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č.zakázky: 2013067

cena: 1.190.000 Kč
Přízemní, zděná chata z r.1975, s obytným 
2-podlažním podkrovím o vel. 6+2. Pří-
střešek pro letní posezení. Bazén, hřiště. 
Vytápění  - kotel na TP + krb. Ohřev vody 
- el. bojler. Užitná plocha 180 m2, pozemek 
1161 m2.

REKREK

č.zakázky: 2013091 č.zakázky: 2012011

cena: 1.150.000 Kč Cenu rádi sdělíme při osobním jednání.

Byt v podíl.spoluvlastnictví 2+1 se zaskle-
nou lodžií, ve 2.patře zatepleného, nízko-
podlažního  panel.domu. Dům i byt je po 
rekonstrukci. Klidná lokalita v zeleni. Jižní 
orientace bytu.  57 m2

Dvoupodlažní objekt ve velmi dobrém 
technickém stavu. V přízemí je nebytový 
prostor, byt vel. 2+kk se samostatným 
vstupem + garáž a v 1.patře je prostorný 
dvoupodlažní byt vel. 4+kk se zimní 
zahradou. 

byt RDK.Vary – Horní  Drahovice K.Vary – Stará Role

č.zakázky: 2013087

cena: 8.500 Kč/měs + elektřina
Zrekonstruovaný byt  o vel. 2+1 s mož-
ností pronájmu garáže přímo v domě (za 
1.500 Kč/měs – není podmínkou), v 7. patře 
panel.domu s výtahem. 53 m2.

bytK.Vary – Horní  Drahovice RDK.Vary – Stará RolebytK.Vary - Tuhnice bytK.Vary - Tuhnice

VAŠE MAKLÉŘKY

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

www.loyd.cz

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

č.zakázky: 2013095

cena: 1.700 Kč/m2

Stavební pozemek v lokalitě „U kovárny“, 
z části oplocený. Na pozemku jsou při-
pravené veškeré sítě – plyn, voda, kana-
lizace, elektřina. V okolí jsou postavené 
nové rodinné domky.  887 m2.

pozemekOtovice pozemekOtovice

č.zakázky: 2013076

Cenu rádi sdělíme při osobním jednání.

Prodej unikátního pozemku připraveného na 
výstavbu obytného a komerčního komplexu 
„Royal Residence“ v Karlových Varech u hlavní-
ho silničního tahu K. Vary – Praha. Vydáno plat-
né územní rozhodnutí v souladu s územním 
plánem (území smíšené městské).  16.058 m2

pozemekOlšová Vrata pozemekOlšová Vrata

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
JEDINEČNÉ!

AKČNÍ SLEVA!

č.zakázky: 2013024

cena: 3.490.000 Kč
Zděný dům kolaudovaný v r. 2009, pod-
sklepený s 1 NP a obytným podkrovím. 
Dispozice - 5+1 se dvěma koupelnami. 
V suterénu domu je samostatná garson-
ka. Okouzlující prostředí, výhled na ryb-
ník. Dvougaráž. 

RDDalovice - Sedmidomky RDDalovice - Sedmidomky

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

Lípa

byty 1+kk až 4+kk - výměry od 33 do 121m2

NOVÉ BYTY 

SvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošskáSvatošská
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Náměstek Petr Bursík se 
těší na cestovatelské filmy
• Jak jste na tom s cestováním a cestovatelskými 
filmy? 
Jsem doopravdy rád, že moji generaci už při ces-
tování neomezují politické a ideologické zákazy, 
jak tomu bývalo v minulosti. Přesto si ale nikdo 
z nás asi nemůže splnit všechny své cestovatelské 
sny, a proto je příjemné, že procestovat celý svět 
můžete alespoň díky filmům s cestovatelskou 
tématikou. Myšlenka věnovat jim vlastní filmový 
festival je skvělá a na zajímavé filmy o cestování 
se rozhodně těším.

• Přes prázdniny proběhla rozsáhlá rekonstrukce 
mateřských škol, jste s výsledkem spokojený?
Domnívám se, že v investicích do škol a školek 
postupujeme systémově a neopomíjíme žádnou 
z nich, o čemž se mohou rodiče přesvědčit vždy 
na začátku školního roku. Když si uvědomíme, 
že během dvou prázdninových měsíců probíhaly 
práce najednou na devíti školkách, tak je zřejmé, 
že není jednoduché vše skloubit tak, abychom 
nenarušili běžnou výuku. Na práce musíme včas 
udělat výběrové řízení, mít připravenou doku-
mentaci a stavební povolení tak, abychom během 
prázdnin stihli vše zrealizovat. Letos se nám to po-
dařilo, z čehož mám skutečně radost. 

• Věčným tématem oprav v Karlových Varech jsou 
opěrné zdi, věnuje jim magistrát pozornost?
Je pravda, že Karlovy Vary, aniž bychom si to uvě-
domovali, jsou v tomto směru unikátní a magistrát 
se stará o více než 80 kilometrů opěrných zdí 
po celém městě. Náklady na jejich sanaci a opravy 
představují každoročně významnou položku v roz-
počtu města. V letošním roce je na tyto opravy 
vyčleněno téměř 23 milionů korun, v loňském 
roce jsme do rekonstrukcí opěrných zdí a skalních 
masivů investovali přes 8 milionů korun. Výsledky 
jsou letos vidět například v Tylově ulici, na Zá-
meckém vrchu, nebo na skalním masivu u bazénu 
hotelu Thermal. Úspěchem je jistě i fakt, že díky 
otevřeným výběrovým řízením jsme dokázali jen 
v letošním roce ušetřit na těchto pracech téměř 
9 milionů korun.

01 tváŘ z tituLNí straNy
Do Karlových Varů se vrací ve svém šestačtyřicá-
tém pokračování cestovatelský festival Tourfilm 
a s ním také známé tváře. Jednou z nich je Hana 
Maciuchová, několikanásobná držitelka Ceny TýTý.

06 ŠKoLáKy vítaLy NoviNKy
Nové hřiště ZŠ v Poštovní ulici, zrekonstruované 
za více než čtyři a půl milionu korun, zateplené 
pláště, nová okna a další vylepšení mnohých 
mateřských škol za třináct milionů. 

07 památKy LáKaLy
Dny evropského dědictví letos znovu zpřístupnily 
karlovarské památky. Vilu Lützow, Maierův gloriet, 
Drahovický hřbitov a Střelecký mlýn si přišla 
prohlédnout tisícovka karlovarských občanů. 

14 Kv areNa chystá DaLŠí bazÉN
Bazénové centrum KV Areny by se mohlo v do-
hledné době rozšířit o venkovní bazén. „Aktuálně 
zpracováváme studie, chceme nabídnout obča-

nům službu, která zde v tuto chvíli schází,“  
říká jednatel arény Roman Maleček.

16 DivaDLo pŘipravuJe best Fest
Dejvický hit Ucpanej systém, kaskadérské kousky 
VOSTO5 nebo „nový Havel“ od brněnské Husy 
na provázku. Ředitelka Karlovarského městského 
divadla Dana Neumannová vybrala pro festival 
Best Fest výjimečná představení. 

18 strauss stŘeŽiL goethovu LásKu
Před pětadvaceti lety zmizely ze Staré louky domy 
Strauss a Zlatá koruna, němí pamětníci Goetho-
vých milostných dopisů Charlottě von Stein, která 
tak významně ovlivnila básníkovu tvorbu. 

22 JazzFest ozDobí KeNNy garrett
Začínal s Duke Ellington Orchestra, vystupoval 
s Milesem Davisem a jako jeden z nejlepších 
hráčů své generace získal také prestižní cenu  
Grammy. Americký altsaxofonista a flétnista 
Kenny Garrett ozdobí letošní Jazzfest.
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vyDavateL: STRATEGiC CONSULTiNG, NA POŘíčí 8, 110 00 PRAHA 1
ŠÉFreDaKtor: PAVEL MRHáLEK, TEL.: 734 580 079 (PAVEL.MRHALEKT@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: 30. 9. 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



4   krl° říjen 2013

· obrazem

DeLegace z brazíLie zavítala 5. září do Kar-

lových varů. stalo se tak v rámci návštěvy české 

republiky, kterou si skupina senátorů z největší 

jihoamerické země naplánovala mezi třetím a šes-

tým zářím. senátorku Lídice da mata a senátory 

aloyise Nunese Ferreiru, Jarbase vasconcellose, 

Jorge vianu a Luize henriqua da silveiru doprová-

zel také v Karlových varech rada-vyslanec paulo 

roberto da costa pacheco (na snímku) z velvysla-

nectví brazilské federativní republiky. senátoři 

nebyli v Karlových varech letos první výpravou 

z brazílie, na mezinárodní filmový festival zavítali 

v červenci představitelé brazilské tv globo a zkou-

mala se také možnost natočení brazilské telenovely 

v české republice.

evropsKÝm DNem bez aut vyvrcholil 22. 

září v Karlových varech evropský týden mobility, 

jehož letošní ročník nesl název: čistý vzduch – 

je to na nás! a v týdnu od 16. do 21. září se také 

v tomto duchu nesly aktivity respektující aktuální 

téma. Letošní evropský den bez aut se uskutečnil 

na uzavřené části ulice moskevská, v prostoru před 

budovou magistrátu města a městské policie byl 

pro širokou veřejnost připravený pestrý program. 

cílem každoroční kampaně je informovat občany 

o existujících alternativách používání automobi-

lu. Důležitým trvalým opatřením, které Karlovy 

vary přijaly, je přistoupení města k asociaci měst 

pro cyklisty.

císaŘsKÝ poKLaD vydal 21. září meandr ohře. 

Donutily jej stovky dětí, které se na dobrodruž-

nou výpravu zdarma plnou soutěží a lemovanou 

sladkostmi a dalšími cenami vydaly v sobotním 

odpoledni na akci honba za pokladem císaře Karla 

iv. pořádané městskou knihovnou Karlovy vary. 

všichni účastníci se během putování setkali se 

samotným císařem a jeho dvorním šaškem, děti si 

kromě soutěží mohly vyzkoušet lanovou atrakci, 

jízdu na koních a další taškařice. Na programu bylo 

také divadlo a rytířská klání pro malé i velké. měst-

ská knihovna akcí navázala na obdobně úspěšný 

pohádkový les, do kterého v květnu i přes nepřízeň 

počasí zavítalo více než patnáct stovek lidí, z toho 

šest set soutěžících dětí.

NeJNiŽŠí popLatKy z celé české republiky platí 

podnikající rodiny v Karlových varech. zjistila to 

unikátní studie mastercard česká centra rozvoje, 

kterou v rámci jejího 6. ročníku zpracoval tým 

odborníků z vysoké školy ekonomické v praze. 

ocenění společnosti mastercard převzala za Kar-

lovy vary pracovnice odboru financí a ekonomiky 

martina smutná (na snímku). v letošním roce 

se experti zaměřili na celkovou socioekonomic-

kou úroveň krajů, kterou dávali do souvislosti 

s vývojem veřejných financí a s analýzou místních 

poplatků v krajských městech. z hlediska místních 

poplatků se město Karlovy vary ukázalo jako 

výhodné místo pro život podnikajících rodin a rodin 

s malým dítětem. 

KarLovarsKÝ FoLKLorNí FestivaL roztančil 

mezi 3. a 8. zářím lázeňskou metropoli už poosm-

nácté. stejně jako v předchozích ročnících vsadila 

i letos dramaturgie festivalu na pestrou směsici za-

hraničních folklorních souborů a vysoce kvalitních 

zástupců souborů domácích. závan exotiky tak 

do Karlových varů přinesli tanečníci a hudebníci 

z venezuely, mexika a indonésie, znalci se jistě po-

kochali pohledem na soubory ze slovenska, srbska 

či Německa. mezi tuzemskými účastníky letošního 

ročníku dominovali zástupci západočeského folklo-

ru (na snímku soubor stázka z teplé).

aNtoNíN DvoŘáK osobně jako průvodce po-

temnělou romantikou karlovarské noci. magické 

oživení osobnosti a události spjaté s lázeňskou me-

tropolí představilo ve veskrze pravdivých příbězích 

v pátek 20. září pouliční divadlo viktora braunrei-

tera (na snímku v cylindru) v jedné z posledních 

doprovodných akcí 55. ročníku festivalu Dvořákův 

karlovarský podzim. Noční prohlídka byla průřezem 

historií světoznámých lázní a jejich Karlovarského 

symfonického orchestru, účastníci se při ní setkali 

s významnými historickými osobnostmi a vyslechli 

velmi netradiční komentáře k událostem z dob 

minulých, které se ke Karlovým varům vážou.
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Představujeme 
strážníky města

Jméno: Nikola záhorová
Okrsek: Zámecký vrch, Pod Jelením skokem, 
Luční vrch, Kr. Jiřího k Poděbradské, Křižíkova, 
Sadová, Zahradní a Petra Velikého 
Charakteristika: kynologie, jezdectví a sport 
Kontakt: n.zahorova@mpkv.cz 
Služební číslo: 213443

Strážníci a trestné činy 
Působnost Městské policie Karlovy Vary spočívá 
především v zajišťování veřejného pořádku a do-
hledu nad bezpečnost silničního provozu. Hlídky 
však přijdou díky přítomnosti v ulicích města 
a oznámením občanů do kontaktu i s pácháním 
trestné činnosti. 
Za prvních osm měsíců letošního roku strážní-
ci zadrželi 56 pachatelů trestných činů, které 
následně předali Policii čR. Nejplodnějšími měsíci 
byly červenec s jedenácti a únor s devíti pomysl-
nými zářezy na pažbě. Nejčastějším trestným či-
nem je přečin krádeže s 27 zadrženými pachateli. 
Strážníci se především v nočních hodinách 
zaměřují na místa potenciálního páchání trestné 
činnosti, kdy vychází z vlastních poznatků, ale vel-
mi často i z poznatků PčR. Pachatel pak na sebe 
často sám upozorní nezvyklým projevem. (red)

Ostraha městských 
ubytoven přináší ovoce 
od poloviny roku zajišťuje městská policie 

nepřetržitou ostrahu objektu městské 
ubytovny Drahomíra. Pět nově přijatých 

civilních zaměstnanců teď kromě dohledu nad 
veřejným pořádkem v budově a jejím okolí řeší 
provozní záležitosti, spolupracují s pracovnicemi 
sociálního odboru, které zde mají detašované 
pracoviště, a také se strážníky MP. 

Spolupráce městské policie, odboru sociálních 
věcí a odboru majetku se již osvědčila na uby-
tovně v Úvalské ulici, kde byl 6. ledna spuštěný 
projekt Asistenti prevence kriminality. Asistenti 
se od počátku roku primárně zaměřují na veřejný 
pořádek a bezpečnost v sociálně vyloučeném 
objektu, komunikují s konkrétní cílovou skupinou 
občanů a řeší jejich dílčí problémy. Dohlížejí 
u spádové základní školy, provádějí namátkové 
kontroly se strážníky v dotčené lokalitě a samo-
zřejmě úzce spolupracují i se sociálními pracov-
nicemi. 
Jejich činnost mimo jiné přispěla k opakované-
mu zadržení hledaných osob a snížila četnost 
výjezdů na ubytovnu o téměř devadesát procent. 
Z anonymního dotazníku pak vyplynula i vysoká 
spokojenost s jejich činností a jednoznačný vliv 
na zlepšení podmínek bydlení. Našla se také kriti-
ka, ta však plně souvisí s účelem projektu. (red)

Říjen ve znamení 
druhé série 
diskusních fór
Město Karlovy Vary, člen Národní sítě zdravých 
měst, bude i v říjnu pokračovat v komunikaci 
s obyvateli města o dalších rozvojových progra-
mech jednotlivých městských částí a o způsobu 
jejich zapojení do správy města. Občané mohou 
využít volnou diskusi ke konkrétním problema-
tickým oblastem a diskutovat o svých názorech 
přímo se zástupci vedení města Karlovy Vary.
středa 2. 10. – tašovice, Dvory, Doubí, cihelny 
(ZŠ 1. máje – jídelna)
středa 9. 10. – sedlec, čankov, rosnice 
(Hostinec a penzion U Kaštanů v Rosnici)
středa 16. 10. – rybáře (ZŠ Konečná – kinosál)
středa 23. 10. – tuhnice, centrum, lázeňská 
část (Alžbětiny lázně). 
Začátek vždy v 17:00 hod. 
Těšíme se na vaši účast. (red)

strážníci městské policie bdí v centru Karlových 

varů nad veřejným pořádkem také na kolech.

inzerce

do konce roku nabízíme 
pro váš interiér:

 návrh zdarma
 30% slevu
 provedení 

w w w . l u x l i g h t i n g . c z

NOVĚ OTEVŘENO

Tel: 355 311 776, Chebská 48

 – AREÁL DVORANA – 

Karlovy Vary – Dvory

světelné studio / český výrobce designového osvětlení
KRL-inzerat-X.indd   3 23.9.2013   21:50:22

SC-331856/01
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Škola v Poštovní ulici má nová sportoviště

Nový umělý povrch, branky na fotbal, bas-
ketbalové koše nebo sektory pro atletické 
sporty skok do dálky a vrh koulí dostalo 

nově zrekonstruované sportoviště při ZŠ Poštovní. 
Hrát zde teď bude možné také tenis. Jak hřiště 
v novém kabátě za víc než čtyři a půl milionu 
korun vypadá, na to se přišel při slavnostním 
otevření podívat také olympionik Lukáš Bauer.
„Výstavba vlastního školního hřiště byla velkou 
investiční akcí, v posledních letech však zdaleka 
ne jedinou,“ připomíná karlovarský radní Zdeněk 
Slába. Během šesti posledních let došlo k rekon-
strukci sociálního zařízení, elektrických a dato-
vých rozvodů, k obnově regulací topné soustavy, 
k výměně oken a řadě dalších akcí.
V budoucnu škola plánuje získat finanční pro-
středky na obnovu odborných pracoven fyziky 
a chemie, opravu oplocení areálu ZŠ, zateplení 
fasád budov, rekonstrukci vodovodních rozvodů 
a obnovu kmenových tříd školním nábytkem.
ZŠ Poštovní navazuje na tradici z roku 1981, kdy 
zde byla zahájena výuka zaměřená na přírodověd-
né obory – matematiku a fyziku. „Výuku zde za-
jišťoval vysoce kvalitní pedagogický sbor, zejména 
pak učitelky Marta Dvořáková a Alena Jednorož-
cová Chlebušová. Absolventi školy bezproblémově 

studovali na středních školách všech typů a tyto 
základy pak mnozí zúročili i na školách vysokých,“ 
říká radní Slába.
Dnešní vybavení školy akceptuje technické poža-
davky doby. Škola používá pro výuku jedenáct in-
teraktivních tabulí, dvě učebny výpočetní techniky, 
pracovny fyziky a chemie a velkou tělocvičnu. Děti 
mají ve škole také volný přístup na internet. Opti-
mální kapacita školy při pětadvaceti žácích ve tří-
dě je kolem pěti set žáků. „Současná naplněnost 
je přibližně o sto žáků nižší,“ dodává Slába.
žáci obsazují přední místa v předmětových 
i sportovních soutěžích. Za zmínku stojí například 
dvě první místa v celostátní Pythagoriádě. Aby ne, 
vždyť mezi absolventy školy najdeme řadu lékařů, 
právníků, vědců, úspěšných podnikatelů i komu-
nálních politiků. Bohatá je také nabídka volnoča-
sových aktivit. Škola organizuje kroužky florbalu, 
počítačů, šachů, anglického jazyka, hrátek s řečí 
(dyslexie, logopedie), výtvarné výchovy, keramiky, 
dramatický kroužek, paličkování, hry na flétnu, 
šikovných rukou a sportovních her.
Na vysoké úrovni je spolupráce školy s některými 
organizacemi a institucemi, jako je například 
český olympijský výbor (soutěž OVOV), Lázeňské 
lesy, MS v okolí školy, společnost člověk v tísni, 

Karlovarské muzeum, červený kříž, Krušno-
horská krajka, Galerie umění, městská policie 
a samozřejmě také Magistrát města Karlovy Vary 
(MMKV). Spolupráce s MMKV škola sama hodnotí 
na vysoké úrovni. „Požadavky a potřeby školy 
jsou podle jejího vedení plněné v rámci možností 
průběžně,“ dodává Slába. 
Při posledním výběrovém řízení byl ředitelem 
školy potvrzený Jan Poula, oceněný MMKV jako 
vzorný ředitel, a který velmi úspěšně navázal na 
dlouholetou práci předcházejícího ředitele Bohda-
na Soukupa. (red)

Mateřským školám pořídilo město nový kabát
Zateplené pláště budov, nová okna, brouzdaliště, 
technické zázemí kuchyně, nové podlahové kryti-
ny, výmalba – mnohé mateřské školy v Karlových 
Varech prošly během prázdninových měsíců 
větší či menší proměnou. Celkové investice 
do oprav předškolních zařízení přesáhly částku 
13 milionů korun.
„Jsem spokojený s objemem a průběhem 
rekonstrukcí v našich školkách. Chtěl bych 
poděkovat personálu jednotlivých zařízení za 
to, že se v posledních dnech prázdnin a často 
i o víkendech velkou měrou podílel na úklidu 
a přípravě školek tak, aby byly v maximální 

možné míře připraveny na začátek školního 
roku. V některých školkách ještě rekonstrukce 
finišují, jejich průběh ale nenaruší běžný provoz 
těchto zařízení,“ říká 1. náměstek primátora 
Petr Bursík.
Nejrozsáhlejší rekonstrukce proběhla v mateřské 
škole ve Východní ulici, kde se náklady na tak-
zvané zajištění energetických úspor vyšplhaly 
na více než 4,3 milionu korun. Vedle nových oken 
a zateplení dostaly budovy barevně výraznou 
fasádu, proběhla zde také výmalba interiérů 
a pokládka nových podlahových krytin.
Nová okna a fasádu dostala také školka ve čtvrti 

Sedlec, kde ovšem ještě finišuje stavba zbrusu 
nového brouzdaliště. Výměna oken proběhla na-
příklad v zařízeních v Krymské ulici, zateplením 
prošly školky ve Vilové nebo Krušnohorské ulici.
Během prázdnin pak byl dokončen velký projekt 
rekonstrukce mateřské školy v Javorové ulici, 
který byl zahájen již v loňském roce. Zde se jed-
nalo o provedení kompletního zateplení objektu 
a výměny výplní okenních otvorů za plastové, 
nově byly provedeny klempířské prvky, nová 
elektroinstalace a slaboproudé rozvody, rozvody 
vody a kanalizace a rozvody ústředního vytápění 
včetně úpravy přípravy TUV. (red)

slavnostního otevření nově zrekonstruovaného 

hřiště se zúčastnil Lukáš bauer.

