
11 | 2013

Velká divadelní 
premiéra:  

Vary objeví 
Divotvorný hrnec



2   krl° listopad 2013

· zprávy z magistrátu

 

č.zakázky: 2013077

cena: 949.000,-Kč
Byt 3+1 v přízemí cihlového domu po 
kompletní rekonstrukci, dosud nikým ne-
obýván. Dům taktéž po rekonstrukci. Lo-
kalita naproti parku s amfi teátrem. Osobní 
vlastnictví. 69 m2

bytbyt

č.zakázky: 2013098 č.zakázky: 2013099

cena: 3.800.000 Kč cena: 2.100.000 Kč

RD RDK.Vary - Doubí K.Vary – Dalovice (Bohatická ul.)

č.zakázky: 2013106

cena: 3.600.000 Kč

RDK.Vary - Doubí RDK.Vary – Dalovice (Bohatická ul.)RDLoket RDLoket

VAŠE MAKLÉŘKY

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

www.loyd.cz

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

č.zakázky: 2012045

cena: 1.099.000,-Kč
Velmi slunný byt 1+1 ve 2.patře třípodlaž-
ního zděného domu bez výtahu. Celkový 
stav bytu je výborný, po pěkné rekon-
strukci. Z oken příjemný výhled do zeleně. 
Vytápění lokální plynové. Nízké náklady na 
bydlení. Částečné zařízení v ceně.  40 m2.

bytK.Vary – Vyhlídka bytK.Vary – Vyhlídka

č.zakázky: 2013093

cena: 1.250.000,-Kč
Mezonetový byt 3+1 v suterénu a zvýšeném 
přízemí dobové vily. Samostatný vstup ze za-
hrady – ve spodním podlaží je kuchyně, obyt-
ná místnost s krbem a schodištěm do patra, 
malá koupelna a WC. V horním podlaží jsou 
2 pokoje a prostorná koupelna s oknem. 80 m2

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

č.zakázky: 2013002

cena: 780.000,-Kč
Byt ve 4. patře (posledním podlaží) zdě-
ného domu bez výtahu, je v původním 
stavu. Lze upravit podle svých představ. 
V současnosti je původní 1+1 upraveno 
jako 2+kk. Vytápění – dálkové ústřední, 
vč.ohřevu vody.  48 m2.

bytK.Vary - Čerťák bytK.Vary - Čerťák

SLEVA
SLEVA

č.zakázky: 2013102

cena: 989.000,-Kč 

bytK.Vary – Stará Role bytK.Vary – Stará Role

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

Loket

NOVÉ BYTY 
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Užbydlíme!

PRO „FAJNŠMEKRY“

NOVINKA!

2podl. dům na náměstí, 6+kk + atelier. Po 
náročné modernizaci s uměleckými prvky, 
před 10ti lety. V přízemí atelier s dílnou, v 1.p. 
obytná místnost, kuchyň, 2 pokoje, v podkro-
ví 3 pokoje. Na každém podlaží koupelna a 
WC.  Na pozemku bazén s protiproudem a 
prostor pro posezení.  155 m2

Rozestavěný 2podlažní  dům 5+1 se staveb-
ním povolením. Venkovní část objektu plně 
dokončena (vč. rozsáhlých terénních úprav) 
- oplocený pozemek, zámková dlažba, vjez-
dová brána s el. pohonem. Kompletní inže-
nýrské sítě. Obyt.pl. 225 m2, 863 m2 pozemek.

2podlažní objekt s obytným podkrovím  v 
souč. době využíván jako 3 kanceláře se 3 byty 
(pronajaté za tržní nájemné, lze uvolnit). Ve zvýšeném 
přízemí - byt 3+kk, 1. p. garsonka, 2 kanceláře, 
kuchyňka a koupelna s WC, v podkroví byt 
2+1. Suterén – podsklepeno ze 2/3.  250 m2.

Byt 2+1 v ul. Fibichova, v osobním vlast-
nictví v 1.p panel. domu, po rekonstrukci v 
r.2010, podlahové vytápění, nově koupel-
na, kuchyňská linka, plast. okna, vest. šatní 
skříň. Útulný byt. 56 m2. K užívání balkon v 
mezipatře. Rychlý prodej – okamžitá sleva!!

SC-330024/10
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Milan Rusev chystá 
stavební pravidla 
pro městské jádro
• V současné době pracujete na pravidlech výstav-
by v lázeňském území.
Připravovaný materiál se nazývá Studie prosto-
rových regulativů pro historické jádro a konečně 
zavede tolik potřebná pravidla výstavby. Obyvatelé 
Karlových Varů oprávněně kritizují nepřiměřenou 
velikost některých staveb i jejich necitlivé začleně-
ní do stávající zástavby.

• V jaké fázi jsou práce na studii?
V závěrečné, čeká ji schválení v orgánech 
města, po kterém by pravidla měla být zavedena. 
Rozpaky až hořkost mám však z přístupu a tlaku 
určitých skupin, včetně některých zastupitelů, 
kteří by nejraději zachovali dřívější pořádky. 
Přitom architektura Karlových Varů, zvláště 
vnitřního lázeňského území, je jedinečná. Mohu 
jen připomenout slova světově proslulého archi-
tekta Le Corbusiera, který Karlovy Vary přirovnal 
ke sletu dortů.

• Jak by podle urbanistických studií měla vypadat 
oblast přiléhající k Dolnímu nádraží?
Rozvoj území mezi Tuhnickou lávkou a Tržnicí 
nebyl dosud podrobněji urbanisticky rozpraco-
ván. Přitom se zde nacházejí dopravní terminály, 
procházejí tudy důležité dopravní trasy i existují 
ambiciózní investorské záměry. Z proběhlé veřejné 
urbanistické soutěže vzešla řada zajímavých 
námětů.

• Které to jsou?
Například zklidnění Chebského mostu a náměstí 
Republiky jako vyhrazeného prostoru pro pěší, 
integrace dopravního uzlu či propojení Rybář 
s prostory bývalé Solivárny. Nejbližším cílem teď 
je výstupy z této soutěže rozpracovat a následně 
přenést do nového územního plánu. V rámci jeho 
naplňování by se měly postupně realizovat.

01 tváŘ z tituLNí straNy
Petr Křiváček v roli Josefa Maršálka. Západočeské 
divadlo Cheb, Karlovarské městské divadlo a Kar-
lovarský symfonický orchestr připravují v kopro-
dukci Divotvorný hrnec. 

10 vary boDovaLy Na tourFiLmu
Do města úspěšně láká klienty z celého světa 
a teď se svými propagačními materiály Infocent-
rum města výrazně uspělo také na nedávno skon-
čených festivalech Tourfilm a Tour Region Film. 

12 LázeŇsKÝ rozhovor
Dušičky budou letos na hřbitově v Drahovicích 
nově s hudebním doprovodem, vánoční strom 
bude znovu stříbrný smrk. Co dalšího chystá Sprá-
va lázeňských parků, to řekne jejich ředitel.

15 JáNsKÝ: FotbaLista i hoKeJista
Odpoledne hrál za Karlovy Vary špičkový fotbal, 
večer hokejovou ligu. „Nijak speciálně jsem se 
na změnu sezony ani nepřipravoval,“ vzpomíná Jan 

Jánský. Na vrcholu strávil třináct let, také v jedna-
osmdesáti je však stále sportovec tělem i duší.

18 camiNos proveDou světem
Celý svět během tří dní umožní nejen karlovar-
ským návštěvníkům procestova festival Caminos. 
Letos to bude už posedmé, co se 1.–3. 11. rozjede 
v kině Drahomíra kolotoč přednášek a promítání 
o exotických i blízkých zemích.  

20 orLoW LáKaL Na Kávu a KuŽeLNíK
Pro Karlovaráky a lázeňské hosty byly Bohatice 
vždy oblíbeným výletním místem. Za první repub-
liky zde byla řada zájezdních hostinců, zahradních 
kaváren a jedním z vůbec nejvyhledávanějších 
podniků byl Café Restaurant Orlow. 

22 pěvecKá soutěŽ aNtoNíNa DvoŘáKa
Každý rok umožňuje Mezinárodní pěvecká soutěž 
Antonína Dvořáka mladým koncertním a operním 
pěvcům úspěšně zahájit pěveckou kariéru a získat 
některou z hlavních nebo zvláštních cen.
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KarLovarsKé raDNičNí Listy

MěSíčNíK PRO OBčANy MěSTA KARLOVy VARy

KarLovarsKé raDNičNí Listy

ROčNíK XVIII. VyCháZí 12x ROčNě

NáKLAD 26 000 VÝTISKů
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VelVyslankyně ŠVédského králoVstVí 
navštívila v pátek 11. října  primátora města 

Karlovy vary. petr Kulhánek si s annikou Jagander 

popovídal na témata partnerství Karlových varů 

se švédským městem varberg, george riedel 

(skladatel známých písní pro filmy pippi Dlouhá 

punčocha nebo Děti z bullerbynu, karlovarský ro-

dák, kterému bylo uděleno čestné občanství města 

Karlovy vary), Švédové v české republice a češi 

ve Švédsku a samozřejmě se skloňoval turismus. 

Karlovy vary se snaží zaujmout švédskou klientelu 

nejen jako lázeňské město, ale také jako významná 

golfová destinace.  zatím švédští turisté směřují 

v převážné většině do prahy.

eVropský týden mobility a evropský den bez 

aut. to jsou názvy kampaní, do kterých se letos 

už tradičně zapojilo také statutární město Karlovy 

vary. ve spolupráci se svými partnery připravilo 

aktivity nejen pro děti z mateřských a základních 

škol, ale také pro širokou veřejnost. chodíme pěš-

ky byla akce, ve které studenti obchodní akademie 

Karlovy vary připravili pro žáky základních škol na-

učnou stezku plnou otázek na témata emise, imise, 

složení atmosféry, skleníkový efekt nebo ozonová 

díra, na rolavě si  děti i dospělí mohli vyzkoušet 

skákací boty, klokaní boty a slack line a týden 

aktivit vyvrcholil na moskevské ulici evropským 

dnem bez aut, kde se jezdilo na in-line bruslích, 

odrážedlech, koloběžkách, šlapacích motokárách, 

tedy na všem, co jezdí na vlastní pohon.

honorární konzul ázerbájdžánu navštívil 

primátora města petra Kulhánka. Fakhradin mirzo-

ev se tak stal vůbec prvním honorárním konzulem 

ázerbájdžánské republiky v Karlových varech.

při první návštěvě v roli diplomata informoval 

primátora o hlavním cíli své mise, kterým je za-

vedení přímé letecké linky z baku do Karlových 

varů. Dalším tématem byla vízová problematika: 

občanům ázerbájdžánu jsou udělována víza pouze 

pro jeden vstup a to je pro návštěvníky zejména 

z řad lázeňských hostů administrativní překážkou 

při opakovaných návratech. Řeč byla také o projek-

tech podpory ázerbájdžánských investorů zejména 

z oblasti hotelnictví.

den seniorů se uskutečnil 1. října v Karlovarském 

městském divadle. připravena byla komedie Nebyla 

to pátá, byla to devátá s rudolfem hrušínským, 

Janou Švandovou nebo Josefem cardou. odpoled- 

ní představení od 17 hodin zhlédlo 261 seniorů, 

večerní od 19.30 hodin potom 274 návštěvníků. 

v úvodu všechny přítomné přivítal náměstek 

primátora Jiří Klsák, za seniory městu poděkovala 

marie majdlová. 
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Představujeme 
strážníky města

Jméno: Jiří Wirterle
Okrsek: Závodu míru levá strana od žel.
přejezdu k ulici Fibichova včetně, Borová, 
Rohová, Nad Dvorem, Janáčkova, Počernická, 
Akad. Běhounka,K Lukám, M. Rovenské, 
Na Kopečku, Zlatá, Tisová až k ul. Svobodova.
Charakteristika: parašutismus, bojová umění, 
hokej 
Kontakt: j.wirterle@mpkv.cz
Služební číslo: 213473

Autem do centra? Ano, 
ale do garáží

v ýnos z parkovacích automatů poprvé 
po téměř třech letech začal odpovídat realitě. 
Strážníci městské policie totiž znovu vyrazili 

na kontrolu parkovacích automatů a výsledky mise 
se začaly projevovat ani ne po dvou týdnech. Narůst 
o více než 180 tisíc vybraných korun hovoří ve 
prospěch zvýšené platební morálky řidičů, nárůst 
sankcí ze strany městské policie však také doklá-
dají to, že ještě značná část řidičů se prostě s tímto 
faktem nehodlá smířit a parkuje dál načerno.

