Karlovy vary, u spořitelny 
2, 361 20 Karlovy vary.
Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na interneto-
vých stránkách Magistrátu města Karlovy Vary 
(www.mmkv.cz).
Případné informace a odpovědi na dotazy týkající 
se žádostí o dotace, podá ekonomka odboru 
sociálních věcí, Anna Bartáková (U Spořitelny 2, 
číslo kanceláře 201), telefon 353 118 569. 
U uvedené pracovnice jsou potřebné formuláře 
rovněž k dispozici. (mm)

Žádosti o dotace můžete 
podat do konce září
Lázeňství a cestovní ruch
Statutární město Karlovy Vary upozorňuje žadatele 
o poskytnutí neinvestiční dotace na tělovýchovu, 
sport a volnočasové aktivity na rok 2014, aby své 
žádosti zasílali na odbor kultury, školství a tělový-
chovy do 30. září 2013 prostřednictvím podatelny 
Magistrátu města Karlovy Vary (Moskevská 21). 
Neinvestiční dotace se poskytují dle zásad pro po-
skytování dotací z rozpočtu Statutárního města 
Karlovy Vary, které jsou k dispozici na internetové 
adrese www.mmkv.cz. 
Formuláře žádosti jsou k dispozici:
•	na informacích v budově MMI, Moskevská 21
•	v kanceláři 234 – odbor kultury, školství a tělo-

výchovy – gabriela Hazuchová, tel.: 353 118 122
•	na internetových stránkách www.mmkv.cz

tělovýchova, sport a volnočasové aktivity
Statutární město Karlovy Vary upozorňuje žadatele 
o poskytnutí dotace pro  oblast lázeňství a ces-
tovního ruchu na rok 2014, aby své žádosti zasílali 
na odbor kancelář primátora do 30. září 2013. 
Podat své žádosti mohou zájemci prostřednictvím 
podatelny Magistrátu města Karlovy Vary (Mos-
kevská ulice 21).
Účelové dotace jsou poskytovány dle zásad 
pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního 
města Karlovy Vary, které jsou k dispozici na in-
ternetové adrese www.mmkv.cz.
Formuláře žádosti jsou k dispozici:
•	na informacích v budově MMI, Moskevská 21
•	v kanceláři 413 – odbor kancelář primátora – 

zdena Tovthová, tel.: 353 118 228
•	na internetových stránkách www.mmkv.cz (mm)

Kulturní instituce se mohou hlásit o peníze 
Statutární město Karlovy Vary upozorňuje žadatele 
o poskytnutí neinvestiční dotace na kulturní akti-
vity na rok 2014, aby své žádosti zasílali na odbor 
kultury, školství a tělovýchovy do 30. září 2013 
prostřednictvím podatelny Magistrátu města 
Karlovy Vary (Moskevská ulice 21).
Neinvestiční dotace jsou poskytovány na realizaci 
projektů rozšiřující nabídku kulturních akcí v Kar-
lových Varech.
Neinvestiční dotace se poskytují dle zásad pro po-

skytování dotací z rozpočtu města Karlovy Vary, 
které jsou k dispozici na internetové adrese  
www.mmkv.cz.
Formuláře žádosti jsou k dispozici:
•	na informacích v budově MMI, Moskevská 

ulice 21
•	v kanceláři 332 – odbor kultury, školství a tělo-

výchovy – Jana Plevová, tel.: 353 118 277
•	na internetových stránkách www.mmkv.cz
(mm)

Radnice prodává další nemovitosti

Část městského majetku hodlá zpeněžit kar-
lovarská radnice. zájemcům nabízí ke koupi 
či pronájmu byty, nebytové prostory 

i některé pozemky. 
„Město disponuje četnými pozemky, které nepo-
třebuje. Proto jsme se rozhodli, že je nabídneme 
k prodeji. Jedná se o pozemky vhodné k výstavbě 
rodinných domů, drobných staveb a podobně,“ 
uvedl náměstek primátora Petr Bursík. 
Seznam dostupných pozemků, včetně základních 
informací z katastru nemovitostí a územního 
plánu města, je zveřejněn na www.mmkv.cz. 
„O pozemky se mohou ucházet fyzické i právnické 
osoby. Jejich prodej bude probíhat podle platných 
pravidel města,“ upřesnil náměstek primátora. 
Podrobnější informace zájemcům podají úředníci 
odboru majetku města na telefonu 353 118 224.
Město navíc hodlá prodat či pronajmout řadu 
bytů a nebytových prostor. Nabídku lidé najdou 
na úřední desce magistrátu, a to i v elektronické 
podobě. zájemci na desce mimo jiné najdou 
návod, jak v případě zájmu postupovat. 

„Byty prodáváme přes výběrová řízení formou 
licitace. V současné době jsou nabízeny napří-
klad jednotky v bytových domech na adresách 
U Koupaliště 914/5 nebo Dvořákova 704/6,“ 
dodal náměstek primátora Petr Bursík. 
Podnikatele pak bude zajímat nabídka města na 
pronájem či prodej nebytových prostor. Radnice 
například prodává dům v Táborské ulici 375/26, 
nebytovou jednotku v Jaltské 989/7 a k proná-
jmu prostory v Sedlecké 761/5. 
 Jan havelkaEvropský den bez 

aut omezí dopravu
Do kampaně 
Evropský den bez 
aut se 22. září 
zapojí i Karlovy 
Vary. Před budo-
vou magistrátu 
v Moskevské 
ulici bude od 
13:00 do 17:00 program pro veřejnost. zájemci si 
mohou vyzkoušet in-line brusle, pro malé jezdce 
budou připravena odrážedla, koloběžky či šlapací 
motokáry a snakeboardy. Nejmenší děti se mohou 
těšit na skákací hrad či malování na obličej. 
Evropský den bez aut zároveň omezí dopravu. 
Od 9:00 do 19:00 hodin bude uzavřen úsek 
Moskevské ulice od křižovatky Jízdárenská ke kři-
žovatce s ulicí Dr. Engla. V celém úseku bude 
zákaz parkování. Stejný zákaz bude také na části 
náměstí Dr. Milady Horákové. změna dopravního 
značení se dotkne také linek městské dopravy 
číslo 2, 4 a 10. V době od 10:00 do 19:00 nebudou 
obsluhovány zastávky Jízdárenská a Náměstí 
Dr. Horákové. (red)
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Magistrát chystá sběr nebezpečných odpadů 
zbavit se nebezpečných odpadů mohou 13. a 14. září obyvatelé Karlových Varů. Jediné, co potřebují, je platný občanský průkaz. Po jeho předložení mohou 
do kontejnerů přistavených v různých částech města vyhodit odpad, jako barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, 
fotochemikálie, pesticidy, léky, odpady s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků a obaly od nich atd., spotřební chemii či postřiky. 

Kde budou kontejnery stát:
pátek 13. 9. 2013
rybáře
Třeboňská ulice – 10:30 až 10:50
Mlýnská, parkoviště Tesco  
– 11:00 až 11:20
bohatice
U Trati, konečná MHD č. 5  
– 11:30 až 11:50
U Trati, u potravin – 12:00 až 12:20
Táborská, u autosalonu Ford, Volvo 
– 12:30 až 12:50
Drahovice
gagarinova x Maďarská  
– 13:00 až 13:20
Lidická, parkoviště pod hotelem 
Marttel – 13:30 až 13:50
Stará Kysibelská – Úvalská – Vý-
chodní – 14:00 až 14:20
Vítězná x Ondříčkova  
– 14:30 až 14:50
J. Palacha, most – Luna  
– 15:00 až 15:20

tuhnice 
Poštovní x Šumavská  
– 15:30 až 15:50
Charkovská, na ostrůvku u paneláku 
– 16:00 až 16:20
Karlovy vary
Krále Jiřího – Becherova vila  
– 16:30 až 16:50
Moskevská, pod MM Karlovy Vary – 
17:00 až 17:20
Na Vyhlídce, vedle potravin  
– 17:30 až 17:50
zítkova, parkoviště  
– 18:00 až 18:20
hůrky
Pod Hvězdárnou – 18:30 až 18:50
U zastávky MHD – 19:00 až 19:50
olšová vrata
U zastávky MHD – 19:30 až 19:45

sobota 14. 9. 2013
Doubí
Svatošská, vedle trafostanice  
– 10:30 až 10:50
Studentská, vedle potravin  
– 11:00 až 11:20
Dvory
závodní x Karla Kučery  
– 11:30 až 11:50
Sklářská, parkoviště Moser  
– 12:00 až 12:20
tašovice
Česká, nad zastávkou MHD  
– 12:30 až 12:50
počerny
U hlavní silnice – 13:00 až 13:20
stará role 
Okružní, konečná MHD  
– 13:30 až 13:50
Holečkova, u restaurace Na Výhledě 
– 14:00 až 14:20 
Kostelní, dětské dopravní hřiště  

– 14:30 až 14:50
Křižovatka Dykova x Sukova  
– 15:00 až 15:20 
rosnice 
U autobusové zastávky  
– 15:30 až 15:50 
Čankov 
zastávka MHD – 16:00 až 16:20 
sedlec
U nádob na separaci  
– 16:30 až 16:50
růžový vrch 
Buchenwaldská x Plešivecká  
– 17:00 až 17:20 
Krušnohorská, parkoviště  
– 17:30 až 17:50
rybáře
Majakovského, naproti Komerční 
bance – 18:00 až 18:20 
Severní – Konečná, u parkoviště  
– 18:30 až 18:50

spolufinancováno evropskou unií z evropského fondu pro regionální rozvoj. investice do vaší budoucnosti.

Děti se vydají  
za císařským 
pokladem
Na dobrodružnou cestu, na jejímž konci bude 
hledání pokladu císaře Karla IV., se mohou 
21. září vydat celé rodiny na meandru Ohře. 
„Děti s rodiči se nejprve zaregistrují a pak 
dostanou plánek s cestou k pokladu. Postupně 
budou procházet deset stanovišť, kde musí 
splnit různorodé úkoly, aby se dostali do cíle 
a našli poklad. Co to bude? To nemůžu prozra-
dit,“ uvedla vedoucí Městské knihovny Karlovy 
Vary Andrea Jandová. 
Vylosované děti pak pasuje sám císař Karel IV. 
na rytíře, což panovník stvrdí předáním glejtu. 
Návštěvníci se navíc mohou těšit na šermířské 
klání, projížďky na koni, malování na obličej 
a zabavit se mohou také na horolezecké atrakci. 
Program zpestří vystoupení pěveckého sboru 
Chorea Nova nebo teprve dvanáctileté zpěvačky 
Báry Blažkové a také divadlo pro děti. 
„Touto akcí bychom chtěli navázat na květnový 
Pohádkový les, do kterého i přes nepřízeň po-
časí zavítalo více než 1500 lidí, z toho 600 sou-
těžících dětí. Nyní očekáváme ještě vyšší 
návštěvnost,“ dodala Andrea Jandová. Honba 
za pokladem císaře Karla IV. začne v 11 hodin 
a skončí okolo 16. hodiny. (red)

Sv. Linhart má den otevřených dveří

Dne 21. září 2013 proběhne v rámci 
Evropského dne spolupráce den otevře-
ných dveří rekonstruovaného objektu 

sv. Linhart, který s novou oborou tvoří vzdělá-
vací areál zaměřený na životní prostředí. Areál 
byl vybudován v rámci projektu příroda spojuje 
– sv. Linhart, který byl podpořen z operačního 
programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká 
republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013. 
Rozpočet české projektové části byl naplánován 
s celkovými prostředky ve výši 999.454,17 EUR 
a dotace prostředků Cíle 3 tvoří 849.536,04 EUR, 
tj. 85 %. Nositelem projektu jsou Lázeňské lesy 
Karlovy Vary, p. o. Součástí projektu je nejen 
rekonstrukce historicky cenného objektu, ale 
i vybudování dvou pozorovacích lávek přes již 
zmíněnou nově vybudovanou oboru, vyhotovení 
vícejazyčných informačních tabulí a tiskovin, 
realizace řady výstav a společných česko-bavor-
ských setkání odborníků z oblasti lesního hospo-
dářství a ochrany životního prostředí. Bavorský 
partner (obec Mehlmeisel) rozšířil stávající oboru 

a vytvořil řadu informačních opatření. Celkové 
náklady bavorského partnera činí 1.250.000 EUR, 
dotace je ve výši 875.000 EUR, tedy 70 procent. 
Společný projekt byl zahájen 1. 3. 2012 a bude 
ukončen 31. 12. 2013.
V areálu Sv. Linhartu si budete moci prohlédnout 
i malotraktor, jejž pořídila Správa lázeňských 
parků, p. o. rovněž z česko-bavorského dotačního 
titulu v rámci projektu Karlovarská zahra-
da v parku theresienstein, v rámci kterého 
vznikla mimo jiné i naučná dendrologická stezka 
v lázeňské části města a byly vyhotoveny i více-
jazyčné brožury k této stezce. Celkové náklady 
projektu tvořily 74.313,11 EUR, dotace činila 
47.842,78 EUR, tedy 64,4 procenta.
Srdečně vás zveme na prohlídku areálu Sv. Lin-
hartu dne 21. září 2013 od 12:00 do 17:00 hodin.
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Blokové čištění a noční mytí komunikací
26. 8. 
Komunikace: Dlouhá, Krátká, Luční, 
Na Výhledě, Holečkova, Rybářská, 
Příčná
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV., 
Sadová (od mostu ke Kriváni), 
zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Chebský most, 
náměstí Republiky

28. 8. 
Komunikace: Klínovecká, 
Vodárenská, Plešivecká, 
Buchenwaldská, Jana Opletala, 
Sedlecká, Merklínská
Noční mytí: T. g. Masaryka, 
zeyerova, Varšavská včetně 
podchodu u Becherovky, Dr. D. 
Bechera (část od křižovatky s ul. 
Moskevská k horní fontáně na 
T.g.M.), Horova včetně spojky na 
Varšavskou, hlavní přestupní stanice 
MHD, dále ve 14tidenním intervalu ul. 
Dr. D. Bechera (od křižovatky s ul. 
Moskevská po křižovatku s ul. 
Bělehradskou – dle dopr. značení)

29. 8. 
Komunikace: Fibichova, Janáčkova, 
Borová, Počernická, Na Kopečku, 
Rohová, Ak. Běhounka, zlatá, Tisová, 
Nad Dvorem

30. 8. 
Komunikace: Sportovní, Mattoniho 
nábř., Drahomířino nábř., Vítězná 
(část od okružní křižovatky po 
Drahomířino nábř.), Drahovický most

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

10. 9. 
Komunikace: Kpt. Jaroše, ul. l. máje, 
Na Průhoně, závodní, Sklářská, Karla 
Kučery, Adolfa Heimanna, 
V. Meerwalda, V Lučinách, Lipová

11. 9. 
Komunikace: Vrázova, Chelčického, 
Jízdárenská, Moskevská, Wolkerova, 
Charkovská, Krymská
Noční mytí: T. g. Masaryka, 
zeyerova, Varšavská včetně 
podchodu u Becherovky, Dr. D. 
Bechera (část od křižovatky s ul. 
Moskevská k horní fontáně na 
T.g.M.), Horova včetně spojky na 
Varšavskou, hlavní přestupní stanice 
MHD, dále ve 14tidenním intervalu ul. 
Dr. D. Bechera (od křižovatky s ul. 
Moskevská po křižovatku s ul. 
Bělehradskou – dle dopr. značení)

12. 9. 
Komunikace: Třeboňská, Českých 
bratří, Rosnická, Hraniční, Mlýnská, 
Mládežnická, U Koupaliště

13. 9.
Komunikace: Čertův ostrov - nábř. 
Jana Palacha, Koptova, Karla Čapka, 
Foersterova, Jateční 

16. 9. 
Komunikace: Krále Jiřího, 
Poděbradská, Křižíkova, Petra 
Velikého, Sadová 
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV., 
Sadová (od mostu ke Kriváni), 
zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J. Palacha, Chebský most, 
náměstí Republiky

17. 9. 
Komunikace: Svahová, Moskevská, 
Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, 
Jaltská, nám. M. Horákové 

18. 9. 
Komunikace: Jugoslávská, 
Bulharská, Horova, Sokolovská 
(od pivovaru k okružní křižovatce 
u prodejny motocyklů)
Parkoviště: Buchenwaldská 
u krematoria, Požární, Mládežnická 
(u křižovatky s Čankovskou), 
Konečná, Krušnohorská u domu č. 2, 
Čankovská (velké parkoviště 
u křižovatky s ul. U Koupaliště), 
U Koupaliště (před Severkou vlevo), 
Třeboňská (u Rolavy), Nákladní – pla-
to u Horního nádraží
Noční mytí: T. g. Masaryka, 
zeyerova, Varšavská včetně 
podchodu u Becherovky, Dr. D. 
Bechera (část od křižovatky s ul. 