SC-330091/09

inzerce

Soutěž o vstupenky na utkání  
HC Energie- HC Slavia

Přijďte fandit do KV Areny!  
Nabízíme vám možnost vyhrát 3x 2 vstupenky na hokejové utkání mezi Energií 
Karlovy Vary a Slavií Praha, které se uskuteční v neděli 13. října od 15:30 hodin 
v KV Areně. Vstupenky můžete získat, pokud správně odpovíte na níže uvedenou 
soutěžní otázku:

Který karlovarský hráč vstřelil první gól svého týmu  
v letošní extraligové sezoně?

Správnou odpověď najdete na stránkách klubu www.hokejkv.cz.
Odpovědi posílejte do 8. října 2013 e-mailem na adresu:  
marketing@ceskydomov.cz.

Výherci soutěže v minulém vydání 
KRL se stali a vstupenky na zápas 
s Mountfieldem HK získali:  
Irena Preislerová, Jarmila Šestáková a Jaroslav Antoš.
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Památky otevřely nepřístupná místa
• Vilu Lützow, Maierův gloriet, Drahovický hřbitov a Střelecký mlýn 
si přišla prohlédnout tisícovka karlovarských občanů.

Dny evropského dědictví letos znovu zpří-
stupnily karlovarské památky, ve dnech 
14. a 15. září mohli návštěvníci tentokrát 

zavítat do čtyř lokalit. „Letošní dny otevřených dveří 
památek lze podle počtu návštěvníků a získa-
ných ohlasů opět zařadit mezi ty nejatraktivnější 
a nejpovedenější, celkově se akce zúčastnilo na 
tisíc občanů města,“ říká František Škaryd, vedoucí 
odboru kultury, školství a tělovýchovy.
U jedné z nejstarších karlovarských lázeňských 
vil – vily Lützow se v sobotním dopoledni sešlo 
na čtyři sta příchozích, pro které připravil a odborný 
výklad přednesl náměstek primátora, historik Jiří 
Klsák. Návštěvníci si postupně prohlédli terasovité 
zahrady, plastiku sedící kočky osazenou na vyso-
kém sloupu či sochu Karla iV. umístěnou v přileh-
lém parku. čekání na prohlídku veřejnosti jindy 
nepřístupných zahrad návštěvníkům zpříjemnilo 
divadelní představení Kočka barona Lützowa v po-
dání Divadla z bedny. 
Odpolední program zahájilo slavnostní přestřižení 
pásky u nově zrekonstruovaného altánu Maierův 
gloriet. Zastřešený dřevěný altánek je patrně 
nejstarší vyhlídkovou stavbou v lázeňském městě. 
Obnova byla zahájena v roce 2012 opravou spodní 
části altánu, na kterou město obdrželo příspěvek 
80 tisíc korun z rozpočtu Karlovarského kraje. Letos 
došlo na rekonstrukci střední a vrchní části, nový 
ochranný nátěr dostala též střecha altánu.
Poté se příchozí odebrali do blízké kavárny Jelení 
skok. Výletní restaurace nebyla do programu 
zařazená náhodou, v letošním roce oslaví 150 let 
své existence. Výklad Pavla Reisera si se zájmem 
vyslechlo téměř tři sta návštěvníků, následovala 
volná prohlídka původních ubytovacích prostor, 
skladovacích prostor vytesaných do skály či výsta-
vy připravené ke 150 letům kavárny. 

V neděli dopoledne se pak ve smuteční síni 
nedaleko Drahovického hřbitova sešlo 160 zájemců 
o přednášku Zdeňka Musila s tématem Draho-
vický hřbitov a slavné osobnosti zde pohřbené. 
Poutavý výklad doplnilo vystoupení houslového 
dua ze ZUŠ Antonína Dvořáka. Příchozí pak 
po hřbitově provedl odborný výklad Lukáše Smoly 
k významným hrobům a hrobkám. Odpoledne cesty 
všech zájemců o karlovarskou minulost směřovaly 
do areálu Střeleckého mlýna v blízké obci Březová 
za přednáškou Lukáše Svobody. V rámci doprovod-
ného kulturního programu zhlédlo 140 příchozích 
návštěvníků vystoupení Lubora Hanky, vedoucího 
Souboru písní a tanců Dyleň. (red)

Výstava Škola 2014 
ukáže možnosti 
vzdělávání
Nový ročník letošní výstavy Škola 2014 pod 
záštitou primátora města Karlovy Vary proběhne 
ve dnech 15. až 17. října v lázeňském sanatoriu 
Thermal. 
Letošním mottem je přehlídka možností vzdě-
lávání, nabídka studijních a učebních oborů, trh 
práce a služby pro studenty. Návštěvníci uvidí také 
ukázky vybavení škol a učební pomůcky.
Výstavy zaměřené na možnosti vzdělávání, výběr 
studijních a učebních oborů v rámci regionu i vy-
braných speciálních škol z celé čR včetně vyso-
kých či nástavbových, pomaturitních forem studia 
se zúčastní také zástupci metodických institucí se 
svými poradenskými centry nebo Národní institut 
pro další vzdělávání. Výstavu v Karlových Varech 
každý rok navštíví kolem 4000 návštěvníků. (red)

Tančíme.  
Seniorům pro radost
Město podporuje taneční odpoledne pro dříve 
narozené. V sobotu 5. a v neděli 13. října budou 
zahájena taneční odpoledne ve Společenském 
sále Alžbětiných lázních – Lázních V. 
Hrát budou vždy různé dechovky i modernější 
kapely. Začátek je ve 14 hodin a návštěvníci se 
mohou těšit na Karlovarku, Staročeskou muziku 
Pepíci, Duo Maracas a později i další kapely těchto 
žánrů. 
Pořádající hudební agentura spolupracuje se Sva-
zem důchodců a dalšími organizacemi, protože 
podobné akce v Thermalu končí. Zváni jsou také 
členové Svazu diabetiků, Obce Slováků a široká 
veřejnost. Podle návštěvnosti mají akce pokra-
čovat i v listopadu. Město Karlovy Vary tyto akce 
podporuje finančně i jinak. (red)

Bezplatný kurz naučí seniory s počítačem
Senioři komunikují, to je název bezplatného týdenního kurzu zaměřeného na vzdělávání seniorů v oblasti 
ovládání a užívání osobních počítačů, mobilních telefonů a platebních karet, který pořádá ve spolupráci 
s Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových Centrum pro zdravotně postižené v Karlových 
Varech – Sokolovské ulici (tel. 353 234 666, 602 340 549). Počet účastníků je omezený, proto s přihlá-
šením neotálejte. (red)

Dům dětí a mládeže otevírá kroužky
Do konce října přijímá Dům dětí a mládeže v ulici čankovská 35/9 v Karlových Varech děti do zájmových 
kroužků: aerobik, florbal, judo, jiu-jitsu, moderní gymnastika, odbíjená, pohybová průprava, skateboar-
ding, stolní tenis, šachy, šerm, břišní tance, folklor – Dyleň, rokenrol, show dance, taneční soubor – MLS, 
keramika, lodní nebo papírové modely, motokáry, paličkování, výtvarný kroužek, kytary, bicí, dramatický 
a fotografický kroužek, mladý zpravodaj, zoologický, akvaristický, myslivecký, rybářský, pony klub, jóga 
pro dospělé, pilates, Myšáček pro děti s rodiči, Magic, matematika, počítače. Bližší informace najdete 
na stránkách www.ddmkv.cz. (red)

Bílá pastelka bude 
po roce v ulicích
V úterý 15. října 2013 u příležitosti Mezinárodní-
ho dne bílé hole proběhne také v Karlových Varech 
již 14. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pas-
telka.
Více než dva a půl tisíce dobrovolníků převážně 
z řad středoškolských studentů v bezmála dvou 
stech městech čR nabídne za minimální příspěvek 
dvacet korun bílou pastelku a kalendářík. Výtěžek 
sbírky podpoří speciální služby pro těžce zrakově 
postižené. 
„Podpory veřejnosti si nesmírně vážíme; svými 
příspěvky nám kladete do rukou nástroje, které 
nám vydatně pomáhají,“ říká Václav Polášek, 
prezident Sjednocené organizace nevidomých 
a slabozrakých čR. (red)

Náměstek primátora Jiří Klsák provedl historií 

jedné z nejstarších karlovarských lázeňských vil, 

vilou Lützow, a příchozí vítal také u nově zrekon-

struovaného maierova glorietu – patrně nejstarší 

vyhlídkové stavby v lázeňském městě.
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Sběrné dvory
sběrný dvůr růžový vrch
resur  
Nad Horním nádražím,  
sjezd z ulice Jáchymovská
Tel.: 353 228 737, 602 757 086 
Pondělí – pátek: 9:00–17:00 
Sobota: 9:00–16:00 
Neděle: 9:00–13:00

sběrný dvůr rybáře
marius pedersen  
Buchenwaldská/Celní  
(naproti Prima)
Tel.: 353 449 300 
Po, st: 8:00–11:00,12:00–17:00 
čt, pá: 8:00–11:00, 12:00–16:00 
Sobota, neděle: 9:00–12:00

sběrný dvůr Dvory
resur  
Ulice 1. máje,  
fotbalové hřiště
Tel.: 353 228 737 
Pondělí – pátek: 9:00–17:00 
Sobota: 8:00–12:00

Kompostárna stará role
správa lázeňských parků
Ulice žižkova  
Tel.: 602 845 262 – p. Veselý 
Od dubna do října bezplatně přijímá 
odpad ze zahrad (tráva, listí).
Po, st: 11:30–17:00, Út, čt, pá: 
12:00–15:00, So: 9:00–13:00

Blokové čištění a noční mytí komunikací
30.9. pondělí 
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

1.10. úterý
Komunikace: Národní, nám. Karla 
Sabiny, Blahoslavova, Východní 
(část), Stará Kysibelská, Úvalská

2.10. středa
Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, 
Štúrova, Jasmínová, Květinová, 
S. K. Neumanna, Sluneční, Fričova, 
Kamenického, 
Parkoviště: Růžový vrch – Krušno-
horská před č. 18-24
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 14denním intervalu ul. 
Dr. D. Bechera (od křižovatky s ul. 
Moskevská po křižovatku s ul. 
Bělehradskou – dle dopr. značení)

3.10. čtvrtek 
Komunikace: U imperiálu, Jarní, 
Balbínova, Zítkova, Hynaisova, 
Raisova, Petřín, Pražská

4.10. pátek
Komunikace: Krušnohorská, 

Chomutovská, Ostrovská, 
Jáchymovská, železná

7.10. pondělí 
Komunikace: Hřbitovní, 5. května, 
Máchova, Polská, Jiráskova, Národní, 
Mozartova, Baarova, Mánesova
Noční mytí: i. P. Pavlova, Karla iV., 
Sadová (od mostu ke Kriváni), 
Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J. Palacha, Chebský most, 
náměstí Republiky

8.10. úterý
Komunikace: Krokova, Lidická, 
Národní, Gagarinova, Maďarská, 
Jungmannova, Viktora Huga, 
čechova, Chodská, Kollárova

9.10. středa
Komunikace: Scheinerova, Tyršova, 
Fügnerova, Na Vyhlídce, Bezručova, 
Ondřejská
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 14denním intervalu ul. 
Dr. D. Bechera (od křižovatky s ul. 
Moskevská po křižovatku s ul. 
Bělehradskou – dle dopr. značení)

10.10. čtvrtek 
Komunikace: Lidická, Havlíčkova, 
Jiráskova, Palackého nám., 
Vrchlického, italská, Americká

11.10. pátek 
Komunikace: Celní, Majakovského, 
Kosmonautů, Sladovnická, Karolíny 
Světlé, Dělnická
Parkoviště: ul. Brigádníků parkoviště 
1a 2, Krymská za okr. správou 
sociálního zabezpečení včetně 
příjezdové komunikace, Moskevská 

u bývalého plicního oddělení, 
Šumavská za prodejnou Autodont 
včetně příjezdové komunikace, 
Západní - u finančního úřadu 

14.10. pondělí 
Komunikace: Krále Jiřího, 
Poděbradská, Křižíkova, Petra 
Velikého, Sadová
Parkoviště: Rosnice - restaurace 
U kaštanu, čankov - otočka autobusů 
MHD
Noční mytí: i. P. Pavlova, Karla iV., 
Sadová (od mostu ke Kriváni), 
Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Chebský most, 
náměstí Republiky

15.10. úterý 
Komunikace: Svahová, Moskevská, 
Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, 
Jaltská, nám. M. Horákové 

16.10. středa
Komunikace: Jugoslávská, 
Bulharská, Horova, Sokolovská (od 
pivovaru k okružní křižovatce 
u prodejny motocyklů)
Parkoviště: Gagarinova u OD Jedno-
ta, Gagarinova u domů č.p. 513/28, 
506/20, 515/32, u křiž. Maďarská - 
Gagarinova, Národní u domů č.p. 
527/34, 528/36, Lidická u budovy 
Policie čR, nám Emy Destinové pod 
novým domem, St. Kysibelská Pod 
Rozvodnou, St. Kysibelská za domem 
Východní 1-15, Úvalská za ubytovnou 
a tři stavebně oddělená parkoviště 
v Úvalské ulici poblíž zastávky MHD 
Blahoslavova
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 14denním intervalu ul. 

Dr. D. Bechera (od křižovatky s ul. 
Moskevská po křižovatku s ul. 
Bělehradskou – dle dopr. značení)

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

18.10. pátek
Komunikace: Požární, Mládežnická, 
U Koupaliště, čankovská

21.10. pondělí 
Komunikace: Úzká, Sopečná, 
Slovanská, Benátská, Starorolská, 
Chodovská, Počerny, česká, Šikmá, 
Hradištní, U Brodu
Noční mytí: i. P. Pavlova, Karla iV., 
Sadová (od mostu ke Kriváni), 
Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Chebský most, 
náměstí Republiky

22.10. úterý
Komunikace: Sokolská, Jahodová, 
Svatošská, Souběžná, Šípková, 
U Dětské vesničky, Keřová, Horní 
alej, U Ovčárny, U Kolny, Cihelny
Parkoviště: Svatošská - parkoviště 
u zahrádek, česká - parkovací plocha 
za panelovým domem

23.10. středa
Komunikace: Okružní, Tuhnická, 
Nové Domky, Dvořákova, Truhlářská, 
Nejdlova
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 14denním intervalu ul. 
Dr. D. Bechera (od křižovatky s ul. 
Moskevská po křižovatku s ul. 
Bělehradskou – dle dopr. značení)

24.10. čtvrtek 
Komunikace: Hornická, Ke Golfu, 
Strahovská, J. Mařáka, J. Lady, 
Pražská, K Letišti, Kpt. Malkovského, 
Na Hůrkách, Motýlí, Pod Hvězdárnou, 
Gogolova stezka, Na Vrchu

25.10. pátek
Komunikace: Smetanova, Školní, 
Hlávkova, Družstevní, Třešňová, 
Kladenská, Kryzánkova

29.10. úterý
Komunikace: Dobrovského, Jedlová, 
Partyzánská, Horní, Slezská, Korunní, 
Dykova, Akátová, Sukova, V Polích, 
Větrná, Rolavská (kolem Di Policie), 
Spojovací, Závodu míru, Vančurova, 
Karlovarská

30.10. středa
Komunikace: Západní, Plzeňská
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 
14denním intervalu ul. Dr. D. Bechera 
(od křižovatky s ul. Moskevská po 
křižovatku s ul. Bělehradskou – dle 
dopr. značení)

31.10. čtvrtek 
Komunikace: Nová, Lesní, 
Jánošíkova, Skalní, Komenského, 
Terezínská, Modenská, Garibaldiho, 
U Jezírka, J. Truhláře, Strmá, 
U Lomu, Studentská, K Linhartu

Přistavení kontejnerů na objemný odpad
sobota 5. 10.
bohatice: Štúrova, Nádražní 
stezka, Drahovice: Boženy 
Němcové, Mozartova, Ví-
tězná, rybáře: Počernická, 
Zlatý Kopeček, U Koupaliště, 
Roháče z Dubé, počerny, 
stará role: Partyzánská, 
Luční, Dykova, tuhnice: 
Krymská x Charkovská, 
Dvory: Karla Kučery, Cheb-
ská, tašovice: U Brodu, 
Slovanská, centrum: 

Nábřeží J. Palacha.
 
sobota 12.10.
bohatice: Jáchymovská, 
Kamenická, Lomená, 
Drahovice: Drahomíři-
no nábřeží, Mattoniho 
nábřeží, rybáře: Mlýnská, 
Hybešova, Krušnohorská, 
Plešivecká, Doubí: Moden-
ská, U Vesničky SOS, stará 
role: Husova, Vančurova, 
Rolavská, tuhnice: Brigád-

níků, Plzeňská, cihelny, 
olšová vrata: Revoluční, 
Josefa Lady, centrum: On-
dřejská, Lázně: Křižíkova.
 
sobota 19. 10.
bohatice: Na Výšině, Tábor-
ská, Drahovice: Maďarská, 
Úvalská, Stará Kysibelská, 
rybáře: Majakovského, 
Kosmonautů, Nejdecká, 
Konečná, Doubí: Modenská, 
U Vesničky SOS, stará 

role: Okružní, Borová, 
Školní, tuhnice: Vrázova, 
Dvory: V Lučinách, sedlec: 
Merklínská, čankov, 
rosnice, centrum: Jateční, 
Lázně: Fügnerova
 
sobota 26.10.
bohatice: Štúrova, Nádražní 
stezka, Drahovice: Boženy 
Němcové, Mozartova, Ví-
tězná, rybáře: Počernická, 
Zlatý Kopeček, U Koupaliště, 

Sokolovská, Doubí: Sva-
tošská, K Přehradě, Skalní, 
stará role: Partyzánská, 
Luční, Dykova, tuhnice: 
Krymská x Charkovská, 
Dvory: Závodní, sedlec: 
Merklínská x Ke Hřišti, 
tašovice: Sopečná, olšová 
vrata: K Letišti, Pražská 
silnice, centrum: Nábřeží 
J. Palacha, Lázně: Krále 
Jiřího.
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· zprávy z magistrátu

Cíle projektu::

1. Vybudování moderní optické sítě města Karlo-
vy Vary a propojení příspěvkových organizací 
včetně základních škol.

2. Zvýšení bezpečnosti dat a informací v rámci 
jednotného systému řízení přístupových práv.

3. Větší transparentnost chodu úřadu díky cent-
rální archivaci e-mailové komunikace.

4. Trvalá záchrana listinných fondů regionálního 
kulturního dědictví - ochrana historické doku-
mentace před jejím znehodnocením pomocí 
digitalizace a její zpřístupnění veřejnosti.

jakýCh skupin uživatelů se projekt dotkl:

•	Veřejnost, občané Karlových Varů, podnikatelé
•	Magistrát města Karlových Varů a jeho odbory
•	Statutárním městem zřizované organizace (PO)
•	Městská policie
•	Centrální orgány a instituce státní správy
Dalšími významnými skupinami jsou:
•	Složky IZS (HZS, záchranná služba)
•	Krajský úřad Karlovarského kraje, resp. ostatní 

krajské úřady
•	Další subjekty veřejné správy (stavební úřady, 

úřady územního plánování)

Nevíte, jak  
podnikat v EU? 