Vedle problémů na parkovacích automatech 
se strážníci věnují rovněž stání vozidel na třídě 
T. g. Masaryka, kterou si někteří jedinci v době zá-
sobování pletou s odstavným parkovištěm. Strážní-
ci tak zjišťují, kdo skutečně zásobuje a kdo tuto 
činnost pouze simuluje. ulice D. Bechera zase trpí 
parkováním vozidel ve druhé řadě, a tak strážníci 
v centru města plní spíše úlohu dopravní policie.  

Z vývoje posledních let lze usoudit, že to lepší nebude.
Zaparkovat v centru města není zrovna jedno-

duché, pokud máte potřebu stát co nejblíže místu 
určení, tedy obchodu, kadeřníkovi, restauraci, 
či úřadu. V opačném případě využijete služeb pod-
zemních garáží, které jsou vzdáleny od důležitých 
míst v centru sotva pět minut chůze. Pomůžete 
sobě i jiným, uvolníte parkovací kapacitu na stá-
ních s parkovacím automatem a to opravdu začne 
plnit roli krátkodobého obslužného stání. (red)

Půlnoční rvačka na hlavní třídě

Pět minut před půlnocí z pátku na sobotu odstartovala jeden z víkendů zpráva, že na třídě T. g. Masa-
ryka dochází k rvačce. To už incident sledoval i Městský kamerový dohlížecí systém. hlídka na místo 
dorazila během tří minut. Na místě se však mezitím shromáždilo větší množství lidí, a tak byla do minuty 
následována ještě posilou. Incident se nakonec týkal pouze dvojice mužů, dvacetiletého mladíka z Karlo-
vých Varů a jedenatřicetiletého muže z Otovic. Případ převzala Policie čR, oba muži skončili na místním 
obvodním oddělení. (red)

Rebel za volantem
Strážníci se od září intenzivně věnují parkovacím automatům, což má na platební kázeň řidičů vliv, jako 
když je živou vodou polije. V sobotu ráno jeden zapomnětlivec oznámil botičku na vozidle, a jak následný 
chod událostí ukázal, nezaplacení poplatku se mu zle nevyplatilo. Třiapadesátiletý muž z Dubiny totiž 
odmítl uhradit blokovou pokutu, a tak strážníci přestupek předali správnímu orgánu, který mu už nepo-
volené stání v délce osmnácti hodin zhodnotí. Při projednávání přestupku navíc strážníci z dechu muže 
cítili alkohol, a tak muži radili, aby za volant vůbec nesedal. Jak ale následně prokázal Městský kamerový 
dohlížecí systém, muž si nevzral z rady strážníků žádné ponaučení. Záhy byl tedy hlídkou zastaven 
a na místo byla přivolána Policie české republiky, která si celý případ převzala, aby testem přítomnost 
alkoholu dokázala. (red)

Opilého výtržníka hledala policie
Zjevně opilého muže zachytila při kontrole v prostorách Dolního nádraží při své pochůzce hlídka městské 
policie. Opilec nevhodným chováním narušoval veřejný pořádek, odmítal s hlídkou komunikovat a pro-
kázat svoji totožnost, proto byl za užití donucovacích prostředků předvedený na Policii české republiky. 
Měl smůlu, na třicetiletého muže s trvalým bydlištěm na karlovarském magistrátu vydal Okresní soud 
v Karlových Varech příkaz k zatčení, a tak na policii již zůstal. (red)

Termín pro výměnu 
řidičských průkazů 
se krátí
S koncem 
letošního 
roku vyprší 
lhůta pro 
zákonem 
danou 
povinnost 
výměny řidičských průkazů. Tato výměna se týká 
majitelů dokladů vydaných do 30. dubna 2004.

Registr řidičů v Karlových Varech evidoval 
k 1. září k výměně celkem 4 185 řidičských prů-
kazů, což představuje 56,30 procenta. uplynutím 
stanovené doby na výměnu pozbývají řidičské 
průkazy vydané do 30. dubna 2004 platnosti. 
Od ledna 2014 řidič při případné silniční kontrole 
zaplatí pokutu od 1500 korun do 2500 korun. 

S ohledem na konečný termín výměny 
k 31. 12. připomínáme, že zákonná lhůta pro 
výrobu řidičského průkazu je dvacet dnů ode 
dne podání žádosti, a tak registr řidičů v Kar-
lových Varech úřaduje teď už také v úterý. Pro le-
tošní výměnu je nutné přinést staré řidičské 
oprávnění a fotografii průkazového formátu. Pří-
slušná žádost se vyplňuje na přepážce. Zákonná 
výměna bez změny osobních údajů je osvoboze-
na od poplatku.

O výměnu řidičského průkazu je možné po-
žádat vyjma čtvrtků každý všední den, přičemž 
úřední hodiny jsou následující: pondělí a středa 
8–12 a 13–17 hodin, úterý a pátek 8–12 hodin. 
(red)
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Nového kabátu se letos dočkaly silnice i chodníky

Kvapem se blíží zima a s ní také slota, 
které častuje řidiče i chodce, všechny 
už dopředu straší velké kaluže skrývající 

díry. Podobným schovávačkám mají ve velkém 
zabránit rekonstrukce a velkoplošné opravy, 
které letos v Karlových Varech proběhly.

„Na velkoplošné opravy jsme v letošním roce 
vyčlenili třicet milionů korun a ve městě je to 
také vidět,“ říká Jaroslav Růžička, náměstek 
primátora, který v zásadních otázkách samo-
správy koordinuje a kontroluje činnost na úseku 
investičních záměrů, architektury a urbanismu 
a technického servisu.

Jakých změn na městských komunikacích 
si letos můžete všimnout? Těmi nejpatrnějšími 
bývají rekonstrukce. V letošním roce se jí dočkaly 

ulice Na Vyhlídce a Libušina, dokončují se Stará 
Kysibelská a Prašná. „Pokud nám to klimatické 
podmínky dovolí, tak nahoře v Olšových Vratech 
uděláme ještě komunikaci K Letišti,“ slibuje 
Růžička.

Rekonstrukce svým rozsahem vyžadují 
poměrně rozsáhlou přípravu projektu a stavební 
povolení, mnohdy tady totiž dochází k razantním 
změnám. Netýkají se pouze silničního tělesa, 
ale také inženýrských sítí uložených pod nimi, 
případně přiléhajících objektů, jako jsou třeba 
autobusové zastávky. „Jakobychom vlastně 
postavili novou silnici,“ vysvětluje Růžička.

Podobně jako s rekonstrukcí silnic je to také 
s cyklostezkami – jedna z nich se právě dokon-
čuje mezi obchodními domy Kaufland a Interspar 
– nebo chodníky, kde stavební povolení vyžado-
val například ten mezi Tašovicemi a Jenišovem či 
chodníku v Počernách, kde se navíc rekonstruo-
vala náves.

Velkoplošné opravy komunikací (jejich výčet 
najdete v přilehlém boxu, pozn. red.) projektovou 
dokumentaci většinou nevyžadují. „S rekonstruk-
cemi ale také nejsou kvalitativně srovnatelné,“ 
dodává Růžička. Důkladně se sice mění povrch, 
srovnávají vpusti, poklopy a uliční šachty – to aby 
byly komunikace dobře odvodněné, nejde se 
ovšem do podloží ani se příliš často nemění sítě.

A sanace? řidiči nenáviděné klasické záplato-
vání bývá pouze rychlým řešením problémů, které 
nastanou. Období, ve kterém se projeví, pak také 
odpovídá zvolená technologie: v nejhorší zimě se 

díry provizorně zaplácnou studenou balenou, aby 
nedocházelo ke škodám na zdraví osob a majetku 
automobilistů, v příznivějších podmínkách se 
povrch frézuje nebo vyřezává a pokládají se provi-
zorní záplaty. Ty slouží do doby, než se komunikaci 
dostane koncepčnějšího řešení: rekonstrukce 
nebo velkoplošné opravy. (mm)

Opravy v rOce 2013

dokončené akce:
•	Opravy městských komunikací v ulicích 

Sládkova, nám. Republiky, Varšavská, 
B. Němcové, K Linhartu (1. část), Dlouhá, 
Na Průhoně, Křižíkova, Plzeňská (výměna 
svodidel), Kostelní, náměstí 17. listopadu, 
Na Výhledě, Zahradní, Italská, Kosmonautů, 
Štúrova, Tyršova, Počerny, Rosnice.

•	Opravy chodníků v ulicích Zahradní, Sládko-
va, Truhlářská, Železniční, Buchenwaldská, 
Horova, Moskevská, Mlýnská, Scheinerova, 
Fügnerova.

•	Další akce: zřízení parkoviště v Severní ulici, 
oprava podchodu nad MMII.

probíhající akce:
•	Opravy městských komunikací v ulicích 

Třeboňská, K Linhartu (2. část), Nerudova, 
Rosnice (odvodnění).

•	Opravy chodníků v ulicích Vítězná, Konečná, 
Plešivecká, Jasmínová, Svahová, Sokolov-
ská, Moskevská.

•	Další akce: výměna zábradlí ve Dvořákových 
sadech, oprava schodiště v Modenské ulici, 
zřízení parkoviště v Gagarinově ulici.

Stará rOle vypadá jakO nOvá

Revitalizace veřejných prostor se také díky 
prostředkům uvolněným Evropskou unií 
dočkala letos Stará Role a mezi domovními 
bloky je to znát na komunikacích, parkovacích 
místech i zeleni. Nové a svěží podoby doznala 
Dvořákova ulice, to samé se teď děje v ulicích 
Truhlářská a Závodu míru, připravená je už 
Karlovarská a Hlávkova. 

„A projekčně se bude v nejbližší době 
zpracovávat také Fibichova ulice,“ dodává 
Růžička. Podél ulice Závodu míru se navíc 
vytipovaly nejhorší úseky často kritizovaného 
chodníku a také ten se v příštím roce dočká 
rekonstrukce. Projekt je už zpracovaný.

Debbi zazpívá na Dni studenstva

město pořádá 16. listopadu od 20:00 hodin V lidoVém domě ve staré roli speciální koncert 

pro studenty. Na pódiu vystoupí v rámci svého celorepublikového turné Debbi. česko-německá zpě-

vačka – vlastním jménem Deborah Kahl – se do povědomí široké veřejnosti zapsala v roce 2011 hitem 

touch the sun, za který získala od akademie populární hudby cenu anděl pro nejlepší píseň roku. Debbi 

v Karlových varech představí své druhé album Love, Logic & Will a na pódiu Lidového domu samozřej-

mě nebude chybět její souputník rapper Lipo, předskokanem bude akustická skupina Jelen. vstupné 

v předprodeji je 120 korun, na místě bude stát vstupenka 220 korun. vstupenky můžete zakoupit také 

on-line na webu eventim.cz. (mm)

Dotace pro oblast 
mezinárodních 
vztahů a propagace 
města na rok 2014
Statutární město Karlovy Vary upozorňuje žadatele 
o poskytnutí neinvestiční dotace pro oblast me-
zinárodních vztahů a propagace města na rok 
2014, aby své žádosti zasílali na odbor kancelář 
primátora do 31. prosince prostřednictvím 
podatelny Magistrátu města Karlovy Vary v ulici 
Moskevská 21. 