Moskevská k horní fontáně na 
T.g.M.), Horova včetně spojky na 
Varšavskou, hlavní přestupní stanice 
MHD, dále ve 14tidenním intervalu ul. 
Dr. D. Bechera (od křižovatky s ul. 
Moskevská po křižovatku s ul. 
Bělehradskou – dle dopr. značení)

19. 9. 
Komunikace: nám. Evy Destinové, 
nám. Václava Řezáče, Kvapilova, 
Ondříčkova, Prašná, Vítězná (úsek 
od Drahomířina nábřeží k Prašné), 
Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí

20. 9.
Komunikace: Železniční, nám. 
17. listopadu, Sibiřská, Severní, 
Konečná

23. 9. 
Komunikace: U Trati, Teplárenská, 
Žitná, Na Výšině, kpt. Nálepky, Lome-
ná, Dalovická, Táborská
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV., 
Sadová (od mostu ke Kriváni), 
zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J. Palacha, Chebský most, 
náměstí Republiky

24. 9. 
Komunikace: závodu míru, Nádražní

25. 9. 
Komunikace: Vrázova, Myslbekova, 
Brožíkova, Alšova, Sládkova, 
Šumavská, Moskevská, Brigádníků, 
Jižní, Šumavská, Budovatelů, 

Přátelství, Poštovní, gorkého, 
Bečovská
Noční mytí: T.g.Masaryka, zeyerova, 
Varšavská včetně podchodu u 
Becherovky, Dr. D.Bechera (část od 
křižovatky s ul. Moskevská k horní 
fontáně na T.g.M.), Horova včetně 
spojky na Varšavskou, hlavní 
přestupní stanice MHD, dále ve 
14tidenním intervalu ul. Dr. D. 
Bechera (od křižovatky s ul. 
Moskevská po křižovatku s ul. 
Bělehradskou – dle dopr. značení)

26. 9. 
Komunikace: Libušina, Nebozízek, 
Tylova, Škroupova, Divadelní, 
Moravská 

30. 9. 
Komunikace: B. Němcové, Švermova, 
Vrchlického (od křižovatky s ul. 
5. května na konec ulice), 5. května 
(část pod Lidickou ul.), Anglická, 
Rumunská
Parkoviště: Karlovarská - plocha před 
DPS, Okružní u křižovatky 
s Truhlářskou, Školní nad zastávkou 
MHD, Truhlářská pod OD Centrum, 
Třešňová – plocha mezi domy
Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV., 
Sadová (od mostu ke Kriváni), 
zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J. Palacha, Chebský most, 
náměstí Republiky

Kde se můžete zbavit nadměrného odpadu
sobota 7. 9. 
bohatice: Na Výšině, 
Táborská
Drahovice: Maďarská, 
Úvalská, Stará Kysibelská
rybáře: Majakovského, 
Kosmonautů, Nejdecká, 
Konečná
Doubí: Modenská, U Vesnič-
ky SOS
stará role: Okružní, Boro-
vá, Školní
tuhnice: Vrázova
Dvory: V Lučinách
sedlec: Merklínská, Čankov
rosnice 

osc: Jateční
LÚ: Fügnerova
sobota 14. 9. 
bohatice: Štúrova, Nádražní 
stezka
Drahovice: Boženy Němco-
vé, Mozartova, Vítězná
rybáře: Počernická, zlatý 
Kopeček, U Koupaliště, So-
kolovská
Doubí: Svatošská, K Pře-
hradě, Skalní
stará role: Partyzánská, 
Luční, Dykova
tuhnice: Krymská x Char-
kovská

Dvory: závodní
sedlec: Merklínská x Ke 
Hřišti
tašovice: Sopečná
olšová vrata: K Letišti, 
Pražská silnice 
osc: Nábřeží J. Palacha
LÚ: Krále Jiřího
sobota 21. 9. 
bohatice: Jáchymovská, 
Kamenická, Lomená
Drahovice: Drahomířino 
nábřeží, Mattoniho nábřeží
rybáře: Mlýnská, Hybe-
šova, Plešivecká, Krušno-
horská

počerny
stará role: Husova, Vanču-
rova, Rolavská
tuhnice: Bečovská
Dvory: Karla Kučery, 
Chebská
tašovice: U Brodu, Slo-
vanská
osc: Karla Čapka
LÚ: Hálkův vrch
sobota 28. 9. 
bohatice: Na Výšině, 
Táborská
Drahovice: Maďarská, 
Úvalská, Stará Kysibelská
rybáře: Majakovského, 

Kosmonautů, Nejdecká, 
Konečná
Doubí: Svatošská, K Pře-
hradě, Skalní
stará role: Okružní, Boro-
vá, Školní
tuhnice: Brigádníků, 
Plzeňská
Dvory: závodní
cihelny
tašovice: Sopečná
olšová vrata: Revoluční, 
Josefa Lady
osc: Jateční
LÚ: Křižíkova

Pozvánka 
na seminář
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond 
životního prostředí ČR zvou zájemce na seminář 
OPŽP – Poslední rok programového období. Akce 
bude ve středu 4. září od 10:00 hodin v zasedací 
místnosti v pátém patře magistrátu v Moskevské 
ulici. Cílem semináře je seznámení s průběhem 
programového období, současným stavem a vý-
hledem do budoucnosti. zájemci se musí závazně 
přihlásit nejpozději do 31. srpna na adrese moni-
ka.rylichova@mzp.cz. Seminář je zdarma. (mm)

Program Karlovarského kulturního léta
29. 8. 15:00  Soubor písní a tanců Dyleň,  
 Tržní kolonáda
31. 8. 15:00  Folklorní, folkový a country koncert,  
 Sadová kolonáda
31. 8. 13:30  Karlovarská růže, exhibice mistrů 
mažoretkových skupin, Tř. TGM u sochy
1. 9. 10:00  Karlovarská růže, pochodové defilé 
mažoretkových skupin, LH Thermál
2. 9. 15:00  Čínský folklor v Karlových Varech,  
 Mlýnská kolonáda
3.–8. 9.  Mezinárodní folklorní festival K. Vary
7. 9. 12:00  5. ročník Goodfest, open air festival,  

 Sokolský vrch
7. 9. 15:00  Folklorní, folkový a country koncert,  
 Sadová kolonáda
10. 9. 15:00  Letní přehlídka karlovarských decho 
 vých hudeb, Sadová kolonáda
13. 9. 16:00  Lázeňské koncerty Duo Fellner a Hel-
mer, písně o historii města, před Národním domem
14.–15. 9.  Dny evropského dědictví
21. 9. 15:00  Folklorní, folkový a country koncert,  
 Sadová kolonáda
28. 9. 15:00  Folklorní, folkový a country koncert,  
 Sadová kolonáda
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Město zpřístupní památky. Zdarma
Brány čtyř zajímavých památek a dalších objektů letos v rámci Dnů evropského dědictví zpřístupní 
karlovarská radnice. zájemci mohou o víkendu 14. a 15. září nahlédnout do Lützowovy vily, kavárny na 
Jelením skoku, za zdi a do zázemí Drahovického hřbitova a také do Střeleckého mlýna v Březové. Prohlíd-
ku objektů doplní odborný výklad a zpestří doprovodný program. A to vše bude i letos zdarma. (red)

Škola v Poštovní 
oslaví 50. výročí
zavzpomínat na svá školní léta mohou v sobotu 
28. září bývalí učitelé a žáci ze základní školy 
v Poštovní ulici. Škola totiž v ten den oslaví 
padesáté výročí od založení. Vedení vzdělávací 
instituce chystá den otevřených dveří s rozsáhlým 
doprovodným programem. (red)

program oSlav:

9:00–16:00 hod.
 Prohlídka školy
 Výstava fyzikálních exponátů,  
 které si bude možné vyzkoušet 
 Vystoupení pěveckého sboru
 Ukázka stepu 
 Výstava fotografií z historie školy
10:00 hod.
 Pedagogická rada – pro bývalé  
 i současné pedagogy
11:00 hod. 
 Vystoupení pěveckého sboru  
 a ukázka stepu – Škola stepu J + A
11:30 hod.
 Občerstvení, volná prohlídka školy

Krásu porcelánu 
poznáte na trzích

Nevšední zážitek pro turisty i obyvatele města 
slibují karlovarské porcelánové trhy, které se 
uskuteční 6. až 8. září před gradhotelem Pupp. 
Na návštěvníky bude čekat 24 prodejních stánků 
se zbožím za akční ceny nejen z pořádající por-
celánky Thun 1794. V hotelu proběhne výstava 
prostřených stolů. Slavnosti doplní živá hudba, 
program pro děti a vystoupení tanečních souborů 
z celého světa. Trhy budou probíhat v pátek od 
10:00 do 18:00, v sobotu od 9:00 do 17:00 a v ne-
děli od 10:00 do 16:00 hodin. (red)

Vary si připomenou 
výročí úmrtí  
T. G. Masaryka
Vzpomínkové setkání u příležitosti výročí úmrtí 
prvního prezidenta samostatného českosloven-
ského státu Tomáše garrigua Masaryka chystá 
na 13. září karlovarská radnice a Klub TgM. Pietní 
akt k uctění jeho památky, na který zve město ve-
řejnost, začne ve 14 hodin u sochy T. g. Masaryka 
na stejnojmenné karlovarské třídě. (red)

Chcete pochopit řeč těla?
Hned dvě zajímavé akce chystá na září v Karlo-
vých Varech občanské sdružení Prostor k životu. 
Tou první je kurz neverbální komunikace. Pokud 
vás zajímají tajemství řeči těla, přijďte v sobotu 
21. nebo 28. září vždy ve 13 hodin do Výukového 
centra na náměstí Dr. Milady Horákové 2. Na stej-
ném místě se pak také můžete dozvědět, jak na-
psat úspěšný projekt, se kterým můžete požádat 
o dotace z Norských fondů. Seminář se uskuteční 
23. září od 9:00 do 15:30. (red)
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V listopadu Vary přivítají 
světové kouzelníky
Již 7. listopadu od 19 hodin vás v KV Areně 

čeká podívaná, jakou jste ještě neviděli. 
Sedm špičkových světových kouzelníků 

sdružených v projektu The Illusionists předvede 
kouzla a iluze, z nichž mnohé jsou k vidění vůbec 
poprvé a nad kterými vám zůstane rozum stát. 
Každý z těchto iluzionistů je mistrem svého oboru. 
Všichni mají za sebou úspěšné individuální kari-
éry, kdy jejich vystoupení zhlédly po celém světě 
miliony diváků. Tato show, která jen v australském 
Sydney vydělala za osm dnů tři miliony dolarů, 
je ale vůbec poprvé přivádí všechny na jedno 
pódium. 
Uvidíte náročné kouzelnické triky, lidi vznášející se 
ve vzduchu, mizící a opět se objevující, ale nebude 
chybět ani čtení myšlenek nebo – vůbec poprvé 
v historii – neuvěřitelný kousek světoznámého 
eskapologisty Andrewa Bassa, který přímo před 
vašima očima zadrží dech na déle než čtyři minuty, 
aby se dokázal osvobodit ze své podvodní cely.
Tato skupina světově uznávaných iluzionistů 
navazuje na tradici velkých kouzelníků, jako byl 
Harry Houdini, aby ji díky modernímu pojetí scény, 
úchvatným světelným efektům, excentrickým 
kostýmům i celkové dramaturgii tohoto předsta-
vení povznesla na dosud nevídanou estetickou 
i uměleckou úroveň. Karlovarské vystoupení The 
Illusionists je součástí evropského turné projektu, 
jenž odstartuje v Londýně. Navazuje na úspěch, 
který sedmička kouzelníků sklízela v Austrálii, Asii 
a Americe.
Vstupenky na ohromující kouzelnickou show The 
Illusionists, jsou již v prodeji. zakoupit je můžete 
v předprodejní síti Ticketportal za 590, 750, 890 
a 1490 korun. 
Více informací najdete na www.kvarena.cz.

Dominik Hašek  
a Jiří Mádl  
se pokusí porazit  
HC Piraňa Chodov

V sobotu 14. září se v KV Areně odehraje velkolepá 
hokejová show zápas hvězd, kde se utkají hvězd-
né osobnosti z týmu HC OLyMP Praha s našimi 
rodáky HC Piraňa Chodov.
Klub HC OLyMP Praha vznikl díky televiznímu 
seriálu Poslední sezona, ve kterém titulní roli 
hokejisty ztvárnil herec Martin Dejdar, jemuž lední 
hokej přirostl natolik k srdci, že se rozhodl založit 
hokejový tým. Ten je složen z olympijských vítězů 
a hvězdných hereckých osobností, jako je brankář 
Dominik Hašek, akrobatický lyžař Aleš Valenta, 
samozřejmě Martin Dejdar, Pavel Nový, David 
Suchařípa, Jiří Mádl a další.
Návštěvníci se mohou těšit na kompaktní zábavný 
pořad na ledě, kde se nejedná pouze o amatérské 
hokejové utkání, nýbrž o zábavu se vším všudy. 
O umění ledního hokeje, pěvecká vystoupení, 
ale také vtipné herecké dovednosti osobností, ur-
putné boje u mantinelu mnohdy končící legračními 
šarvátkami, dokonce ani o hromadné bitky nebude 
nouze. Dále se můžete těšit na doprovodný pro-
gram plný zábavy a soutěže o hodnotné ceny.
Vstupné dospělí 60 korun, děti do 15 let 40 korun, 
děti do 5 let zdarma.  
Více informací na www.kvarena.cz.
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Dvořákův festival má letos program pro každého
• Bohatý program Dvořákova karlovarského podzimu tentokrát doplňují i doprovodné akce. Je totiž 
potřeba oslavit 55 let jeho existence. Zkrátka ale nepřijdou ani příznivci moderní hudby, včetně rockerů. 
A pak je tady samozřejmě vážná hudba ve špičkovém provedení.

v sobotu 14. září začíná Dvořákův karlovar-
ský podzim. Jeho program nabízí díla Dvo-
řáka, Schumanna, Suka a Pucciniho. Těšit 

se můžete například na houslistu Ivana Ženatého, 
dirigenty Hendrika Hochschilda a Vladimíra Válka, 
Severočeský filharmonický sbor nebo šéfdirigenta 
Karlovarského symfonického orchestru Martina 
Lebela. V rámci doprovodných akcí se do zpra-
cování Dvořákových témat zapojí i karlovarské 
klubové scény. 
„zahájení festivalu obstará slavnostní provedení 
Symfonie číslo devět z nového světa, nejslavnější 
skladby Antonína Dvořáka,“ říká Šimon Kaňka, ře-
ditel Karlovarského symfonického orchestru (KSO). 