Máte zájem podnikat v Evropské unii a nevíte, jak 
začít? Základní informace o podmínkách realizace 
zakázek v konkrétních státech Evropské unie, 
ve státech tvořících Evropský hospodářský prostor 
a ve Švýcarsku na základě oprávnění k podnikání 
vydaného v čR poskytuje bezplatně jednotné kon-
taktní místo: Magistrát města – obecní živnostenský 
úřad, U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary, 3. pa-
tro, kancelář č. 314, 326, telefon: 353 118 710, 
353 118 702, e-mail: jkm@mmkv.cz. (red)

Svatý Linhart otevírá
Třetího října začne návštěvníkům sloužit nově zpřístupněný objekt Sv. Linharta vybudovaný v rámci 
projektu: Příroda spojuje – Sv. Linhart. Součástí projektu byla nejen rekonstrukce historicky cenné-
ho objektu, ale také vybudování dvou pozorovacích lávek přes nově vybudovanou oboru, vyhotovení 
vícejazyčných informačních tabulí a tiskovin a také řada výstav i společných česko-bavorských setkání 
odborníků z oblasti lesního hospodářství a ochrany životního prostředí. Ve vzdělávacím areálu s novou 
oborou si můžete prohlédnout také malotraktor pořízený Správou lázeňských parků. (red)

Pietní akt připomene vznik Československa
Statutární město Karlovy Vary ve spolupráci s českým svazem bojovníků za svobodu si vás dovoluje 
pozvat na pietní akt při příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu. 
Výročí si položením věnců připomeneme dne 28. října od 10 hodin u sochy Tomáše Garrigua Masaryka 
na stejnojmenné třídě. (red)

Karlovy Vary mají jednotnou komunikační síť

Jeden z nejrozsáhlejších projektů v oblasti 
komunikační infrastruktury v Karlových 
Varech právě skončil. Výsledek? 

Za rok a půl vznikla platforma pro elektronické 
propojení městských organizací včetně zá-
kladních škol či městské policie a zjednodušila 
a zrychlila práci úředníků na magistrátu.
„Obyvatelé města pocítí výsledky projektu 
hlavně v oblasti zlepšení komunikace s magis-
trátem a v rychlejší dostupnosti informací při 
vyřizování záležitostí na městském úřadu,“ říká 
Jan Kopál, tiskový mluvčí statutárního města 
Karlovy Vary.
Projekt Zajištění přenosu dat a informací v úze-
mí statutárního města Karlovy Vary odstartoval 
v dubnu loňského roku a zrealizovaný mohl být 
především díky dotaci z Evropské unie, z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj. 

Z celkových nákladů 81,5 milionu korun bylo 
pětaosmdesát procent uhrazeno z integrova-
ného operačního programu, patnáct procent 
z vlastních zdrojů města.
Projekt se skládal z několika částí. časově nej-

náročnější byla digitalizace stavebního archivu, 
kde bylo naskenováno a v digitální podobě ulože-
no téměř 3,6 milionu stránek velikosti A4, včetně 
citlivých starých dokumentů značné kulturní 
hodnoty. (mm)

Kampaň na propagaci léčebného lázeňství je realizována v rámci Integrovaného operačního programu 
financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Většina českých lázní připravuje speciálně pro ženy beauty a wellness programy 
zaměřené na celkové zkrášlení těla a aktivní odpočinek. Zahrnují mimo jiné 
sportovní aktivity, relaxační procedury či kosmetické služby. Můžete vybírat 
z medových, čokoládových, bylinných či rašelinových koupelí, zábalů a masáží, 
ve většině lázní jsou k dispozici bazény, kvalitně vybavená fitness centra 
s trenéry i půjčovny kol. Mnohé lázně nabízejí i hodiny aqua aerobiku či lekce 
populárního nordic walkingu. Lázeňská kosmetická centra poskytují analýzu 
pleti, její čištění a peeling, masáž či lifting obličeje a dekoltu. Pro vylepšení 
vzhledu lze využít i služeb lázeňských manikérů, pedikérů a kadeřníků.

Více informací naleznete 
na www.lecebnelazne.cz

Lázně pro krásu 
a odpočinek

SC-321446/95
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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-331835/01

SC-331834/01

inzerce
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· voLby

Datum a hodiny konání
•	25. 10. 2013 (pátek) - od 14.00 do 22.00 hodin
•	26. 10. 2013 (sobota) - od 8.00 do 14.00 hodin

právo volit
Voličem je státní občan české republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 
18 let.
překážkami v právu volit jsou:
zákonem stanovené omezení osobní svobody 
z důvodu ochrany zdraví lidu (např. hospitalizace 
na infekčním oddělení nemocnice), zbavení způso-
bilosti k právním úkonům.

seznamy voličů
Každý karlovarský volič si může v úředních 
hodinách na evidenci obyvatel Magistrátu města 
Karlovy Vary, Moskevská 21, ověřit, zda je zapsán 
ve stálém seznamu voličů a může požadovat 
doplnění údajů nebo provedení oprav.

hlasovací lístky
Hlasovací lístky obdrží voliči poštou na adresu tr-
valého pobytu do 16.00 hodin dne 24. října 2013, 
včetně celostátně vydané písemné informace 
k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
čR. Hlasovací lístky budou k dispozici i ve dnech 
voleb ve volebních místnostech. Tisknou se sa-
mostatně pro každou zaregistrovanou politickou 
stranu, politické hnutí a koalici.

informace o volební místnosti
informace o tom, do jaké volební místnosti mohou 
jít voliči hlasovat, bude vytištěna na obálce, 
ve které voliči obdrží hlasovací lístky.

voličské průkazy
Voliči, kteří nebudou moci volit ve volebním okrs-
ku, kde jsou zapsáni v seznamu voličů, mohou 
podat žádost o vydání voličského průkazu na 
obecním úřadě podle místa svého trvalého pobytu 
nebo na zastupitelském úřadě. Voliči s trvalým 
pobytem v Karlových Varech mohou o voličský 
průkaz požádat:
1) nejpozději do pátku 18. 10. 2013  
do 16.00 hodin:
•	podáním v listinné podobě s úředně ověřeným 

podpisem voliče doručeném na Magistrát města 
Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy 
Vary, nebo

•	podáním v elektronické podobě s uznávaným 
elektronickým podpisem voliče doručeným 
na adresu elektronické podatelny magistrátu 
města: www.posta@mmkv.cz nebo

•	podáním v elektronické podobě bez uznávaného 
elektronického podpisu doručeným prostřednic-
tvím datové schránky voliče na iD datové schrán-
ky Statutárního města Karlovy Vary: a89bwi8.

2) nebo nejpozději do středy 23. 10. 2013 
do 16.00 hodin
•	osobně na odboru vnitřních věcí Magistrátu 

města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary 
(3. patro).

Osobně podané žádosti přijímá: Jan Drobil, 
kancelář č. 315, tel. 353 118 289 v těchto 
dnech a hodinách: pondělí a středa 8.00–12.00 
a 13.00–17.00 hodin (ve středu 23. 10. 2013 
pouze do 16.00 hodin), úterý a čtvrtek 8.00–12.00 
a 13.00–15.30 hodin, pátek 8.00–12.00 a 13.00–
15.00 hodin. žadatel je povinen před podpisem 
žádosti prokázat pověřenému zaměstnanci svou 
totožnost platným občanským průkazem.
voličský průkaz je možné:
1) předat osobně voliči nebo
2) předat osobně osobě, která se prokáže 
plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu, aby bylo 
zabráněno jeho možnému zneužití, nebo
3) zaslat voliči do vlastních rukou na jím uvedenou 
adresu na území české republiky nebo
4) zaslat voliči do zahraničí na jím uvedenou 
adresu, nejdříve však 15 dnů přede dnem voleb, 
tj. nejdříve 10. 10. 2013.
Voličský průkaz opravňuje občana volit v kterémkoli 
volebním okrsku v čR, popřípadě ve zvláštních 
volebních okrscích zřízených při zastupitelských 
a konzulárních úřadech čR v zahraničí. Pokud volí 
občan na voličský průkaz v jiném volebním kraji, 
než kde má trvalý pobyt, použije při volbách hlasova-
cí lístky toho volebního kraje, kam se rozhodl jít volit. 
Ty obdrží na příslušném obecním úřadě nebo přímo 
ve volební místnosti. Volič, který hlasuje v zahraničí, 
obdrží příslušné hlasovací lístky ve volební místnosti.

zásady hlasování
Hlasování je umožněno voliči za předpokladu, 
že prokáže volební komisi svoji totožnost a státní 
občanství. Občan čR prokazuje totožnost a státní 
občanství čR platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním, diplomatickým nebo služeb-
ním pasem čR nebo cestovním průkazem. Volič 
hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích 
lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků. Zde vloží do úřed-
ní obálky 1 hlasovací lístek, na kterém může 
zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kan-
didátů uvedených na témže hlasovacím lístku 
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné 
úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování 
hlasovacího lístku vliv. Po opuštění prostoru pro 
úpravu hlasovacích lístků hlasuje volič tak, že vloží 
úřední obálku před okrskovou volební komisí do 
volební schránky.

hlasování do přenosné schránky
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může 
volič požádat Magistrát města Karlovy Vary a v den 
voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat v rámci svého volebního okrsku 
mimo volební místnost. Pokud volební komise 
posoudí, že jde o závažný důvod, voliči vyhoví a vy-
šle k němu své dva členy s přenosnou hlasovací 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

realizace volebního práva pacientů hospi-
talizovaných ve dnech voleb v karlovarské 
nemocnici
Do karlovarské nemocnice se dostaví část volební 
komise z okrsku, kam územně nemocnice spadá, 
s přenosnými volebními schránkami. Mohou zde 
volit pacienti:
1) kteří si nechali v místě svého trvalého bydliště 
vystavit voličský průkaz
2) bez voličského průkazu, které nahlásila správa 
nemocnice v termínu do 18. 10. 2013 do 14.00 
hodin k zapsání do zvláštního seznamu voličů.
Nebudou volit občané hospitalizovaní na infekčním 
oddělení, neboť jde o zákonem stanovenou pře-
kážku ve výkonu volebního práva.

realizace volebního práva  
lázeňských hostů
Lázeňští hosté, kteří z důvodu lázeňské péče ne-
mohou volit v místě svého trvalého pobytu, mohou 
volit v jakémkoli okrsku v případě, že si přivezli 
do lázní voličský průkaz. Pokud voličský průkaz 
nebudou mít, mohou volit v okrsku, kam územně 
jejich léčebné zařízení spadá, ale pouze v případě, 
že je správci těchto zařízení nahlásili v zákonném 
termínu do 18. 10. 2013 do 16.00 hodin k zapsání 
do zvláštního seznamu voličů.

realizace volebního práva občanů  
s úřední adresou na ohlašovně
Voliči, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na 
úřední adrese ohlašovny – Moskevská 2035/21, 
Karlovy Vary, jsou zapsáni ve stálém seznamu 
voličů v okrsku č. 1. Volební místností je Základní 
škola Dukelských hrdinů – Moskevská 25, Karlovy 
Vary. Těmto voličům nejsou rozesílány hlasovací 
lístky poštou, ale jsou připraveny k vyzvednutí na 
informačním pultu v přízemí budovy Magistrátu 
města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21. Hlaso-
vací lístky mohou voliči obdržet též ve dnech voleb 
ve volební místnosti.

realizace volebního práva občanů čr za-
psaných do zvláštních seznamů voličů na 
zastupitelských úřadech čr v zahraničí 
Každý volič může být zapsán pouze v jednom 
seznamu voličů. Občané čR, kteří jsou zapsáni 
ve zvláštních seznamech voličů na zastupitelských 

Volby do Poslanecké sněmovny  Parlamentu České republiky
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informaCe o počtu a sídle volebníCh okrsků v karlovýCh vareCh pro volby do poslaneCké sněmovny parlamentu čr:

č. okrsku volební místnost 
 adresa

1 Základní škola Dukelských hrdinů
 Moskevská 25
2 Základní škola Dukelských hrdinů
 Moskevská 25
3 Budova bývalé základní školy
 nábřeží Jana Palacha 18
4 Budova bývalé základní školy
 nábřeží Jana Palacha 18
5 Městská knihovna Karlovy Vary
 I .P. Pavlova 7
6 Autoškola Jordán
 Koptova 5
7 Budova bývalé základní školy
 nábřeží Jana Palacha 18
8 Základní škola jazyků
 Libušina 31
9 Základní škola jazyků
 Libušina 31
10 Vojenská lázeňská léčebna 
 Mlýnské nábřeží 7
11 Mateřská škola Olšová Vrata
 Hornická 66
12 Střední a vyšší zdravotnické školy 
 Poděbradská 2
13 Základní škola
 Poštovní 19
14 Základní škola
 Poštovní 19
15 Základní škola
 Poštovní 19
16 Budova městské policie
 Moskevská 34

17 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola
 cestovního ruchu
 Bezručova 17
18 Speciální základní škola
 Mozartova 7
19 Soukromá obchodní akademie 
 Podnikatel, s. r. o.
 nám. V. Řezáče 5
20 Základní škola J. A. Komenského
 Kollárova 19
21 Základní škola J. A. Komenského
 Kollárova 19
22 Střední odborná škola stavební
 nám. Karla Sabiny 16
23 Střední odborná škola pedagogická, 
 gymnázium a vyšší odborná škola
 Lidická 40
24 První české gymnázium
 Národní 25
25 Budova bývalé základní školy
 U Trati 9
26 Budova bývalé základní školy
 U Trati 9
27 Mateřská škola
 Sedlec č. p. 5
28 Základní škola Dvory
 1. máje 1
29 Základní škola Dvory
 1. máje 1
30 Základní škola
 Konečná 25
31 Základní škola
 Konečná 25
32 Český rybářský svaz
 Třeboňská 90

33 Galerie Duhová paleta
 Sokolovská 35
34 Základní umělecká škola A. Dvořáka
 Šmeralova 32
35 Galerie Duhová paleta
 Sokolovská 35
36 Střední prům. škola keramická a sklářská
 nám. 17. listopadu 12
37 Základní škola
 Krušnohorská 11
38 Základní škola
 Krušnohorská 11
39 Základní škola
 Krušnohorská 11
40 Waldorfská základní škola Wlaštovka
 Modenská 15
41 Waldorfská základní škola Wlaštovka
 Modenská 15
42 Základní škola, mateřská škola a praktická škola
 Vančurova 2
43 Základní škola
 Školní 9a
44 Základní škola
 Truhlářská 19
45 Základní škola 
 Truhlářská 19
46 Bývalá obřadní síň (vedle České pošty)
 Školní 7a
47 Klub důchodců, dům pečovatelské služby
 Závodu míru 21
48 Mateřská škola
 Fibichova 5
49 Hostinec Selský dvůr
 Počerny č.p. 28
50 Hasičská zbrojnice Tašovice
 U Brodu č.p. 150

úřadech čR v zahraničí, jsou vyškrtnuti ze stálých 
seznamů v čR. Tito voliči můžou u nás volit do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu české republiky: 
1) na voličský průkaz, který si vyzvednou v za-
hraničí, nebo 
2) po předložení potvrzení o tom, že byli 
vyškrtnuti ze zvláštního seznamu voličů na zastu-
pitelském úřadu čR v zahraničí, pokud se u nich 
změnily podmínky, vrátili se do čR a mají zde 
trvalé bydliště. Pokud toto potvrzení obdrží obecní 
úřad do 23. 10. 2013 do 16.00 hodin, lze opráv-
něné voliče zapsat do stálého seznamu voličů 
vedeného obecním úřadem pro volby do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu čR.

okrskové volební komise
Každá politická strana, politické hnutí nebo 
koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistro-
vána, může nejpozději do dne 10. 10. 2013 
do 16.00 hodin delegovat jednoho člena a jedno-
ho náhradníka do okrskové volební komise.
Seznam delegovaných členů a náhradníků musí 
obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo a místo, 
kde je člen, popřípadě náhradník přihlášen k trva-
lému pobytu, podpis zmocněnce politické strany, 
politického hnutí nebo koalice. Protože mezi 

termínem ukončení delegací členů okrskových vo-
lebních komisí a konáním 1. zasedání okrskových 
volebních komisí jsou pouze dva pracovní dny, 
naléhavě doporučujeme delegujícím subjektům, 
aby v seznamech kromě povinných údajů uvedly 
také údaj, do které okrskové volební komise má 
být člen zařazen, a telefonní či e-mailové kon-
takty na delegované členy.
První zasedání okrskových volebních komisí 
se musí uskutečnit nejpozději 10 dnů přede dnem 
voleb. Ve městě Karlovy Vary se 1. zasedání 
okrskových volebních komisí uskuteční v úterý 
15. 10. 2013 v časových intervalech:
8,00 hodin  okrsky 1–8
8,45 hodin  okrsky 9–16
9,30 hodin  okrsky 17–24
10,15 hodin  okrsky 25–32
11,00 hodin  okrsky 33–41
11,45 hodin  okrsky 42–50
Odměna člena okrskové volební komise činí 
1 300 Kč, odměna předsedy činí 1 600 Kč a pod-
léhá 15% dani.
Zápis zájemců o práci v okrskových volebních 
komisích, příjem seznamů delegovaných členů 
okrskových volebních komisí od politických stran, 
hnutí a koalic, doplňování okrskových volebních 

komisí, příjem rezignací členů komisí, veškeré 
informace k vzniku, zániku členství ve volebních 
komisích a výši odměn na magistrátu města vyři-
zují: zdeňka raková – kancelář 318, linka 220 
a martina Košíková – kancelář 332, linka 223.

vydávání občanských průkazů  
ve dnech voleb
Magistrát města Karlovy Vary zajistí v pátek 
25. 10. 2013 od 8.00 do 22.00 hodin a v sobotu 
26. 10. 2013 od 8.00 do 14.00 hodin vydávání 
vyhotovených občanských průkazů a cestovních 
pasů. Zároveň bude v těchto dnech vyřizovat 
žádosti o vydání občanských průkazů bez strojově 
čitelných údajů s platností pouze 1 měsíc od data 
vydání. Jedná se o případy, kdy občan zůstane 
bez občanského průkazu například z důvodu 
ztráty či odcizení nebo mu před konáním voleb 
skončí platnost občanského průkazu a nemá 
platný cestovní pas. Při podání žádosti o občanský 
průkaz bez strojově čitelných údajů předloží občan 
dvě fotografie a v případě, že nemá občanský 
průkaz, jiný osobní doklad (např. řidičský průkaz, 
rodný nebo oddací list apod.).
Další informace k volbám jsou k dispozici na 
stránkách ministerstva vnitra čr www.mvcr.cz.