Neinvestiční dotace jsou poskytovány na rozvoj 
mezinárodní spolupráce dle koncepce zahraniční 
politiky města a poskytují se dle Zásad pro posky-
tování dotací z rozpočtu Statutárního města Karlo-
vy Vary, které jsou k dispozici na webu mmkv.cz. 
Formuláře žádosti jsou k dispozici na informacích 
v budově magistrátu, bližší informace podá Zdena 
Tovthová z odboru kanceláře primátora v kance-
láři 413. Kontakt na telefonu 353 118 228 nebo 
mmkv.cz. (mm)



7

· zprávy z magistrátu

termíny a témata přednášek

7.11. Co nevíte o svém těle
14.11. Akupresura pro denní potřebu –  
 jak si sám pomoct bez léků
21.11. Celostní medicína a fytoterapie
28.11. Zdravá komunikace – zdravé vztahy
5.12. Arteterapie – cesta k sebepoznání
12.12. Jak se udržet v kondici  
 na obyčejné židli
19.12. Jak zvládnout bolesti pohybového 
 aparátu

Konkrétní přednášky budou pravidelně 
aktualizovány, změna témat je vyhrazena. 
Semináře budou realizovány při minimálním 
počtu deseti účastníků.

Dopravní omezení 
v Karlových Varech
 Až do 20. prosince budou prováděny stavební 
práce v ulicích Mariánskolázeňská a Slovenská. 
Pracovat se bude v 350 metrů dlouhém úseku 
mezi Lázněmi I. a mostem ke galerii vždy po 
padesátimetrových částech. V I. etapě zde bude 
prováděna přeložka plynovodu a ve II. etapě bude 
umístěn rozvod termominerální vody. Provoz bude 
řízen světelnou signalizací. (mm)

Výzva  
majitelům památek
Statutární město Karlovy Vary upozorňuje vlast-
níky kulturních památek umístěných v Městské 
památkové zóně Karlovy Vary na možnost podání 
žádostí o finanční příspěvek z Ministerstva kultury 
čR na obnovu kulturních památek pro rok 2014. 
O finanční příspěvek mohou vlastníci zažádat 
prostřednictvím zástupců místní pracovní skupiny 
pro regeneraci – je ovšem nutné předem žádost 
projednat se všemi členy pracovní skupiny, 
proto doporučujeme obrátit se do 5. listopadu na 
kontaktní osobu: Jana Těžká, tel. 353 118 344, 
e-mail: j.tezka@mmkv.cz. (mm)

Průvod sv. Martina

Zveme vás a vaše děti v pondělí 11. listopadu 
na tradiční světelný průvod sv. Martina. Schá-
zet se začneme v 16.30 hodin na začátku ulice 
Zeyerova u předprodeje MhD, v 17.00 hodin vyjde 
průvod včele se svatým Martinem a jeho družinou 
městem. I vy můžete přijít v kostýmech rytířů 
a princezen a na cestu si svítit lampiony. Na konci 
průvodu nás čeká vystoupení historického šermu 
a ohňová šou. Martinský svátek je spojený s vý-
znamným lidským gestem: bratrským soucitem 
a rozdělením se s trpícím. Průvod se vydává 
hledat do nadcházející zimy a temnoty Martinovo 
poselství. Proto také děti se svými lampionky si 
střeží světýlko, aby jim nezhaslo. (mm)WW

Prázdniny skončily.  
Studentský parlament opět zasedá
Po prázdninové přestávce začal opět pracovat 
Studentský parlament, který prošel zhruba 
třetinovou generační obměnou v řadách mladých 
členů. Parlament tvoří představitelé města a zá-
stupci deseti karlovarských základních a středních 
škol. Témata jednání, probíhajících v měsíčních in-
tervalech, určují sami školáci, kteří tak přednášejí 
svůj pohled na život ve městě a definují problémy, 
které je a jejich spolužáky tíží. Diskuse prvního 
zasedání parlamentu v novém školním roce se 
vedla mimo jiné o možnostech postihu kuřáků 
v okolí škol, na autobusových zastávkách a jiných 
veřejných prostranstvích. Jako velký problém chá-

pou školáci nedostatek parkovacích ploch v blíz-
kosti základních i středních škol, absenci a řešení 
přechodů pro chodce v okolí nemocnice. Debata 
se vede také o podobě vánočních trhů v Karlových 
Varech. Studentský parlament je jednou z aktivit, 
v rámci kterých vedou představitelé města přímou 
debatu s veřejností a odpovídají na konkrétní 
dotazy a podněty. Další aktivitou jsou diskusní 
fóra, která v průběhu roku probíhají v jednotli-
vých městských částech. Občané se také mohou 
obracet přímo na primátora města, a to v rámci 
primátorských dní, které probíhají zpravidla jednou 
měsíčně. (mm)

Zachráníš život?
p

rvní pomoc, to jsou dvě holé ruce, zdravý 
selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému 
člověku. Cílem akce pro veřejnost Zachráníš 

život naplánované v areálu hM globus Jenišov 
na sobotu 16. listopadu mezi 10. a 14. hodinou 
je ukázat účastníkům, jak první pomoc druhému 
poskytnout. „Budeme rádi, pokud vás vnitřně 
ubezpečíme, že poskytnutí první pomoci je v silách 
každého z nás,“ říká Michaela Sládková, asistent-
ka ředitelky Oblastního spolku českého červeného 
kříže v Karlových Varech, který akci pořádá.

Lektoři kurzy přizpůsobí účastníkům a důraz 
budou klást na praktické vyzkoušení a vysvětlení 
základních postupů pro laika srozumitelnou a hlav-
ně zapamatovatelnou formou. 

Co si zúčastnění vyzkouší? Samozřejmě posky-
tování první pomoci – kardiopulmonální resuscitaci 
s praktickým nácvikem na resuscitačních fanto-
mech. K dispozici bude nejen figurína standard-

ních parametrů, ale také velmi oblíbená figurína 
tlustého Freda a kojence pro možnost praktického 
srovnání. Nasadit si mohou také brýle D.W.eyes, 
jejichž nositelé zažívají deformaci vidění, ztrátu 
rovnováhy a nedostatek ovládání, které dělá opilé 
řidiče a vyznavače takzvaného binge drinking tak 
nebezpečné. K dispozici pro vyzkoušení bude také 
trenažér pro záchranu při dušení pomocí heimil-
chova manévru, kdy si prakticky můžete vyzkoušet 
daný hmat s okamžitou reakcí, a zjistíte tak, zda 
byl právě váš manévr správný, či nikoli. A zhlédne-
te také maskování simulovaných poranění a jejich 
následné ošetření. u všeho budou přítomní zkušení 
lektoři, kteří vám rádi pomohou připomenout si 
základy poskytování první pomoci a zodpoví dotazy 
ohledně působení Oblastního spolku českého 
červeného kříže v Karlových Varech, informují 
o bezpříspěvkovém dárcovství krve či fungování 
humanitárního ošacovacího střediska. (mm)

Jak žít zdravě, poradí Akademie Zdraví
Organizátoři městských farmářských trhů rozši-
řují své aktivity. Pro zájemce o zdravý životní styl 
připravili Akademii Zdraví, tedy cyklus přednášek 
a besed určených zejména pro Karlovaráky střed-
ního a vyššího věku, kteří jsou stále aktivní a myslí 
na své zdraví. Přednášky a besedy budou probíhat 
každý čtvrtek od 17 do 19 hodin v Alžbětiných 
lázních v Karlových Varech, přičemž součástí bude 
vždy i praktický nácvik prezentovaných aktivit. 
Tématem první z cyklu přednášek bude správné 
dýchání a sezení, následovat budou další témata 
od bylinek až po arteterapii.

Program Akademie Zdraví, přihlášky a podrobné 
informace získají zájemci na internetových strán-
kách občanského sdružení Bludiště jako spoluorga-
nizátora přednášek, www.bludistekv.cz. Přihlášky 
jsou dostupné také v recepci Alžbětiných lázní. (mm)
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Fórum Zdravého města vybr alo deset nových problémů
Fórum Zdravého města Karlovy Vary 2013. 

už třetí veřejné projednání rozvoje lázeň-
ského města proběhlo 24. září v Alžběti-

ných lázních, aby znovu po roce vysvětlilo, jak 
se město vypořádalo s problémy, které občané 
popsali minulý rok, a odkrylo problémy nové.

Letos je suverénním vítězem horní nádraží, 
s odstupem za ním skončilo druhé basketbalové 
hřiště v Janáčkově ulici a vděčným tématem 
byla také čistota ve městě.

„Témata vždy plynou ze vzorku obyvatel, 

kteří se fóra zúčastní, takže některé z pojme-
novaných problémů jsou z mého pohledu méně 
podstatné, jiné buď nezazněly, nebo nedostaly 
dostatek hlasů. Proto ale výstup fóra ověřujeme 
v anketě, která má stanovit pořadí problémů, 
případně odkrýt další a stanovit deset nejpal-
čivějších okruhů, o které se budeme v příštím 
roce starat,“ říká náměstek primátora Jaroslav 
Růžička.

Ten také na úvod fóra přednesl, jak to dopad-
lo s loňskou desítkou problémů, a z výsledku 

je zřejmé, že město je nebere na lehkou váhu. 
Jak totiž sám náměstek prohlásil: „Většinu 
z loňských problémů se podařilo vylepšit.“ 
Vy máte teď 
možnost označit 
v přiloženém 
anketním lístku 
další dva, které 
za nejaktuálnější 
považujete sami.
Jak vůbec fórum 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 
“ZOCELTE SE V RECYKLACI”
aneb sbírejte elektrospotřebiče ve Vašem městě
soutěž běží od 1. 10. – 15. 12. 2013

1. Organizátorem soutěže „Zocelte se v  recyklaci“ je 

společnost ELEKTROWIN a.s. se sídlem Michelská 300/60, 

140 00 Praha 4, IČO: 272 57 843, www.elektrowin.cz (dále 

jen “organizátor“) ve spolupráci s příslušným městem/obcí.

2. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba 

starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, kte-

rá splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „soutěžící“). Svou 

účastí soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje 

se je dodržovat.

3. Princip a podmínky soutěže

Každý, kdo v uvedeném termínu odevzdá na sběrný/é dvůr/y 

nebo místo/a zpětného odběru elektrozařízení vyjmenovaný 

vysloužilý elektrospotřebič, se může zapojit do soutěže o pou-

kázku k nákupu elektrozařízení u místního prodejce.

Za každý odevzdaný vyjmenovaný spotřebič bude vydán sloso-

vatelný kupón s unikátním číslem. Kupón má dvě části. Na prv-

ní slosovatelnou část soutěžící vyplní kontaktní údaje a odevzdá 

obsluze sběrného dvora, která jej vhodí do připraveného zape-

četěného boxu. Druhou část si ponechá pro případnou kon-

trolu. Výhra bude předána na  základě předložení druhé části 

kupónu se stejným unikátním číslem. Vysloužilý spotřebič 

musí být kompletní.

Soutěž probíhá od 1. 10. – 15. 12. 2013. 