Ta měla, mimochodem, kontinentální premiéru 
v roce 1894 právě v našem městě. 
„Na úvodním koncertě zazní taktéž Dvořákův 
Slavnostní pochod, který hrál náš orchestr jako 
svou první skladbu tohoto autora v roce 1879,“ 
připomíná ředitel KSO. „Evropská premiéra byla, 
podle posledních zjištění, o dva dny dříve v Londý-
ně,“ říká Lev Havlíček z KSO. Celoroční profesio-
nální provoz orchestru, který často uváděl právě 
díla nejznámějšího českého skladatele, se datuje 
od roku 1874. 
Festival, který s letošním 55. ročníkem patří mezi 
nejstarší podobné akce v Evropě, má příznivý 
dopad i na fungování zdejších lázní. „Koncerty 

v rámci Dvořákova karlovarského podzimu jsou 
velmi vyhledávané lázeňskými hosty, s termínem 
festivalu mnoho návštěvníků Karlových Varů ladí 
termín své návštěvy. Stoupá také zájem lázeň-
ských hotelů o zařazení kulturní nabídky festivalu 
do pobytových balíčků,“ vysvětluje Lena Pintnero-
vá, marketingová specialistka KSO. 
Vstupenky jsou k dostání v on-line předprodeji 
na adrese www.kso.cz, v pokladně KSO v Láz-
ních III a v obvyklých předprodejích.
záštitu nad festivalem převzal karlovarský primá-
tor Petr Kulhánek a záštitu mu poskytl i hejtman 
Karlovarského kraje Josef Novotný. 
přemysl souček

Hlavní program 55. ročníku feStivalu Dvořákův karlovarSký poDzim:

14. 9. 2013, Karlovarské městské divadlo 
SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT 
ANTONÍN DVOŘÁK: Slavnostní pochod 
ROBERT SCHUMANN: Koncert pro housle d moll
ANTONÍN DVOŘÁK: Symfonie č. 9 Z nového světa
Ivan Ženatý – housle. Dirigent Vladimír Válek

18. 9. 2013, Lázně III 
POKLADY ČESKÉ KLASIKY  
– symfonický koncert
ANTONÍN DVOŘÁK: Můj domov – předehra
ANTONÍN DVOŘÁK: Moravské dvojzpěvy
ZDENĚK FIBICH: V podvečer, selanka pro orchestr 

JOSEF SUK: Fantastické scherzo 
Monika Sommerová – soprán, Dana Šťastná  
– mezzosoprán. Dirigent Miloš Formáček

22. 9. 2013, Lázně III 
WAGNEROVI K NAROZENINÁM  
– symfonický koncert 
RICHARD WAGNER: Siegfriedova Idyla
GIACOMO PUCCINI: Manon Lescaut (výběr)
RICHARD WAGNER: Tristan a Isolda – předehra 
a Smrt lásky
Cordula Albrecht – soprán, Juan Carlos Falcon  
– tenor. Dirigent Hendrik Hochschild

26. 9. 2013, VELKÝ SÁL HOTELU THERMAL 
ZÁVĚREČNÝ KONCERT 
ANTONÍN DVOŘÁK: Requiem
Severočeský filharmonický sbor a sólisté 
Šéfdirigent KSO Martin Lebel

Prostor upravený scénografem, přivítání hostů 
welcome drinkem společnosti Jan Becher. 
V předsálí se návštěvníci setkají osobně 
s Antonínem Dvořákem a s postavami z jeho 
libret. Koncert je pro všechny, ceny 100 a 200 Kč. 

poslední kolonádní koncert letní sezony začne 17.září v 16:30 na mlýnské kolonádě. Foto: KSO

14. - 26. 9.
2013

dv    řákův
karlovarský

55

podzim
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Ředitel KSO zve do klubu i na klasiku

v rozhodování o tom, jakou akci letošního 
Dvořákova podzimu navštívíte, se vám 
pokusíme pomoci rozhovorem s Šimonem 

Kaňkou, ředitelem Karlovarského symfonického 
orchestra (KSO).

Z pozice ředitele městského orchestru vidíte přímo 
do kuchyně přípravného týmu festivalu. Na co byste 
lákal Karlovaráky, kteří nepatří mezi zapálené příz-
nivce vážné hudby?
Pamatovali jsme i na ně. Myslím, že zejména 
mladší ročníky by mohla přilákat Klubová noc, 
kterou máme na pořadu v sobotu v hudebním 
klubu Masařka. V prostředí, které důvěrně znají, 
se budou moci seznámit s rockovými a elektro-
nickými úpravami Dvořákových skladeb. Nepůjde 
o nějaké laciné předělávky, ale o solidní úpravy, 
o které se postarali kvalitní současní hudebníci.
Prakticky každého místního, se zájmem o historii 
města, může oslovit Noc oživlých Varů. V podstatě 
jde o komentované putování po místech, která 
Antonín Dvořák navštívil. Není však třeba se obá-
vat nějakého suchopárného vyprávění! zárukou 
toho je Pouliční divadlo Viktora Braunreitera, jež 
se ujalo role průvodce. Podle toho, co o tom vím, 
můžete čekat nejen zprostředkování historie pro-
střednictvím hereckých vystoupení, ale i nadhled, 
humor a také pár zdejších dávných pikantností.

To vůbec nezní špatně. Co ovšem nabídnete těm, 
kteří k nám přijedou za klasickou hudbou světových 
skladatelů?
Celý festival se ponese v duchu oslav 55. výročí 
pořádání této akce Karlovarským symfonickým 
orchestrem. Kromě tradičních symfonických 
koncertů, které budou letos čtyři, nabídne KSO 
dále i promenádní koncert na Mlýnské promenádě 
s akcentem na hudbu Antonína Dvořáka. 
Co se týče dramaturgie, festival bude slavnost-
ně zahájen v Karlovarském městském divadle 

v sobotu 14. 9. nejslavnější skladbou Antonína 
Dvořáka, jeho Symfonií č. 9 z Nového světa, která 
zde měla 20. července 1894 kontinentální premi-
éru v Poštovním dvoře. Na tomto koncertě zazní 
i Dvořákův Slavnostní pochod, který hrál KSO jako 
svou první Dvořákovu skladbu v roce 1879. 
Jako sólista KSO se v tento slavnostní okamžik 

představí houslista Ivan Ženatý, který uvede 
Koncert pro housle a orchestr Roberta Schuman-
na. Dirigentem koncertu bude světoznámý umělec 
Vladimír Válek, hlavní hostující dirigent KSO v nad-
cházející koncertní sezóně 2013–2014.
V rámci dalších koncertů zazní například Dvořá-
kovy Moravské dvojzpěvy, skladby Josefa Suka 
a zdeňka Fibicha, či díla Richarda Wágnera a gia-
coma Pucciniho. Mezi význámnými hosty KSO se 
objeví např. dirigent Henrik Hochschild z lipského 
gewandhausu. 
Vrcholem festivalu bude bezesporu uvedení Dvo-
řákova Requiem, vrcholného díla jeho vokálně-in-
strumentálního kompozičního mistrovství. Koncert 
se bude konat ve čtvrtek 26. 9. 2013 ve Velkém 
sále hotelu Thermal za hostování Severočeského 
filharmonického sboru. Dirigentem bude šéfdiri-
gent KSO maestro Martin Lebel.

Samotný orchestr KSO bude mít v rámci festivalu 
nějakou zvláštní akci?
V pondělí 16. září bude vernisáž výstavy fotografií 
z akci KSO z poslední doby. začíná se v 17 hodin. 
Přijďte se podívat, jak vypadáme na fotografiích. 
Takhle zblízka koncertní umělce uvidíte málokdy.
přemysl souček

DoprovoDný program 55. ročníku feStivalu Dvořákův karlovarSký poDzim:

PONDĚLÍ 9. září – Tisková konference (10:00), 
pokládání květin (9:30)
Slavnostní položení květin u sochy Antonína 
Dvořáka ve Dvořákových sadech za účasti primá-
tora Statutárního města Karlovy Vary Ing. Petra 
Kulhánka.

PONDĚLÍ 16. září (17:00) – Vernisáž výstavy 
Karlovarský symfonický orchestr hledáčkem 
fotoobjektivu
Vernisáž fotografií Jiřího Hubatky z koncertů 
a zákulisí Karlovarského symfonického orches-
tru, v rámci 55. ročníku hudebního festivalu 
Dvořákův karlovarský podzim 2013.
Městská knihovna Karlovy Vary (výstava potrvá 
do konce října)

ÚTERÝ 17. září (16:30) – Závěrečný kolonádní 
koncert 2013
- Mlýnská kolonáda

PÁTEK 20. září (21:00–03:00) – Noc oživlých 
Varů
V Karlových Varech ožívá historie. Osobnosti 
a události, spjaté s naším městem vypráví své 
pravdivé (?) příběhy. Romanticky setmělým 
městem vás provede osobně Antonín Dvořák 
a Pouliční divadlo Viktora Braunreitera.
- Začátek prohlídky u Muzea Jana Bechera, 
každý příchozí dostane malý dárek s vůní 
Becherovky.

SOBOTA 21. září – Klubová noc
Karlovarská rocková a electro scéna aneb Dvo-
řák trochu jinak. Jak to vypadá, když se hudby, 
která přetrvala staletí, ujmou mistři rozličných 
hudebních stylů?
- Klub Masařka
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oficiální feStivalové občerStvení:

FESTIVALOVÁ KAVÁRNA – FREEDOM
Pouze v době festivalu můžete ochutnat spe-
cialitu – Podzimní jablečný koláč s vanilkovou 
zmrzlinou. Všichni, kteří se prokáží platnou 
vstupenkou z hlavního festivalového programu 
obdrží 20 procentní slevu na 23 druhů kávy.

FESTIVALOVÝ KOKTEJL BAR – BARRACUDA
Přijďte ochutnat speciální festivalové drinky 
za festivalové ceny! Pět úžasných koktejlů 
Novosvětská, Karlovarský symfonický orchestr, 
Antonín, Lebel, Festivalový Dvořákův mix. 

FESTIVALOVÁ HOSPODA – BECHERPLATZ
Přijďte se po koncertu občerstvit správně 
vychlazeným pivem (aneb po Tondovi na Karla). 
Za vstupenku z hlavního programu festivalu 
dostanete pivo zdarma!

Noc oživlých Varů vás bude bavit

Netradiční večerní prohlídka města, 
to bude Noc oživlých Varů, která se 
uskuteční v pátek 20. září. „Název této 

doprovodné akce hudebního festivalu má sice 
poněkud hororový nádech – její název je parafrá-
zí názvu známého hororu – leč půjde o veskrze 
pozitivní a radostné setkávání,“ vysvětluje Viktor 
Braunreiter, jehož Pouliční divadlo bude průvod-
cem zájemcům o uvedení historických událostí 
na pravou míru. A slibuje, že nebude chybět ani 
odhalování tajemství. 
„Tím pravým průvodcem bude skladatel Antonín 
Dvořák osobně. To on provede návštěvníky po 
zajímavých místech našeho města a umožní jim 
setkat se se zajímavými osobnostmi,“ upřes-
ňuje principál divadla Viktor Braunreiter. „Celá 
prohlídka klade důraz na Karlovarský symfonický 

orchestr a hudbu, kterou hraje, takže v každém 
zastavení se snažíme mít nějaký hudební odkaz,“ 
dodává.
Podle jeho slov bude noční prohlídka určitým 
průřezem historií světoznámých lázní, kdy se lidé 
potkají s rodinou Becherů, s proslulým baronem 
Augustem von Lützowem, na paškál si divadlo 
vzalo i architekta Josefa zítka a jeho kamennou 
kolonádu. Velice významnou událostí v historii 
Karlových Varů je jejich vlastní založení, takže 
nebude chybět setkání s králem a císařem 
Karlem IV.
„V roce 1759 postihl město velký požár, který 
zničil více než dvě stě domů včetně zámecké 
věže a bývalé karlovarské radnice. My odhalíme 
pozadí tohoto požáru a kdo jej založil,“ slibuje 
Braunreiter. 

„Všechny příběhy a osobnosti jsou lidem dosta-
tečně známé. My se ale na ně díváme z poněkud 
jiného úhlu pohledu,“ dodává.
Každý, kdo zná Pouliční divadlo Viktora Braunrei-
tera z podobných, často nočních prohlídek 
na historických objektech ve zdejším regionu, ví, 
že překvapivá historická odhalení jsou především 
plná humoru a zábavy.
„Pro nás je tato akce velkou výzvou a vlastně 
i návratem do Karlových Varů. Sraz účastníků 
prohlídky je ve 21 hodin v Becherplatzu. Před-
pokládaný konec by mohl nastat kolem půlnoci, 
protahovat akci až do ranního kuropění přece 
jenom nechceme,“ zve principál. Pro lepší náladu 
se bude před prohlídkou podávat aperitiv, který 
zajišťuje Becherovka, která k našemu městu 
neodmyslitelně patří. (red)

viktor braunreiter a jeho pouliční divadlo provedou návštěvníky nočními ulicemi města a seznámí je s an-

tonínem Dvořákem a dalšími historickými osobnostmi.

SC-331584/01

Nákladní 11, Karlovy Vary 
Tel.: 353 997 059

www.nelan.cz
info@nelan.cz

SC-331312/03
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výzva:

Natáčejte nebo fotografujte vaše zážitky 
z vašeho festivalu a posílejte je na adresu mar-
keting@kso.cz. Do hlavičky mailu uveďte heslo 
SOUTĚŽ DKP Ty nejlepší záběry zveřejníme 
na našich Facebookových stránkách a odmě-
níme.
1. cena  Abonentní průkazka na koncertní 
 sezonu 2013/14
2. cena Dárkový koš od společnosti  
 Jan Becher
3. cena Vstupenky na rodinný koncert 

Karlovarský symfonický orchestr hledáčkem fotoobjektivu

tento název nese výstava fotografií fotografa 
Jiřího Hubatky, která je jedním z doprovod-
ných programů letošního ročníku Dvořákova 

karlovarského podzimu. Její vernisáž se uskuteční 
16. září v 17 hodin v Městské knihovně v ulici 
I. P. Pavlova. Kolekce neobyčených fotografií zde 

bude k vidění do konce října. Fotografie jsou 
neobyčejné také tím, že tak blízko se k hráčkám 
a hráčům Karlovarského symfonického orchestru 
běžný návštěvník koncertů nedostane. Jiří Hu-
batka měl možnost řadu týdnů dokumentovat kon-
certy a zkoušky orchestru a nafotil stovky snímků. 

Ty nejlepší představuje v různých formátech právě 
na této výstavě. Tyto fotografie a řada dalších 
se postupně objeví i na webu KSO. Výstava 
je dalším v řadě kroků, kterými se Karlovarský 
symfonický orchestr ještě více přibližuje svým 
posluchačům. (red)

harfenistka Kso antonie petráková. Foto: KSO

vynikající klavírista ivo Kahánek, známý širokou 

výrazovou paletou a svými výjimečnými virtuózními 

schopnostmi, hostuje s Kso pravidelně. Foto: KSO

společný koncert Kso a skupiny Čechomor v rámci letošního filmového festivalu navštívilo v karlovarském 

Letním kině neuvěřitelných 4 500 diváků. Foto: KSO

Špičková sopranistka Lívie obručník-vénosová 

účinkovala s Kso pod vedením šéfdirigenta martina 

Lebela již několikrát, Naposledy se spolu setkali při 

zahajovacím koncertě festivalu beethovenovy dny 

2013. Foto: KSO

Šéfdirigentem Kso je francouzský dirigent martin 

Lebel. ovládá rozsáhlý repertoár a jako hostující 

dirigent vedl přední orchestry v mnoha zemích 

evropy a také v jižní americe. Foto: KSO

Koncertní mistr Kso houslista Jakub sedláček 

a houslistka tatiana skalková, zástupkyně kon-

certního mistra. Foto: KSO

inzerce
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Vary byly v minulém století šachovou velmocí
• V našem městě legendární šachista Capablanca skončil až na třetím místě.

sotva dozněla válečná vřava v roce 1945, 
začaly se z dlouholetého spánku probou-
zet spolky ve městě. Výjimkou nebyli ani 

místní šachisté. Netrvalo dlouho a přišli s návrhem 
na založení 1. Československého šachového klubu 
v Karlových Varech. 

přijížděli ti nejlepší
„z podnětu K. Beneše a Jaroslava Janovského 
sešli se čeští šachisté v počtu dvaceti osob 
a klub oficiálně založili. Byly schváleny stanovy, 
do přípravného výboru byl ještě zvolen O. Vaníček. 
Mezi přítomnými bylo vybráno 1090 korun, což 
byl základní klubový vklad. Po zakládající schůzi 
byl uspořádán bleskový turnaj, jehož vítězem se 
stal právě Jaroslav Janovský. Šachové schůzky 
se konaly vždy každou středu, v místnosti hotelu 
U zlatého lva (pozn. red.: později Otava, nyní Kolo-
náda).“ Tolik informace z Karlovarských národních 
novin z 30. srpna 1945.
Karlovy Vary se postupem času staly šachovou 
velmocí, setkávali se tu nejlepší hráči z celého 
světa. Potvrdil to zakládající člen klubu a karlovar-
ská šachová legenda Jaroslav Janovský. „Šachům 
jsem propadl, byl jsem u všech akcí, které se 
v Karlových Varech konaly. znal jsem mistry světa 
Euwa, Tala, hrál jsem s českými hvězdami, jako 
byli Filip a Pachman. V Imperialu jsem byl mezi 
50 šachisty v simultánce, kterou hrál mistr Oldřich 
Duras. Pouze dvakrát prohrál, mimochodem 
i se mnou,“ vzpomínal Jaroslav Janovský. 

mistryně světa vyhořela
Karlovarští šachisté začali hrát pod hlavičkou 
MNV Karlovy Vary, později přestoupili do Slovanu 

a po dohodě skončili v Lokomotivě. Mimo jiné po-
řádali slavné karlovarské Lázeňské turnaje. „Tato 
klání se stala pojmem. Přímo ohromující podnik 
se konal v roce 1929, a to od 30. června do 
27. srpna. Pořádala ho Lázeňská správa,“ zavzpo-
mínal šachový mistr. Kromě Aljechina a Laskera 
se turnaje zúčastnila celá tehdejší světová špička, 
přijel i Kubánec Capablanca!
„Aljechin sice také do Karlových Varů dorazil, 
ale protože s Copou (Capablancou) nemluvil, 
tak nehrál. Copa byl jednoznačným favoritem, 
ale hrál příliš lehkomyslně. K partii s Němcem 
Sämichem přišel o hodinu později a prohrál 
v 62 tazích. ztracené body se mu vymstily. Skončil 
až na třetím místě za Nimcovičem a Spielmann-
em,“ dodal Jaroslav Janovský. 
Na turnaji hrál dobře i Čech Karel Treybal, jeden 
z mála čistých amatérů. Aby mohl hrát, vybíral 

si dovolenou. zajímavostí bylo také poslední 
místo české šachistky Věry Menčíkové, která byla 
v období 1927 až 1939 suverénní mistryní světa 
mezi ženami.

znovuzrození klubu
Po letech přešlapování, kdy karlovarští šachisté 
hráli své okresní a krajské soutěže a kdy se věno-
vali převážně mládeži, došlo přeci jen k oživení. 
V Imperiálu se hrálo v letech 2004 a 2005 Mis-
trovství České republiky. V obou vyhrál pražský 
mladík, student filozofické fakulty David Navara. 
Turnaje se zúčastnila celá špička českého šachu. 
Byl mezi nimi i výborný Jiří Štoček z Ostrova 
nad Ohří.
V rámci mistrovství se hrál i turnaj osobností 
v bleskové hře. U šachovnic zasedli například 
pražský radní Igor Němec, tehdejší karlovarský 
primátor zdeněk Roubínek, stomatolog Jan Pod-
lipný, ředitel Imperialu Alexandr Rebjonok a řada 
dalších. 
Luboš zahradníček

u zrodu karlovarského šachového klubu v roce 

1945 byl i legendární Jaroslav Jarkovský.