Volby do Poslanecké sněmovny  Parlamentu České republiky
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mateřské Centrum v karlovýCh vareCh

nabízí programy pro rodiče, rodiče s dětmi, 
pro děti: tvořivé, vzdělávací, sportovní, inte-
grační i jednorázové akce. Například plavání 
batolat, masáže a cvičení s miminkem, hrátky 
s batolátky, poprvé bez mámy nebo hlídání dětí. 
Už patnáct let pořádá příměstské tábory pro 
děti od 4 do 15 let. Letos naplněných je šest 
turnusů. Významnou činností jsou víkendové 
akce Den dětí, Masopust, Drakiáda a další.

Mateřské centrum slouží rodinám už 18 let

mateřské centrum Karlovy Vary (MCKV) 
je dospělé a zdaleka to není jen narážka 
na osmnáctiny, které jako občanské 

sdružení před nedávnem oslavilo. Jak na principu 
rodinné svépomoci a vzájemné službě poskytuje 
otevřeně všem generacím společenství a solidaritu, 
o tom se ostatně za ta léta přesvědčila už spousta 
Karlovaráků.
„Dnes už nabízíme mnoho služeb pod odborným 
vedením a nabídka pro rodiče s dětmi se stala sta-
bilní a profesionální, stále je však hlavním posláním 
vytvářet pro ně inspirativní zázemí dostupné všem 
a snižovat izolovanost rodičů,“ říká ředitelka centra 
žaneta Salátová. Mateřské centrum podporuje 
rozvoj dětské osobnosti a nenásilnou socializaci. 
„Jsme místem vzájemného naslouchání a výměny 
zkušeností s možností seberealizace. Děti zde 

nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí 
svoji matku v jiné roli než v domácnosti,“ míní 
Salátová.
V letošním roce centrum otevřelo pedagogicko-
-psychologickou poradnu a nabízí zprostředkování 
pomoci pro rodiče v tíživé životní situaci. „Vztahy 
v MCKV budujeme hlavně na základě nízkopraho-
vosti a důvěry. V případě potřeby jsme se snažili 
vždy pomoci či poradit,“ upozorňuje ředitelka 
mateřského centra.
Právě díky tomu se zavčasu daří odhalit možné 
vývojové a zdravotní problémy dětí. „Ne vždy jsme 
však věděli, na koho se pro pomoc s důvěrou obrá-
tit. Potřebovali jsme mít jistotu kladného vyřízení,“ 
dodává Salátová. Zprostředkování pomoci se proto 
rozhodli zprofesionalizovat, obklopili se stabilním 

týmem odborníků a v rámci prevence negativních 
jevů v rodině nabízí poradnu pro rodiče zdarma.

Dobrovolnické centrum vlaštovka
Při Mateřském centru existuje už od roku 2007 
zároveň Dobrovolnické centrum Vlaštovka. 
Středisko má akreditované dva programy u Mini-
sterstva vnitra čR a dobrovolníky nejen přijímá, 
ale také je vysílá do jiných neziskových organizací 
v Karlovarském kraji. „Jedná se o rozličné formy 
pomoci seniorům, dětem nebo pomoc při orga-
nizování jednorázových akcí,“ jmenuje příklady 
ředitelka Salátová. 
Každým rokem se tady také vyhlašuje Křesadlo 
– cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné 
věci. Cílem mateřského centra pro tento rok je 
navázání spolupráce s krajskou nemocnicí. (pam)

SC-331840/01

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-322230/10

inzerce
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Tourfilm bude letos v karnevalovém střihu
• Hlavní filmovou hvězdou bude Céline Cousteau,  
vnučka nejstaršího oceánografa na světě.

Karneval v Riu a Amazonka, to jsou letos 
hlavní témata pro karlovarský Tourfilm.
46. ročník nejstaršího filmového festivalu 

turistických filmů na světě bude letos opět tradič-
ně v Karlových Varech ve dnech 3.–5. října hostit 
Grandhotel Pupp a lázeňský hotel Thermal.
Hlavní filmovou hvězdou bude Céline Cousteau, 
která pokračuje ve výzkumech slavného dědečka 
Jacquesa yvesa Cousteaua a také svého otce. 
„S její tvorbou se můžeme setkat v celé řadě 
prestižních televizí,“ upozorňuje Lucie Kubalová, 
koordinační manažerka festivalu.
Céline Cousteau je dcera mořského průzkumníka 
a filmaře Jean-Michela Cousteau a vnučka legen-
dárního Jacquese yvese Cousteau. Spoluvyná-
lezce aqualungu z roku 1942 velel od roku 1950 
výzkumné lodi RV Calypso a o dva roky později 
natočil první podmořský barevný film. Jeho 
filmy Svět ticha a Svět bez slunce získaly Oscary 
za nejlepší celovečerní dokumentární film. Vytvořil 
také populární seriál Podmořský svět Jacquesa 
Cousteaua.
Jeho následovníkem byl jeho syn a vnučka Céline, 
která v roce 2011 vytvořila ke stému výročí 
narození dědečka projekt Ocean inspiration, 
který slouží jako platforma pro oslavu a ocenění 
ochrany moří a oceánů ve všech formách od vědy 
po umění, tanec a filmařinu.
Céline Cousteau je zakladatelkou a výkonnou 
ředitelkou neziskové organizace Cause Centric 

Productions. „Vytváří a distribuuje multimédia 
a především krátké filmy, které sdělují příběhy 
řadových aktivistických organizací a jednotlivců 
pracujících v oblasti environmentální a společen-
sko-kulturní problematiky,“ vysvětluje Kubalová. 
Céline Cousteau také sama natáčí nezávislé doku-
menty, například Syrenus a Scars of Freedom.

tour region Film
Součástí Tourfilmu budetaké letos Tour Region 
Film. Festival českých turistických filmů se v Kar-
lových Varech uskuteční už podvacáté a na letošní 
výročí si přichystal novinku. „Budeme udělovat 
Grand Prix festivalu Tour Region Film,“ prozrazuje 
Kubalová.
Tourfilm hlásí znovu rekordní účast. Do soutěže 
se přihlásilo 747 filmů a multimédií ze 132 zemí 
světa. českých filmů je letos 143, což je rekord.
Výtvarného pojetí a architektury se tradičně ujal 
Michal Caban. „Zavede nás do Ria a ochutnáme 
atmosféru karnevalu. Návštěvníci by si neměli 
nechat ujít vystoupení brazilských tanečnic, které 
nám představí karnevalový rej v Riu,“ doporučuje 
Kubalová.
Vystupovat na festivalu bude celá řada cestovatelů 
a celebrit. Svou účast přislíbila Hana Maciuchová, 
Václav Vydra, Miloslav Stingl, Radka Fišarová, To-
máš Hanák, Ota Jirák, Standa Motl, Michal Dvořák 
ze skupiny Lucie, manželé Klempířovi, Vladimír 
Šimek, Petra Doležalová a Libor Špaček a další.

Po celé tři dny budou festivalem provázet Alena 
Zárybnická, Petr čimpera a Pavel Klicpera.
Festival tradičně doplní přehlídka turistických map 
a průvodců Tourmap. „Zájemci si je budou moci 
prohlédnout v prostorách hotelu Thermal,“ dodává 
Kubalová.
A co je pro diváky také důležité: na všechny 
projekce i bohatý doprovodný program je vstup 
zdarma. (pam)

tourfilm zahájí ve čtvrtek 3. října jednou z předná-

šek také herečka hana maciuchová, která se spo-

lečně s ivanem markem vyzná moravě.

céline cousteau při práci. právě natáčí v ekvádorské amazonii majestátní 

ceibu, tropický strom se širokou korunou a tlustým kmenem.

pro filmování biologické rozmanitosti flóry a fauny v tiputini ležícím v ekvádor-

ské amazonii využívá céline cousteau lávku zavěšenou mezi korunami stromů.
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Bazénové centrum slaví první výročí

od otevření Bazénového centra uplyne 
v říjnu jeden rok a KV Arena už pro něj 
společně s magistrátem města připravuje 

dárek: možnost rozšíření o venkovní rekreační 
bazén hned za centrem.  „Aktuálně zpracováváme 
studie, a pokud se vše zvládne též po finanční 
stránce – dočerpáním prostředků z ROP Severo-
západ, nabídneme nejen občanům Karlových Varů 
službu, která zde v tuto chvíli schází,“ říká Roman 
Maleček, jednatel KV Areny.

A další projekty?
Nesmíme opomenout výstavbu míčové haly, která 
by měla koncem roku 2015 doplnit areál, a rozšířit 
tak služby multifunkčního centra. S týmem 
KV Areny připravujeme doplnění areálu o další 
služby, chceme rozšířit nabídku jak pro širokou 
veřejnost, tak pro sportovce a sportovní kluby. 
Prvního října například otevřeme v prostorách 
bývalého infocentra ordinaci sportovní medicíny 
ivana Kundráta, který nabídne služby tělovýchov-
ného lékaře a také nutričního terapeuta.

Ve druhém podlaží arény probíhá rekonstrukce býva-
lé vývařovny.
S Magistrátem města Karlovy Vary na ní pracu-
jeme od léta, v jejích prostorách by mělo koncem 
letošního roku vzniknout fitness studio, které 
nabídne nejen prostory s posilovnou nebo fitness 
cvičením, ale také poúrazové rehabilitace a služby 
fyzioterapeuta.

Často zmiňujete energetické úspory.
Také na ně myslíme ve všech výše uvedených 
projektech. Energetické využití KV Areny musí 
být s ohledem na rozpočet města Karlovy Vary 
nastavené tak, aby byl tento multifunkční areál 
dostupný všem návštěvníkům za výhodnějších 
podmínek.

Lepšímu využití by určitě pomohlo propojení KV Are-
ny s přilehlými sportovišti.
Aby prostory AC Start, tedy atletický a fotbalový 
stadion včetně zázemí, doplnily v budoucnu celý 
areál, o to budeme také bojovat. KV Arena by tak 
mohla nabídnout ucelený sportovní areál, který 
bude srovnatelný nebo dokonce lepší než ten 
v Nymburku. 
To by mělo samozřejmě velký přínos pro celé 
Karlovy Vary. Pro pořádání sportovních i kulturních 
akcí, sportovních utkání a příliv nových sportovců 
by to poskytlo další možnosti.

Jaký program nabídne KV Arena v nejbližší době?
Mimo hokejových utkání extraligového áčka 
a soutěže juniorů MHL se těšme na další zajímavé 
kulturní i sportovní akce. Můžeme být pyšní, 

že nabídneme 7. listopadu show sedmi nejlepších 
iluzionistů světa The illusionists. Na 20. listopadu 
chystáme koncert Rudoarmějců, dále 29. listo-
padu koncert skupin Tři sestry a Horkýže slíže 
a 10. prosince Vánoční koncert Lucie Bílé. 

Můžete už poodkrýt něco z programu KV Areny 
v roce 2014?
Chystáme například vystoupení Lord Of The 
Dance, již čtvrtý ročník mezinárodního turnaje žen 
v basketbale, druhý ročník mezinárodních závodů 
v moderní gymnastice a jako novinku nabídneme 
atletické závody Zlatá tyčka – měly by se za účas-
ti světových špiček uskutečnit 4. února. Neustále 
pracujeme a domlouváme další koncerty a vy-
stoupení, sledujte tedy pečlivě naše internetové 
stránky www.kvarena.cz a dozvíte se víc. (pam)

bazénové centrum Kv areny by se mohlo v dohledné době rozšířit o venkovní bazén.

inzerce

www.lomax-karlovyvary.cz vrata@kovopolotovary.cz

Kovomat H+H
Regionální zastoupení 
Karlovy Vary, Stará Role 
Závodu Míru 306 / 184

608 080 108

ploty a brány
venkovní žaluzie
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předokenní rolety
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KLEMPÍŘSKÉ  
A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
•  DODÁVKA MATERIÁLU  •  MONTÁŽ OKEN
•  PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE STŘECH

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

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

SC-330018/07

SC-331658/01

Bezpečnostní dveře, otevírání
zámků, zámečnické práce –
montáže všech typů zámků

Rudolf Čurda
Tel.: 602 488 372 
 353 566 016
www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.cz

SC-331869/01
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Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

zajímavostí bylo, že tehdy v lázeňském 
městě vznikl další šermířský oddíl, a sice 
pod Svazarmem. Roztříštěnost se však 

nekonala, v roce 1959 došlo ke spojení a k další-
mu velkému přestupu, tentokrát do karlovarské 
Lokomotivy. Sloučení však mělo významný vliv 
na růst výkonnosti. Hron vzpomíná, jak se tehdy 
stal hlavním trenérem ing. Václav Podlaha. „Dříve 
jsme dosahovali jen ojedinělých úspěchů, ale 
ing. Podlaha se zasloužil o rychlý růst sportovců. 
Karlovarští šermíři se stále častěji zúčastňovali 
celostátních soutěží a také se sami začali podílet 

na organizování vlastních sportovních akcí. Stále 
častěji se objevovali už i mezi československou 
elitou.“ Nebylo to lehké, Hron připomněl, že vý-
hodou byla možnost v rámci Lokomotivy cestovat 
za zvýhodněné jízdné.

z místa na místo
Také střídání tělocvičen narušovalo činnost 
oddílu. Materiál, který šermíři nutně potřebovali 
pro své aktivity, museli stále převážet z místa 
na místo dvoukolovou károu. „Na dlouhých 15 let 
nám vycházeli vstříc ve Střední keramické škole 
v Rybářích, kde jsme měli velice slušné tréninkové 
možnosti, ale přeci jen, to byla stále jen školní 
tělocvična, která musela být vždy připravena 
na denní vyučování.“
Za nejpodstatnější mezník vývoje karlovarského 
šermu lze označit rok 1976, kdy 27. listopadu byla 
na Růžovém vrchu slavnostně otevřena specializo-
vaná šermírna, jediná v české republice. Úspěchy 
na sebe nenechaly čekat, karlovarští šermíři 
získávají tituly mistrů československa, prosazují 
se i v Poháru mistrů evropských zemí. V Karlových 
Varech začínají pořádat Lázeňský pohár, který 
se koná každoročně. Navazuje tak na mezinárodní 
turnaje konané v Lázních iii a v Grandhotelu Pupp. 
„Mezi nejúspěšnější šermíře patří především 
několikanásobný mistr republiky a reprezentant 
Václav Břicháček, dále pak K. Salinger, F. Prska-
vec, J. Valha, J. Kučera, J. Špatenka, O. Řezanka, 
M. Rubeš, K. Valhová a další. 
Počty získaných medailí karlovarských borců jsou 
neskutečné. „V jednotlivcích jsme získali 37 titulů, 

23 druhých a 36 třetích míst, v družstvech pak 
24 titulů, 17 druhých a 13 třetích míst,“ tolik jen 
z hodnotící zprávy z roku 1997.
Hron dodává, že to byla záležitost všech kategorií 
v závodech jak v čechách, tak na Moravě. „Počet 
titulů se dál zvyšoval. Bylo to krásné období, byla 
za námi vidět poctivá práce,“ vzpomíná dnes už 
pětasedmdesátiletá legenda karlovarského šermu.

zůstává čestným předsedou
Po čtyřiapadesáti letech v pozici předsedy oddílu 
se Miroslav Hron v roce 2006 s Lokomotivou roz-
loučil, je však stále čestným předsedou českého 
šermířského svazu.
Vedení šermířského oddílu v Karlových Varech 
převzal bývalý zkušený závodník Martin Ru-
beš. činnost klubu je dnes zaměřena převážně 
na výchovu mladých sportovců. časy, kdy byli 
mezi členy úspěšní seniorští reprezentanti, jsou 
ale pryč. Přesto práce, kterou současní trenéři 
odvádějí s mladou generací, je k nezaplacení.
V minulém roce se objevila v médiích zpráva, 
že v roce 2012 měli karlovarští šermíři vůbec svou 
nejlepší sezonu. informace se dotkla šermířské 
legendy Miroslava Hrona. 
„Vím, jak je hodnocení činnosti složité a náročné.“ 
Hron upozorňuje na deset tlustých kronik oddílu. 
„Když jsem v roce 2006 končil, kroniky ještě 
existovaly. Tam byly seriózní informace, tam by se 
jistě našly pozitivní hodnotící materiály k řadě vý-
znamných akcí, které by mohly kandidovat na titul 
nejlepší šermířská sezona.“
Luboš zahradníček

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

Karel Neckář hrál za Vídeň i Dynamo
Úctyhodné devadesáté narozeniny oslavil v minu-
lých dnech pan Karel Neckář. Jeho rodištěm jsou 
sice Holice na Pardubicku, ale již přes šedesát 
let žije v Karlových Varech. Přistěhoval se sem 
se svou manželkou, původem Francouzkou, 
kterou kdysi potkal ve Vídni. V Karlových Varech 
pak společně založili rodinu a vychovali dva syny 
a jednu dceru. A protože rodina vzešla z kosmo-
politního základu, má pan Neckář dvě ze čtyř 
vnoučat v Německu a pravnoučata až v Americe. 
Devadesát let panu Karlovi asi málokdo věří, 

bezpochyby pro jeho vitalitu, dobrou náladu 
a samostatnost. O svou domácnost v paneláku 
ve Staré Roli se stará úplně sám, jen vaření teprve 
nedávno přenechal jiným. A také na zahradě už 
tolik nepracuje. Ale pořád se podle svých slov 
obejde bez léků. Zato se ale neobejde bez svého 
milovaného fotbalu. Dnes už samozřejmě sleduje 
oblíbený sport jen v televizi, ale bývaly doby, kdy 
se za mičudou sám honil. Kopal za Vídeň a pak 
také za karlovarské Dynamo. A právě fyzická kon-
dice nabraná při fotbale a také na kole, na kterém 

ještě nedávno jezdil, jsou podle pana Neckáře 
základem vitality, ze které těží dodnes. Přejeme 
panu Neckářovi neutuchající vitalitu a ještě hodně 
pohody a radosti do dalších let. (red)

inzerce

stěHování – rYdol
čr + evropa

tel.: 602 444 940, 353 220 554
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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-330142/09 Překládáme veškeré  
evropské jazyky  
včetně soudního ověření

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

SC-331569/02
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• Začíná podzim a s ním také divadelní sezona. „Většina divadel zahajuje v září, my až v lednu,“ říká 
s úsměvem Dana Neumannová, ředitelka Karlovarského městského divadla. To ovšem neznamená, 
že se pro diváky do té doby nic nechystá.

Divadelní podzim bude letos v největších 
českých lázních v barvách ještě pestřej-
ších a zářivějších.

Už pátý ročník dětského festivalu Pohádkové září 
mírnil celý měsíc pravidelně každou neděli všem 
dětem, maminkám i babičkám následky zahájení 
školního roku – ponejvíc prostřednictvím Docela 
velkého divadla z Litvínova. „Je to početné diva-
dlo, kolem třiceti herců, a zabývá se především 
pohádkami. Přiváží s sebou velké množství kostý-
mů,“ říká Neumannová. Kostýmy ostatně skvěle 
poslouží už v zahajovacím průvodu festivalu, 
který pravidelně prochází lázeňským územím. 

Jaká byla letos programová skladba Pohádkového 
září?
Letos zahajovali výpravnou pohádkou Ferda 
Mravenec, my měli také svou vlastní pohádku: 
Havrane z kamene, kterou jsme uvedli 15. září, 
a nesmělo chybět ani Divadlo Spejbla a Hurvínka, 
kterým festival poslední neděli v měsíci ukončuje-
me. Kvůli zájmu o něj uvádíme dvě představení. 