Výherní poukázky lze uplatnit do 31. 1. 2014.

recyklujte vysloužilé elektrospotřebiče ve Vašem městě, 

     VYHRAJTE POUKAZ V HODNOTĚ

1000 Kč
5000 Kč

3000 Kč

 K

a pořiďte si 

NOVÝ
ELEKTRO

SPOTŘEBIČ

4. Výhra

V této soutěži mohou soutěžící získat výherní poukázky na nákup 

nového spotřebiče a to ve třech kategoriích:

a) Malé spotřebiče (žlutá barva kupónu) – za jeden přinese-

ný kompletní vysloužilý spotřebič mají možnost soutěžit o poukáz-

ku v hodnotě 1 000 Kč 

b) Velké spotřebiče (zelená barva kupónu) – za jeden přine-

sený kompletní vysloužilý spotřebič mají možnost soutěžit o pou-

kázku v hodnotě 5 000 Kč 

c) Chlazení (modrá barva kupónu) – za jeden přinesený kom-

pletní vysloužilý spotřebič mají možnost soutěžit o poukázku v hod-

notě 3 000 Kč 

Podrobné informace o soutěži naleznete na www.elektrowin.cz

a na facebookové stránce „Recyklace je legrace“.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit 

pravidla této soutěže vč. doby její platnosti 

či soutěž ukončit, a to v průběhu 

celého soutěžního 

období.

1000 Kč
5000 Kč

3000 Kč

MAMAAM LÉLÉÉL SSSPOPOOTŘEBIČE
VEVEVEELLKKKÉ ÉÉÉ SSPSPPS OOTŘEBIČE

CHCHCHHC LALAAL ZENÍ

Odevzdejte elektrický spotřebič a můžete vyhrát
Zocelte se v recyklaci aneb sbírejte spotřebiče ve 
vašem městě. Soutěž pro návštěvníky sběrných 
dvorů připravil kolektivní systém elektrowin ve 
spolupráci s městem Karlovy Vary. Každý, kdo 
přinese vysloužilý elektrospotřebič, může získat 
poukaz na nákup nového. 

„Celý systém zpětného odběru by nefungoval, 
nebýt ochoty obyvatelů české republiky chovat 
se ekologicky. Za osm let existence kolektiv-
ních systémů si domácnosti zvykly na možnost 
odevzdávat zdarma staré spotřebiče k recyklaci. 

I známé pravdy je ale dobré časem připomínat,“ 
zdůrazňuje Táňa Pokorná ze zákaznického odděle-
ní společnosti elektrowin.

Návštěvníci sběrných dvorů mohou získat 
za donesený kompletní elektrospotřebič poukázku 
na nákup nového elektra. Podle „vysloužilce“, 
kterého na sběrném dvoře odevzdají, dostanou 
výherní poukazy. Ty jsou rozděleny do tří skupin: 
1000 korun za malý spotřebič, 3000 korun za led-
nice, mrazáky a další chladicí zařízení a 5000 ko-
run za ostatní velké spotřebiče.

Kupon dostane každý návštěvník, který donese 
vysloužilý spotřebič na sběrný dvůr. Všechny 
kupony jsou slosovatelné. Jednu část kuponu 
si soutěžící ponechá a druhá část bude zařazena 
do losovacího boxu. Slosování proběhne v budově 
Magistrátu města Karlovy Vary. Výherní poukazy 
bude možné uplatnit až do 28. února 2014.

Soutěž probíhá až do 30. prosince ve sběrných 
dvorech v ulicích 1. máje (Dvory), Jáchymovská 
(Růžový vrch, sjezd k hornímu nádraží) a Buchen-
waldská (Rybáře, křižovatka s ulicí Celní). (mm)
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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

Fórum ZdravéhO měSta karlOvy vary 2013

Témata: občan a úřad; životní prostředí a 
čistota města; kultura, sport, volný čas; zdravý 
životní styl, prevence, zdravotnické služby; so-
ciální problematika, bydlení, sociopatologické 
jevy; vzdělávání a osvěta; podnikání, ekonomi-
ka a cestovní ruch a doprava.

Součástí letošního Fóra Zdravého města 
Karlovy Vary bylo opět studentské fórum, 
které bylo zastoupeno žáky ze Základní školy 
Truhlářská.

Pokud máte zájem podílet se na dalším rozvoji města, chcete 
být informováni a zváni na projednávání problémů ve městě, 
uveďte prosím své kontaktní údaje: 
Jméno a příjmení:……………............................................................ 
Bydliště:……………….………………………....................................... 
Email:……………………….……………………………..………………. 

Dotazník je uveřejněn k vyplnění na webové stránce města 
K. Vary www.mmkv.cz Vyplněný dotazník je možné zaslat  
e-mailem na adresu j.chmelova@mmkv.cz. Rovněž ho 
můžete odevzdat v Infocentru na třídě TGM nebo na 
Informačním pultu Magistrátu  města K. Vary nejpozději do 
15. 11. 2013. S výsledky budete seznámeni v Radničních 
listech a na webových stránkách města. 

Vážení občané,  
dostává se Vám do rukou anketní lístek, na němž jsou 
uvedeny problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse  

s občany našeho města 24. září 2013. 
 

Prosíme, abyste označili dva problémy, které považujete 
za nejaktuálnější a které by dle Vašeho názoru měly mít  

v řešení přednost před ostatními. 
 

10 PROBLÉMŮ NAŠEHO MĚSTA 
UŽ VÍME, JAKÉ JSOU…. SOUHLASÍTE S NIMI? 

Fórum Zdravého města vybr alo deset nových problémů

na sběrný dvůr po předložení občanského průkazu lze odložit: bojlery, 
zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků, lepidla, barvy, rozpouštědla, kyseliny, 
hydroxidy, alkalické a olověné akumulátory, pneumatiky, olejové filtry, brzdné 
kapaliny, znečištěné tkaniny, motorový (převodový) olej, vyřazený rozložený ná-
bytek a jeho části, koberce, lina, podlahové krytiny, maximálně 1 přívěsný vozík.

V rámci zpětného odběru lze na sběrný dvůr odevzdat: televize, monitory, 
PC, tiskárny, kopírny, pračky, sporáky, vyřazené chladničky, zářivky, alkalické 
baterie, drobné elektrozařízení (mixér, vrtačka, mobilní telefon, el. hračky apod.).

sběrný dvůr není určen pro odkládání: stavební sutě, střešní krytiny, oken, 
bytových jader (odpad vznikající při rekonstrukci bytu, domu, garáže apod.), 
odpadu ze zahrad (tráva, větve).

Zdravého města Karlovy Vary probíhá? Občané 
zasednou k pěti stolům se zástupci radnice, 
kde doplní nebo navrhnou další problematické 

oblasti, které 
ještě součástí 
návrhu Plánu 
zdraví a kva-
lity života 
nebyly. Každý 
ze stolů se 
shodne na 

třech nejproblematičtějších oblastech rozvoje 
města, které zúčastněným přednese, a v hla-
sování pak všichni účastníci fóra přidělí své 
dva hlasy tématům, jejichž řešení je podle nich 
nejdůležitější.

Výstupem Fóra Zdravého města je „10P“ 
neboli deset problémů, které se zapracují 
do komunitního Plánu zdraví a kvality života 
a po ověření výsledků ve veřejné anketě před-
loží k projednání Radě města a Zastupitelstvu 
města Karlovy Vary. (red)

Prodejní vánoční trhy
30. 11.
Dětské vánoční dílny od 10.00 do 17.00 hodin
15.00–16.00 Pěvecká třída Štěpánky Steinové
16.00–17.00 Lázeňské duo Fellner a helmer
17.00–18.00 harmonikář

1. 12. 1. adventní neděle
Dětské vánoční dílny od 10.00 do 17.00 hodin
15.00–16.00 Pěvecká třída Štěpánky Steinové
16.00–17.00 Betlém – D3

17.00–18.00 Alison – vánoční program v podání 
folkové kapely
18.00–19.00 Bohouš Josef
18.00 Posvěcení trhů farářem Vladimírem 
Müllerem
Rozsvícení vánočního stromu a 1. adventní svíce
Pozvání na vánoční punč – alko a nealko

Každý advent bude mimo jiné ve znamení ně-
jaké hvězdy: Jaroslav uhlíř, Miro Šmajda, Monika 
Absolonová.
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Karlovy Vary bodovaly na Tourfilmu

Do města úspěšně láká klienty z celého svě-
ta a teď se svými propagačními materiály 
Infocentrum města Karlovy Vary výrazně 

uspělo také na nedávno skončených festivalech 
Tourfilm a Tour Region Film.

V rámci festivalu Tour Region Film se spot 
s názvem Karlovy Vary – seznamte se umístil 
na prvním místě v kategorii Klipy s tematikou 
prezentace krajů, regionů, měst a turistických 
atraktivit v české republice. „Spot natáčel 
tým ostrovského 2M studia pod vedením pana 
Lněničky a byl úspěšný také v rámci propagace 

destinace na facebookovém profilu města Karlovy 
Vary. ukazuje, jak jsou Karlovy Vary krásné 
město, které v konkurenci ostatních destinací má 
opravdu co nabídnout,“ říká Jitka Štěpánková, 
ředitelka Infocentra města Karlovy Vary. To bylo 
zároveň objednatelem i přihlašovatelem spotu, 
který je možné zhlédnout na facebookovém profilu 
města či youTube kanálu Karlovy Vary TV.

V mezinárodní konkurenci velmi dobře obstály 
i nový web destinace www.karlovyvary.cz, který 
se v konkurenci přihlášených médií a webových 
stránek z celého světa umístil v rámci mezinárod-

ního festivalu Tourfilm na výborném druhém místě 
v kategorii multimédia (www + CD) s tematikou 
cestovního ruchu. Na tvorbě webových stránek, 
které vznikaly od září loňského roku, spolupraco-
valy špičky v oblasti marketingu a tvorby webo-
vých prezentací. Analytické a přípravné práce 
realizoval Marek Prokop ze společnosti Prokop 
software. Tvorbu webu po vítězství ve výběrovém 
řízení převzala společnost Proof&Reason a mul-
timediální obsah dodala společnost 2M studio. 
„Díky tomuto mixu vznikla nekonvenční webová 
prezentace,“ dodává Jitka Štěpánková. (red)

Basketbalové hřiště (Janáčkova ulice) 
Boj s vandalismem, podchody u Dolního nádraží 
Čistota ve městě (zastávky, dětská hřiště, ulice) 
Dolní a autobusové nádraží (WC, kouření), úprava terminálu 
Dostavba cyklostezky do Kyselky a Svatošských skal 
Investice ze SKI-SPRINT do Lázní V. 
Karlovarská krajská nemocnice 
Kriminalita (pocit nebezpečí), ubytovna (Dolní nádraží), garáže 
Možnosti zaměstnání a bydlení pro absolventy VŠ 
Nebezpečná jízda cyklistů po chodnících 
Neuvážené kácení stromů 
Nevhodné umístění reklamních fólií (MHD) 
Prostředí u tržnice 
Rekonstrukce Horního nádraží 
Veřejný pořádek (ubytovna, kolonáda) 
Zabudovaní laviček napevno (na třídě TGM) 
Zdravý životní styl (automaty ve školách, kouření mezi mládeží) 
Životní prostředí (nedělat nepořádek – žvýkačky, cigarety) 
Další problém……………………………………  
 

Problémy nejsou řazeny dle důležitosti,  
tu jim dejte Vy, svým hlasem! 

inzerce

st 13.11.2013 19:00 
Avtomobilist Jekatěrinburg        

pá 15.11.2013 19:00
Jugra Chanty-Mansijsk        

ne 17.11.2013 17:00
Avangard Omsk        

út 19.11.2013 19:00
Barys Astana    

TIPSPORT ƒRENƒ PRƒHƒ

vstupenky na www.levpraha.cz
SC-321473/68
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Dveře dokořán učí mentálně 
postižené samostatnosti

Dveře dokořán. už osm let poskytuje toto 
občanské sdružení své sociální služby 
osobní asistence pro integraci lidí s po-

stižením, v Karlových Varech a okolí se starají 
o osoby s mentálním a přidruženým kombino-
vaným postižením ve věku mezi sedmi a čtyřia-
šedesáti lety. Služba má terénní charakter, a je 
tudíž poskytována v domácnosti a navazujícím 
přirozeném sociálním prostředí uživatele služby. 
„umožňuje uživateli služby žít způsobem, který je 
ve společnosti považovaný za běžný,“ říká Věra 
Baumanová, koordinátorka komunitního pláno-
vání z odboru sociálních věcí Magistrátu města 
Karlovy Vary.