Narozeniny oslavila jízdou v kočáře
Půl století žije v našem městě paní Vlasta Peroutko-
vá. V minulých dnech navíc oslavila 92. narozeniny. 
„Ráda bych prostřednictvím časopisu poděkova-
la primátorovi Karlových Varů Petru Kulhánkovi 
za přání k narozeninám. Vždy mne velmi potěší,“ 
uvedla oslavenkyně. S přáním především pevného 
zdraví se ke gratulantům přidává i naše redakce. 
Do Karlových Varů se Vlasta Peroutková přistěhova-
la z Nejdku, kam zamířila se svým manželem v roce 
1948 v rámci dosidlování pohraničí. 
Svůj pracovní život zasvětila především školství. 
Pracovala jako vychovatelka ve škole v Tuhnicích 

a posléze na internátu Pedagogické školy v Draho-
vicích. 
I přes svůj požehnaný věk je paní Peroutková stále 
vitální. Má velmi dobrou paměť, kterou denně 
procvičuje luštěním křížovek. „Díky svým dvěma 
kamarádkám, které ji pravidelně navštěvují, zazpí-
vají si i zarecitují, se necítí sama,“ řekla její dcera 
Dagmar Peroutková. 
Posledních sedm let má paní Vlasta potíže s chůzí, 
proto s nadšením uvítala, když se v rámci oslav 
narozenin mohla projet po svém milovaném městě 
v kočáře. „Díky ochotě manželů Hančákových, kteří 

přistavili kočár až domů, se pokochala krásami 
opravených Karlových Varů,“ dodala Dagmar 
Peroutková. (red)

paní vlasta peroutková přišla v roce 1948 do Nejd-

ku, odkud se po dvaceti letech přestěhovala 

do Karlových varů.

zaJímavoSt

V berlínské galerii je obraz nizozemského ma-
líře Lucase van Leydena z roku 1508 nazvaný 
Šachová partie. Spočítáme-li políčka na ša-
chovnici ve svislém směru, jsou v pořádku, 
ve vodorovném jich je ale o čtyři více. 
„Ve 14. a 15. století byl v Nizozemska oblíben 
takzvaný kurýrní šach. Vedle obvyklých šacho-
vých figurek měl každý hráč navíc ještě čtyři 
pěšce, dva kurýry, jednoho rádce a šaška. 
Nebyla to však jediná verze. Mongolský váleč-
ník Temarián používal šachovnici o 110 polích 
(10x11), kde bylo celkem 11 druhů figur, seřa-
zených ve třech řadách. Byl tu generál, slon, 
velbloud a dokonce žirafa,“ vysvětlil mistr FIDE 
Ladislav Alster, který se v Karlových Varech 
v 60. letech minulého století léčil. 

inzerce

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
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POČÍTAČOVÉ KURZY
•		Školení	soukromě	nebo	v	malé	skupince	
•		NOVÉ	TECHNOLOGIE	–	iPod,	iPad,	tablet
•		Word,	Excel,	PowerPoint,	Photoshop
•	POMOC	VYSOKOŠKOLÁKŮM	–	PŘÍPRAVA	
KE	ZKOUŠKÁM,	STYLIZACE	DIPLOM.	PRACÍ

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

SC-330142/08 Překládáme veškeré  
evropské jazyky  
včetně soudního ověření

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

SC-331569/01
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Do Karlových Varů se zamilovala už jako 
malé dítě. Svůj velký koníček nakonec 
Jitka Štěpánková postupem času přetavila 

v zaměstnání, které má velmi ráda. „Měla jsem vý-
hodu, že mě naši odmala brali do města a vyprávěli 
mi o jeho historii. V současnosti zavítají do lázeňské 
části rodiče s dětmi většinou jen velmi zřídka,“ 
uvedla ředitelka infocentra města Karlovy Vary. 

Co může informační centrum nabídnout obyvatelům 
Karlových Varů? Nebo jsou jeho služby pouze pro 
turisty, jak se na první pohled zdá?
Služby infocentra nejsou určeny jen turistům, ale 
i obyvatelům města. Snažíme se jim na jednom 
místě nabídnout informační servis, co se kdy 
v Karlových Varech děje. Také nabízíme městský 
rezervační systém vstupenky.karlovyvary.cz, kde 
si lidé mohou najít kompletní program vybraných 
institucí ve městě a zakoupit si vstupenky elek-
tronicky, případně si lístky jen rezervovat a poté 
vyzvednout na předprodejních místech v celém 
kraji. Dále pořádáme pro obyvatele přednášky o za-
jímavostech města, ať z jeho historie či současnosti 
či jednotlivých městských částí. 
 
Jste spokojení s množstvím lidí, kteří si prostřednic-
tvím infocentra kupují vstupenky? 
Co se týká městského systému, tam množství 
prodaných vstupenek neustále roste, což je 
spojeno i s tím, že se snažíme neustále hledat nové 
organizace, které se do něj zapojí. Pokud hovoří-
me o prodeji vstupenek z ostatních rezervačních 
portálů, které lze také u nás zakoupit, tak v tomto 
segmentu se výrazně rozvíjí prodej i platba přes 
internet. Tím klesá objem našich tržeb. Ale na tom 
není nic špatného. Lidé jen využívají jiný kanál, 
který je pro ně jednodušší. 

Leckomu může existence infocentra připadat jako 
zbytečné vydání z magistrátní kasy. Dá se říct, jaký 
má jeho existence přínos pro město?
Přínos existence infocentra lze chápat ve dvou 
rovinách. První z nich je propagace města Karlovy 
Vary jako turistické destinace, kterou převzalo info-
centrum kompletně do své kompetence po zrušení 
odboru cestovního ruchu na magistrátu. Město 
nemůže žít jen ze své dobré pověsti, ale neustále 
je potřeba využívat různé propagační kanály k při-
lákání klientely. 
Máme na starosti webové stránky destinace 
www.karlovyvary.cz, profily města na sociálních 
sítích, vydáváme tiskoviny, realizujeme reklamní 
kampaně ať ve světě reálném, tak i virtuálním, 
organizujeme poznávací cesty cestovních kance-
láří i novinářů do Karlových Varů, účastníme se 
různých prezentací či workshopů. Naše materiály 
pak posíláme do partnerských měst a do dalších 
zajímavých destinací, na zahraniční zastoupení 

České centrály cestovního ruchu a také na různá 
velvyslanectví. 
A ta druhá rovina souvisí s nabídkou kompletních 
služeb pro návštěvníky, což je nezbytný předpo-
klad pro jakoukoliv destinaci, která se snaží uspět 
na poli cestovního ruchu. Dle mého si ani nelze 
představit, aby turista přijel do místa významu 
Karlových Varů a nenašel zde turistické informační 
centrum.

Ještě se na skok vrátíme k předprodeji lístků.  
Neuvažujete o nějakém rozšíření systému? 
Chtěli bychom víc využít rezervační systém. Jed-
náme s provozovateli muzeí, že bychom je začlenili 
do našeho portálu, aby se zájemce mohl podívat, 
kolik je volných míst na kterou hodinu, a mohl si 
vstupenku hned koupit. To celé by mělo fungovat 
už od září. 

Mluvila jste o řadě služeb pro dospělé. Ale myslíte 
také na děti? 
Samozřejmě. Při setkávání s adepty na práci jsme 
totiž zjistili, že mladí Karlovaráci město příliš nezna-
jí. Proto jsme pro děti připravili sérii Poznej svoje 
město. Jde o pracovní listy s různými tématy, jako 
například slavní návštěvníci, lázeňské prameny, 
historie či architektura, které distribuujeme do škol. 
Nejde jen o vyplňování různých kolonek, ale děti 
díky tomu poznávají město přímo v terénu. Když 
vyplní správně závěrečné heslo, dostanou od nás 
malý dáreček. 

Jak vy osobně znáte Karlovy Vary? 
Doufám, že dobře (smích). Mojí výhodou je, že mě 
rodiče odmala brali do města, abych ho poznala. 
Později jsem se o město zajímala sama. Tuhle práci 
nemůže dělat člověk, který k městu nemá žádný 
vztah. 

Za jakých podmínek si u vás může obyvatel Varů 
objednat prohlídku města s průvodcem? Leckdo 

by chtěl o svém městě vědět víc, než se dozvěděl 
ve škole. Dala by se taková prohlídka objednat 
třeba jako dárek? Z ohlasů čtenářů víme, že je velmi 
zajímá seriál o historii karlovarských domů…
zajišťování průvodcovských služeb je jednou z nápl-
ní infocentra. V naší databázi máme mnoho průvod-
ců, kteří prošli testem, jak znají Karlovy Vary, a kteří 
mohou užívat označení oficiální městský průvodce. 
Do systému certifikace jsme se pustili na základě 
požadavku města, kdy jsme se asi všichni setkávali 
v ulicích s nepravdami z úst průvodců. A přitom je 
průvodce velmi důležitým aspektem, zda se napří-
klad jednodenní návštěvník někdy v budoucnosti do 
našeho města vrátí na delší pobyt. Tyto certifiko-
vané průvodce pak preferujeme při zabezpečování 
průvodcovských služeb a mají přednostní právo 
na účast na semináři, kde se snažíme odborníky 
seznamovat s novinkami ve městě. 
Stačí tedy napsat na adresu guide@karlovyvary.
cz, případně přijít na jednu z našich poboček 
a naši zaměstnanci průvodce zajistí. 

Městské infocentrum má méně   poboček. Ale více zákazníků 

Jitka Štěpánková se stala šéfkou infocentra před dvěma lety. Její rukopis je znát. a chystá další novinky.

„Ruskojazyčná klientela tvoří  
polovinu návštěvníků Karlových Varů.“
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V lázeňské zóně ještě pořádáme takzvané pro-
hlídky z ulice. Jsou vždy v sobotu odpoledne a jde 
o klasickou prohlídku města. zájemci se mohou 
objednávat i jen několik hodin předem. 

V některých městech dělají místní infocentra pravi-
delné komentované prohlídky pro místní obyvatele, 
neuvažujete o něčem podobném? 
To jste se trefil. Chystáme totiž hrané prohlídky 
se slavnými osobnostmi. Lidé půjdou vždy po sto-
pách nějakého zajímavého člověka, který ve Varech 
působil. Součástí budou i hrané scénky. Chceme 
s nimi začít už od příštího roku. 
Mezi další novinky budou patřit i doporučené prů-
vodcovské trasy s pomocí mobilních telefonů. Jed-
nou z možností bude, že si turista díky qr kódům, 
které získá u nás, najde určitou trasu a pak si přes 
mobil vyhledá informace o konkrétním místě. 
Druhou variantou bude kompletní mobilní aplikace, 
kterou si lidé budou moci stáhnout už třeba doma 
před odjezdem.

Pravděpodobně víte o našem městě víc než většina 
jeho obyvatel. Existuje například nějaký rozšířený 
omyl, který byste ráda opravila?
Příkladem, jak vznikají podobné omyly, může být 
příběh, který se váže k soše kočky u Lützowy 
vily. Všeobecně se říká, že socha byla postavena 
tak, aby byla zády ke staré radnici, a tím hrabě 
demonstroval svůj názor na práci tehdejších rad-
ních. Druhá verze příběhu pak je, že plastiku kočky 
nechal Lützow postavit ve své zahradě jako výraz 
opovržení nad nezdařilou sochou císaře Karla IV. 
ve vedlejším Městském parku, která byla odhalena 
při oslavách 500. výročí založení města. A nikdo 
neví, jak to vlastně tehdy bylo. 

A je něco významného, o čem si myslíte, že to 
o svém městě nevíme?
Je toho určitě spousta. Jak to bylo například se 
založením města, je sepsáno v různých legendách 

a spisech. Ale bylo tomu skutečně tak? Vždyť 
řada tvrzení není ničím podložená, často neznáme 
podrobnosti a historické souvislosti. 

Když za mnou přijede návštěva, určitě jí ukážu Vří-
dlo, jako hlavní symbol Karlových Varů. Ale to udělá 
asi každý rodák. Co třeba zapomínáme ukazovat 
a přitom to jinde nemají?
Samozřejmě, že jedinečnost města je založena na 
unikátních přírodních léčivých zdrojích – prame-
nech. Kromě Vřídla stojí určitě za to se podívat 
i do jeho podzemí. Pozornost si zaslouží i národní 
kulturní památky v našem městě, jako jsou 
Císařské lázně či chrám sv. Máří Magdaleny, i další 
církevní stavby ve městě. A vlastně celé lázeňské 
území s nádhernou architekturou, které, jak pevně 
věřím, se jednou stane součástí Seznamu světové-
ho kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Máte představu o tom, co u nás návštěvníci zbyteč-
ně opomíjejí při svých vycházkách? 
Mám dojem, že jsou to lázeňské stezky v okolních 
lesích. Jsou dobře značené, s několika rozhlednami 
a dalšími krásnými vyhlídkami na město, na řadě 
míst jsou altány a další zázemí. Některé z nich jsou 
populární například pro Nordic walking. Jenže pak 
jsou tu další, které nejsou tolik na očích, a přesto 
stojí za to se po nich vydat. 

Mimochodem, existují rozdíly v tom, co chtějí v na-
šem městě vidět návštěvníci podle národností?
Atypičtí turisté jsou arabští klienti. Protože u nich 
není moc přírody, tak na Karlových Varech obdivují 
kromě lázeňské péče i místní parky a lesy. Rusové 
přijíždějí na delší lázeňské pobyty s klasickými 
procházkami a doplňkovými výlety, a to třeba 
i do Německa. Ale převážná část zůstává v hote-
lích, kde si užívají kompletní balíčky různých služeb. 
Němci preferují kratší pobyty a wellness relaxaci 
s poznáváním města. Češi mají zase rádi aktivní 
dovolenou. Asijská klientela k nám přijíždí většinou 
na jednu noc a španělští turisté zde stráví prohlíd-
kou většinou tak akorát půlden. 