Další divadelní festival je pro dospělé a jeho čtvrtý 
ročník začíná už za pár dní. Jaký bude letošní Best 
Fest?
Delší. Býval v říjnu, loni jsme ho poprvé rozšířili 
až do listopadu. Pro jeden měsíc bylo představení 
hodně, lidé nemohli přijít na všechna, a tak jsme 
program festivalu rozložili.

Kdy tedy letošní Best Fest začíná?
Zahajujeme 3. října Růžovými brýlemi pražské-
ho Divadla Ungelt, což je hra s notnou dávkou 
svérázného židovského a irského humoru v podání 
tří vdov – Hany Maciuchové, Zuzany Bydžovské 
a Sabiny Rojkové.

Jak vůbec představení vybíráte?
Musí být oceněná nebo jiným způsobem výjimeč-
ná. Jako třeba hit Dejvického divadla Ucpanej 
systém, který dostal dvě Ceny Alfréda Radoka 
za inscenaci roku 2012 a mužský herecký výkon 
ivana Trojana v roli Boha. V Praze se na toto před-
stavení nedají do konce roku sehnat lístky a velký 
zájem očekáváme i tady.

Brněnská Husa na provázku jako další z domácích 
kultovních scén už v rámci Best Festu zdomácněla.
S jejich uměleckým ředitelem Vladimírem Moráv-
kem spolupracujeme pravidelně, každý rok k nám 
přiveze nový  titul. Tentokrát jsme se domlu-
vili na inscenaci Prase podle neznámého textu 

Václava Havla na téma češi a svět a stejně jako 
v minulých letech bude režisér osobně přítomný. 
Náš festival si nenechává ujít.

Hojně navštěvované představení nejen ve Varech 
je rovněž Hrdý Budžes s Bárou Hrzánovou. Ta je 
také ozdobou inscenace Darda, kterou na Best Fest 
přiveze Divadlo Na Jezerce.
Hrdý Budžes je u nás pokaždé vyprodaný a toto je 
od spisovatelky ireny Douskové vlastně jeho druhý 
díl. Bára Hrzánová se představí tentokrát v roli 
čtyřicátnice, dalšími herci jsou Petr Vacek, Jan 
Hrušínký nebo Lenka Vlasáková.

Velmi očekávanou premiérou Best Festu bude  
muzikál Divotvorný hrnec. 
Je to společný unikátní projekt tři subjektů:  
Karlovarského městského divadla, Západočeské-
ho divadla v Chebu a Karlovarského symfonické-
ho orchestru, který bude produkci živě doprová-
zet. Režisérem představení je Zdeněk Bartoš. 
Slavnostní karlovarská premiéra je připravena 
v rámci festivalu Best Fest na 2. listopadu, cheb-
ská pak na 9. listopadu. 
Ráda bych zdůraznila, že půjde o vůbec první 
uvedení tohoto slavného amerického muziká-
lu v západních čechách. V Karlových Varech 

Pro divadelní Best Fest vybírá ředitelka 
Neumannová jen výjimečná představení

Karlovarské městské divadlo a Dana Neumannová, tohle spojení funguje už řadu let. Foto: Jiří Hubatka
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i Chebu se bude muzikál hrát každý měsíc. S tak 
ohromným představením bude sice velmi těžké 
někam jezdit, ale na to se chystáme také. Zatím 
jsem předjednala představení v Mostu a oslovíme 
i další divadla.

Karlovarské premiéry se dočká také Divadlo  
VOSTO5...
Chtěli jsme představit novou hvězdu na pražské 
divadelní scéně, současný hit Pérák zachycuje 
v neuvěřitelných souvislostech skutečné osobnosti 
naší historie, mísí prvky nového cirkusu, kaska-
dérské kousky a slovní humor. Pro festival to bude 
jedinečné vyvrcholení a místa pro diváky budou 
hodně omezená. Kvůli náročné instalaci nebude 
otevřená galerie a nebudou se prodávat ani někte-
rá zadní místa na balkonech. 
Vstupenky by si proto zájemci měli zajistit 
už s předstihem, prodávat se začnou 2. října.

V rámci festivalu proběhne v divadle také koncert 
Evy Urbanové.
Za doprovodu Komorního orchestru Národního 
divadla Praha u nás vystoupí 17. října.

Na rozdílné žánry chodívá rozdílné publikum. Jaké je 
to karlovarské?
Vděčné, nadšené... často nám chodí maily. Lidé 
jsou rádi, že nemusí do Prahy, a to se zdaleka 
netýká jen komedií, chodí i na náročná představe-
ní, kterých máme také hodně. Dobrá představení 
bývají hned vyprodaná, jakmile se objeví lístky 
v předprodeji, přízemí okamžitě zmizí. Vytvořili 
jsme si své publikum a dnes už přesně víme, kdo 
přijde na Divadlo Sklep, na Cimrmany, na Dejvické 
divadlo a kdo přijde na komedie. Dá se říct, že své 
diváky známe nazpaměť. 
pavel mrhálek

„Vytvořili jsme si své publikum. Dá se 
říct, že své diváky známe nazpaměť.“

profil:

Dana Neumannová
jako ředitelka Karlovarského městského divadla 
skládá každým rokem také program divadel-
ního festivalu Best Fest, který letos od 3. října 
až do konce listopadu představí čtrnáct výji-
mečných inscenací předních českých divadel. 
„Musí to být představení oceněná nebo jiným 
způsobem výjimečná,“ říká. Příkladem může 
být aktuální hit Dejvického divadla Ucpanej 
systém, který dostal dvě Ceny Alfréda Radoka. 
Víc k programu festivalu naleznete v kulturním 
servisu nebo na webu karlovarske-divadlo.cz.

SC-331795/01

inzerce

Nedělní brunch
neomezená konzumace
22. 9. 2013, 10:30–14:30 h.

•	Zážitková středomořská kuchyně  
šéfkuchaře Jana Lövingera

•	Live music  
Kateřina Bodláková & Vladimír Hendl

•	Cena 790 Kč/osoba  
Akce: děti v doprovodu rodičů zdarma

Více informací a rezervace  
na telefonu 778 404 188

www.retroriverside.czSC-331792/01

SC-331073/03

SC-331073/02

SC-331809/01
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Historické domy Strauss a Zlatá 
koruna zničila neuvážená demolice
• Právě před 25 lety byla dokončena demolice dvou památných 
domů Strauss a Zlatá koruna na Staré louce v Karlových Varech. 

Jejich nenahraditelná ztráta dodnes tíží znač-
nou část široké kulturní veřejnosti, zvláště 
pak z okruhu badatelů a příznivců historio-

grafie Goethových pobytů v čechách.
 Pozdně barokní tzv. štítové objekty, vystavěné 
v poslední třetině 18. století s čísly popisnými 
349/22 (Strauss) a 348/24 (Zlatá koruna), byly 
posledními svého typu v Karlových Varech, a tak 
coby významný urbanistický prvek dochovaný 
z původní zástavby Staré louky byly právem 
zapsány v celostátním seznamu nemovitých 
kulturních památek. Pro svoji jedinečně docho-
vanou dispozici by byly domy pro Karlovy Vary 
a jejich památkovou zónu zvláště dnes významnou 
a velice cennou stavebně historickou dominantou. 
Hmoty obou objektů s odstupňovanými barok-
ními štíty situovanými směrem do ulice a jejich 
mansardové střechy s původními krovy svým 
měřítkem zcela nenásilně splynuly s rozvíjející 
se okolní zástavbou a postupem času se staly její 
pevnou a již neodmyslitelnou součástí.
Mimořádný význam obou objektů už v období 

meziválečném dokumentuje snaha karlovarského 
badatele a historiografa Viktora Karella, měst-
ského archiváře a ředitele muzea, který koncem 
30. let inicioval odkoupení obou památných 
objektů městem a zřízení zde muzea Johanna 
Wolfganga Goetha. V této věci již dokonce bylo 
zahájeno jednání s muzeem ve Výmaru. Smělé 
plány však přerušily neblahé události roku 1938 
a druhá světová válka.

v dobách goethových
První domy stály v těchto místech dle Zurnerova 
plánu již v roce 1715. V polovině 18. století byl 
dům Strauss zdoben štítem hrabat černínů. V roce 
1759, kdy oba domy při celoměstském požáru též 
vyhořely, byl jako jejich majitel uváděn obchodník 
Leopold Brandl. Ten s jejich obnovou započal 
patrně brzy po požáru. V té době se později zvaná 
Zlatá koruna dokonce nazývala „das Brandlsche 
Haus“. V roce 1771 je dle Viktora Karella uváděn 
jako další společný majitel obou domů chirurg 
a holič Karl Giorgino. Jiné zdroje uvádějí už v roce 

zlatá koruna a strauss na staré louce ve třicátých letech 20. století.

Dům strauss a vyhlášené pánské krejčovství 

rudolfa schneidera.
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1759 jako majitele pozdějšího domu Strauss ob-
chodníka Josefa Knolla. Ten je jako majitel uváděn 
ještě v roce 1803 a v roce 1828 pak jeho vdova. 
Majitelem Zlaté koruny byl v roce 1803 nožíř 
Kaspar Grünwaldt a v roce 1826 Kaspar Platzer. 
Z pozdějších významnějších majitelů Zlaté koruny 
lze v první polovině 20. století jmenovat rodinu 
obchodníků Kellnerů. Proto dům až do roku 1945 
nesl i druhý název Kellner’s Haus. 
Oba domy se mohly chlubit i bohatou historií. 
V roce 1786 v domě Strauss bydlela paní Charlotta 
von Stein, Goethova tehdy jedna z nejmilejších. 
Goethe v tom roce přebýval v nedalekém domě 
Mozart. Nejslavnějším návštěvníkem domu 
Strauss (tehdy Goldener Strauss) byl v roce 1823 
sám výmarský tajný rada Johann Wolfgang von 
Goethe. Současně zde vedle Goetha v tu dobu 
bydlela i Amalie von Lewetzow s dcerou Ulrikou. 
Tady už se ale dotýkáme zdejšího tragického 
osudu Goethova, který se po této legendární 
návštěvě do Karlových Varů už nikdy nevrátil. 
Ze známých osobností lze ještě jmenovat královnu 
Frideriku Hannoverskou, která se zde ubytovala 
v roce 1837. 
Z obchodních aktivit lze v domě Strauss po roce 
1900 uvést klenotnictví pražského zlatníka Josefa 
Chrůmy, v roce 1906 Hengstenbergerovu půjčovnu 

knih a ve 30. letech španělský konzulát s konzu-
lem MUDr. Arnoldem Lorandem. V té době zde 
měl vyhlášené krejčovství pánský krejčí Rudolf 
Schneider. Bohatými obchodními aktivitami zvláště 
za vlastnictví Antona Kellnera oplýval dům Zlatá 
koruna (Goldene Krone). Počátkem 20. století zde 
měl Anton Kellner se svým společníkem Riedlem 
velký obchod s českým sklem. Ten na počátku 
20. let vystřídala reprezentativní prodejna německé 
porcelánky Rosenthal. V prvním poschodí byla 
prvotřídní kavárna. Koncem 20. let je zde pak při-
pomínán obchod s pánskou módou Rapp & Kellner. 
Ještě řadu let před demolicí zde byl známý obchod 
s Karlovarskými specialitami. To si ještě řada z nás 
zajisté dobře pamatuje. 

marný boj o záchranu
 Po dva roky (1985–87) vedl výkonný orgán 
památkové péče při tehdejším ONV v Karlových 
Varech spolu s ministerstvem kultury nerovný boj 
s majitelem obou objektů, podnikem Potraviny 
Karlovy Vary o jejich záchranu. Dva roky nepříjem-
ných, mnohdy až nedůstojných jednání a neúnos-
ného nátlaku ze strany majitele, jehož jediným 
a nediskutovatelným dogmatem bylo docílení de-
molice a výstavba moderního nákupního střediska 
potravin. Samozřejmě, že 200 let staré barokní 

domy, částečně z hrázděného zdiva, posledních 
minimálně 20 let prázdné a majiteli trestuhodně 
zanedbané, nemohly zářit novotou. Zlatou korunu 
bylo dokonce nutné v úrovni 1. patra provizor-
ně staticky zabezpečit vnitřními táhly, aby se 
nerozestoupila a štítová stěna nespadla do ulice. 
Goethův Strauss zatím držel pohromadě, ačkoliv 
do něj děravou střechou po léta silně zatékalo 
a nikoho to nezajímalo. Nakonec roku 1987 bylo 
i ministerstvo kultury donuceno rezignovat. Cesta 
k demolici obou památek byla volná. 
A vzniklá novostavba? Z důvodu tehdy nutného 
požadavku vjezdu pro zásobování ze Staré louky, 
což se hned po dostavbě a změně funkce ukázalo 
jako nepotřebné, byla stavba zbytečně natlačena 
na sousední dům s galerií U dvou čápů a naopak 
značně oddálena od druhého sousedního domu 
Bílý zajíc. Dvě neúměrná, do výšky protažená 
a tím opticky zúžená „potěmkinova“ průčelí, poja-
tá jako volná replika původního uspořádání, nesou 
mezi sebou značně hmotově neadekvátní a pře-
dimenzované těleso jednotného, plošně zakonče-
ného zastřešení, dnes kompaktního betonového 
objektu. Obě průčelí jen snad vzdáleně evokují 
staletou náladu tohoto místa. Ztotožníme-li se ale 
nakonec i přes uvedené výhrady s uličním řešením 
nového objektu, nelze pak tolerovat prakticky nic 

Úprava terénu po demolici krámků před domem strauss. zlatá koruna s strauss v 80. letech minulého století. Demolice se blíží.

zlatá koruna a strauss v zástavbě staré louky ve třicátých letech (na snímku vlevo) a před 1. světovou válkou. 
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z řešení partií zadních, jejichž doslova výrazová 
a hmotová brutalita vnesla do kdysi klidné a idy-
lické lokality Luční vrch trvalý neklid a nevratné 
urbanistické disproporce. Stavební prvky a kon-
strukce z nijak nekultivovaného betonu, jako jsou 
jakémukoliv měřítku vzdálené podpěrné sloupy, 
opěrné zdi a jiné konstrukce, včetně bezútěšně až 
ignorantsky vyhlížejících plných, nijak nečle-
něných ploch stěn zadního traktu, to jsou zcela 
nežádoucí atributy, které sem opravdu nepatří. 
 Vize, jak mohly být původní barokní objekty 
stavebně restaurovány např. na stylové pohos-
tinské či jiné společenské reprezentační zařízení, 
galerii nebo muzeum s obchody nejen v parteru, 
ale třeba i v prvním patře (kavárna), s nově 
přistavěným technickým zázemím na přilehlých 
volných a dodnes nekultivovaných parcelách po 
sousedních, již dříve zbořených domech Wartburg 
a Radetzky (obě za domem Bílý zajíc čp.370/20), 
se tedy před 25 lety zcela rozplynuly. Vše bylo už 
tehdy jen otázkou racionálního, všestranně profe-
sionálního přístupu a z něho vyplývajícího smělého 
technicko-architektonického řešení s respektem 
k hodnotám minulosti, vše patrně i v rámci novo-
stavbou vyčerpaných finančních možností. To je již 
dnes ale nenávratně ztraceno. 
vladimír Dlesk

ikonografie ze sbírek autora a Jiřího böhma

pohled z Divadelního náměstí. zlatá koruna a strauss na záběru z Divadelního náměstí ve 30. letech minu-

lého století. v popředí ve městě tehdy běžné veřejné záchodky.

Dům strauss s obchodem s dárky a bižuterií v roce 1985. zlatá koruna antona Kellnera s jeho obchodem s českým sklem patrně před 

1. světovou válkou.



29. října
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program – jaZZfest karlovy vary – sokolov 2013 XXX. meZinárodní jaZZový festival

•	11. 10. 2013, 19.30 
Divadlo Husovka, Karlovy Vary 
M. K. Collective s hostem  
Miroslavem Hloucalem (KV, Pha) 
Walter Phishbacher NY3 (USA, CHORV, D)

•	14. 10. 2013, 19.00 
Městské divadlo Sokolov 
Ivan Audes Trio (CZ) 
Bigband MDK Sokolov (CZ)

•	17. 10. 2013, 19.00 
Hudební klub „M“ MDK Sokolov 
Doris & Sophia & The Swingin' Bastards (CZ)

•	17. 10. 2013, 19.30 
Lázně III - Koncertní síň Antonína Dvořáka, 
Karlovy Vary 
West Bohemian All Stars Band (CZ) 
Předání Ceny barona Schoenecka 
Karlovarský symfonický orchestr  
+ Karlovarský Repre Band (KV)

•	18. 10. 2013, 19.00 
Film Café a Kino Drahomíra,  
Karlovy Vary 
Klubový večer s regionálními kapelami  
od jazzu přes blues po bluesrock

•	19. 10. 2013, 19.30 
Malý sál Spa Hotelu Thermal,  
Karlovy Vary 
Robert Balzar Trio (CZ, SK) 
Kenny Garrett Quintet (USA)

•	20. 10. 2013, 20.30 
Club Imperial,  
Karlovy Vary 
Ntjam Rosie (NL)

Třicátý ročník Jazzfestu ozdobí  
Kenny Garrett, držitel Grammy

třicátý ročník festivalu se odehraje ve dnech 
11.–20. října v Karlových Varech a Sokolově. 
Počtrnácté festival pořádá sdružení Jazzový 

kruh v čele s ředitelem a současně aktivním 
účastníkem dění – saxofonistou Milanem Krají-
cem.
Festival již tradičně podporují město Karlovy Vary 
a Karlovarský kraj. Festival se koná pod záštitou 
primátora města Karlovy Vary Petra Kulhánka.
„Dramaturgie festivalu pokračuje v cestě, myslím, 
že úspěšné, kterou jsme se vydali před lety, 

když jsme organizování festivalu přebírali. A to je 
zaměření především na moderní jazz a jeho fúzi 
s jinými hudebními žánry, včetně hudby symfonic-
ké, za účasti muzikantů z celého světa. A snažíme 
se dávat značný prostor mladým hudebníkům 
a kapelám,“ říká Krajíc.

milan Krajíc a collective
Každý ročník festivalu nabízí vedle vynikajících 
kapel vždy také jednu hvězdu opravdu světo-
vého formátu. Letošní ročník ozdobí americký 

altsaxofonista a flétnista Kenny Garrett, jeden 
z nejlepších hráčů své generace a držitel prestižní 
ceny Grammy.
Festival začne 11. října koncertem v Divadle Hu-
sovka, na němž vystoupí domácí kapela M. K. Co-
llective vedená Milanem Krajícem. Hostem skupiny 
bude jedinečný trumpetista Miroslav Hloucal, který 
je zdejším jazzovým příznivcům dobře známý. Poté 
bude pódium patřit americko-chorvatsko-německé 
formaci Walter Phishbacher Ny3. „Vede ji newyor-
ský jazzrockový pianista Walter Fischbacher pů-

inzerce

SC-331473/02
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vodem z Rakouska. V jejich originálních skladbách 
se mísí různé multikulturní a žánrové vlivy, důraz 
kladou na klavírní improvizace a z projevu kapely 
jde velká energie,“ přibližuje Krajíc.

West bohemian all stars band
Prvním vrcholem festivalu bude koncert 17. října 
v Lázních iii, kde se nejprve v české premiéře 

představí na svém úplně prvním koncertě West 
Bohemian All Stars Band. Kapela, již tvoří nejlepší 
hudebníci západočeské jazzové scény, si klade 
za cíl hrát skladby oblíbených interpretů z oblasti 
velkokapelového jazzu, avšak v užším, desetičlen-
ném nástrojovém obsazení.
Slavnostním okamžikem bude předání Ceny 
barona Schoenecka, která je uznáním a oceněním 

významné osobnosti spjaté s hudbou v Karlových 
Varech. Letos se jejím laureátem stane nestor kar-
lovarských jazzových saxofonistů Jaromír Šostok.
Druhá půle večera bude patřit slavným jazzovým 
standardům napříč časem v provedení společné-
ho orchestru tvořeného jazzovým Karlovarským 
Repre Bandem a Karlovarským symfonickým 
orchestrem. Jako sólistka vystoupí vynikající 
zpěvačka Petra Brabencová, koncert bude řídit 
dirigent Jan Mikoláš.
i v letošním roce dramaturgie festivalu zvolila 
pro jeden z koncertů klubové prostředí, kam jazz 
bezesporu patří. Kapely zdejšího regionu zamě-
řené na jazz, blues a bluesrock vystoupí 18. října 
ve Film Café a Kině Drahomíra. 