To je také naplněním poslání občanského sdru-
žení. Jeho ovšem nelze dosáhnout bez podpory 
samostatnosti uživatele a proto je také co nej-

vyšší míra samostatnosti v běžném životě cílem 
občanského sdružení. Cíle je dosahováno formou 
výchovné nepedagogické činnosti. „uživatelé 
služby jsou vedeni tak, aby jim při jednotlivých 
úkonech osobní asistence služba nejen pomáha-
la, ale také aby úkony zvládali postupně sami,“ 
říká Baumanová. Jedná se o úkony týkající se 
především osobní hygieny, péče o vlastní osobu, 
zajištění a přípravy stravy, chodu domácnosti 
včetně úklidu a nakupování, docházení a dojíž-
dění do školy, k lékaři, stacionáře nebo do jiné 
sociální služby, na zájmové a volnočasové aktivity 
i do zaměstnání, při vyřizování běžných záležitostí 
a našla by se celá řádka dalších činností. 

Současně se zprostředkovávají rozličné služby 
a aktivity, jimiž se prohlubují a upevňují spole-
čenské a sociální návyky, rozvíjí se osobnost 
uživatele služby, manuální zručnost, znalosti 
a schopnosti a vytvářejí se případně podle potřeb 
a věku uživatele i pracovní návyky. 

„Tím jsou uživatelé služby co nejvíc připra-
vení na budoucí samostatný život jen s případ-
ným dohledem nebo dopomocí služby osobní 
asistence, rodičů nebo blízkých,“ upozorňuje 
Baumanová. uživatelé služby tak mohou setrvat 
i v budoucnu ve své domácnosti a v přirozeném 
sociálním prostředí a nemusí být vystavováni 
silným stresům při umisťování do neznámého 
prostředí pobytových zařízení v případě nepřed-

vídatelných situací, jakou je třeba závažné one-
mocnění rodičů. Služba ale odlehčuje rodičům 
při jejich trvalé a náročné péči o své potomky 
už nyní. „Aby i oni mohli realizovat své aktivity 
a zájmy, zkrátka žít normální život jako ostatní 
lidé,“ dodává Baumanová. (pam)

dveře dOkOřán:

Předností sociální služby je vysoce osobní, 
individuální a vnímavý přístup k uživateli služby 
a metody práce, kterými se daří zvládat i uži-
vatele služeb s „problémovým chováním“, jež 
nelze umístit v pobytových ani ambulantních 
sociálních zařízeních.

V současné době je připravováno rozšíření 
poskytování služby na věkové kategorie přes 
64 let, protože mentálně postižení i v tomto 
věku mají také své specifické potřeby, a vyža-
dují tudíž i jiný přístup.

Služba je poskytována běžně ve všední dny 
od 8 do 16 hodin a v dalších dnech a časech 
dohodou dle potřeby uživatele služby. Oficiální 
působnost služby je v celém Karlovarském 
kraji. Cena služby činí 50 korun za hodinu, 
při rozsahu nad 80 hodin za měsíc je sazba 
poloviční. Současně se službou je pro zájemce 
připravena také doprava uživatele. 

Objednávky lze uskutečnit na telefonech 
353 235 267 nebo 603 107 099, případně 
na mailu svoboda.dveredokoran@seznam.cz 
nebo na adrese sdružení.

při poskytování služby jsou respektovány 
následující principy:
•	 úcta a respekt k uživateli 
•	 respektování práv uživatele
•	 ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potře-

by, přání a zájmy 
•	 základem poskytované služby a podpory 

je využívání běžných služeb veřejnosti, 
podpora přirozených vztahů a spolupráce 
s rodinami uživatelů 

•	 ohleduplný, vstřícný a empatický postoj 
k uživateli

•	 individuální a vnímavý přístup ke každé-
mu uživateli

dveře dOkOřán ZvOu na líStečkOvý bál

Občanské sdružení pro integraci lidí s postiže-
ním Dveře dokořán zve všechny včetně rodičů 
a přátel na Lístečkový bál. Taneční zábava 
a milé posezení se bude konat v restauraci 
U Kaštanu v Karlových Varech – Rosnicích 
9. listopadu od 14.30 hodin a vstupné je 
dobrovolné. Dopravu autobusem od Tržnice 
s odjezdem ve 14.02 hodin zajišťuje linka 
číslo 9. Další informace podá Bohumil Svoboda 
na telefonním čísle 603 107 099.

dVeře dokořán nabízejí řadu aktivit, které zvyšují manuální zručnost a vytvářejí pracovní návyky.

• výroba a montáž markýz a pergol

• šití potahů na markýzy a pergoly

• dodávka a montáž látkových roletek, vertikálních 

   a horizontálních žaluzií všech typů

Vše za velmi příznivé ceny, zavolejte a porovnejte.

Roman Soukup – VIORS
www.viors.cz
tel.: 353 229 584
fax: 353 229 952
info@viors.cz
viors@volny.cz

SC-332053/01

inzerce
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• Dušičky budou letos na hřbi-
tově v Drahovicích nově s hu-
debním doprovodem, vánoční 
strom bude znovu stříbrný smrk 
od manželů Procházkových 
z Bohatic.

pečují o veřejnou zeleň v lázeňské části 
města i na sídlištích, o veškeré palmy 
a další mobilní zeleň umístěnou po Karlo-

vých Varech. Kosí trávníky, vysazují letničky a tr-
valky, starají se o fontány a veřejná pítka, dětské 
hřiště i všechny hřbitovy na území města, kde se 
v současné době připravují uctít Památku zesnu-
lých. To vše má na starost Správa lázeňských 
parků – příspěvková organizace zřízená městem, 
kterou od roku 2011 řídí Miroslav Kučera.

Je to příjemná práce?
Samozřejmě, hlavně pro naše zahradníky. Někdy 
ale také dost těžká, je to za každého počasí. 
Takže není jen namáhavá na záda, ale zkouší 
leckdy také otužilost našich pracovníků.

Otužilý musíte být i vy, problémy jsou hned vidět 
a vy jste první na ráně.
V lázeňské části máme ohlasů méně, víc je jich 
samozřejmě na sídlištích. Tam je většinou taky 
větší nepořádek, takže dostáváme dost podnětů 
pro úklid nebo kosení trávy. hlavně zjara.

To letošní bylo hodně mokré, že?
Taky jsme kosení kvůli tomu ze začátku nestíhali 

a na některých sídlištích byli občané nespokoje-
ní. Nakonec jsme to ale samozřejmě zvládli k je-
jich spokojenosti a pak už bylo vše v pořádku.

Kotrmelců s počasím jste si letos museli užít.
Dlouhá zima, pak období dešťů, které vyvrcholilo 
povodněmi a na ně navázalo dva a půl měsíce 
téměř bez srážek a velké sucho, kvůli němuž 
jsme měli problémy květiny a stromy vysazené 
na jaře ochránit. Byl to extrémní rok.

Vybavíte si rok, který byl podle vašich představ?
žádný nebyl úplně ideální, to je jasné. Na počasí 
nadáváme pořád a nikdy se nehodí všem. Parta, 
která vysazuje květiny, by potřebovala, aby 
pršelo a druhá, co se stará o údržbu trávníků, by 
zase nejraději přes den sucho, aby se dalo sekat.

Teď si od trápení odpočinou, blíží se doba vege-
tačního klidu.
To má klid vegetace, ale my ne. Děláme veškeré 

Pro zahradníky lázeňských parků to  byl extrémní rok, říká jejich ředitel

miroslaV kučera je ředitelem správy lázeňských parků od roku 2011.

spráVa lázeňských parků pečuje o tři stovky palem a vavřínů rozmístěných po Karlových varech, lemují také korintské sloupy mlýnské kolonády.
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blíží Se dušičky

Letošní novinkou na Památku zesnulých bude 
na hřbitově v Drahovicích a v areálu krematoria 
v Buchenwaldské ulici hudební doprovod linoucí 
se z reproduktorů, který podmaluje dušičkovou 
atmosféru. Nápad to sice není původní, karlovar-
ský nádech ovšem získá napřesrok. Nahrávku 
se totiž chystají pořídit Karlovarští symfonici 
a obsahovat by měla skladby autorů, kteří jsou 
s lázeňským městem spojováni. „S ředitelem 

Šimonem Kaňkou jsme se už domluvili,“ říká 
Miroslav Kučera. Není to ovšem jediná novinka, 
kterou se může ředitel Správy lázeňských 
parků pochlubit. Společně s památkáři připravili 
brožuru, která připomene významné osobnosti 
pochované na hřbitově v Drahovicích. „Kdo teď 
bude chtít vědět, kde je pochovaný Mattoni nebo 
Labický, tak je podle průvodce s mapkou najde 
snáz,“ říká Kučera.

vyřezávky náletových dřevin, kácíme stromy. 
Třeba v březnu si většina lidí vzpomene, že po-
třebuje kvůli stavbám ještě rychle něco pokácet, 
a my se pak nezastavíme. hned nato začnou 
jarní práce a zahájení lázeňské sezony, kdy 
připravujeme i lavičky a všechno stíháme jen tak 
tak a v létě? To kosíme a zaléváme, pořád máme 
nějakou práci.

Je doba svážení palem. Jaká je vůbec jejich 
pouť?
Chemicky se ošetří vůči škůdcům, nastěhují 
do palmových skleníků a zazimují.

Co dalšího vás v nejbližší době čeká?
Likvidujeme letničkové záhony a připravujeme 
nové cibuloviny, macešky a vlastně veškerou 
výsadbu stromů a keřů pro město i soukromé 
subjekty.

Jak to vypadá s vánočním stromem? Loni jste 
trhli rekord v jeho velikosti, kde jste se porozhlédli 
letos?
Znovu v Bohaticích – u manželů Procházkových 
a znovu to bude stříbrný smrk, jsou si hodně 
podobné.
autor textů i fotek: pavel mrhálek

mirOSlav kučera

Pětačtyřicetiletý inženýr pracuje u Správy 
lázeňských parků od roku 1992, v roce 2011 
se stal jejím ředitelem. 

Co všechno má na starost? Ročně jeho tým 
vysází kolem padesáti tisíc letniček a deseti 
tisíc cibulovin, stará se o čtyři stovky palem 
a vavřínů, což je mimochodem vůbec nejvíc 
v celé republice. K tomu pečují o sto šedesát 
tisíc stromů a sto padesát hektarů travnatých 
ploch. To všechno s pětašedesáti stálými za-
městnanci a nově přibližně třiceti lidmi z ve-
řejné služby, kteří jsou využíváni především 
na úklid města. Takový objem práce by se 
neobešel bez kvalitně osazeného strojového 
parku, na jehož obnovu přispívá magistrát.