Když to vezmeme na procenta, kolik turistů v Karlo-
vých Varech tvoří Češi? 
Je to přibližně dvacet procent. ze zahraniční 
k nám nejvíce  jezdí Rusové, kterých je 50 procent 
z počtu klientů. Naší snahou je oslovovat i jiné trhy, 
abychom byli schopni reagovat na případný výkyv 
v návštěvnosti z tohoto významného zdrojového 
trhu.

Informační centrum má ve městě již pouze dvě 
pobočky. Co vás vedlo ke snížení jejich počtu? 
Na lázeňské město se mi to zdá poněkud málo… 
Myslím, že nejde o množství poboček, ale o kvalitu 
umístění a o navigační systém, který návštěvníky 

města dovede až k nám. Jednu pobočku máme 
nedaleko terminálu autobusové dopravy a druhá 
je v lázeňské části města. K oběma místům je 
navigační systém bez problémů. Tedy pro pěší, 
pro motoristy se bude teprve tvořit. 

Podle čeho jste vybírali umístění stávajících pobo-
ček?
Podle lokality a funkčnosti, aby odpovídaly našim 
potřebám. To znamená, že musí být dostatečný 
prostor pro možnosti prezentace města a nabízené 
služby a také přiměřené úložné prostory. To nyní 
obě pobočky splňují. 

Máte přehled o tom, kolik lidí a kvůli čemu vaše 
centrum ročně navštíví?
Vloni informační centrum navštívilo zhruba 140 tisíc 
lidí. Po otevření nových poboček jsme ale zazname-
nali nárůst, a to měsíčně zhruba o dva až tři tisíce 
lidí. Není to ale jen o návštěvnosti center, ale také 
třeba o návštěvnosti webových stránek. I tohle číslo 
neustále stoupá. 

Na závěr zkusím osobní otázku. Jaký máte cíl jako 
ředitelka infocentra?
Aby do našeho města přijíždělo stále více turistů 
a byli tu spokojení. Aby jim naše infocentra nabízela 
jen kvalitní informace a abychom dál dobře propa-
govali Karlovy Vary nejen v Česku, ale i v zahraničí. 
radek Šprinc

Městské infocentrum má méně   poboček. Ale více zákazníků 

otevírací Doba a kontakt:

infocentrum@karlovyvary.cz 
www.karlovyvary.cz 

Infocentrum Lázeňská, Lázeňská 14
360 01 Karlovy Vary
tel.: +420 773 290 632
Provozní doba:
Po – Pá 8:00–18:00
So, Ne, svátky 9:00–17:00

Infocentrum TGM, T. G. Masaryka 53
360 01 Karlovy Vary 
tel.: +420 355 321 171, +420 777 686 972
Provozní doba:
Po – Pá 8:00–18:00
So, Ne, svátky 9:00–17:00  
(13.00–13.30 pauza)

profil:

Jitka Štěpánková
•	Narodila se a žije v Karlových Varech.
•	Vystudovala Vysokou školu ekonomickou 

v Praze. 
•	V Infocentru Karlovy Vary pracuje  

od 1. srpna 2011 na pozici ředitele. 
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Café Imperial
• Kavárna s restaurací v Karlových Varech se pyšnila renomovanou kuchyní, čítárnou či kon-
certním salonem a jako první ve městě také elektrickým osvětlením. V současnosti je na místě 
proslulého podniku parkoviště. 

Karlovy Vary se dodnes mohou pyšnit řadou 
skvostných historických staveb. Jedna 
z nich, Café Imperial, ale už bohužel 

neexistuje.
Kavárnu a restauraci nechal v letech 1882 až 
1883 postavit Friedrich Meissner na místě 
zvaném Wiesenthal v giesshübler Strasse (dnes 
nábřeží J. Palacha) na místě objektů číslo 441 
a 592. 
V blízkosti stály Eisenbäder, Železité lázně, zalo-
žené roku 1852 předním karlovarským lékařem 
Rudolfem Mannlem. Dalším významným souse-
dem Café Imperial bylo Franz Josef gymnasium 
na Elisabethquai (nábřeží J. Palacha).
Majitel Friedrich Meissner ve své reklamě 
uváděl, že jeho kavárna a restaurace první 
třídy má renomovanou kuchyni, velkou stinnou 
zahradu, kulečník, čítárnu s velkým výběrem 
novin a koncertní salon. Jako první se navíc jeho 
podnik mohl pyšnit úplně prvním elektrickým 
osvětlením v Karlových Varech. Fungovat začalo 
13. května 1883. 
Elektrárna ve městě tehdy neexistovala, a proto 

Dobová pohlednice s kavárnou a restaurací café imperial z roku 1898. v té době ji už provozoval Felix 

brunnhuber.

Kresba café imperial z roku 1888.
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měla kavárna vlastní elektrický zdroj. O dva dny 
později se však na místě sešel spolek pro elek-
trické osvětlení. Výsledkem jednání jeho členů 
byla dohoda o přípravách k zavedení elektrického 
osvětlení po celých Karlových Varech. 
Kavárna Imperial byla v provozu do roku 1914. 
Po první světové válce však zájem lidí začal kle-
sat. Kavárna pak řadu let sloužila jen jako sklady. 
Po roce 1945 byly již budovy v tak žalostném 
stavu a místy pobořené, že padlo rozhodnutí 
o stržení domu. 
Na pozemku vznikly volejbalové kurty, které 
sloužily svému účelu do konce šedesátých let 
minulého století. V současné době je na místě 
kdysi slavné kavárny parkoviště. 
autor: antonín Foglar

Foto: archiv antonína Foglara 

a Dr. Františka Webera

ikonografie k článku Karlovarské střelnice  

v minulém čísle KrL pocházela  

z archivu muzea Karlovy vary.

celkový pohled na kavárnu z předminulého století. K domu patřila rozlehlá zahrada, jak přibližuje snímek z přelomu devatenácté-

ho a dvacátého století. 

Na místě zvaném Wiesenthal nechal Friedrich 

meissner postavit kavárnu café imperial. výřez 

pochází z mapy z roku 1876.

Na mapě z roku 1885 je už imperial zakreslený.

po zboření podniku po druhé světové válce bylo na jeho místě vybudováno 

volejbalové hřiště. Fotografie byla pořízena v roce 1959. 

v současné době slouží pozemky, na kterých stála vyhlášená kavárna s restau-

rací café imperial, jako parkoviště. 
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traSa JízDy elegance:

29. září 12:00 hod.
Hotel Pupp – Mariánskolázeňská ulice –  
ulice Nová louka – Divadelní náměstí –  
Vřídelní ulice – Sadová – Zahradní –  
ulice Osvobození – I. P. Pavlova – Zahradní – 
ulice Osvobození – Varšavská –  
ulice T. G. Masaryka – Osvobození – Varšavská 
– Dr. D. Bechera – Krále Jiřího – Petra Velikého 
– Zámecký vrch – Tržiště – Divadelní náměstí

výše StartovnéHo:

Základní zápisné:
Do 30. září 2013 – 600 korun, do 10. ledna 
2014 – 800 korun, od 10. ledna – 1000 korun
Pro členy Českého maratonského klubu:
Do 30. září 2013 – 400 korun, do 10. ledna 
2014 – 600 korun, od 10. ledna – 800 korun

co DoStanete za Startovné:

Startovní číslo se zapůjčeným elektronickým 
čipem, startovní batoh, startovní tašku, občer-
stvení minimálně každých pět kilometrů a v cíli, 
pamětní medaile v cíli, úschovu startovních 
tašek (od 17:00 do 21:30) a možnost využití 
převlékárny, e-mail s informacemi o poda-
ném výkonu, sms s cílovým časem, mezičas 
na 5., 10., 15. kilometru a v cíli, on-line výsled-
ky, on-line diplom, masáž zdarma po závodě, 
MHD v den závodu zdarma.

kategorie a zaJímavé vozy:

Oldtimery (rok výroby do 1980) 
BMW 2002 – r. v. 1974, Citroën DS – r. v. 1973, 
Tatra 603 – r. v. 1961, Mercedes Benz 450 SL – 
r. v. 1975, Porsche 911 S – r. v. 1970
Youngtimery (rok výroby 1981–1993)
 BMW 2002 Turbo – r. v. 1981 

Gymnastky Slavie doma nezklamaly

mezinárodní závody v moderní gymnas-
tice, které v červnu hostila KV Arena, 
byly velkým testem formy členek místní 

TJ Slavia. V konkurenci 131 závodnic z deseti zemí 
Evropy a z Izraele se domácí neztratily.
Až na bronz dosáhla Kristina Bernatová. Hned 
za ní se umístila Klára Tamchynová. Úspěšná byla 
i zuzana Rubášová, která skončila na 13. místě. 
„Věříme, že ve Varech vzniká nová tradice, která 
si získá i přízeň diváků. Jsem rád, že KV Are-
nu ve městě máme a můžeme v ní i jako malý 
sportovní oddíl uspořádat veliké závody,“ uvedl Jiří 
Herian.
Už za pár let by se na podobných závodech mohly 
zaskvět dívky, které se chtějí do oddílu přihlásit. 
Možnost budou mít už v září. Informace o náboru 
najdou na www.gymnastika-kv.cz. (mm)

Rallye historických vozů skončí ve Varech
Pokud jste milovníky starých automobilů, zvý-
razněte si v kalendáři 28. a 29. září. V tyto dny 
se totiž po městě budou pohybovat historické 
vozy, oldtimery a youngtimery, které se zúčastní 
čtvrtého ročníku rallye Prague Carlsbad Classic.
závod odstartuje v sobotu 28. září ráno v Pra-
ze na Palachově náměstí. Účastníci se kolem 
poledne zastaví na zámku v Chýši a pak už zamíří 
do Karlových Varů. Druhá a závěrečná etapa 
skončí u hotelu Pupp mezi 15:00 a 16:30. Vozy 
budou před hotelem k vidění až do nedělního 
poledne, kdy se vydají na jízdu elegance městem 
za doprovodu strážníků. 
Cíl jízdy je před 13. hodinou na Divadelním ná-
městí, kde bude možné vozy spatřit až do 15:00. 
Po slavnostním obědě proběhne vyhlášení výsled-
ků rallye. (red)

Půlmaraton 2014: 
běžci mohou 
výrazně ušetřit 

Nezanedbatelnou slevu na startovném mohou zís-
kat běžci, kteří se chtějí 24. května příštího roku 
zúčastnit závodu Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 
2014. Pokud se zájemci stihnou prostřednictvím 
internetových stránek www.runczech.com přihlá-
sit do 30. září, mohou své zatím virtuální startovní 
číslo získat už za 600 korun. Když se rozhodnou 
pro registraci až po 10. lednu 2014, může se 
cena vyšplhat až na 1000 korun. Další slevy mají 
členové Českého maratonského klubu. Členskou 
kartu dostanou závodníci zároveň se startovním 
číslem před každým závodem. (red)

Ve městě se představí nadaný pianista
Má pověst jednoho z nejpozoruhodnějších umělců své generace. Řeč je o mladém českém pianistovi 
Ivu Kahánkovi, který se karlovarskému publiku představí ve čtvrtek 29. srpna od 19:30 hodin v hotelu 
Richmond. 
Na koncertu s názvem Chopin gala, který připomene pobyt polského básníka klavíru v lázeňském 
letovisku v roce 1835, vystoupí také Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Tomáše Braunera. 
V programu zazní Beethovenova předehra ke goethovu dramatu Egmont, Chopinův Klavírní koncert 
e moll a Mozartova Symfonie číslo 41 C dur Jupiterská. 
Dramaturgie tak vedle Chopina připomene další tři slavné lázeňské hosty – Ludwiga van Beethovena, 
Johanna Wolfganga goetheho a Wolfganga Amadea Mozarta mladšího. (red)

Přednáška poradí,
jak zahnat  
únavu a astma
Přednášku Jana Trávníčka s názvem Léčebný 
systém Dr. Erben chystá na 19. září Městská 
knihovna Karlovy Vary. „Naše tělo má úžasné 
samouzdravující schopnosti. Trápí vás bolesti, 
únava nebo astma? Řešením je doplnit to, co nám 
skutečně schází, tedy vitaminy a minerály,“ tvrdí 
Trávníček. Před posluchače v půjčovně knihovny 
předstoupí v 18:30. (red)
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Vodáci pojedou Napříč Karlovými Vary

Jako každoročně i letos budou Karlovy Vary 
v sobotu 14. září patřit vodákům, kteří se 
pravidelně zúčastňují tradiční kanoistické 

akce Napříč Karlovými Vary. Jedná se o nejstarší 
závod v Československu, který ovšem v průběhu 
let třikrát změnil podobu, a tak prošel praktic-
ky všemi druhy kanoistických soutěží. Nutno 
podotknout, že ke sjízdnosti úseku pod přehradou 
Březová je třeba zvýšit průtok v řece Teplé.
U počátku této tradiční akce stáli kanoisté 
Slavie Karlovy Vary 1949, kteří zde začali závodit 
na rychlostních lodích ve formě distančního 
závodu se startem u gejzírparku a cílem u bývalé 
Mototechny (nyní tu stojí hotel Thermal). Tato 
podoba závodu skončila 4. ročníkem, kdy v zá-
vodní kategorii C2 nedojela do cíle ani jedna loď, 
protože všichni nedobrovolně skončili na šikmé 
vlně v zatáčce pod Vřídlem. V cíli pochytali zbytky 
dřevěných lodí a do Varů začali jezdit slalomáří 
na celokrytých lodích.
za těmito čtyřmi ročníky je třeba vidět poválečné 
nadšení a hlavně nezkušenost zdejších kanoistů. 
Kdybyste současným závodníkům na otevřených 
rychlostních lodích jenom naznačili, že by měli 
závodit na řece se zvýšeným průtokem s vyššími 
vlnami, určitě by se vám vysmáli.
Roku 1953, kdy tuto akci převzal oddíl kanoistiky 
Rudá Hvězda zde začaly závody, které se nazývaly 
obří slalom, nebo sjezdoslalom, a které předzna-
menaly počátky závodů ve sjezdu na divoké vodě. 
V této disciplině patří současní čeští reprezentanti 
ke světové špičce. Tento typ závodu zde vydržel 
deset ročníků a pořadatelskou štafetu převzal oddíl 
vodní turistiky. Od té doby se v podzimních mě-
sících pořádaly Vodácké turistické jízdy zdatnosti 
(VTJz), které plynule přešly do podobné soutěže 

pod názvem KRK CUP, PRION CUP, PyRANHA CUP 
až do dnešních dnů, kdy je tato akce zařazena 
do seriálu soutěží Českého poháru vodáků (ČPV). 
V této podobě už jsme uskutečnili více než čtyřicet 
ročníků s různými zpestřeními. Pořádající oddíl 
v průběhu let v rámci různých strukturálních změn 
v tělovýchově přešel z Rudé hvězdy do Lokomotivy 
až po dnešní Klub vodáků Karlovy Vary, aniž by se 
něco podstatného změnilo.
Kromě těchto akcí, které patří do plynulé řady 
64 ročníků, jsme uspořádali na Teplé ještě celou 
řadu různých kanoistických závodů a soutěží. 
Do této řady nezapočítáváme deset ročníků Kanoe 
Mattoni, které pořádal S. K. Hubertus. Ty byly 
většinou součástí evropských či světových poháro-
vých závodů ve sjezdu na divoké vodě, ale bohužel 
s odstoupením hlavního sponzora skončily.
Při těchto akcích na řece Teplé jsme nikdy neměli 
potíže s nezájmem vodácké veřejnosti, ba naopak 
patřily k nejnavštěvovanějším soutěžím ČPV. 
Rekord držíme z roku 1982, kdy bylo 596 inter-
valových startů s 802 soutěžícími. To byl ročník, 
kdy jsme k trati na Teplé přidali ještě Lomnický 
potok. Musím tedy konstatovat, že bychom jako 
pořadatelé nechtěli něco podobného opakovat, 
protože v takovém množství účastníků je to časově 
pro pořadatele i závodníky velmi zatěžující.
Téměř nikdy se tato akce neobešla bez účasti vo-
dáků ze sousedního Německa, ale i ostatních zemí.
V letech, kdy nebylo možno z různých, hlavně 
technických důvodů vypouštět vodu z přehrady 
v Březové, jsme několik ročníků pořádali také 
na Ohři. Tím jsme se nijak nezpronevěřili názvu 
akce, pouze se závodilo namísto z jihu na sever 
tentokrát ze západu na východ. Na počtu účastní-
ků to ovšem bylo znát vždycky. Teplá prostě táhne 
vodáky úplně jinak.
Karlovarská veřejnost včetně lázeňských hostů 
jistě kvituje tuto akci také s povděkem, protože 
břehy Teplé jsou vždy solidně obleženy. Tato akce 
už zřejmě trochu patří ke koloritu lázeňského pod-
zimu, protože nám většinou přeje i počasí. I když 
přímým účastníkům by nějaká ta kapka navíc ani 
nevadila. Budeme rádi, když nás přijdou Karlovará-
ci povzbudit i letos.
za Klub vodáků Karlovy vary  

vás zve ředitel akce František Košina

Foto: autor

Jak buDe vypaDat závoD:

V 11 hodin začíná intervalový start 
(po 30 sekundách) pod přehradou v Březové. 
Soutěžící budou projíždět centrem minimálně 
4–5 hodin. Bodovací místa jsou v Březové 
(hlavně u Starého Mlýna) a v lázeňské části 
města jistě zaznamenáte branky pod Mlýnskou 
kolonádou u Lázní III a v cíli mezi třemi jezy 
u Thermalu.