Kenny garrett
Vyvrcholením celého festivalu bude koncert 
19. října v Malém sále karlovarského hotelu 
Thermal. Večer odstartuje moderní jazz v podání 
Robert Balzar Tria, vedeného výtečným českým 
kontrabasistou a skladatelem. 
Poté se na pódiu objeví příslovečný zlatý hřeb 
festivalu – americký jazzový postbopový altsaxo-
fonista a flétnista Kenny Garrett, který vystoupí 
se svým Kenny Garrett Quintetem. Garrett svou 
kariéru odstartoval v roce 1978, kdy se stal čle-
nem Duke Ellington Orchestra a následně dalších 
slavných kapel, své první album jako kapelník vy-
dal v roce 1984. Během své kariéry hrál s mnoha 
jazzovými velikány, jakými jsou Miles Davis, Fred-
die Hubbard, Woody Shaw, McCoy Tyner, Pharoah 
Sanders, Brian Blade, Ron Carter a další.
Celý festival zakončí 20. října v Clubu imperial 
v Karlových Varech holandská soulová zpěvačka 
Ntjam Rosie, původem z Kamerunu. Je proslulá 
svým improvizačním uměním a ve své hudbě 
propojuje soul, afro a jazz.
Lev havlíček

americký jazzový postbopový altsaxofonista a flétnista Kenny garrett je jedním z nejlepších hráčů své 

generace.

SC-331584/02

Nákladní 11
Karlovy Vary
Tel.: 353 997 059
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billiard klub imperiál
Sportovní klub Snooker & Galerie Koule 
Karlovy Vary
Libušina 14, Karlovy Vary
Tel.: 775 557 889

otevírací doba: 
Pondělí až neděle od 16.00 do 22.00 hodin, dříve po předchozí 
domluvě. Pravidelný trénink se pro nezájem už nekoná.

Sportovní klub Snooker & Galerie Koule Karlovy Vary společně 
s českomoravským billiardovým svazem koná nábor nových 
hráčů ve věku 12 až 25 let s klubovými výhodami a perspek-
tivou závodní reprezentace Karlových Varů v českomoravské 
snooker lize.

Billiard Golf KluB imPeriál

bK Lokomotiva Karlovy vary
Jízdárenská 1, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 018, www.bklokomotiva.cz

Liga žákyň u14
12. 10.  Loko Karlovy Vary - BA Sparta Praha 
13. 10.  Loko Karlovy Vary - BK Strakonice

Liga žákyň u15
5. 10.  Loko Karlovy Vary - BLK VŠE Praha
6. 10.  Loko Karlovy Vary - Basket Slovanka

extraliga kadetek u17
26. 10.  Loko Karlovy Vary - SŠMH Brno
27. 10.  Loko Karlovy Vary - VALOSUN Brno

extraliga kadetek u19
5. 10.  Loko Karlovy Vary - Aritma Praha
6. 10.  Loko Karlovy Vary - BK Strakonice

Ženská basketbalová liga
6. 10.   16:30 Loko K. Vary - ZVVZ USK Praha
13. 10.   16:30 Loko K. Vary - BK Strakonice
20. 10.   16:30 Loko K. Vary - Kara Trutnov 
27. 10.  16:30 Loko K. Vary - Slovanka MB 
30. 10.   17:30 Loko K. Vary - DSK Basketball

BasKetBal

centrum klasické jógy
Bělehradská 965/1, Karlovy Vary
Tel.: 731 100 170; www.klasicka-joga.cz 

Každé úterý od 18.30 hod. jóga  
v tělocvičně zŠ svahová 24-26, Karlovy vary. 

individuální jóga, ajurvéda a tantra dle dohody
Více informací na webu.

Jóga shanti
ZŠ Svahová 24, Karlovy Vary
Veronica Pródis, tel.: 604 522 122,  
e-mail: veronicaprodis@gmail.com,  
Ffacebook: Jóga Shanti

Kurzy jógy pro veřejnost:
Pondělí:   18.30–20.00  ZŠ Svahová 24
Pátek:   18.30–20.00  ZŠ Svahová 24

Jógacentrum Karlovy vary
Chebská 56a, Karlovy Vary
Tel.: 732 606 474, www.joga.cz

pravidelná cvičení podle systému Jóga v denním životě
1. lekce zdarma

Pondělí:   18.00 pokročilí  
Jógacentrum
Úterý:   18.00 začátečníci a mírně pokročilí 
Jógacentrum
Středa:    18.00 začátečníci a mírně pokročilí 
ZŠ Nejdek (na náměstí)
čtvrtek:   19.15 začátečníci a mírně pokročilí 
Mateřské centrum Drahovice

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 až 18.15 hodin
Středa:  15.30 až 18.30 hodin
Pátek:  16.00 až 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
Tel.: 725 357 287, www.d-team.cz

tréninky
Pondělí:  18.00–20.00 hodin
Pátek:  16.00–20.00 hodin

tanec

Volnočasový areál Rolava
Třeboňská ulice 
Karlovy Vary

Denně:
otevírací 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, Karlovy Vary
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 až čtvrtek:  16.00–22.00 hodin
Pátek až neděle:  16.00–20.00 hodin

sPortoVní lezení

1.Fc Karlovy vary
Lidická 448/14, Karlovy Vary-Drahovice
e-mail: info@fotbalkv.cz, www.fotbalkv.cz

česká fotbalová liga, hřiště Dvory
20. 10.  10.30 1. FC Karlovy Vary - Roudnice nad Labem

Klub pořádá nábor do přípravek i pro družstva žáků. Rodiče 
mohou přivést své děti na tréninky přípravek a využít možnost 
vést je ke sportu pod odborným trenérským vedením. Jedinými 
podmínkami náboru je mít rád fotbal a dokázat mu leccos obě-
tovat, mít přiměřenou dávku talentu a dostavit se ve sportovní 
výstroji na tréninky, které probíhají na hřišti ve Dvorech každé 
pondělí, středu a pátek od 17.00 do 18.30 hodin.

fotBal

Klub českých turistů
TJ Slovan Karlovy Vary
603 209 270; fjw@volny.cz,  
www.turiste.webpark.cz

05. 10.  Prameny kyselek v okolí Teplé
12. 10.  Pochod O jáchymovský tolar – trasy v okolí Jáchymova 
19. 10.  Míšeň – den otevřených dveří ve slavné porcelánce
20. 10.  Turistika na ostrově Madeira – 10 dnů
26. 10.  Bořetice – turistika mezi vinohradnickými sklípky  
   – 3 dny

turistiKa

hc energie Karlovy vary
KV Arena, Západní ulice 1812/73, Karlovy 
Vary
Tel.: 359 909 159, e-mail: hokejkv@
hokejkv.cz, www.hokejkv.cz

tipsport extraliga
4. 10.  18.00 9. kolo: Karlovy Vary – Litvínov 
6. 10.  15.30 10. kolo: Karlovy Vary – Kladno 
13. 10.  15.30 12. kolo: Karlovy Vary – Slavia
25. 10.  18.00 15. kolo: Karlovy Vary – Vítkovice

mhL
9. 10.  18.00 11. kolo: Karlovy Vary – Rudá armáda
10. 10.  18.00 12. kolo: Karlovy Vary – Rudá armáda
23. 10.  18.00 17. kolo: Karlovy Vary – HK MVD
24. 10.  18.00 18. kolo: Karlovy Vary – HK MVD
27. 10.  17.00 19. kolo: Karlovy Vary – Chabarovsk
28. 10.  18.00 20. kolo: Karlovy Vary – Chabarovsk

hoKej

TJ Slovan Karlovy Vary
Dr. Davida Bechera 1009/18, Karlovy Vary
Tel.: 353 227 443,  
e-mail: tjslovankv@email.cz

• Rodiče s dětmi (vedoucí Jindrová) každé pondělí 
na ZŠ Poštovní 17.00–18.00 hodin, roční poplatek 650 Kč
• Předškolní děti (vedoucí Štěpánková ml.) každé pondělí 
na ZŠ Poštovní 18.00–19.00 hodin, roční poplatek 500 Kč
• Mladší žactvo (vedoucí Gigal) každá středa na ZŠ Sva-
hová 16.30–18.00 hodin, roční poplatek 500 Kč
• Žákyně (vedoucí Prchalová, Kadeřábková) každé pondělí 
a čtvrtek na ZŠ Dukla 17.30–19.00 hodin, roční poplatek 
550 Kč
• Ženy I. (vedoucí Jindrová) každé pondělí a čtvrtek 
na ZŠ Dukla 19.00–20.00 hodin, roční poplatek 600 (ž) 
nebo 400 (D) Kč
• Ženy II. (vedoucí Látová) každé úterý na ZŠ Dukla  
19.30–21.00 hodin, roční poplatek 600 (ž) nebo 400 (D) Kč
• Ženy III. (vedoucí Píšová, Vondrašová) každá středa 
na SPgŠ 20.00–21.00 hodin, roční poplatek 600 (ž)  
a 400 (D) Kč
• Starší ženy (vedoucí Krausová) každá středa na SPgŠ 
19.00–20.00 hodin, roční poplatek 600 (ž) nebo 400 (D) Kč
• Jóga I. (vedoucí Luňáčková) každé úterý na ZŠ Dukla 
16.30–18.00 hodin, roční poplatek 600 (ž) nebo 400 (D) Kč
• Jóga II. (vedoucí Jungwirtová) každé úterý na ZŠ Dukla 
18.00–19.30 hodin, roční poplatek 600 (ž) nebo 400 (D) Kč
• Jóga III. (vedoucí Jungwirtová) každý čtvrtek na ZŠ 
Dukla 16.30–18.00 hodin, roční poplatek 600(ž) nebo  
400 (D) Kč
• Muži mladší (vedoucí Trnka) každá středa na ZŠ 
Poštovní 18.00–19.00 hodin, roční poplatek 600 (M) nebo 
400 (D) Kč
• Muži starší (vedoucí Tišer) každá středa na ZŠ Poštovní 
19.00–20.00 hodin, roční poplatek 600 (M) nebo  
400 (D) Kč

cViČení

tJ slavia Karlovy vary
Lidická 40, Karlovy Vary
Tel.: 602 495 191, www.gymnastika-kv.cz

Děvčata mezi 5 a 9 lety můžou přijít  
na trénink přípravky, který je každé úterý a čtvrtek  
od 17:00 hodin ve velké tělocvičně SPgŠ Karlovy Vary  
– Drahovice. 

moderní GYmnastiKa
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Divadelní nám. 21, Karlovy Vary 
Tel.: 353 225 537; www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

3. 10.  19.30 
susan bigelow a Janice goldberg: růžové brýle
irskou hospodu a židovské lahůdkářství dělí jen úzká ulička, 
jejich majitelky, postarší vdovy, však rozděluje nejen nábožen-
ství, ale i dávný spor jejich zesnulých manželů. 

5. 10.  19.30 
operní a operetní galakoncert
Salonní smyčcový orchestr Divertimento hraje slavné melodie 
z oper a operet Don Giovanni, Marta, Rigoletto, Netopýr, 
Hraběnka Marica, vídeňské valčíky J. Strausse a Malá noční 
hudba W. A. Mozarta. 

8. 10.  19.30    
milan Kundera: Jakub a jeho pán
Vtipná, hravá, moudrá komedie, jízlivá variace na Diderotův 
román Jakub Fatalista. Setkání dvou epoch, dvou žánrů, dvou 
autorů, nezapomenutelného sluhy Jakuba a jeho pána. Divadlo 
Bez zábradlí. 

10. 10.  19.30 
big band Karlovy vary: glenn miller story
Základním repertoárem Big Bandu založeného v roce 1986 
profesionálními hudebníky karlovarského regionu jsou skladby 
ze zlaté éry swingu. Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie, 
Benny Goodman, George Gershwin aj. patří k mistrům swin-
gové hudby. Koncert pod vedením trombonisty Zdeňka Kráma. 
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová.

13. 10.  19.30 
Johann strauss, Karl haffner, richard genée: Netopýr
Klasická opereta o třech dějstvích. Netopýr patří k drahoka-
mům operetní tvorby a je tak ceněn, že se bez něj neobejde 
náhrdelník žádného velkého operního domu. Divadlo Josefa 
Kajetána Tyla. 
 
14. 10.  19.30 
václav havel: prase aneb václav havel´s hunt for a pig
Zcela neznámý (autorem nezařazený do sebraných spisů) 
Havlův text na téma češi a svět. Děj příběhu: Anglický 
novinář chce se dozvědět všechno o naději Evropy, české duši 
a Gorbačovovi. Tedy jede za Havlem na Hrádeček, chce s V. H. 
debatovat, dovozovat, žonglovat s hlubšími významy i mělčími 
podtexty. Dozví se však nakonec jediné: Jděte už všichni do 
prdele! Divadlo Husa na provázku, 3. festivalové představení. 

15. 10.  19.30 
robert anderson: víš přece, že neslyším, když teče voda
Tři příběhy jsou velice směšné, ale velice lidské. V jistých 
obměnách mohou potkat každého z nás. 

16. 10.  19.30 
zŠ a zuŠ Karlovy vary a KmD: o zem by se rozbilo
Hudebně-taneční fantazie na hudbu Otvírání studánek Bo-
huslava Martinů. Konfrontace tradic a moderní doby v koláži 
všech uměleckých oborů ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a ZŠ a Karlo-
varského městského divadla.

17. 10.  19.30 
Koncert evy urbanové
Již téměř neuvěřitelných dvacet sedm let přesvědčuje Eva 
Urbanová, že patří mezi naše nejlepší přední sopranistky. Ko-
morní orchestr Národního divadla Praha. Dirigent: David Švec.

18. 10.  19.30 
edward taylor: vztahy na úrovni
V nové komedii Edwarda Taylora zjistíte, že jsou stejně zamo-
tané, strastiplné a legrační jako u jiných lidí, že se v nich křičí, 
lže a leze po kolenou. Divadelní společnost Háta, 4. festivalové 
představení.

20. 10.   19.30 
ondřej sekora: trampoty brouka pytlíka
Vy neznáte Pytlíka? Kamaráda Ferdy Mravence? To je přeci 
ten, co všechno ví a všechno zná, protože se narodil v kině. 
Divadlo Lampion. 

23. 10.   19.30 
galakoncert operetních melodií
Festivalový orchestr Petra Macka je soukromý orchestr 
složený z předních profesionálních umělců ze severních čech 
a Prahy s cílem obohatit domácí hudební život a propago-
vat 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. 
Komorní orchestr Nálady. 

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

4. 10.  19.30 Lázně iii
Koncert absolventů
Koncert ve spolupráci s hudební vysokou školou v ženevě.
Ludwig van Beethoven: Coriolan - předehra, Xavier 
Montsalvatge: Sortilegis, Antonín Dvořák: Slovanské tance 
č. 8, 10, 13, Gioacchino Rossini: Straka zlodějka - předehra, 
igor Stravinskij: Pták Ohnivák, suita 1919, Gioacchino Rossini: 
Vilém Tell - předehra, Nikolaj Rimskij-Korsakov: Španělské 
capriccio. Vedoucí projektu Clément Dumortieri.

11. 10.  19.30 Lázně iii
Koncert absolventů
Koncert ve spolupráci s hudební vysokou školou v Curychu
Gioacchino Rossini: Lazebník sevillský - předehra, Petr iljič 
čajkovskij: italské capriccio, Felix Mendelssohn-Bartholdy: 
Symfonie č. 4 italská. Vedoucí projektu, dirigent Mark 
Kissoczy. 

17. 10.  19.30 Lázně iii
crossover gala
Mimořádný koncert v rámci Jazzfestu Karlovy Vary
Carlos Jobim: Best of z písňové tvorby pro symfonický 
orchestr, sólový zpěv a jazzband, The Beatles: Best of z 
písňové tvorby pro symfonický orchestr a sólový klavír, 
Amazing Grace: Best of z jazzových standardů. Karlovarský 
Repre Band, MK Collective, Petra Brabencová – zpěv, Milan 
Krajíc – saxofony, Jindřich Volf ml. - klavír. Dirigent Jan 
Mikoláš.

24. 10.  19.30 Lázně iii 
symfonický koncert k 95. výročí založení republiky
Bedřich Smetana: Má vlast. Šéfdirigent KSO Martin Lebel.

pŘeDproDeJ vstupeNeK:
pokladna Kso – vestibul Lázně iii
Po – pá: 15:00–18:00; v den koncertu 15:00–19:30  
tel: 353 232 026

infocentrum K. vary – 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

Scéna Klubu Paderewski, Divadelního studia D3,  
Karlovarského hudebního divadla a Divadla v patře
Husovo nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 776 098 404, www.husovka.info

4. 10.  19.30  carlo goldoni – treperendy
Repríza situační komedie z pera slavného italského dramatika 
Carla Goldoniho v nastudování Divadelního studia D3. Vstupné 
80 Kč, důchodci a studenti 50 Kč.

7. 10.   19.30 Jananas
Co všechno prožije a co všechno si dopřeje pan Vlastimil poté, 
co se v osmdesáti letech rozvede, ale spoustu dalších zajíma-
vých a většinou veselých věcí se dozvíte od populární folkové 
trojice Jananas, nominované na cenu Anděl 2010.

10. 10.  19.30 Los Quemados
Zpěvák, skladatel a kytarista Adriano Trindade z brazilského 
Porto Alegre s českými spoluhráči, mezi nimiž je i syn Jana 
Spáleného Filip, se účastnili významných festivalů v Evropě 
a hráli v renomovaných klubech. Noc plná samby v Klubu 
Paderewski.

11. 10.   19.30 m.K.collective (česko) a Walter 
     phishbacher Ny3 (usa, hr, D)
V rámci 30. ročníku Jazzfestu vystoupí v Husovce karlovarský 
M.K.Collective s hostujícím trumpetistou Miroslavem Hlouca-
lem a pokřtí zde svoje nové autorské CD s americko-chorvat-
sko-německou formaci Walter Phishbacher Ny3. 

12. 10.   19.30 petr spálený  
     & miluška voborníková
Nestárnoucí hvězdy českého hudebního nebe a představitelé 
toho nejlepšího v domácím středním proudu vystoupí za do-
provodu skupiny Apollo Band exkluzivně v Klubu Paderewski. 

17. 10.   19.30 hudba praha
Legendárním rockovým veteránům, kteří počátkem 80. let 

ještě pod názvem Jasná páka patřili k největším hudebním 
odvazům, to stále šlape jako zamlada.

18. 10.   19.30 antonín přidal – malé noční hry
Pěnkava s loutnou a Sen o dvou kůrkách, aneb dvě jednoak-
tovky o tom, že před mnohým se dá utéct, ale před svědomím 
a před smrtí ne. Představení Divadelního studia D3.

22. 10.   19.30 ester Kočičková  
     & Lubomír Nohavica
Populární moderátorka, textařka a šansoniérka se představí 
karlovarským posluchačům za klavírního doprovodu svého 
kolegy Lubomíra Nohavici, který je zároveň autorem hudby 
k jejím písním. 

26. 10.   19.30 michal viewegh, Dodo gombár -  
     andělé všedního dne
Tragikomedie o tom, že nemusíme věřit v Boha, ale nesmíme 
v něj přestat doufat. Představení Divadelního studia D3.

30. 10.   19.30 Kaleidoskop Jana rejžka
Další pokračování poslechového klubového pořadu, který 
volně navazuje na programy, které Jan Rejžek připravoval 
za minulého režimu po celé republice. Zhruba dvouhodinový 
pořad sestává ze dvou částí. První je věnována tvorbě domácí 
a druhá, nazvaná Letem světem rozšíří naše obzory v hudbě 
zahraniční.