Pro zahradníky lázeňských parků to  byl extrémní rok, říká jejich ředitel

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

Naproti hotelu Thermal. Otevřeno denně: 11.00 - 23.00 hod
Tel: 728 498 683, www.venezia-pizzeria.cz

Pochutnejte si na husí pečínce, nebo na celém menu a
dopřejte si k tomu letošní Svatomartinská vína z Moravy!

REZERVACE NUTNÁ DO 7. 11. TEL: 728 498 683

SC-322230/11

inzerce

VSTUPENKY: WWW.TICKET-ART.CZ • VÍCE NA WWW.BESTPRODUCTION.CZ

16. 11. PRAHA 
od 14 a 18 h  tipsport aréna

ČESKÁ PREMIÉRA SVĚTOVÉ SHOW  
S VYNIKAJÍCÍMI RUSKÝMI BRUSLAŘI

SC-331702/47

THE ORCHESTRA - Former

ELECTRIC LIGHT
ORCHESTRA

THE ORCHESTRA - Former

ELECTRIC LIGHTELECTRIC LIGHTELECTRIC LIGHT
ORCHESTRAORCHESTRA

Part II Members

SE SYMFONICKÝM ORCHESTREM

1. 11. PRAHA
KONGRESOVÉ CENTRUM

THE-ORCHESTRA-ELO.CZ
předprodej: TICKET-ART.CZ

ELO-2013 92x63.indd   1 26.7.2013   13:53:27

SC-331702/48
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Listopad bude v aréně magický
• Od každého trochu. Pestrý 
program nabízí v následujících 
dnech a týdnech karlovarské 
multifunkční centrum KV Arena.

sedmého listopadu od 19 hodin tady vystoupí 
nejlepší kouzelníci světa The Illusionists' s 
neuvěřitelně magickou show. Každý ze sed-

mera kouzelníků je mistrem svého oboru a show 
Witness The Imposible je poprvé přivádí na jedno 
pódium všechny najednou. 

Tato skupina světově uznávaných iluzionistů 
navazuje na tradici velkých kouzelníků, jako byl 
harry houdini, aby ji díky modernímu pojetí scény, 
úchvatným světelným efektům, excentrickým kos-
týmům i celkové dramaturgii tohoto představení, 
které doprovází živá kapela, povznesla na dosud 
nevídanou estetickou i uměleckou úroveň. 

Vstupenky zakoupíte v předprodejní síti Ticket-
portal, Ticketpro, Ticket Art a Sazka Ticket, stojí 
od 590 korun.

rudoarmějci
Rudoarmějci, to je proslulý mužský pěvecký sbor, 
balet a orchestr Rudé armády, který se v Kar-
lových Varech i celé české republice představí 
vůbec poprvé. Nádherný zvuk 150 nejlepších 
hlasů z celého Ruska, jejich dokonalá přesnost 

a síla ohromují diváky celého světa. Publikum se 
může těšit na to nejlepší z bohaté ruské folklorní 
tradice, národní písně a tance, jako je kozáček, 
překrásné kostýmy, ale také na úžasná baletní 
a artistické čísla. 

Nedílnou součástí koncertů je také průřez 
světovou operou a nejznámějšími melodiemi 
ze světové pop-music: Rudoarmějci připomenou 
Céline Dion, eRA a nachystaná mají také další 
překvapení. Jako exkluzivní host vystoupí helena 
Vondráčková se svým repertoárem. 

Vstupenky můžete zakoupit v síti Ticketportal 
a Ticketart od 890 korun.

popelka, kouzelný muzikál na ledě
Popelka se po dvou letech vrací do KV Areny. 
V představení, které se odehrává současně na je-
višti i na ledové ploše, vás uchvátí bohaté dobové 
kostýmy, krásná hudba i profesionální kouzelnické 
efekty. 

Dominantou představení je variabilní pohádková 
scéna doplněná fascinující světelnou kompozicí 
a filmovou projekcí na velkoplošném plátně. 
Představení je nabité výkony v podání hereckých, 
pěveckých i krasobruslařských hvězd. To vše dělá 
z této show nezapomenutelný zážitek nejen pro 
děti, ale i pro dospělé.

Předprodej vstupenek v sítích společnosti Tic-
ketportal již od 490 korun, za děti do 6 let včetně 
bez nároku na místo k sezení se neplatí.

tři sestry a horkýže slíže
Po třech letech vyráží na další společné česko-
-slovenské tour s názvem Bratia a sestry tour 
2013 punk-rockové kapely Tři sestry a horkýže 
slíže a Karlovy Vary přitom nemohou minout.

Společný koncert v KV Areně chystají na pátek 
29. listopadu od 19.30 hodin a během čtyřhodino-
vé smršti vás obě kapely jistě přesvědčí, že punk 
je bez hranic. Součástí scény bude i LeD obrazov-
ka, na které bude k vidění aktuální děj na pódiu, 
videoklipy obou kapel i vtipné sestřihy ze zákulisí. 

Vstupenky jsou k dostání v prodejní síti Ticketpor-
tal a Ticketstream za 350 korun, v den konání akce 
na pokladně KV Areny budou za 400 korun. (pam)

popelka je jedinečný muzikál na ledě, ve kterém uvidíte účinkující ze sedmi zemí světa.

Fanánek a kuko se po veleúspěšném turné z roku 2010 potkají znovu na jednom pódiu.

inzerce

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-330018/08

SC-332022/01

PRONÁJEM BYTU 1+1 (41m2)
Nabízím k pronájmu byt 1+1 v cihlovém 

domě v Horních Drahovicích.
Jen nekuřáci, bez domácích zvířat.

5 500 Kč/měsíc + energie
Tel.: 777 127 768

SC-332084/01
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Jan Jánský: třináct let na vrcholu
• Odpoledne hrál za Karlovy Vary špičkový fotbal, večer hokejovou ligu. 
„Nijak speciálně jsem se na změnu sezony ani nepřipravoval,“ vzpomíná 
Jan Jánský, v jednaosmdesáti letech stále sportovec tělem i duší.

Dopoledne před obědem často stojí v okolí 
karlovarského Národního domu hlouček 
seniorů a většinou probírají situaci kolem 

lázeňského sportu. Vídáme tu šutéra fotbalistů 
Slavie Antonína honomichla, občas se zastaví kdysi 
nejlepší fotbalista Karlovarska Jiří Feureisl, ale i vo-
lejbalista Trojan, skoro vždy tu živě diskutuje posta-
vička z karlovarské „plechárny“ známá především 
těm dříve narozeným – Jan Jánský. Obranou dvojici 
v karlovarské hokejové Slavii tvořil s Robertem 
Robětínem. „Faktem bylo, že jsem třeba odpoledne 
hrál na hřišti Pod pivovarem fotbal a večer u tržnice 
už jsme to mrskali s pukem,“ usměje se.

Jan Jánský se narodil se v květnu 1932 v Luža-
nech u Přeštic. hrával tu za žáky, a když mu bylo 
13 let, rodina se přestěhovala v rámci osídlování 
pohraničí do Karlových Varů.

„Do ligového áčka jsem se dostal až v roce 
1950, muselo mi být 18 let, mladší fotbalisté 
nejvyšší soutěž hrát nemohli,“ vysvětluje Jánský. 

pod pivovarem
Slávia tenkrát hrála Zemskou ligu. Jánský si pama-
tuje na první zápas s Viktorií žižkov. Mezi spoluhráči 
byli hegr, Karel Matějíček, Rubeš, chytal Janeba. 
Nejlepší fotbalovou éru však zažil Jánský v sezoně 
1952–1953. Ač nebyl střelec, zaznamenal šest 
gólů. Kronikář Jan Masák ve slavistickém katalogu 
uvádí tehdejší sestavu: Janeba – Vidlák, Jánský 
– Štěpánek, Matějíček, holoubek – honomichl, 
Feureisl, Svoboda, Fronk, Koželuh. O fotbal byl 
mezi Karlovaráky velký zájem, fotbalisty přicházelo 
povzbudit na slavné hřiště Pod pivovarem (dnes 
prodejna OBI) až čtyři tisíce diváků.

Poslední fotbalový zápas odehrál Jánský v roce 
1961. O dva roky později zmizelo z karlovarského 
sportovního světa hřiště a fotbalisté se odstěho-
vali na nový stadion v Drahovicích.

u tržnice
Když jsem se zeptal, 
jestli pamatuje ještě 
hokejový stadionek na 
rybníku u Malého Ver-
sailles, tak se mi sub-
tilní bek vysmál. „Ne, 
tam z nás bruslil jen 
Šinágl, já začínal na zimáku u tržnice. Mládežnické 
soutěže neexistovaly, hrály se pouze turnaje a jen 
tak čtyři zápasy za sezonu. Mým vzorem byl ujčík, 
nejraději jsem hrál v obraně s klidným Robětínem, 
žádná prasečina se neprovozovala, nepamatuji si 
na žádnou bitku, jen takové drobné pošťuchování.

Slavií tehdy prošla řada skvělých borců – čer-
vený, Macelis, Koller, Stock, Procházka, Podlaha, 
jak na někoho zapomenu, toho zítra určitě potkám 
a vynadá mi.“

Nejvíce se fandové vždy těšili na zápasy s Cho-
mutovem. „Jo, to byly návštěvy, k tržnici přišlo až 
jedenáct tisíc diváků. Přáteláky u nás hráli Švé-
dové a tehdy už i Rusové. V roce 1956 jsme hráli 
s B týmem SSSR, prohráli jsme 1:9 a tu jedinou 
naši branku jsem dával já,“ pochlubil se Jánský.

Profesionální smlouvy neexistovaly, Jánský 
pracoval ve Strojopravu, trénovalo se po práci. 
Mzdu za zápasy odehrané venku klub refundoval. 
Prémie neexistovaly, ale hráči chodili na večeře 
do evropáku ve Vítězné ulici, které platil klub. 
„Když jsme přijeli z vítězného zápasu, vždy jsme 
zašli do Kakadu, to byl takový náš rituál. Teprve 
později došlo i na prémie – brali jsme sedmdesát 
korun za vítězství.“

Jan Jánský sehrál poslední hokejové utkání 
kariéry v roce 1963 v Praze. „žádné ciráty jsem 
kolem  toho nedělal, prostě jsem odevzdal výstroj, 
Slavia mi poděkovala a šlo se dál.“
Luboš zahradníček

stoletá jubilantka paní Františka mlejnková.

hokejisté slaVie Karlovy vary v sezoně 1951/1952. stojící zleva: zíka, sobík,stock, Feureisl, beránek, 

Šafránek. Klečící zleva: michl, Koller, burián, Jánský, Náprstek a Freiberg.

Františka Mlejnková 
čte ráda  
i ve sto letech
V říjnu se dožila nádherných 100 let paní Františ-
ka Mlejnková z Bohatic. „Za to může ta Vysoči-
na,“ říká ke svému jubileu, a myslí tím Kamenici 
nad Lipou, kde se ona a jejích šest sourozenců 
narodili. Do Karlových Varů přišla s manželem 
po druhé světové válce. Dodnes se zajímá o dění 
kolem sebe, čte knihy i noviny. 

„Ty ale musím s lupou, oči mi už tolik neslou-
ží.“ V novinách i televizi ji mrzí, když se dočítá 
o obrovském státním dluhu. „Nikdy jsem žádné 
dluhy neměla, ale teď čtu, že dlužíme všichni,“ 
zlobí se. Ke stovce jí blahopřeje celá rodina – 
dvě děti, čtyři vnuci a čtyři pravnoučata. (red)

V devadesáti 
si Olga Laipertová 
sama navaří
úctyhodných devadesát let oslavila počátkem října 
paní Olga Laipertová z Karlových Varů. Převážnou 
část svého života zasvětila péči o domácnost 
a rodině, manželovi, dvěma dětem a několika 
jezevčíkům, profesním souputníkům manžela – 
myslivce. V domácnosti paní Olga i pracovala, 
věnovala se drobné kožedělné výrobě. Tak jako 
celý život i nyní se snaží být aktivní, žije sama ve 
svém bytě, a přestože využívá pomoci pečovatelů, 
sama si až dosud vařila. 