Fotografie pochází z roku 1956, na fotografii je 

k vidění staré vřídlo, které později nahradilo nové. 

v lodi je silvestr Špidla. Je to říčka teplá. Dnes 

je v těchto místech nad řekou tunel, je to u vřídelní 

kolonády. tunely jsou na trase celkem dva. 

Na parkovišti před bývalou mototechnou byl cíl 

závodu. Fotografie jsou z roku 1967. Dnes je místo 

mototechny hotel thermal. Jsou to lodě s gumovým 

potahem, do kterého se dávala dřevěná kostra. 

Franta mluvil o tom, že se tomu říkalo skládačka. 

SC-331421/02

KLEMPÍŘSKÉ  
A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
•  DODÁVKA MATERIÁLU  •  MONTÁŽ OKEN
•  PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE STŘECH

•  MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ  •  MONTÁŽ KROVŮ
Po dohodě, střechy na splátky.

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

SC-330018/06

inzerce

proSíme o pomoc! 
v pátek 9. 8. 2013 odpoledne se v chatařské osadě 

andělská hora (u kostela) ztratila fenka yorkshirského 
teriéra, slyšící na jméno amy (ejminka), cca 30-40 cm 
velká, s malinko delšíma ušima a ustřiženým ocáskem. 

volejte na 777 82 77 87 nebo 774 84 82 74. 
odměna 10 000 kč. Děkujeme všem za pomoc!
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Folklorní festival přiblíží Mexiko, Čínu i Moravu

Letošní, již 18. ročník Karlovarského folklor-
ního festivalu proběhne od 2. do 8. září. 
Dramaturgie nabídne divákům vystoupení 

prakticky z celého světa, od Číny nebo Indonésie 
přes Venezuelu po Srbsko, Slovensko a Moravu. 
Tu bude zastupovat soubor Světlovan, který 
tančí i proslulý verbuňk, tedy tanec zařazený 
na Seznam nemateriálního dědictví UNESCO. 
Mezi domácími účastníky budou letos dominovat 
představitelé západočeského folkloru.
„zahraniční soubory můžete vidět například 
v pátek 6. září od půl osmé večer v městském 
divadle v programu Svět tančí, případně v neděli 
na Mezinárodním folklorním odpoledni v amfiteá-

tru v Lokti od 14:30,“ zve za pořadatele Anna Ku-
čerová. Mezitím, v sobotu, proběhne v Thermalu 
od půl osmé večer galaprogram.
Festival má však pro zájemce připravenou i celou 
řadu vzdělávacích a doprovodných programů. 
„Karlovarský folklorní festival chce nejen bavit, 
ale také vzdělávat a předvádět věci skoro 
zapomenuté, jako jsou zvyky, řemesla, hudba, 
tanec, kroje. Stále větší popularitu si na festivalu 
získávají pořady, které nenabízejí strhující taneč-
ní podívanou, ale zato jsou skutečným návratem 
ke kořenům lidové kultury, jejich obsah je prostý, 
opravdový a ryzí,“ vysvětluje dramaturgyně celé 
akce Eva Hanková. 

Více se tak s folklorem seznámí například žáci 
základních a středních škol prostřednictvím 
pátečního dopoledního pořadu Svět tančí či ná-
vštěvníci Dostaveníčka s historií v Becherově vile 
nebo zájemci o kulturu národnostních menšin 
žijících v České republice. 
Chybět samozřejmě nebude ani tradiční Jarmark 
lidových řemesel či Slavnostní krojovaný průvod 
městem.
I letos má festival význam pro celý region, 
protože se folklorní soubory představí také 
v Mariánských Lázních, Františkových Lázních, 
Jáchymově, Ostrově a Horním Slavkově.
Jan havelka

inzerce

SC-331473/01
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Program 18. Karlovarského folklorního festivalu
pondělí 2. 9. 2013
15.00 hod.
Karlovy vary – mlýnská kolonáda
Vystoupení zahraničního souboru v rámci 
Karlovarského kulturního léta

středa 4. 9. 2013
10.00 hod.
Karlovy vary – prostranství před Lh thermal 
a hlavní poštou
zahájení Jarmarku lidových řemesel

17.00 hod.
mariánské Lázně – hlavní kolonáda
Vystoupení zahraničního souboru v rámci 
Karlovarského kulturního léta

19.30 hod.
horní slavkov – městské kulturní středisko
Vystoupení zahraničních souborů ve městech 
Karlovarského kraje

Čtvrtek 5. 9. 2013
10.00 hod.
Karlovy vary – prostranství před Lh thermal
Umělečtí kováři na Jarmarku lidových řemesel

11.00 hod.
mariánské Lázně – hlavní kolonáda
Vystoupení zahraničních souborů ve městech 
Karlovarského kraje

15.00 hod.
ostrov – prostranství před Domem kultury
ROzTANČENÝ OSTROV – vystoupení zahraničních 
souborů

19.30 hod.
Františkovy Lázně – Divadlo b. Němcové
Vystoupení zahraničních souborů ve městech 
Karlovarského kraje

19.30 hod.
Jáchymov – Lh radium palace
FESTIVALOVÝ PŘEDVEČER – vystoupení zahranič-
ních souborů

pátek 6. 9. 2013
9.00 hod. 
Karlovarské městské divadlo
SVěT TANČí – pořad pro žáky zŠ a SŠ

11.00 hod. 
Karlovarské městské divadlo
SVěT TANČí – pořad pro žáky zŠ a SŠ

16.00 hod.
prostranství před Lh thermal
SLAVNOSTNí zAHáJENí KFF – oficiální zahájení 
18. KFF s tanečním vystoupením souborů 

22.00 hod.
Lázeňská léčebna mánes, Křižíkova 13
FOLKLORPáRTy – večerní setkání návštěvníků 
a účastníků festivalu za doprovodu lidových muzik 
hrajících k tanci

sobota 7. 9. 2013 
(všechny uvedené pořady jsou v K. varech)
10.00 hod.
scéna u Lh thermal
ŽIJí S NáMI – pořad národnostních menšin 
z Vietnamu, Indonésie a Číny

14.00 hod.
Lh thermal – Kongresový sál
SLOVENSKá VESELICE – pořad Obce Slováků 
Karlovy Vary (vstup pouze s pozvánkou)

14.00 hod. 
interaktivní galerie becherova vila
DOSTAVENíČKO S HISTORIí – vystoupení lidových 
muzik doprovázené poutavým slovem historika 
PhDr. Stanislava Burachoviče 

14.00 hod.
prostranství před Lh thermal
záBAVA NA JARMARKU – výuka tanců lidových 
tanců pro veřejnost

15.00 hod.
prostranství před hl. poštou
POŘAD NáRODNOSTNíCH MENŠIN 

16.00 hod. 
trasa od vřídelní kolonády k hl. poště
SLAVNOSTNí KROJOVANÝ PRůVOD MěSTEM – 
průvod krojovaných účastníků

18.00 hod. 
Lh thermal – salonek
SETKáNí U ČíŠE VíNA – setkání účastníků festiva-
lu se zástupci města a kraje  
(vstup pouze s pozvánkou)

Neděle 8. 9. 2013
9.30 hod.
tržní kolonáda
SNíDANě U PRAMENů – jedinečná možnost 
posnídat s účinkujícími 17. KFF

10.30 hod.
Lázeňské kolonády
zPíVáNí U PRAMENů – kolonádní koncerty

10.30 hod.
prostranství před Lh thermal
POŘAD NáRODNOSTNíCH MENŠIN 

14.00 hod.
restaurant poštovní dvůr
TANEČNí VESELICE V POŠTOVNíM DVOŘE – 
vystoupení doplněné jedinečnou možností zatančit 
si se soubory

Další pořady v průběhu trvání 18. KFF
pondělí – neděle
becherplatz
FOLKLORNí OCHUTNáVKA NA BECHERPLATzU – 
krátké folklorní ochutnávky  
(začátek vždy v 18.00 hod.)

středa – neděle 
prostranství před Lh thermal a hlavní poštou
JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL

pátek – neděle 
prostranství před gh pupp
PORCELáNOVÉ SLAVNOSTI

sobota – neděle 
tržní kolonáda, mlýnská kolonáda
TANČíME LIDEM PRO RADOST –  
kolonádní koncerty
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galerie & snooker kafé Koule 
Libušina 14, Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694
snooker-galerie-koule.snadno.eu

otevřeno pro všechny příznivce:
pondělí – pátek: 14–22 hodin, sobota a neděle: 10–22 hodin  
Pravidelný trénink se koná každou neděli od 13 do 15 hodin. 

Sportovní Klub Snooker Koule spolu s Českomoravským bili-
árovým svazem koná v našem klubu nyní nábor nadšených 
sportovně založených mladých hráčů a hráček ve věku 
12–25 let s výbornými výhodami od klubu a s perspektivou 
závodní reprezentace Karlových Varů v Českomoravské 
snooker lize. 

bližší info: p. Psohlavec, tel.: 739 154 389.

Billiard Golf KluB imPeriál

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

Každé pondělí od 8:30 hod. – JÓga (nutno se nahlásit)
v Centru klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary

Každé úterý od 18:30 hod. – JÓga 
v tělocvičně zŠ Svahová 24-26, Karlovy Vary

Každou středu od 8:30 hod. – JÓga (nutno se nahlásit)
v Centru klasické jógy, Bělehradská 965/1, Karlovy Vary

Každý čtvrtek od 18:30 hod. – JÓga
v tělocvičně zŠ Svahová 24-26, Karlovy Vary

Každou neděli od 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, tel.: 604 522 122 
e-mail: veronicaprodis@gmail.com
Facebook – Jóga Shanti

Kurzy jógy pro veřejnost: 
Každé pondělí: 
18:30–20:00 zŠ Svahová 24
Každý pátek: 
18:30–20:00 zŠ Svahová 24

Jógacentrum Karlovy vary
Chebská 56a, 360 06 Karlovy Vary
Tel.: 732 606474, www.joga.cz

Pravidelná cvičení podle systému Jóga v denním životě 
1. lekce zDarma

pondělí 18:00 hod.,
Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí
Úterý 17:30 hod.,
Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí

Úterý 19:00 hod.,
zŠ Dalovice – začátečníci a mírně pokročilí

středa 18:00 hod.,
zŠ Nejdek (na náměstí) - začátečníci a mírně pokročilí

Čtvrtek 19:15 hod.,
Mateřské centrum Drahovice - začátečníci, mírně pokročilí 
a pokročilí.

jóGa

taneční studio Fontána – tsF
manželů prudíkových
zŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25,
K. Vary – malá a velká tělocvična
Alena Prudíková, tel.: 603 920 102
Veronica Pródis, tel.: 604 522 122
Facebook – Taneční studio Fontána

taneční a pohybové kurzy na zŠ Dukelských hrdinů
pondělí: 15:30–18:15 hodin
středa:  15:30–18:30 hodin
pátek:  16:00–18:30 hodin

soboty, neděle:  
Workshop argentinské tango a kontaktní improvizace.

D-team
v zrcadlovém sále SOA Podnikatel 
Nám. Václava Řezáče, 
Karlovy Vary – Dolní Drahovice 
www.d-team.cz, tel.: 725357287

tréninky:
pondělí:  18:00–20:00 hodin
pátek:  16:00–20:00 hodin

tanec

Volnočasový areál Rolava
Třeboňská ulice, Karlovy Vary

Denně: 
otvírací doba  6:00–22:00 hodin 
provozní doba  7:00–20:00 hodin
půjčovna    9:00–21:00 hodin
plavčík     10:00–19:00 hodin

VolnoČaSoVÉ aKtiVitY

sportovní lezení crux
T. g. Masaryka 623/12, tel.: 725 727 395
www.stenacrux.cz  
Facebook: Crux lezecká stěna  
v Karlových Varech
e-mail: kakibara@seznam.cz; 

Lezení pro veřejnost každý den:
pondělí – čtvrtek:  16–22 hod.
pátek – neděle:  16–20 hod.

SPortoVní lezení

Česká fotbalová liga – domácí utkání: 
29. 9.   NE 
Karlovy Vary – TJ Štěchovice
Hřiště Dvory

20. 10.   NE 
Karlovy Vary – SK Roudnice nad Labem
Hřiště Dvory

3.11.   NE
Karlovy Vary – FK Admira Praha
Hřiště Dvory 

17. 11.   NE 
Karlovy Vary – SK zápy
Hřiště Drahovice 

fotBal

www.hokejkv.cz

pŘípravNÉ zápasy a tÝmu: 
6. 9.   Pá  18:00 
Karlovy Vary – Kladno

extraLiga – Domácí zápasy:
13. 9.   Pá  18:00
Karlovy Vary – Chomutov

20. 9.   Pá  18:00 
Karlovy Vary – Mountfield HK

24. 9.   ÚT  18:00
Karlovy Vary – Sparta 

29. 9.   NE  15:30
Karlovy Vary – Liberec 

4. 10.   Pá  18:00
Karlovy Vary – Litvínov

6. 10.   NE  15:30 
Karlovy Vary – Kladno

13. 10.   NE  15:30
Karlovy Vary – Slavia 

hoKej

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

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

GYmnaStiKa

28. 9.  14:00 svatováclavská zimní královna

doStihY

SportuJete? napište nám o tom

zajímáte se o nějaký netradiční sport v Karlových varech a chcete ho zviditelnit? Jste členy klubu nebo vedete sportovní kroužek? 

Pak je tu příležitost právě pro vás. Nabízíme vám možnost podílet se na tvorbě časopisu Karlovarské radniční listy. Naše redakce je otevřená vašim podnětům 
a informacím o sportovních aktivitách. Pokud máte nějaký zajímavý námět, pošlete nám ho nejlépe i s fotografií na e-mailovou adresu karlovyvary@cesky-
domov.cz. Rádi budeme o úspěších vašeho klubu či kroužku informovat na stránkách našeho časopisu. Pozvánky na vaše zajímavé akce pak můžeme zařadit 
do sportovního servisu.
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Divadelní nám. 21, Karlovy Vary 
Tel.: 353 225 537; www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

1. 9. Ne 15:00 ondřej sekora: Ferda mravenec
Pohádku plnou dobrodružství slavného hrdiny s puntíkovaným 
šátkem a jeho přátel z knížek Ondřeje Sekory, s písničkami 
Jana Turka a choreografií Lenky Lavičkové hraje, zpívá a tančí 
celé Docela velké divadlo. Režie: Jurij galin

3. 9 Út 19:30 axel hellstenius, petter Næss:  
chvála bláznovství... 
Podle novely Ingvara Ambjørnsena pro divadlo adaptovali Axel 
Hellstenius a Petter Næss. Hra Chvála bláznovství s podtitulem 
Elling a Kjell vypráví  o autistické dvojici, která je po úspěšné 
léčbě propuštěna z ústavu do chráněného bydlení. Musí se 
aktivně zapojit do vnějšího světa, jinak jí hrozí návrat zpět 
do psychiatrické léčebny. Pro autismem postižené jedince je 
nejtěžší vystoupit ze zavedených vzorečků chování a vztahů, 
na které si už v ústavu zvykli. z toho vychází nejen řada 
komických situací, ale také ponaučení: chceme-li řešit své 
problémy, musíme být aktivní, potom nám naše okolí určitě dá 
šanci. Hrají: Tomáš Petřík, Michal Malátný, Karel Beseda, Leny 
Lang, Magdalena Hniličková, Linda Kotisová. Na violoncello 
hrají Hana Janoušková nebo Natallia Rothbauerová nebo Eva 
Kumperová.