31. 10.   19.30 bluesberry
Petar introvič vás přesvědčí, že stačí znát ty správné akordy 
a Hanspaulka může být rázem i v samém srdci Karlových 
Varů. Bluesberry to zvládnou tentokrát i v triu.

3Digital
Tel. pokladny kina: 353 223 272
Rezervace na vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinocaskv.cz
2D - klasický filmový digitální formát, 3D - stereoskopický 
digitální formát s 3D brýlemi.

1.–2. 10. 17.30 oggy a škodíci (Francie, 80 min.)
Režie: Olivier Jean Marie. Přístupný. Animovaný, Dabing. 
Vstupné: 110 Kč. 

1.–2. 10. 20.00 u konce světa (vb, 109 min.)
Režie: Todd Phillips. Přístupný. Komedie, Sci-fi, české titulky. 
Vstupné: 110 Kč. 

3.–6. 10. 16.00 (2D), 18.00 (3D) 3D film. premiéra: 
zataženo, občas trakaře 2 (usa, 96 min.)
Režie: Cody Cameron, Kris Pearn. Přístupný. 
Animovaný, dobrodružný, Dabing. Vstupné: dospělí 175 Kč, 
děti do 15 let 145,- Kč. Vstupné: 2D 130 Kč.

7.–9. 10. 17.30 (3D) zataženo, občas trakaře 2  
(usa, 96 min.)

3.–6. 10. 20.00 3D film. premiéra: gravitace 3D 
(usa, 90 min.)
Režie: Alfonso Cuarón. Pro děti do 12 let nevhodný. Sci-fi, 
české titulky. Vstupné: 110 Kč. 

7.–9. 10. 20.00 rivalové (usa, vb, Německo, 
123 min.)
Režie: Ron Howard. Přístupný. Sportovní, drama, akční, české 
titulky. Vstupné: 110 Kč. 

10. 10.  13.00 představení nejen pro seniory: 
Líbánky (čr, 90 min.)
Režie: Jan Hřebejk. Přístupný. Drama. Vstupné: 60 Kč. 

10.–13. 10. 16.00 Letadla 3D (usa, 85 min.)
Režie: Klay Hall. Přístupný. Animovaný, dobrodružný, Dabing.
Vstupné: dospělí 150 Kč. 

10.–13. 10.  18.00 a 20.00 premiéra: Kameňák 4 (čr)
Režie: Ján Novák. Přístupný. Komedie. Vstupné: 110 Kč.  

14.–16. 10. 20.00 Kameňák 4 (čr)

14.–16. 10. 17.30 3D film. premiéra:  
make your move (usa, J. Korea, 107 min.)
Režie: Duane Adler. Přístupný. Hudební, Dabing. Vstupné: 
150 Kč.

17.–20. 10. 16.00 (2D), 18.00 (3D) 3D film. premiéra: 
turbo 3D (usa, 96 min.)

Kmd karlovarské městské divadlo

scÉna husoVKa

Kso karlovarský symfonický orchestr

Kino Čas
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21.–23. 10. 17.30 (3D) turbo 3D (usa, 96 min.)

17.–20. 10. 20.00 premiéra: carrie (usa)
Režie: Kimberly Peirce. Mládeži do 15 let nepřístupný. Horor, 
české titulky. Vstupné: 110 Kč. 

21.–23. 10. 20.00 premiéra: plán útěku (usa)
Režie: Mikael Håfström. Pro děti do 12 let nevhodný. Akční, 
české titulky. Vstupné: 110 Kč. 

24. 10.  13.00 představení nejen pro seniory: 
obchodníci (čr, 85 min.)
Režie: Petr Šícha. Přístupný. Komedie, romantický, hudební. 
Vstupné: 60 Kč.

24.–27. 10. 16.00 zataženo, občas trakaře 2  
(usa, 96 min.)
Režie: Cody Cameron, Kris Pearn. Přístupný. Animovaný, 
dobrodružný, Dabing. Vstupné: 130 Kč.

24.–27. 10. 18.00 3D film. premiéra: battle of the 
year: the Dream team (usa)
Režie: Benson Lee. Přístupný. Taneční, komedie, české titulky. 
Vstupné: dospělí 175 Kč. Děti do 15 let 145 Kč. 

24.–27. 10. 20.00 premiéra: příběh kmotra (čr)
Režie: Petr Nikolaev. Přístupný. Drama, životopisný.
Vstupné: 110 Kč.

28.–30. 10. 17.30 a 20.00 Kameňák 4 (čr)
Režie: Ján Novák. Přístupný. Komedie. Vstupné: 110 Kč.

31. 10.  16.00 premiéra: ptačí úlet (usa)
Režie: Jimmy Hayward. Přístupný. Animovaný, dobrodružný, 
Dabing. Vstupné: 110 Kč. 

31. 10.  18.00 všiváci (čr)
Režie: Roman Kašparovský. Přístupný. Komedie. Vstupné: 
110 Kč. 

31. 10.  20.00 premiéra: enderova hra (usa)
Režie: Gavin Hood. Přístupný. Sci-Fi, dobrodružný, české 
titulky. Vstupné: 110 Kč.

Vítězná 50, Karlovy Vary 
Tel. pokladny kina: 353 233 933
Rezervace na vstupenky.karlovyvary.cz, www.kinodrahomira.cz

1.–2. 10. 19.30 Jako nikdy (čr, 93 min.)
Režie: Zdeněk Tyc. Přístupný. Drama. Vstupné: 140 Kč.

3.–6. 10. 17.00 premiéra: zataženo, občas 
trakaře 2 (usa, 96 min.)
Režie: Cody Cameron, Kris Pearn. Přístupný. Animovaný, 
dobrodružný, Dabing. Vstupné: 140 Kč. 

3.–6. 10. 19.30 premiéra: metallica: through the 
Never (usa, 92 min.)
Režie: Nimród Antal. Přístupný. Hudební, české titulky. 
Vstupné: 110 Kč.

7.–9. 10. 19.30 u konce světa (vb, 109 min.)
Režie: Todd Phillips. Přístupný. Komedie, Sci-fi, české titulky. 
Vstupné: 110 Kč. 

11.–13. 10. 17.00 oggy a škodíci (Francie, 80 min.)
Režie: Olivier Jean Marie. Přístupný. Animovaný, Dabing. 
Vstupné: 110 Kč. 

11.–13. 10. 19.30 premiéra: Kameňák 4 (čr)
Režie: Ján Novák. Přístupný. Komedie. Vstupné: 110 Kč. 

14.–16. 10. 19.30 premiéra: 2 zbraně  
(usa, 109 min.)
Režie: Baltasar Kormákur. Přístupný. Akční, české titulky. 
Vstupné: 140 Kč. 

18.–20. 10. 17.00  premiéra: turbo (usa, 96 min.)
Režie: David Soren. Přístupný. Animovaný, dobrodružný, 
Dabing. Vstupné: 130 Kč. 

18.–20. 10. 19-30  Donšajni – čr (102 min.)
Režie: Jiří Menzel. Přístupný. Komedie. Vstupné: 110 Kč. 

21.–23. 10. 19.30 carrie (usa)
Režie: Kimberly Peirce. Mládeži do 15 let nepřístupný. Horor, 
české titulky. Vstupné: 110 Kč. 

25.–27. 10. 17.00 Letadla (usa, 85 min.)
Režie: Klay Hall. Přístupný. Animovaný, dobrodružný, dabing.
Vstupné: 120 Kč.

25.–27. 10. 19.30 premiéra: hoteliér (čr, 85 min.)
Režie: Josef Abrhám ml. Přístupný. Dokument. Vstupné: 100 
Kč.

28.–30. 10. 19.30 obchodníci (čr, 85 min.)
Režie: Petr Šícha. Přístupný. Komedie, romantický, hudební. 
Vstupné: 100 Kč.

Vítězná 50, Karlovy Vary 
Tel.: 353 229 185, 353 223 640,  
e-mail: martin.janous@promenada.cz, www.fkkv.cz
Začátky v 19.30 hodin, vstupné: 60 Kč člen, 80 Kč host 

3. 10.   Královská aféra 
Dánsko, Švédsko, čR 2012, 138 minut, režie: Nikolaj Arcel, 
v hlavních rolích: M. Mikkelsena a A. Vikander.

10. 10.   pevnost 
čR 2012, 70 minut, režie: Klára Tasovská, Lukáš Kokeš.

17. 10.   Labrador
Dánsko 2011, 73 minut, režie: Frederikke Aspöck.

24. 10.   hluboko 
island 2012, 95 minut, režie: Baltasar Kormákur.

31. 10.   Kuře na švestkách 
Francie, Německo, Belgie 2011, 93 minut, režie: Marjane 
Satrapi, Vincente Paronnaud.

Libušina 18, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 203 116, www.spa-hotel-imperial.cz

4. 10.     František uhlíř team
Přední český kontrabasista F. Uhlíř v čele kvartetu, jehož 
hudba je překvapivě barvitá a vyvěrá ze vzájemné interakce 
skvělých hráčů, s velkým porozuměním a citem pro jazzové 
standardy, okořeněné osobitou úpravou, i vlastní originální 
kompozice.

10. 10.    speciální gastronomická akce
Kuchařské umění se jistě dá přirovnat k umění hudebních 
skladatelů. Jedni jako druzí nesmí přebít hlavní motiv zbyteč-
nými kudrlinkami, musí přidat správný tón ve správnou chvíli. 
i proto jsme nazvali říjnovou gastronomickou akci Koncert pro 
foie gras. 

11. 10.    mainugin quintet /rusko-čr/
Brilantní klavírista Vadim Mainugin a jeho syn Stas /sax/ patří 
v Ruské federaci k naprosté jazzové špičce. Na turné po čR je 
doprovází přední pražští umělci: Bharata Rajnošek-trump, Petr 
Dvorský-kontrabas, Otto Hejnic-bicí. Vstupné: 100 Kč.

18. 10.    st. Johnny band
Jediná kapela hrající jumpblues 50. let. Zpěvák St. Johnny 
alias Jan Stehlík ji založil v roce 2005, inspirován svými 
cestami po Americe. Dokonalá hudba je podbarvena foukací 
harmonikou našeho nejlepšího hráče na tento nástroj - Char-
lieho Slavíka.

20. 10.   20.30 Koncert Ntjam rosie
Jazzfest 2013. Koncert úspěšné holandské soulové zpěvačky 
původem z Kamerunu Ntjam Rosie s kapelou. Zpěvačka se ne-
chá inspirovat africkou a zároveň soudobou západní kulturou 
a vytváří autentický styl propojující soul, afro a jazz.

25. 10.    antonín gondolán band
Známá hudební osobnost, výborný muzikant a zpěvák Antonín 
Gondolán se svou kapelou. Vstupné: 100 Kč.

pravidelný program - živá hudba
Pondělí:    Midnight flower
Středa:    Gipsy Hery band
Sobota:    Diskotékový pořad 

Úterní vystoupení
8. a 29. 10. Magic show
1. a 22. 10. indické tance
15. 10.   orientální tance

Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel.: 353 224 387; e-mail: info@galeriekvary.cz,  
www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: úterý – neděle 10–17 hodin (pro školy dle tel. 
dohody). Vždy první středu v měsíci vstup zdarma do všech 
poboček Galerie umění. 

pokračují výstavy:
momenty růstu – sochařské dílo hany Wichterlové
Průřez tvorbou Hany Wichterlové (1903–1990), jedné z nej-
významnějších představitelek českého moderního sochařství 
meziválečné avantgardy (potrvá do 10. 11. 2013).

60 DěL / 60 Let galerie umění Karlovy vary
Výstava k šedesátiletému výročí založení galerie bude pre-
zentovat šedesát chef-d‘oeuvrů z bohatých sbírkových fondů 
galerie a také výběr dokumentačních materiálů (plakátů, 
pozvánek, katalogů, fotografií) z obsáhlého galerijního archivu 
(potrvá do 31. 12. 2013).

vojtěch hynais (1854–1925)
Významného malíře – představitele generace Národního di-
vadla – přiblíží reprezentativní soubor obrazů z bohaté sbírky 
Národní galerie v Praze (potrvá do 10. 11. 2013).

Další akce:
2. 10.  20.00 philippe cornier (Francie) – 
klasická kytara
Kytarový recitál virtuózního francouzského hudebníka před-
staví skladby španělských a jihoamerických mistrů i autorskou 
tvorbu. Vstupné 150 Kč.

20. 10.  15.00  Komentovaná prohlídka výstav 
vojtěcha hynaise a hany Wichterlové
Obě výstavy doprovodí zasvěceným komentářem kurátorka 
výstav Eva Neumannová. Vstupné 40 Kč.

23. 10.  19.30 richter & syn
Legenda české alternativní scény, průkopník ambientní muzi-
ky, kytarista, zpěvák a skladatel Pavel Richter, představí svou 
současnou autorskou tvorbu. Vstupné 120 Kč.

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 354 224 111, 606 928 844; www.becherovavila.cz
Otevírací doba: úterý – neděle 10–17 hodin.  
Dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 029  
nebo na vargova@galeriekvary.cz

pokračují výstavy:
ona b. / skandál ve vile
Výstava obrazů, objektů a přemalovávaných plakátů známé 
rakouské výtvarnice s českými kořeny představí díla z posled-
ní doby vydávající její poselství o cestě životem  
(potrvá do 20. 10.).

historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je 
prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti 
vzniku. 

Další akce
3. 10.  10.00–17.00  Den s galerijním pedagogem 
ve výstavě
Po celý den bude aktuální výstavu přibližovat galerijní pedagog 
doprovodným komentářem či hravým výtvarným úkolem, vše 
v rámci vstupného do výstavy. 

8. 10.   16.30 (9.00 pro střední školy)  
barva v dějinách umění - Doc. phDr. Jaroslav vančát, 
ph.D. / cyklus o barvě 
Vývoj jednoho ze základních fenoménů vizuálního umění 
během staletí, proměny nejen technologií, ale i skladebných 
významů barev a jejich percepce (se zvláštním zřetelem k 
19. století). Projekt je realizován za finanční podpory MK čR. 
Nutná rezervace na tel. 734 788 029. Vstupné 40, případně 
20 Kč.

12. 10.   14.00  papíroví draci – výtvarná dílna
Podzimní výtvarná dílna Pavly Vargové určená dětem i 
dospělým.Nutno rezervovat na tel. č. 734 788 029 nebo na 
vargová@galeriekvary.cz, vstupné 50 Kč.

15. 10.   19.30  marek eben / hostem u becherů
Setkání s hercem, hudebníkem a moderátorem uvede Jan 
Samec. Vstupné 100 Kč.

interaktivní Galerie becherova vila

Galerie umění

Kino drahomíra

Kino drahomíra filmový klub

cluB imPerial
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17. 10.  16.30 (9.00 pro střední školy)   
teorie barvy - mgr. václav malina / cyklus o barvě
Seznámení se základními teoretiky barev – J. W. Goethe, 
J. Chevreul, J. itten a jejich objevy. Barevný kruh, primární 
a sekundární chromatika, simultánní a komplementární 
kontrast, barevná škála, teorie i praxe míchání barev s teplými 
a studenými tóny. Nutná rezervace, vstupné 40, příp. 20 Kč.

24. 10.  16.30 (9.00 pro střední školy)  
barva a světlo - mgr. václav malina / cyklus o barvě
Vztah barvy a světla v jednotlivých etapách evropského 
malířství, zobrazení světla barvou, barevné spektrum struktu-
rované světlostní stupnicí; vyjádření vnějšího osvětlení barvou 
a charakter vnitřního světla barev, transparence barvy. Projekt 
je realizován za finanční podpory MK čR. Nutná rezervace na 
tel. 734 788 029, vstupné 40, případně 20 Kč.

Vřídelní kolonáda 1. patro, Karlovy Vary
Tel.: 602 576 963, e-mail: stepanka.bergerova@seznam.cz
Otevřeno denně od 10.00 do 18.00 hodin

2. 10.–30. 10. výstava Kunst trift industrie
Setkání umění s průmyslem. Výstava z výsledků česko-ně-
meckého sympozia v Triptis. Vernisáž 2. 10. od 16.00 hodin.

nám. Republiky 1, Karlovy Vary
Tel.: 774 232 048, email: pro@tebe.cz, www.pro.tebe.cz, 
facebook:SUPERMARKET wc
Otevřeno pondělí až pátek od 13.00 do 18.00 hodin

galerie / kavárna / veřejné Wc se stálou sbírkou fotografií 
toalet, kterou můžete obohatit i vy / designový krámek, 
kde najdete dárek pro sebe i vaše blízké.

Nenuď se, ukaž se: 
Zapojte se do 4. ročníku internetové talentové soutěže. 
Posílejte svá fotografická, malířská, sochařská, literární dílka 
na pro@tebe.cz nebo o nich hlasujte na www.pro.tebe.cz.

3. 10.  17.00 vernisáž výstavy galerie v galerii
Výstava jednotných vizuálních stylů velkých i menších 
světových muzejních institucí a galerií. Poznejte tváře galerií 
Brooklynu, Houstonu, Brisbane, Moskvy, Stockholmu, Londý-
na... a porovnejte, jak v celosvětové konkurenci obstojí výběr 
českých institucí. Výstava potrvá do 20. 12.

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

výstavy:
do 29. 10.  Kavárna: ilustrace
Výstava ilustrací Václava Hakla
od 3. 10. 17.00 a-klub: vernisáž výstavy variace s květy
Výstava Josefa Sedláčka
do 11. 10.  pobočka Lidická: z rubu
Fotografie Michaely Buriánkové

od 30. 9. do 4. 10.  vzdělávací centrum Dvory
Vzdělávací počítačové kurzy pro lepší orientaci v knihovně a jí 
nabízených službách a pro kvalitní práci s internetem. Kurzy 
jsou bezplatné. Je však třeba se na ně předem přihlásit.
Kurz 1: Jak vyhledat knihu v elektronickém katalogu, práce s 
uživatelským kontem KK KV. Kurz 2: Vyhledávání na internetu 
pro začátečníky
1. 10.  10.00 - 12.00 (kurz 2) a 13.00 - 15.00 (kurz 1)
2. 10.  15.00 - 17.00 (kurz 1) a 17.00 – 19.00 (kurz 1)
3. 10.  15.00 - 17.00 (kurz 2)
4. 10.  17.00 - 19:00 (kurz 2)

1. 10.   9.00 pobočka Lidická:  
Dobrovolnictví v Karlových varech
Bezplatný interaktivní kurz zodpoví všechny otázky týkající se 
dobrovolnictví.

2. 10.  10.00 sál Dvory: pomocné tlapky. 
výcvik vodicích a kanisterapeutických psů
Přednáška pro studenty středních škol. Na tuto přednášku je 
třeba se předem přihlásit.

2. 10.  14.00 odd. pro handicapované Dvory: 
společenské setkání nevidomých
Od 15 hodin Nepravděpodobná pouť Harolda Frye. Scénické 
čtení pro nevidomé, čtou Táňa Pačísková a Míša čápová.

2. 10.  16:00 sál Dvory: Lesy kolem nás
Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro děti 
Karlovarského kraje, kterou pořádá Krajská knihovna Karlovy 
Vary již tradičně ve spolupráci s firmou Lesy čR. Spojeno s 
vernisáží výstavy dětských prací, která v hale knihovny potrvá 
až do 30. 10.

2. 10.   17.00 odd. pro děti Dvory:  
středa s pohádkou
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního a mladšího 
školního věku. 

2. 10.   18:18 pobočka Lidická:  
a jinak vám nic nechybí?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů. 
Tentokrát z knihy Földese Jolána Zlaté náušnice, čte Míša 
čápová.

3. 10.  10:00–16.30  a-klub Dvory:  
Den otevřených dveří herního klubu
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských 
deskových her. Prezentace činnosti Herního klubu a fondu 
deskových her.

3. 10.  16.30 sál Dvory:  
tak trochu sváteční shakespearovská pošta
Prof. Martin Hilský, mluvené slovo a recitace. Hudební sklada-
tel Daniel Dobiáš hudební doprovod a zpěv.