Shodou nešťastných okolností ale paní Laiper-
tová oslavila své devadesáté narozeniny na ne-
mocničním lůžku. Proto paní Olze přejeme pevné 
zdraví a zejména pevnou vůli a sílu při rehabilitaci, 
která ji v příštích týdnech čeká. (red)
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divOtvOrný hrnec

premiéra: 2. listopadu v Karlových Varech 
 9. listopadu v Chebu

Hrají, zpívají a tančí herci Západočeského diva-
dla, činohry Karlovarského městského divadla 
a hosté. Hudební nastudování a dirigent Matěj 
Kroupa, scéna Dragan Stojčevski, kostýmy Lucia 
Škandíková, choreografie Ivana Dukić, dramatur-
gie Šimon Dominik, režie Zdeněk Bartoš.

obsazení: Vodník Čochtan Radek Bár | Josef 
Maršálek Petr Křiváček | Káča Maršálková Pavla 
Janiššová | Woody Rychtarik Petr Vydarený 
| Susan Rychtarik Diana Toniková | Senátor 
Randall Pavel Marek | Buzz Collins Karel Beseda 
| Sally Jarmila Šimčíková | Lucy Lucie Domesová 
| Rosemary Radmila Urbanová | Vicky Vladimíra 
Vítová | Claire Klára Štěpánková | Šerif, Mr. Bercy 

Michal Švarc | Tom, Mr. Dacy Tomáš Kolomazník 
| Johnny Jan Jedlinský | Harry Jindřich Skopec | 
Dave David Beneš |

taneční company: Tereza Havlíčková | Barbora 
Kuklová | Magdaléna Hanušová | Martin Vinš | 
Robert Mára | Hoang Khai Trung |

písničky:
•	U nás doma
•	Tam za tou duhou
•	S čertem si hrát
•	Jo, jo, jo
•	Ten, kdo nemá rád
•	Množení
•	Není-li tu ta...
•	Když z chudáka se stane boháč
•	Nedostatek

Karlovy Vary objeví Divotvorný hrnec
• Západočeské divadlo Cheb, 
Karlovarské městské divadlo 
a Karlovarský symfonický or-
chestr připravují v koprodukci 
Divotvorný hrnec. Karlovarská 
premiéra amerického muzikálu 
ve slavné úpravě Jiřího Voskov-
ce a Jana Wericha bude 2. lis-
topadu.

Dva čeští přistěhovalci, Josef Maršálek 
s dcerou Káčou, přijíždějí do fiktivního 
amerického státu Missitucky. Táta se chce 

stát milionářem a má na to plán: zakope kouzelný 
hrnec plný zlata. Jenomže majitel hrnce, jihočeský 
vodník čochtan, ho chce každopádně získat 
zpátky. A do toho zkorumpovaný senátor, který 
opovrhuje imigranty, černochy, a vůbec každým, 
kdo se nějak liší, chce získat pro své nekalé plány 
poslední kus pozemku ve Štědré dolině. Jenomže 
ten patří panu Maršálkovi a je na něm zakopaný 
onen hrnec...

Divotvorný hrnec je u nás nejčastěji uváděným 
americkým muzikálem ve slavné úpravě Jiřího 
Voskovce a Jana Wericha, který hlavní postavu 

Vodníka čochtana psal přímo na sebe a hity jako 
Tam za tou duhou, Ten, kdo nemá rád nebo Není-li 
tu ta... se staly nesmrtelnými. Zatímco u drtivé 
většiny současných muzikálů účinkující živě 
zpívají na reprodukovanou hudbu, bude součástí 
představení živý orchestr čítající pětadvacet členů.

„Když mě můj dlouholetý spolupracovník, reži-
sér a umělecký šéf Západočeského divadla v Che-
bu Zdeněk Bartoš přizval k inscenování Divotvor-
ného hrnce, byl jsem nadšený,“ říká Matěj Kroupa, 
skladatel a dirigent Karlovarského symfonického 
orchestru, který hudbu pro připravovaný muzikál 
Divotvorný hrnec upravil, nastudoval a těleso bude 
rovněž při představeních řídit.

Burtona Lanea a jeho muzikál samozřejmě 
dlouho znal už předtím a také je profesně velice 
obdivoval. „V Divotvorném hrnci jsou ty nejlepší 
písně, dodneška živé v jazzovém repertoáru. 
Mám proto radost z vřelého přijetí KSO, orchestr 
má velmi různorodý repertoár a já doufám, 
že pro ně tahle práce znamená příjemné zpestře-
ní,“ vysvětluje.

diVotVorný hrnec se zkoušel na divadelních prknech v chebu.

SC-330091/10

inzerce

www.spa5.cz

» Vyzkoušejte  procedury se zimní slevou
» Darujte zdraví  - darujte vánoční poukaz

slevy 11. 11.  - 22. 12. 2013 a 13. 1. - 16. 3. 20144

SNADNÁ CESTA 
DO LÁZNÍ

zahřejízimní slevy

hřejířej
SC-332083/01
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Když místo stepu zní česká polka
Od počátku bylo jasné, že v nastudování bude 
nutné provést dílčí úpravy. Důvod byl především 
praktický - orchestr bude sedět v orchestřišti 
a tam by se plné obsazení nevešlo. hlavní práce 
dirigenta tedy spočívala ve funkční redukci 
obsazení.

Nejprve pracoval s klavírním výtahem a s na-
hrávkou poslední broadwayské inscenace z roku 
2009, pak mu ze Spojených států přišly party 
bez partitury. „Měl jsem možnost to, co jsem od-
poslouchal z nahrávky, vidět zapsané v originál-
ních notách. Potěšilo mě, že jsem v této zkoušce 
obstál a to, co jsem takto poslechem stáhl, jsem 
také mohl použít,“ usměje se.

Vždyť verze Zdeňka Petra, s níž V + W v roce 
1947–48 pracovali, se nedochovala nebo alespoň 
není v současné době k nalezení. „On sám totiž 
vůbec party k dispozici neměl, všechno musel 
zapsat z gramofonových desek, které mu Vosko-
vec přivezl z Ameriky,“ dodává Kroupa. Sám teď 
dělal vlastně to samé jako předtím Zdeněk Petr. 
„Kde bylo třeba, přizpůsoboval hudbu českému 

uchu a českému frázování textů,“ říká Kroupa.
Sám teď k inscenaci dokomponoval jen několik 

drobných částí scénické hudby. Mimochodem, 
v originále je scénická hudba označena jako 
takzvaná curtain music, tedy doslova opono-
vá hudba. A protože kongeniální verze V + W 

upravuje motiv irských přistěhovalců do Ameriky 
na motiv dvou českých imigrantů, bylo třeba 
přizpůsobit jednu irsky znějící taneční pasáž 
české taneční tradici: z irského stepu se prostě 
stala víc česká polka.
pavel mrhálek

Z hiStOrie:

Divotvorný hrnec je pravděpodobně prvním 
americkým muzikálem, který byl v Česku 
uveden. Dvojice Voskovec + Werich upravila 
verzi úspěšného muzikálu Finian's Rainbow 
autorů Burtona Lanea, Edgara Yipa Harburga 
a Freda Saidyho. Ten měl premiéru v lednu 1947 
na Broadwayi. 

V roce 1968 muzikál zfilmoval Francis Ford 
Coppola, v hlavních rolích účinkovali Fred 
Astaire, Petula Clark, Keenan Wynn a Al Free-
man Jr.

Československá premiéra Divotvorného 
hrnce se uskutečnila 6. března 1948 v praž-
ském Divadle V + W a zapsala se nesmazatelně 
do divadelní historie. Zároveň šlo o poslední 
společnou hru dvojice V + W. Jiří Voskovec hru 

režíroval, Jan Werich exceloval roli vodníka Čo-
chtana, který je hlavní postavou a pilířem celé 
hry a kterého si Werich vytvořil jako postavu 
pro sebe. 

Libretisté Edgar Harburg a Fred Saidy byli 
blízkými přáteli Voskovce a Wericha, a proto 
jim s důvěrou dali své požehnání a právo nejen 
na překlad, ale i na autorskou úpravu. V té se 
původní Finianova duha (Finian´s Rainbow) 
změnila v Divotvorný hrnec, z irských emigrantů 
se stali čeští přistěhovalci a pohádkový skřítek 
Og se přerodil v jihočeského vodníka Čochtana. 
Velkou zásluhu na úspěchu a trvalé oblibě díla 
v Čechách má nepochybně i melodická hudba 
Burtona Lanea.

režie představení se ujal zdeněk bartoš, umělecký 

šéf souboru západočeského divadla.

lucie domesoVá z karlovarské činohry hraje 

Lucy.

pro petra křiVáčka bylo někdejší angažmá 

v Divadle vítězslava Nezvala jeho nejdelším v životě.

inzerce
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celý svět během tří dní umožní nejen karlo-
varským návštěvníkům procestovat festival 
Caminos. Letos to bude už posedmé, co se 

mezi prvním a třetím listopadem rozjede v kině 
Drahomíra kolotoč přednášek a promítání dopro-
vozený výstavou fotografií o exotických i blízkých 
zemích všech kontinentů. 
„Nejdůležitějším prvkem festivalu je ale samotné 
setkávání lidí, výměna zkušeností, čerpání inspi-
race a získávání důležitých informací," říká Dušan 
Porada z občanského sdružení Caminos, které 
svůj název dostalo podle expedice z roku 2007. 
Španělské slovo Caminos znamená totiž v překladu 
do češtiny Cesty a právě cestování, poznávání 
cizích krajin a kultur se staly společnými zájmy pro 
pětičlennou skupinu, která po návratu z expedice 
po Střední Americe (Mexiko, Belize, guatemala a 
Salvador) cestovatelský festival založila.

To kvůli samotnému setkávání lidí, kteří mají 
cestování v krvi. “už teď můžeme potvrdit, že to 
budou výpravy dobrodružné, zábavné a zajímavé. 
Budeme putovat po vodě i po suchu, po svých i po 
těch motorových, v chladu i horku, ve dne i v noci-
,„říká Porada. 

Někteří dobrodruzi do Karlových Varů zavítají 
už poněkolikáté, jiní se na Caminos představí 
poprvé.

Na koho se tedy můžete těšit letos? Zajíma-
vými jmény jsou  Alžběta Jungrová, Dan Přibáň, 
Václav Sůra, Petr horký, Vladimír Lemberk nebo 
Martin Mykiska, který se v Karlových Varech na 
Caminos ukáže už potřetí. V roce 2011 představil 
putování Norskem a odvezl si hlavní cenu diváků, 
v roce 2012 provedl návštěvníky Ledovou řekou 

a zvítězil. „Letos nám přiblíží krásy Bolívie,“ říká 
Porada. Jestli si Mykiska opět získá karlovarské 
publikum a zároveň velkou láhev bylinného moku, 
se rozhodne už za několik dní.

cestovatelé pro caminos
Alžběta Jungrová je reportážní fotografka, která 
v minulosti ukázala překupníky heroinu v pá-
kistánském Chajbarském průsmyku, vrakoviště 
lodí v Bangladéši, útulek pro hIV pozitivní děti 
ve Vietnamu, železniční provoz v Kambodži nebo 
pouliční nepokoje v Pásmu gazy a také za to byla 
opakovaně oceněná v soutěži české novinářské 
fotografie Czech Press Photo. Jedním z nejznáměj-
ších projektů poslední doby je expedice Trabantem 
napříč Jižní Amerikou a tak nemůže letos na Ca-
minos chybět ani Dan Přibáň, který už svůj trabant 
proháněl v roce 2007 také po hedvábné stezce.