5. 9. Čt 19:30 Willy russell: shirley valentine
Divadlo Rokoko a Agentura FDA. One woman show Simony 
Stašové. Shirley Valentine je jméno dívky, kterou ta současná, 
čtyřicetiletá matka rodiny a manželka počestného občana, už 
dávno není. Přesto, že se musí starat hlavně o to, aby život její 
rodiny žijící v Liverpoolu běžel ve vyježděných kolejích, sny 
a touhy té dívky, kterou kdysi byla, v ní zůstávají. Snad proto 
podlehne návrhu své kamarádky a udělá něco, co se od ní ne-
očekává - odjede na dovolenou do míst, kde se pěstuje vinná 
réva, do Řecka. A tam začíná nový život, nové dobrodružství, 
všechno to, co už považovala za ztracené. Nenechte si ujít 
jedinečnou One woman show, která na Broadwayi během 
devíti měsíců dosáhla 324 repríz. Hra získala řadu ocenění, 
například Cenu Laurence Oliviera za nejlepší komedii a cenu 
TONy za nejlepší hru. V titulní roli Simona Stašová. Režie: 
zdeněk Kaloč. 

6. 9. pá 19:30 18. Karlovarský folklorní festival  
– svět tančí
Po roce se na scéně Karlovarského městského divadla opět 
objeví exotika v podání těch nejlepších zahraničních účastníků 
18. Karlovarského folklorního festivalu! Jedinečné taneční 
představení, na kterém se představí nejlepší zahraniční sou-
bory 18. Karlovarského folklorního festivalu. Ideální příležitost 
vychutnat si pohled na všechny exotické účastníky jednoho 
z nejvýznamnějších folklorních svátků v České republice 
během unikátního slavnostního večera. Nechte k sobě 
přitančit svět! Představení se koná v rámci 18. Karlovar-
ského folklorního festivalu  (3.–8. září 2013). Více informací 
na www.KFFestival.cz.

8. 9. Ne 15:00 Květa Kuršová: velryba Lízinka
Divadlo Krapet. Všichni jste se alespoň jednou v životě zatou-
lali. Takže asi tušíte, jaké to je, ocitnout se v cizím prostředí 
a mezi cizími bytostmi. No a tak si možná dovedete představit, 
jak se musí cítit hrdinka naší pohádky velryba Lízinka, která 
se k nám do českých řek zatoulala až ze Severního moře. Jako 
vy jste asi hledali spřízněnou dušičku, tak i ona marně hledá 
pomoc a kamaráda mezi rybami. Až potká u břehu stejně 
nešťastného osamoceného kluka malého rybáře Tomáše. 
A protože jejich kamarádství je opravdové, dokážou spolu 
překonat nástrahy pana Volejníčka, který chce Lízinku jen 
pro sebe a uvězní ji na své plovárně. Hrají: Ondřej Pšenička/
Jiří Kohout, Michaela Sajlerová, Patrik Vojtíšek/Libor Jeník, 
zdeněk Tomeš
Hudba a texty písní: Marek Eben Režie: zdeněk Tomeš

9. 9. po 19:30 Karel svoboda, zdeněk podskalský,  
Jiří Štaidl: Noc na Karlštejně
Historická látka podle stejnojmenného filmu na motivy hry 
Jaroslava Vrchlického v muzikálovém zpracování legendárního 
Karla Svobody, kde se opět můžeme těšit v titulních rolích na 
některé populární, mediálně známé osobnosti. Hudba: Karel 
Svoboda. Režie: Martin Novotný.

10. 9. Út 19:30 John godber: vyhazovači
Představení (nejen) pro mladé... Neuvěřitelně vtipný 
a nesmírně lidský příběh, především pro mladší publikum, 
se točí kolem disco klubu Cinders. Komická paleta lidských 
charakterů, z nichž ovšem každý nabízí svůj osobitý příběh. 
Energií sršící hudební komedii dominuje skvělá hudba a písně 
Ondřeje Brzobohatého. Hrají: Ondřej Brzobohatý, Ernesto 
Čekan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner. Režie: Marián Kleis.

11. 9. st 19:30 big band: glenn miller story 
Big Band byl založen v roce 1986. základním repertoárem Big 
Bandu jsou skladby ze zlaté éry swingu. glenn Miller, Duke 
Ellington, Count Basie, Benny goodman, george gershwin aj. 
patří k mistrům swingové hudby. Jejich skladby uslyšíte na 
koncertech Big Bandu Karlovy Vary a jeho sólistů pod vedením 
trombonisty zdeňka Kráma. Sólo zpěv: Miroslava Lendělová.

15. 9. Ne 15:00 tomáš pěkný: havrane z kamene…
Pohádka napsaná na motivy slavné Malé čarodějnice. Hrajeme 
pro děti a dospělé, kteří nepřestali být dětmi – tedy pro děti 
od 8 do 98 let. Příběh vypráví o krásně tajemné přírodě, 
plné kouzel, naděje i zmaru. O nebezpečných, ale hodných 
čarodějnicích, které ty neprostupné lesy obývají. A o malé 
čarodějnické učednici, která už nechce být sama a která 
má na čarodějnici příliš měkké srdce... Pod knutou režiséra 
Jiřího Seydlera hrají Tereza Pachtová, Magdaléna Hniličková, 
Lucie Domesová, Alexandra Ptáčková, Naďa Pajanková, 
Klára Hajdinová, Karel Beseda a Petr Richter. Hudbu složil Jiří 
Šlupka Svěrák, výpravu navrhl Tomáš Volkmer, o dramaturgii 
pečovala Petra Kohutová.

16. 9. po 19:30 Noel coward: Líbánky aneb 
Láska ať jde k čertu 
Divadelní hra Líbánky aneb Láska ať jde k čertu patří 
k nejúspěšnějším komediím Noela Cowarda. Dvojice bývalých 
manželů se po letech setkává v drahém francouzském hotelu, 
kam oba přijeli trávit líbánky se svými novými a mladšími 
partnery. Následuje to, co by oba bývalé manžele Elyota 
a Amandu ani ve snu nenapadlo: opět se do sebe zamilují. 
Hrají: Jiří Langmajer, Ivana Jirešová/Klára Issová, Michal 
Slaný, Kristýna Frejová/Jitka Čvančarová/Martina Preissová-
-Válková. Režie: Petr Hruška

17. 9. Út 19:30 henry meyerson: Fígl
Příběh baviče, který se náhle ocitne ve složité soukromé 
i profesní situaci. Americká tragikomedie. Hrají Alena Vránová, 
Václav Postránecký a Marta Vančurová. Režie Ladislav 
Smoček.

19. 9. Čt 19:30 oskar Nedbal: polská krev
Polská krev nejen patří mezi nejslavnější a nejhranější tituly 
svého žánru, ale je také svým rodokmenem vcelku typickým 
dílem stříbrného období vídeňské operety, v němž se obráží 
tehdejší kosmopolitní ráz kulturního ovzduší střední Evropy. 
Ingredience tohoto díla jsou: ruská předloha, rakouské libreto, 
polské prostředí, česká hudba = vídeňská opereta. Tato ope-
reta bývá označována často za nejlepší dílo Oskara Nedbala a 
je druhou z jeho šesti operet. Režie: Jan Ježek

22. 9. Ne 15:00 Dáda patrasová: miniDisco show
Minidisco show je hodinový program plný známých tanečních 
melodií, které Dáda přezpívala pro děti. Děti si mohou s Dádou 
zatancovat přímo na jevišti a tím získají pro ně neopakovatelný 
zážitek. Dádiny disko písničky určitě všichni dobře znáte z ta-
nečních DVD, a děti si tedy mohou to, co se naučily, vyzkoušet 
přímo na jevišti.

24. 9. Út 19:30 galakoncert operetních melodií
Festivalový orchestr Petra Macka je soukromý orchestr slo-
žený z předních profesionálních umělců ze severních Čech a 
Prahy s cílem obohatit domácí hudební život a propagovat také 
české hudební umění v zahraničí. Orchestr hraje nejslavnější 
operetní melodie a evergreeny ze slavných operet F. Lehára, 
J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dalších. Sólisté: Venuše 
Dvořáková, sólistka opery DJKT Plzeň, Roman Krebs - tenor, 
sólista opery DJKT Plzeň, Petr Matuszek - bas, sólista opery 
Severočeského divadla opery a baletu

26. 9. st 19:30 p. markov, m. macourek, v. vorlíček: 
Jak utopit dr. mráčka
Ve vlhkém pražském domě na břehu Vltavy žije posledních 
sedm českých vodníků... Víc asi není třeba představovat, 
zápletka bláznivé komedie je dobře známá. Jak si s filmovými 
triky, kdy se vodníci mění v ryby a obráceně, poradíme v diva-
dle? Přijďte se podívat!
Hrají: Pavla Janiššová, Petr Vydarený, Pavel Marek, Jarmila 
Šimčíková, Klára Štěpánková, Eva Navrátilová, Jindřich Ko-
tula, Jindřich Skopec, Tomáš Kolomazník, David Beneš, Petr 
Batěk, Vladimíra Vítová, Radmila Urbanová, Diana Toniková, 
Kamil Prachař, Jan Svoboda. Režie: Šimon Dominik

29. 9. so 14:00, 16:30 Denisa Kirschnerová: 
hurvínkova Nebesíčka
Jak se přihodilo, že se Hurvínek s Máničkou setkali se 
svérázným znalcem zvířat doktorem Kytlem, s jeho kocourem 
Petrklíčem a hubatou kavkou Francim? To vám prozradíme 
v našem novém představení. Hurvínek, Mánička a jejich chlu-
patý kamarád Žeryk se totiž ocitnou v podivuhodném domě 
zvaném Nebesíčka, který se tu a tam zjevuje na Malé Straně! 
Režie, scéna a loutky: Miki Kirschner

30. 9. Ne 19:30 petr iljič Čajkovskij: Labutí jezero
Mistrovské dílo, posvěcené geniální hudbou Petra Iljiče Čaj-
kovského. Labutí jezero patří k nejslavnějším a nejznámějším 
klasickým baletním titulům a je součástí repertoáru všech 
světových scén. Severská legenda o dívce Odettě proměněné 
v labuť inspirovala P. I. Čajkovského k napsání lyrické me-
lodické hudby, která se stala vzorovou ukázkou vrcholného 
hudebního romantismu a svou nesmrtelnost získala také díky 
původním dochovaným choreografickým pasážím Mariuse 
Petipy a Lva Ivanova. V roli Odetty - Odilie a Prince vystoupí 
sólisté baletu Margarita Pleškova a Vladimír gončarov. 
Účinkují: sólisté, balet a orchestr Severočeského divadla Ústí 
nad Labem. Choreografie: Lev Ivanov, Marius Petipa, Vladimír 
Nečas. Dirigent: Tvrtko Karlovič/Milan Kaňák. Režie: Vladimír 
Nečas

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

55. ročník festivalu Dvořákův karlovarský podzim 
14. 9. so 19:30 slavnostní zahajovací koncert 
Antonín Dvořák: Slavnostní pochod, Koncert pro housle 
a orchestr, Symfonie č. 9 z Nového světa. Housle: Ivan Ženatý. 
Dirigent: Vladimír Válek.

18. 9. st 19:30 symfonický koncert – Lázně iii
Antonín Dvořák: Můj domov – předehra, Moravské dvojzpěvy. 
zdeněk Fibich: V podvečer, selanka pro orchestr. Josef 
Suk: Fantastické scherzo. Soprán Michaela Katráková, 
mezzosoprán Dana Šťastná. Dirigent Miloš Formáček.

22. 9. Ne 19:30 symfonický koncert – Lázně iii 
Richard Wagner, Siegfriedova Idyla, Tristan a Isolda – 
předehra a Smrt lásky, Mistři pěvci norimberští – předehra. 
giacomo Puccini: Manon Lescaut (výběr). Soprán Cordula 
Albrecht, tenor Juan Carlos Falcon. Dirigent: Hendrik 
Hochschild. Kolonádní koncerty na Mlýnské kolonádě - 
podrobný program na www.kso.cz

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 – t. g. masaryka 53
Po – pá 8:00–18:00; so – ne 10:00–17:00 
tel: 355 321 171

Další předprodejní místa Městského rezervačního systému - 
více na vstupenky.karlovyvary.cz

Slovenská 2003, Karlovy Vary
Tel. 777 727 872, 777 727 873.
•	Prodej vstupenek na filmová představení na místě,  

pokladna otevřena od 21:00 hod.
•	Po skončení představení jsou přistaveny autobusy MHD
•	Krytá tribuna pro 500 diváků, stánek s občerstvením

6. 9. pá 19:00 
alkehol, Špejbl's helprs, debill heads, harlej
Koncert pořádaný v rámci Léta s Božkovem Speciál 2013.

7. 9. so 19:00 
citron, miloš Dodo Doležal, Karamel, Whitesnake revival
Hudební koncert pořádaný v rámci Léta s Božkovem Speciál 
2013.

před Tržnicí ve Varšavské/Horově ulici

začátek vždy od 11:00 hodin

termíny:  20. září
   18. října
   15. listopadu
   13. prosince 

Kmd karlovarské městské divadlo

KSo karlovarský symfonický orchestr

letní Kino KarloVY VarY

farmářSKÉ trhY
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nám. Republiky 1, Karlovy Vary
Tel.: 774 232 047; www.pro.tebe.cz

Do 28. 9. Čerstvé a naše!
I všední věc, jakou je květináč, se spolu s rostlinami může stát 
funkční ozdobou domova nebo veřejného prostoru. Na výstavě 
budete mít možnost posoudit, jestli nápadité květináče rost-
linám svědčí, a nahlédnout do výrobních tajů jejich výroby. 
V rámci výstavy se chystá založení komunitní zahrádky na stře-
še galerie, do které může rostlinkou přispět každý kolemjdoucí. 
Výstavě budou přizpůsobeny i tradiční dílny, v kterých si tento-
krát můžete vydesignovat ze živých rostlin, květináčů a všeho 
dalšího potřebného ozdobu pro svou domácnost nebo balkon. 

goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel.: 353 224 387; www.galeriekvary.cz
•	Vždy první středu v měsíci vstup zdarma do všech poboček 

galerie umění.

5. 9.–10. 11. hana Wichterlová – sochy
Průřez tvorbou Hany Wichterlové (1903–1990), jedné z nej-
významnějších představitelek českého moderního sochařství 
meziválečné avantgardy.

19. 9.–10. 11. vojtěch hynais (1854–1925)  
Významného malíře – představitele generace Národního di-
vadla – přiblíží reprezentativní soubor obrazů z bohaté sbírky 
Národní galerie v Praze.

19. 9.–31. 12. 60 děl – 60 let galerie umění Karlovy vary
Výstava k šedesátému výročí založení galerie bude prezento-
vat šedesát chef-d‘oeuvrů z bohatých sbírkových fondů galerie 
a také výběr dokumentačních materiálů (plakátů, pozvánek, 
katalogů, fotografií) z obsáhlého galerijního archivu.

zámecký park, 363 01 Ostrov nad Ohří
Tel.: 353 842 883, 737 072 522,  
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz 
•	Otevírací doba: úterý – neděle 10–17 hodin;  

otevřeno sezonně: duben – září

Do 29. 9. 
michael rittstein – galaktické manšestráky
Profesor pražské akademie Michael Rittstein (*1949) je výraz-
nou osobností groteskně zaměřené expresivní malby. 

29. 8.–29. 9 
milan Ďuriš – barva světla / světelná instalace
V základě světelné instalace plzeňského výtvarníka Milana 
Ďuriše (1958) leží jeho dlouholeté okouzlení krajinou, které vy-
jadřuje prostřednictvím geometrizovaných prvků a světelných 
kvalit barev.

29. 8.–29. 9. 
zlatý věk – výstava ze sbírkových fondů galerie 
V roce 2011 oslavila galerie padesátileté jubileum svého trvání 
v letohrádku. K významnému výročí byla ve dvou výstavách 
1/50 a 2/50 prezentována nejlepší grafická díla ze sbírek.  
Třetí díl je pokračováním tohoto záměru a bude plný grafické-
ho překvapení.