4. 10.  15.00 odd. pro děti Dvory:  
Knihovna hází dětem záchranný kruh
Doma i venku v bezpečí – Zloděj, cizí člověk, nebezpečná 
cesta atd. Na každém kroku na nás číhá nebezpečí. Odpovědi 
na otázky k tématu se dozvědí účastníci právě této besedy.

4. 10.   17.00 Dvory, 4. pokus o rekord
Recesistické odpoledne - opět se sejdeme a budeme vytvářet 
živého hada ze čtenářů s knihou na hlavě. A opět bude velká 
legrace.

5. 10.   11.00 a-klub Dvory: herní sobota
Celodenní hraní deskových her pro veřejnost

9. 10.  18.18 pobočka Lidická:  
a jinak vám nic nechybí?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů. 
Tentokrát z knihy Grace McCleenové Skvostná země, čte Táňa 
Pačísková.

10. 10.  18.00  sál Dvory: trabantem po africe
Přednáška cestovatele Jana Zbořila, vstupné 150 Kč, předpro-
dej vstupenek v síti Ticketportal.

10. a 24. 10. 10.00  pobočka Lidická:  
Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů. Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se 
na vás!

10., 17., 24. a 31. 10. 15.00 a-klub Dvory: herní klub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských 
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní 
věková hranice není stanovena.

11. 10.   17.00 a-klub Dvory:  
skrz zelené sklíčko
Křest knihy a autorské čtení z knihy pohádek, čtou autoři 
Richard Hrdý, Václava Rysková, Jenda Svoboda. Součástí křtu 
bude prodej knih a autogramiáda.

11. a 18. 10. 15.00 Dětské odd. Dvory:  
páteční hrátky
Hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let.

16., 23., 30. 10. 13.00 Dětské odd. Dvory:  
středeční výtvarné dílničky
Pro kluky a holčičky, pro děti předškolního a mladšího 
školního věku.

16. 10.  18.18 pobočka Lidická:  
a jinak vám nic nechybí?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů. 
Tentokrát z knihy Maria Calasanz Ziesche Dokonalá svoboda, 
čte Ludmila Křivancová.

17. 10.   17.00  sál Dvory: Život v grónsku
Zajímavá přednáška manželů Klempířových, kteří v Grónsku 
opravdu žijí. Pro veřejnost i neslyšící, tlumočeno do českého 
znakového jazyka.

23. 10.  14.30 pobočka Lidická: čteníčko 
mučeníčko
Nový cyklus pro studenty, čtení k maturitě, tentokrát A. S. 
Puškin: Evžen Oněgin, čte, vysvětluje, rozebírá Míša čápová.

23. 10.   18.18 pobočka Lidická: a jinak vám 
nic nechybí?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů. 
Tentokrát pásmo poezie ivana Diviše pod názvem Nic hladivé-
ho, čte Marcela Hadravová.

24. 10.   16:30  sál Dvory:  
co (ne) víte o výchově psa...
Přednáška chovatelky Libuše Novotné, majitelky školy Výcvik 
psů - výchova páníčků, vstupné 40 Kč.

25. 10.  15.00 Dětské odd. Dvory: ekodílna
Výtvarná práce s recyklovatelnými materiály pro děti od 7 let.

29. 10.  10.00–19:00 Dětské odd. Dvory:  
místo činu knihovna
Podzimní prázdniny v knihovně. Motto: přijď strávit podzimní 
prázdniny s námi. čeká tě den plný záhad, zločinů a hlavně 
zábavy! V každou celou hodinu otevíráme v oddělní pro děti 
nový případ. Vyřešíte správně, kdo z podezřelých je zloděj či 
únosce. Přijďte si ověřit svůj postřeh.

30. 10.   10.00–19.00 Dětské odd. Dvory:  
celodenní prázdninové čtení
Podzimní prázdniny v knihovně, tentokrát výtvarné dílničky. 
Novou začínáme každou hodinu.

30. 10.  19.00 pobočka Lidická: promítej i ty!
Film Ke světlu, yuanchen Liu / čína, USA / 2011 / 69 min. 
Riskantní práce v čínských dolech očima čínských horníků.

i. P .Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 221 365, www.mestskaknihovnakv.cz

půjčovní doba
půjčovna pro dospělé, čítárna:
Pondělí, úterý:  10:00–18.00 hodin
Středa:     10:00–14:00 hodin
čtvrtek, pátek:  10:00–18:00 hodin
Sobota:     9:00–12:00 hodin (pouze čítárna) 
Dětské oddělení:
Pondělí, úterý, čtvrtek:  13:00–18:00 hodin
Středa:     12:00–15:00 hodin
Pátek:     12:00–16:00 hodin

do 6. 10.   týden knihoven, v rámci akce
Vyhlášena amnestie na upomínky, nově příchozí čtenáři mají 
registraci zdarma.

17. 10.  18.30 těhotenství a příprava na porod
Povídání s porodní asistentkou Ladou Macečkovou. 

31. 10.  18.30  putování západními fjordy islandu
Cestopisná přednáška muzikanta a cestovatele Milja Mileva.

do 31. 10.   výstava Jiřího hubatky
Karlovarský symfonický orchestr hledáčkem fotoobjektivu –
fotografie z koncertů a zákulisí KSO v prostorách knihovny.

K Letišti 144, Karlovy Vary
Tel.: 357 070 595, e-mail: hvezdarna@astropatrola,cz,  
www.astropatrola.cz
Volně přístupné aktivity, informace o programu na telefonu, 
vstupné dle ceníku na webu, s klubovou kartou zdarma.

Každovečerní pozorování za jasné oblohy
Pohádky pod letní oblohou pro děti a jejich rodiče (od 5 let) 
a Pohledy do letního nebe (od 10 let). Pouze po telefonické 
registraci - denně od 13.00 do 16.00 hodin na čísle 357 070 
595, kde se vše dohodne individuálně. V případě zatažené 
oblohy nabízíme zájemcům již během telefonické registrace 
náhradní program od 19.00 hodin. Ten zahrnuje prohlídku 
hvězdárny, astronomické techniky a seznámení s výsledky 
posledních pozorování. Náhradní program je také vhodný pro 
rodiče s menšími dětmi, protože mohou zhlédnout i pásmo 
astronomických pohádek.

Galerie suPermarKet wc

Galerie na ochozu vřídelní kolonády

KrajsKá KnihoVna karlovy vary

městsKá KnihoVna karlovy vary

hVězdárna KarloVY VarY
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astronomické středy
17.00   astronomická školka
Veřejnosti otevřený kroužek pro děti od 1. do 5. třídy základní 
školy spolu se svými rodiči nebo prarodiči. Děti se zde mají 
možnost seznámit se základy jednoduché astronomie. 
18.00  astronomická škola
Veřejnosti otevřený kroužek pro děti od 6. do 8. třídy ZŠ. 
Seznamování se základy astronomie v návaznosti na znalosti 
ze školy. 
19.00  astronomická univerzita
Veřejnosti otevřený klub pro zájemce od 9. třídy ZŠ, stře-
doškoláky a všechny, kterým není dění nad jejich hlavami 
lhostejné. Program klubu můžeš spoluvytvářet i ty sám.

pohádková sobota 19. 10.
Každá třetí sobota v měsíci nabízí pravidelný program: 
14.00  pohádkové odpoledne
Program vhodný pro děti od 5 let, jejich rodiče nebo prarodiče. 
V případě jasné oblohy se v druhé části programu podíváte 
dalekohledem, každopádně si vyzkoušíte i spoustu jiných 
netradičních aktivit, které jinde nezažijete! 
15.00  astronomické odpoledne
Volná prohlídka hvězdárny pro turisty, zájemce o astronomii 
všech věkových kategorií. 
Přijďte si vyzkoušet přístroje a expozice, které jinde neuvidíte!

Nová louka 23, Karlovy Vary
Tel.: 353 226 253, e-mail: novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
Otevřeno středa – neděle: 9–12 a 13–17 hodin

do 27. 10.   výstava zdeněk burian – Na vlně dobrodružství 
Výstava představuje ojedinělou kolekci kvaší a prvorepubli-
kových olejových obálek malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana. 
Unikátní techniku černobílé 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. 

16. 10.   17 .00 přednáška zdeněk burian  
a další významní ilustrátoři dobrodružství
Zdeněk Burian je nejlepším, nikoli však jediným výtečným 
ilustrátorem dobrodružných knih. Přednášející Vladimír Prokop 
je předním odborníkem na ilustrátory české dobrodružné lite-
ratury a autory rekonstrukcí pravěku, především pak na dílo 
Zdeňka Buriana. Je rovněž autorem středoškolských skript 
z dějin literatury a výtvarného umění a publikuje práce týkající 
se uměleckých osobností Sokolovska.

stálá 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.

Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary
Tel.: 353 224 433, e-mail: knihovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz

Studovna pro odbornou veřejnost otevřena v pondělí 9–12, 
13–18, ve středu 9–12 a 13–16 hodin. Badatelské návštěvy 
ohlaste telefonicky předem.
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, 
hornictví a kraji západočeských lázní.

Kostel sv. Anny, K. Vary – Sedlec
Otovická 59, Karlovy Vary
Tel.: 353 563 321, 608 072 516, e-mail: kurka.kv@volny.cz, 
www.kostelsedlec.cz

20. 10.  17.00 touch of gospel
Klasický i moderní gospel, tradiční spirituály. Koncert jednoho 
z největších českých gospelových sborů pořádaný občanským 
sdružením na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci. Účinkují: 
Touch of Gospel, sbormistr Michal Beránek. Vstupné dobrovol-
né. Výtěžek z koncertů bude použit na opravu kostela.

Kollárova 17, Karlovy Vary
Tel.: 606 581 369, 353 230 847, www.materske-centrum.cz

12. 10.  15:00 Drakiáda
Den plný soutěží. Draky s sebou.

4.–5. 10.   Dětská burza
V pátek probíhá od 15.00 do 18.00 hodin sběr oblečení, v so-
botu od 8.00 do 12.00 hodin prodej a od 15.00 hodin výdej. 
O čísla si volejte na 353 230 847.

Modenská 15, Karlovy Vary - Doubí
Tel.: 777 724 869, skola@wlastovka.cz, www.wlastovka.cz

5. 10.   9:00 ateliér archa
V rukodělném ateliéru se tento školní rok zabýváme přípravou 
ročního stolečku, přihlášky na tel. 603 113 983 (Dagmar 
Kuncová).

19. 10.   10.00–14.00 podzimní a zimní dětská burza

23. 10.  17.00 přednáška vývojové fáze dítěte
Přednáší švýcarský pedagog Ueli Seiler-Hugova.

Svatošská 269 (areál SOS vesničky), Karlovy Vary – Doubí
Tel.: 734 128 200, info@mselipsa.cz, www.mselipsa.cz

12. 10.   Kurz r+r: Jak sdělovat oprávněné požadavky
26. 10.  Kurz r+r: vytváření návyků, řešení konfliktů 
mezi dětmi. emoce a empatická reakce
V říjnu zahájený čtyřdílný kurz Respektovat a být respektován 
bude pak v listopadu pokračovat tématy Rizika trestů a co 
místo nich a Rizika odměn a pochval a co místo nich.

17. 10.  19.00 Dobročinná večeře
Setkání, kdy hosté platí za jídlo jako v restauraci a výtěžek 
se převede na dobročinné účely. Akce pořádaná společně 
s klubem Karlovarský vegetarián. Kontakt: 732 606 474.

organizuje KV City Centrum s podporou Magistrátu města

18. 10.  11.00 Farmářské trhy
Před Tržnicí ve Varšavské/Horově ulici nakupující jako obvykle 
najdou většinu oblíbených prodejců, ale objeví se i noví. 
Farmářské trhy začínají v 11 hodin  
a zdravé potraviny od prvovýrobců  
budou k dostání až do odpoledne,  
i když v některých případech poptávka  
převyšuje možnosti zemědělců  
a může být vyprodáno  
již dříve.

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Plzeňská 49, Karlovy Vary

12. 10.  18:00   
houslový koncert sourozenců Klodových 
Vstupné dobrovolné.

Bulharská 29A, Karlovy Vary
Tel.: 724 103 387, karlovy.vary@cb.cz

od 5. 10.  bible kralická, výroční výstava
Výstava ke 400. výročí vydání pod záštitou karlovarských 
církví probíhá až do 30. 11. v Bulharské ulici (vedle Koruny 
Pralines), Bibli kralickou můžete zhlédnout vždy v sobotu 
a neděli od 15.00 do 17.00 hodin. Vstup je zdarma.

Kostelní 341/1, Karlovy Vary-Stará Role
Tel.: 777 326 005, 607 805 455,  
e-mail: kr.akademie@volny.cz, ww.akavar.webzdarma.cz

18. 10.  19.00 povídání o ugandě aneb  
Jak se žilo půl roku v africe
Přednášku spojenou s promítáním přednesou MUDr. Tereza 
Truhlářová a Markéta Balcarová na faře v Rybářích.

Svobodova 743/12, Karlovy Vary
Tel.: 353 434 210, 731 433 033,  
e-mail: ales.kluc@charitakv.cz, www.charitakv.cz

10. 10.  10.00–18.00 Den otevřených dveří
Seznámení s poskytovanými sociálními službami, výstava 
výrobků klientů, prohlídka chovatelského zařízení s výkladem, 
představení programu Adopce zvířátek, občerstvení – polév-
ka, opékání buřtů

www. cirkvekarlovyvary.cz

armáda spásy – as
Karlovy Vary, Jugoslávská 16;  
www.armadaspasy.cz.  
bohoslužba každou neděli od 9:30 hod.

bratrská jednota baptistů – bJb
Karlovy Vary, Závodu míru 42/112;  
www.karlovyvary.bjb.cz. 
bohoslužba každou neděli od 9:30-11:00 hod.

církev adventistů sedmého dne – casD
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49;  
www.karlovyvary.casd.cz. 
bohoslužba každou sobotu od 9:30 hod.

církev československá husitská – cčsh
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4;  
www.nabozenskaobecccshkarlovyvary.info.  
bohoslužba každou neděli od 9:00 hod.

církev českobratrská evangelická – čce
Karlovy Vary, Zahradní 898/33;  
www.karlovy-vary.evangnet.cz.  
bohoslužba každou neděli od 9:15 hod.

církev bratrská – cb
Karlovy Vary, Bulharská 29 A;  
www.cb.cz/karlovy.vary.  
bohoslužba každou neděli od 9:30 hod.

Kurzy alfa – každou středu v 19:00 hod.
Příležitost prozkoumat křesťanskou víru.  
Video a diskuse v atmosféře neformálních setkání.  
Vstup volný.

Křesťanské sbory – Ksb
Karlovy Vary, Zahradní 898/33;  
www.krestsbor-kv.cz.  
bohoslužba každou neděli od 14:00 hod.

Římskokatolická církev – ŘKc
Farnost Karlovy Vary - Stará Role, Kostelní 341/1,  
www.farnoststararole.cz.  
bohoslužba každou neděli od 8:30 hod.

Farnost Povýšení sv. Kříže, Rybáře.
bohoslužba každou neděli od 8:30 hod.

Náměstí Svobody 217/2 u sv. Máří Magdalény.
bohoslužby každou neděli od 8:30; 10:00; 18:00 hod.

Řeckokatolická farnost v Karlových varech
Ondřejská kaple, Ondřejská 2, 36001 Karlovy Vary,  
www.greekcatholickarlovyvary.eu.  
bohoslužby každou sobotu, neděli a svátek od 10:00 hod.

Každý první pátek v měsíci modlitby za město  
(společné modlitby za Karlovy Vary a okolí), Jugoslávská 16, 
Karlovy Vary (Komunitní centrum Armády spásy u Tržnice)

KřesťansKá aKademie KV

farní charita KV

modliteBna církve adventistů

círKeV BratrsKá

muzeum KarloVY VarY

KnihoVna muzea KV

Kostel sV. annY sedlec

mateřsKÉ centrum

waldorfsKá zš wlaštoVKa

montessori mš eliPsa

farmářsKÉ trhY

Přehled BohoslužeB



POBOČKA KOMERČNÍ BANKY V KARLOVÝCH VARECH 
PŘESTĚHOVÁNA. NA PODROBNOSTI JSME SE ZEPTALI  
ŘEDITELE ING. VLASTIMILA DVOŘÁKA.
 
V minulém čísle KRL jste nás informoval o přemístění pobočky 
v Karlových Varech. Jak vaše stěhování dopadlo?
Ano, 16. září jsme po více než padesáti letech opustili budovu pobočky 
v Bělehradské ulici a otevřeli pro naše klienty prostory v nově vy-
budované administrativní budově PREMIUM PLAZA na Moskevské 
ulici 19 (v sousedství Magistrátu města).
 
Co přinesou nové prostory vašim klientům?
Především modernější obsluhu s vyšším klientským komfortem, který 
dosavadní prostory neumožňovaly. Jedná se zejména o snadný pohyb 
klientů včetně bezbariérového přístupu. Sortiment nabídky produktů 
jsme rozšířili i o velmi vyžadované osobní bezpečnostní schránky.
 
Platí i váš slib z minulého čísla KRL?
Samozřejmě – v souvislosti s otevřením nových prostor pro stávající 
i nové klienty pobočky Karlovy Vary v průběhu září a října nabízíme 
vybrané typy účtů zcela bez poplatků za jejich vedení a v případě 
hypotečních úvěrů bezpoplatkové zpracování. Tuto výhodu v září 
využilo již několik desítek našich klientů.
To je určitě příjemná nabídka.

Naše čtenáře určitě bude zajímat, kdo je vlastníkem budovy, 
ve které jste otevřeli svoji novou pobočku?
Ano, Komerční banka je prvním nájemcem novotou vonící PREMIUM 
PLAZA, jejímž vlastníkem je rakouská firma STRAUSS & PARTNER 
Development GmbH. Naše bankovní služby nabízíme již od 16. září, 
ale oficiální otevření plánuje majitel objektu na 3. října. I my se již 
těšíme na netradiční zahajovací ceremoniál, který proběhne od 17,30 
hodin u této budovy. Naši klienti, ale i široká veřejnost se může těšit na 
unikátní umělecké vystoupení Vertical Show, které by mělo být nejet 
důležitou součástí slavnostního otevření, ale také zajímavou adrenalino-
vou podívanou.
 

Děkujeme za odpovědi  
a přejeme hodně úspěchů.

SC-331423/02

SC-331428/03

Ve čtvrtek 3.10.2013 v 17:30 hod. zveme všechny zájemce i širokou 
veřejnost na slavnostní otevření nové administrativní budovy 
Premium Plaza. Součástí akce bude unikátní akrobatické vystoupení 
na fasádě domu, které se uskuteční poprvé v České republice. 

Pozvánka na Grand oPeninG

Premium Plaza  
moskevská 2147/19 
karlovy vary

www.Premium-Plaza.cz

premium plaza - INZERAT 92x130 v03 final.indd   1 18.09.13   8:35

SC-331808/01
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· KŘíŽovKa/KoNtaKty

Karlovarské dostihové závodiště...

Odpovědi zašlete do 7. 10. 2013 e-mailem na: soutez.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu:  
Magistrát města Karlovy Vary, 360 01, Moskevská 21, tiskové odd., a označte soutěž KRL.  
Výherce získá vstupenku na některý z koncertů agentury Vlny. Program koncertů najdete na webu vlny-musicag.cz.

vyLosováNí soutěŽe: 
Tajenkou křížovky „Strážníky Městské policie Karlovy Vary...“ bylo: pravidelně zaměstnávali místní bezdomovci.
Ze správných odpovědí jsme vylosovali výherkyni Marii Tichou, která získává vstupenku na některý z koncertů 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
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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

www.osdk.cz
Od 2.9.2013 nová pobočka v Karlových Varech!

Zeyerova 9, Karlovy Vary
kv@osdk.cz

+420 734 555 000

Váš partner 
                                                             v obchodě s drahými kovy

ZLATO STŘÍBRO PLATINA

SC-331703/01
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