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 606 928 844
•	Otevírací doba: úterý – neděle 10:00–17:00
•	Dílny je nutno rezervovat na tel. č. 734 788 029  

nebo na vargová@galeriekvary.cz

12. 9–20. 10. ona b. – skandál ve vile
Výstava originálních instalací, fotografií a obrazů rakouské 
výtvarnice s českými kořeny. Mezinárodně známá umělkyně 
vystavovala v řadě evropských a amerických galerií, ale 
i např. v Turecku, odkud pochází cyklus Türkish delight, který 
je základním motivem karlovarské výstavy.  
Autor výstavy: Jan Samec.

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

Do 27. 9. výstava karlovarského výtvarníka michala Špory 
(plastiky, porcelán)
1. p. Městské knihovny – půjčovna

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

výstavy
3. 9. - 29. 10. iLustrace
Výstava ilustrací Václava Hakla – kavárna.

12. 9. Čt KNiha JaKo obJeKt
Umělecká knižní vazba v dílech Jana a Jarmily Sobotových – 
sál Dvory. Vstupné 40 Kč.

19. 9. Čt KvěteN bez ŠeŘíKŮ
Konec 2. světové války na Sokolovsku včetně promítání 
dobových fotografií – sál Dvory. Lektor: Vladimír Bružeňák. 
Vstupné 40 Kč

pobočka Lidická
11. 9. st 18:18 a JiNaK vám Nic Nechybí?
Pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů. Tentokrát 
z knihy Romaina garyho Příslib úsvitu, čte Petra Kohoutová.

18. 9. st 18:18 a JiNaK vám Nic Nechybí?
Tentokrát z knihy Jana Koubka Matky, čtou Hanka Franková 
a Petr Richter.

25. 9. st 18:18 a JiNaK vám Nic Nechybí?
Tentokrát z knihy Ladislava Fukse Variace pro temnou strunu, 
čte Táňa Pačísková.

herní a-klub Dvory:
5., 12., 19., 26. 9. Čt 15:00 herNí KLub
pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských 
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní 
věková hranice není stanovena.

14. 9. so 11:00 herNí sobota
celodenní program pro zájemce o hraní strategických, logic-
kých a společenských deskových her.

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

4. 9.–27. 10. zdeněk burian: Na vlně dobrodružství 
Výstava představuje ojedinělou kolekci kvašů a prvorepubli-
kových olejových obálek malíře a ilustrátora zdeňka Buriana. 
Unikátní techniku černobílého kvaše dovedl Burian k naprosté 
dokonalosti. Kolekce téměř sto padesáti prací nabízí pestrou 
paletu dobrodružných žánrů napříč kontinenty. Mezi nejob-
líbenější Burianovy spisovatele patřili klasikové žánru Karel 
May, Jack London, Jules Verne, Arthur Ransome a Enrique 
Stanko Vráz. Legendární literární postavy – Old Shatterhanda, 
Vinnetoua, Sama Hawkinse, Hraběte Monte Christa, kapitána 
Nema, psa Jerryho a další – mohou diváci díky této výstavě 
vidět pohromadě vůbec poprvé. Vernisáž 4. září v 17 hodin.

25. 9. st 17:00 islámské umění – přednáška 
Daniel Křížek z Katedry blízkovýchodních studií Filozofické 
fakulty zUČ Plzeň naváže na svou dřívější přednášku a přiblíží 
tradici raně novověkého islámského umění od kaligrafie, 
která hraje v islámském umění důležitou roli, přes miniatury, 
keramiku a další oblasti. 

stálé expozice: 
historie a příroda Karlovarska – 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, slavní karlovarští lékaři a ná-
vštěvníci. Středověké a barokní plastiky, část Jáchymovské 
renesanční knihovny, dějiny a rozvoj lázeňství, karlovarská 
řemesla, produkce karlovarských porcelánek a sklárny Moser. 
Vstup 60 Kč, děti 30 Kč. 

Náměstí Karla IV. 238, 362 21 Nejdek
Tel. 736 650 047, www.kvmuz.cz, sekretariat@kvmuz.cz
Otevřeno st – ne 8:30–12:00, 13:00–16:30 hodin

7. 9. 2013 Út 17:00 
sluneční soustava, jak ji neznáme, aneb proč je v noci 
tma a kdy bude „další“ konec světa? – přednáška
zdeněk Tarant z Astronomické společnosti a Hvězdárny Most 
představí poslední zajímavosti z výzkumu vesmíru a vysvětlí, 
proč toho stále víme tak málo. Dále přiblíží zásadní změny 
představ astronomů na budoucnost vesmíru a jeho obsah.

28. 9. 2013 so 17:00 
tajemné pověsti našeho kraje – přednáška
geolog a patriot Krušných hor Petr Rojík přiblíží známé pověsti 
z Krušných hor a Podkrušnohoří očima geologa. Vyprávěním 
a množstvím obrazového materiálu uvede návštěvníky do 
světa sopek, zemětřesení, minerálních pramenů, mofet, jezer, 
rašelinišť, rudných žil a dolů. A ukáže, že moderní věda musí 
dát často za pravdu příslovečnému zrnku pravdy, které se 
ukrývá pod romantickým hávem pověstí. 
 
stálá expozice: 
Jáchymov v zrcadle času 
Dějiny města, geologie a mineralogie Krušných hor, archeolo-
gické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16. století, 
velkoplošný pohyblivý model dolu, numizmatika a mincovnic-
tví. Unikátní knihovna jáchymovské latinské školy z 16. století, 
epitafní obrazy, krušnohorský národopis. Tábory politických 
vězňů při jáchymovských uranových dolech. Historie jáchy-
movského radonového lázeňství a dobová lékařská ordinace, 
jáchymovské demolice. Vstup 60 Kč, děti 30 Kč.

Náměstí Karla IV. 238, 362 21 Nejdek, 
tel. 736 650 047, e-mail: sekretariat@kvmuz.cz

6. 6.–15. 9. Loutky z depozitáře muzea cheb
Výstava představuje historické loutky a rodinná loutková 
divadla z bohatých sbírkových fondů chebského muzea. Ná-
vštěvníky seznamuje s historií loutkového divadla v Čechách 
od 18. století až po současnost. Důraz je kladen na západo-
českou loutkovou scénu, která má dlouholetou tradici.

19. 9.–27. 10. rudné hornictví na Nejdecku
Výstava návštěvníky seznámí s bohatou a slavnou historií 
nejdecké části Krušných hor, která je po většinu svého trvání 
těsně spjata s horníky a nalezišti rud cínu a dalších kovů. 
Vernisáž 19. září v 17 hodin.

stálá expozice: 
Národopisná sbírka z Nejdecka a Krušnohoří
Dějiny města, sbírky lidového umění, keramika, výrobky 
z cínu, podmalby na skle, malovaný nábytek. Vstup 30 Kč, děti 
15 Kč zahrnuje výstavu i stálou expozici.

Bezručova 127, 362 37 Horní Blatná, tel. 353 892 000,  
775 971 322, www.kvmuz.cz, sekretariat@kvmuz.cz
Otevřeno st – pá 13:00–16:00, so – ne 10:00–16:00 hodin

stálá expozice: těžba cínu v západním Krušnohoří
Dějiny těžby a zpracování cínové rudy v západním Krušnohoří. 
Modely důlní techniky, velkoplošný model Horní Blatné, 
mineralogické sbírky, cínové nádobí. Dějiny Hornoblatenska 
a regionální galerie. Vstup 20, děti 10 Kč.

Velké náměstí 1, 364 52 Žlutice, 
Tel.: 739 204 982, e-mail: sekretariat@kvmuz.cz
Otevírací doba: st–ne 9–12, 13–17 hodin, www.kvmuz.cz 

stálá expozice: Dějiny Žluticka a hrdelní právo v minulosti 
Dějiny města a okolí dokumentované archeologickými nálezy, 
listinami a renesančním Žlutickým kancionálem. Velkoplošný 
model bitvy na vrchu Vladař. Původní věznice s hrdelním prá-
vem útrpným. Historické sklepení muzea a okruh v městských 
podzemních chodbách, lapidárium. Vstup 30 Kč, děti 15 Kč.

mĚStSKá KnihoVna karlovy vary

KrajSKá KnihoVna karlovy vary

muzeum KráloVSKá mincoVna

muzeum nejdeK

muzeum horní Blatná

muzeum KarloVY VarY

muzeum Žlutice

letohrádeK oStroV

interaktivní Galerie becherova vila

Galerie SuPermarKet wc

Galerie umĚní
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PLÁNUJETE VE VARECH REKLAMNÍ 
KAMPAŇ? INZERUJTE 
V KARLOVARSKÝCH RADNIČNÍCH LISTECH!

náklad 26 000 výtisků

další číslo vychází
30. září 

S NÁMI
OSLOVÍTE

CELÉ 
KARLOVY VARY

pro informace o inzerci kontaktujte naše obchodní oddělení:
tel.: 776 431 879, karlovy.vary@ceskydomov.cz nebo tel.: 606 792 475, stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz

–
– distribuce zdarma do poštovních

schránek 
–

Pohledávky
vymáhání, výkup, prodej

Půjčky
proti zástavě nemovitosti

Insolvence
oddlužování, osobní bankrot

Reality, Dražby
výkup, prodej

Tel.: 353 549 137
Mobil: 608 887 988

www.avalfinancial.cz
Dr. Davida Bechera 888/4

360 01 Karlovy Vary

Komplexní služby
pod jednou střechou.

SC-331585/01

SC-331529/01



SC-331423/01

Pobočka komerční banky v karlových varech 
se stěhuje. na Podrobnosti jsme se zePtali
ředitele ing. vlastimila dvořáka.

V posledních týdnech můžeme vidět čilý stavební ruch v ulici
Moskevská vedle Magistrátu města, jak se to týká Komerční
banky?
Ano, v těchto dnech developerská společnost dokončuje výstavbu
nové kancelářské budovy, jejíž část si dlouhodobě pronajme 
Komerční banka a v těchto pronajatých prostorách otevře svou 
novou pobočku.

Kdy k tomu dojde?
K přestěhování ze současného objektu v Bělehradské ulici do 
nového v Moskevské ulici dojde v průběhu září 2013.

Jak se stěhování dotkne klientů?
Vše je připraveno tak, aby se klienta tento přesun nikterak nedotkl.
V pátek ve „staré“ budově obsloužíme poslední klienty v rámci
standardní provozní doby, tj. do 17:00 hod., a po víkendu v pondělí
ráno otevíráme opět ve standardním čase, tj. od 8:30 hod., ale již
v nových prostorách v Moskevské ulici. Přesný zářijový termín
přemístění klientům včas oznámíme.

Co přinesou nové prostory Vašim klientům?
Samozřejmě, že lepší a modernější obsluhu s vyšším klientským
komfortem, který ve stávající pobočce nejsme schopni technicky
zajistit. Jde zejména o snadný pohyb klientů včetně řešení bez-
bariérových přístupů.
Budeme moci nabízet také služby, které jsme právě z technických
důvodů nabízet nemohli, jako např. osobní bezpečnostní schránky.
V rámci otevření nových prostor připravujeme také benefity pro
naše stávající, ale i nové klienty ve formě cenových bonusů
z hypotečních úvěrů či nově zakládaných účtů.

Děkujeme za odpovědi 
a přejeme hodně úspěchů.

Mateřská školka a centrum little lions
 nabízí pro Vaše děti:

 
plavání, solná jeskyně, angličtina,  příprava 

dětí do školy

Otevřeno od 7 - 20 hodin
 

 
  

Adresa: Alžbětiny lázně, Smetanovy sady 1145/1, 
Karlovy Vary, 36001 

 Informace na:  
www.little-lions.eu.  Tel.: 722465507

SC-331587/01



Soutěž o vstupenky na utkání  
HC Energie − Mountfield HK

Těšíte se na nový ročník Tipsport extraligy? Nabízíme vám možnost vyhrát 3 x 2 vstupenky 
na hokejové utkání mezi Energií Karlovy Vary a Mountfieldem Hradec Králové, které se uskuteční 
v pátek 20. září od 18:00 v KV Areně.
Vstupenky můžete získat, pokud správně odpovíte na níže uvedenou soutěžní otázku:

S jakým číslem na dresu nastupuje k zápasům útočník Martin Zaťovič?

Správnou odpověď najdete na stránkách klubu www.hokejkv.cz.
Odpovědi posílejte do 13. září 2013 e-mailem na adresu:  
marketing@ceskydomov.cz.
Ze správných odpovědí vybereme tři výherce, kteří získají  
po dvou vstupenkách na zápas.

SC-331609
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» Péče o vodovody 
 a kanalizace

» Inspekce a rekonstrukce   
 přípojek

» Laboratorní rozbory
» Projektování a výstavba


Poruchy 

a technické 
problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s.

SC-331586/01

VÁNOČNÍ TOUR 2013
4. prosince v 19:00 hod.

Hotel Thermal  KARLOVY VARY
SC-331440/01

26 000 výtisků zdarma 
do schránek!  
Další číslo vychází 30. září, 
uzávěrka 18. září

Pro detailní kalkulaci, objednávku 
nebo rezervaci kontaktujte naše 
inzertní oddělení:

KarloVarSKÉ  
radniČní liStY 

Tel.: 776 431 879, e-mail:  
karlovy.vary@ceskydomov.cz
Tel.: 606 792 475, e-mail:  
stanislava.provaznikova@cesky-
domov.cz
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· KŘíŽovKa/KoNtaKty

Strážníky Městské policie Karlovy Vary...

Odpovědi posílejte do 8. 9. 2013 na e-mailovou adresu soutěž.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu:
Magistrát města Karlovy Vary, 360 01, Moskevská 21, tiskové odd., a označte SOUTěŽ KRL.
Výherce získá vstupenky na některý z atraktivních koncertů agentury Vlny. 

vyLosováNí soutěŽe: 
Tajenkou srpnové křížovky bylo: „slavný herec Ladislav gerendáš“
ze správných odpovědí jsme vylosovali výherce Marii Novotnou, který získá vstupenku na koncert agentury Vlny. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

odbor sociálních věcí
Bc. Romana Svobodová, DiS.
353 118 554, U Spořitelny 2
r.svobodova@mmkv.cz

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

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

Úřad územního plánování 
a stavební úřad
Ing. Ladislav Vrbický  
353 118 516, U Spořitelny 2
l.vrbicky@mmkv.cz

Karlovy VARY°

Karlovy VARY°

Karlovy VARY°

pozi t iv,  ČB verze a negat iv logotypu

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města

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

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

Úřad územního plánování 
a stavební úřad
Ing. Ladislav Vrbický  
353 118 516, U Spořitelny 2
l.vrbicky@mmkv.cz

SC-331428/02

Ristorante Pizzeria Venezia
Zahradní 60/43, 360 01, Karlovy Vary

Naproti hotelu Thermal. Otevřeno denně: 11.00 - 23.00 hod

Tel: 353 229 721, www.venezia-pizzeria.cz
ROZVOZ PIZZY A JÍDEL DENNĚ: 11.00 - 23.00 hod

NOVÉ TEL. ČÍSLO PRO ROZVOZ: 728 498 683

SC-322230/09

Wattsenglish je unikátní metodika s vlastními 
propracovanými výukovými materiály.  
Lekce vedou přísně školení rodilí mluvčí  
nebo čeští lektoři (akreditace MŠMT).

Nabízíme: 
• kurzy pro děti 3–15 let v jazykovém centru  
 K. Vary, Ostrov, Sokolov 
• kurzy s rodilým mluvčím přímo v MŠ, ZŠ  
 nebo Gymnáziu Ostrov 
• dopolední intenzivní školička Kids Club (8–12 hod.) 
• odpolední kurz Primary Club (2,5 hod.) –  
 zacíleno na zkoušky Cambridge ESOL 
• konverzační či přípravné kurzy na zkoušky pro děti  
 z 2. stupně ZŠ a SŠ
• individuální výuka s rodilým mluvčím nebo českým  
 lektorem, kurzy na míru
• KURZY PRO DOSPĚLÉ “EFEKTIVNĚ” –  
 kombinace rodilého mluvčího a českého lektora
 (kontakt pro dospělé kurzy: j.witney@wattsenglish.com,  
 tel.: 777 325 586)

Přihlášky na:  
www.wattsenglish.com  

tel.: 773 122 000 
k.vary@wattsenglish.com

ANGLIČTINA  
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 
S RODILÝM MLUVČÍM 
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