Dobrodruzi Václav Sůra a Petr horký se vypravili 
uprostřed března zdokumentovat sibiřský Ojmja-
kon, nejchladnější obydlené místo na zemi, které 
zdobí speciální památník pojmenovaný Severní pól 
chladu. už Zikmund a hanzelka tu při své cestě 
zaznamenali, že místní obyvatelé mají trojitá okna, 
protože musí bojovat s neuvěřitelnou zimou. Dva 
čeští dokumentaristé sbalili kromě stanů, saní a lyží 
také kamery, aby pořídili vlastní materiál. Nejnižší 
teplota zde byla naměřena v únoru 2013 a dosáhla 
hodnoty -71 stupňů Celsia. Zima zde trvá celých 
9 měsíců. Celá oblast je velmi těžko přístupná, 
nejbližší letiště se zimním provozem je Jakutsk, 
který je vzdálený téměř tisíc kilometrů. Silnici, která 
vede mezi Jakutskem a Ojmjakonem, se říká Cesta 
kostí. Stavěli ji vězni z okolních gulagů a každý, kdo 

při práci zemřel, byl pohřbený rovnou na staveniště. 
V silnici je údajně pohřbeno okolo 20 tisíc lidí.

Vladimír Lemberk už byl trempem, vodákem, 
horolezcem, amatérským i profesionálním příro-
dovědcem, poutníkem po horách a liduprázdných 
končinách evropy, Asie i Afriky. V posledních 
letech se opakovaně vydává do tropů Indonésie 
– uchvátila ho její pestrá a marnotratně bohatá 
příroda i nebývalá směsice lidských typů. Jeho 
povídání na letošním Caminos festivalu nebude 
tolik o madagaskarské přírodě, ale bude věnováno 
především lidem. Přednáška, jejíž součástí jsou 
mimo promítaných obrázků i autentické zvuko-

Festival Caminos provede cesto vatele za tři dny celým světem

alžběta jungroVá: Nebe, peklo, zem. petr jan juračka: grónsko 2012.

petr deraha: Kostarika – banánovou republikou 

křížem krážem.

VáclaV sůra, petr horký: setkání na pólu chladu.

MUDr. Barbora Dědková
Krymská 25 (areál Michovský) 
Karlovy Vary

Tel.: 355 335 770
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Festival Caminos provede cesto vatele za tři dny celým světem

prOgram FeStivalu

pátek 1. listopadu :
•	16.45 Zahájení festivalu / Jenda Herec
•	17.15 Kostarika – banánovou republikou 

 křížem krážem / Petr Deraha 
•	18.45 Grónsko 2012 / Petr Jan Juračka
•	20.15 Ekvádor, Peru, Bolívie – andská trojka 

 ze sedla kola / Lucie a Michal Jonovi
•	21.25 Člověk proti světu  / epizoda z nového 

 seriálu produkce Travel Channel 

sobota 2. listopadu :
•	  9.00 Barma – Zlatá země / Hanka Myšičková
•	10.30 Nepál – nahlédnutí do země 

 pod Himálajem / Růžena Reischigová

•	12.00 Irsko a Severní Irsko – v kraji keltského  
  kříže / Jiří Procházka

•	13.30 Jak jsem se stal legendou mezi Kofány 
  / Mnislav Zelený Atapana

•	15.30 Bolívií z pralesů až k vrcholkům hor / 
  Martin Mykiska

•	17.00 Sedm let na cestách – zaostřeno 
  (nejen) na Novou Kaledonii / 
  Roman Vehovský

•	18.30 Setkání na Pólu chladu / Václav Sůra, 
  Petr Horký

•	20.00 Trabantem 20 000 km Jižní Amerikou / 
  Dan Přibáň

•	22.00 Liwid akustic / večerní muzicírování v podání 
  karlovarské poprockové formace 

•	neděle 3. listopadu:
•	10.00 Argentina / Iva Jelínková
•	11.30 Kyrgyzstán – 600 kilometrů  

 po vlastních / Michal Knitl
•	13.00 Kongo 2013 / Tomáš Kubeš
•	14.30 Omán – země sultánova /  

 Pavel Svoboda
•	16.00 Madagaskar – život bez DPH /  

 Vladimír Lemberk
•	17.30 Nebe, peklo, zem /  Alžběta Jungrová
•	19.00 Zakončení festivalu a vyhlášení  

 divácké ceny / Jenda Herec 

vé nahrávky podá návod, jak se dá spokojeně 
a šťastně žít s hromadou dětí, vlastnit přitom jen 
bambusovou chýši a pár hadrů na sobě. Srdce-
ryvná chudoba na malgašském venkově v ostrém 
kontrastu s nesmírnou bohatostí unikátní mada-
gaskarské přírody. Ať chcete nebo ne, návštěva 
tohoto ostrova vás ovlivní na zbytek života.

Vyrazit do světa bez jasného cíle a nechat se 
jen tak unášet náhodou. Pro jednoho nepředstavi-
telný počin, pro druhého životní sen, který se ale 
málokomu podaří splnit. Roman Vehovský si tento 
sen splnil. Z roku na cestách se staly dva, ze dvou 
čtyři... Jaké je to žít na stopu sedm let svého 
života? Po úspěšné přednášce  Cestou osudu 
a náhody na loňském Caminos festivalu Vehovský 
letos krátce přiblíží tuto pouť a víc se zaměří na 
Novou Kaledonii a osud Kanaků.

Tři kamarádi. Tři týdny. Arktická divočina. 
Taková kombinace nemůže dopadnout jinak než 
velmi nevšedně. Petr Jan Juračka bude vyprávět 

o slavném grónském treku, během nějž zapálení 
vyznavači života za dveřmi urazili 200 kilometrů 
pěšky, 40 kilometrů stopem a přepluli 25 kilo-
metrů dlouhé jezero na katamaránu, který vznikl 
spojením dvou kánoí izolepou. Vyprávění pokryje 
putování od mořského pobřeží přes močály 
a vrcholky bezejmenných hor až po neskutečně 
krásný a zároveň nekonečný ledovec. Petr Jan 
Juračka je profesionální fotograf (Přírodovědecká 
fakulta uK v Praze, Zoo Praha), který s sebou na 
výpravu vezl i díky pomoci přátel celých 16 kilo-
gramů fotografické techniky. Díky tomu uvidíte 
pestrá videa, časosběrné snímky krajiny, ale 
hlavně výběr z takřka pětadvaceti tisíc fotografií, 
které hned po návratu do čech skončily v hledáč-
ku zájmu National geographic.

Pokud si tedy do svých kalendářů a diářů 
zapisujete podzimní cestovatelské plány, nechte 
si první listopadový víkend volný kvůli inspiraci. 
Festival Caminos je tím pravým.

caminos v roce 2013
Již 7. ročník festivalu proběhne ve dnech 1.–3. lis-
topadu v karlovarském kině Drahomíra. Letošní 
Caminos opět nabídne vyprávění cestovatelů 
a dobrodruhů. Zavedou nás na místa silného 
slunce, ale i ostrého chladu, na místa opuštěná 
i zabydlená, na místa již objevená, ale i ta pro 
mnohé ukrytá, na místa, kde duše si často ráda 
zaskotačí. Představíme také filmovou epizodu z no-
vého seriálu produkce Travel Channel. Vstupenky 
se dají koupit samostatně na jednotlivé dny (sobota 
190 korun, neděle 150 korun) nebo jako nejvý-
hodnější celofestivalová vstupenka za 290 korun, 
která zajišťuje volný vstup na veškeré přednášky 
zahrnuté v programu festivalu. Vstupenky je možno 
zakoupit v kině po dobu konání festivalu nebo je 
možno si je zajistit v předprodeji kina Drahomíra. 
Vstupenky ve výši 50 korun jsou však i na jed-
notlivé přednášky a platí se před jejím začátkem 
u vstupu do kinosálu. (pam)

dan přibáň: trabantem 20 000 km Jižní amerikou. hanka myŠičkoVá: barma – zlatá země.
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Prvotřídní kuchyni, kuželník a posezení 
při kávě nabízela restaurace Orlow
• Pro Karlovaráky a lázeňské hosty byly Bohatice vždy oblíbeným 
výletním místem. Za první republiky zde byla řada zájezdních hostin-
ců a zahradních kaváren. 

Kromě restaurace germania v dnešní Tábor-
ské ulici č. 31, podniku Lippert-Meinl upro-
střed obce nebo kavárny Petr, byl nejvyhle-

dávanější Café Restaurant Orlow. Objekt se nachází 
na rohu dnešní ulice Dalovická a Teplárenská.

Restaurace byla známá svou prvotřídní ku-
chyní, kuželníkem a dobrým posezením při kávě 
v zahradě. V restauraci se konaly taneční zábavy 
a koncerty s vystoupením populárních umělců. 

Restaurace byla postavena roku 1870 a později 
rozšířena o boční trakt. Dříve se jmenovala Roter 
Stiefel či gasthaus zum Roten Stiefel. Ke změně 
názvu restaurace na Café Orlow došlo zřejmě 
někdy po první světové válce, neboť v Karlovar-
ských novinách z 18. ledna 1931 je již reklama 
na koncert v Café Orlow.

alexej grigorijevič orlov
Traduje se, že ke změně názvu došlo na počest 
slavného karlovarského hosta, kterým byl generál 
Alexej grigorijevič Orlov, hrdina rusko-turecké 

námořní bitvy u řecka. A. g. Orlov se narodil 
roku 1737 a stejně, jako jeho bratři se věnoval 
vojenskému povolání. V roce 1770 se schylovalo 
k námořní bitvě mezi Ruskem a Tureckem. Orlov 
by tehdy jmenován admirálem. I když byl mladý 
a neměl dost zkušeností, podařilo se mu obratným 
manévrováním zvítězit nad mnohem početnějším 
tureckým loďstvem.

Sám prohlásil, že za úspěch vděčil výcviku ve 
střelbě, který absolvoval v Karlových Varech. Kar-
lovarskou ručnicí zastřelil lodivoda na admirálské 
turecké lodi a tím rozvrátil nepřátelské velení. 
generál Orlov navštívil Karlovy Vary poprvé roku 
1768. Tehdy tento nadšený milovník střeleckého 
sportu netušil, jak důležitou roli sehraje v jeho 
životě zdejší střelecký spolek. Karlovarští puškaři 
zastávali významné místo v lázeňském městě 
již od 17. století. Všichni mistři puškaři byli členy 
místního střeleckého spolku a založili pro sebe 
i lázeňské hosty tradici střeleckých závodů. Tehdy 
byla střelba do terčů velmi oblíbená.

caFé restaurant orlow, zde se kolem roku 1930 vyráběly i Karlovarské oplatky.

Vyobrazení generála orlova z doby kolem roku 

1780.
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Při druhé návštěvě Karlových Varů, která se 
konala deset let po vítězství nad Turky, prohlásil 
Orlov: „Tak vidíte, Karlovarští, střílet jsem se 
naučil u vás.“

Pokaždé, když Orlov navštívil Karlovy Vary, 
vždy přispěl na střelecké závody nemalou částkou 
a sám se všech střeleckých závodů zúčastňoval.

V červnu roku 1800 přijel generál Orlov do Kar-
lových Varů již pošesté, ale to už bylo naposledy. 
Roku 1801 se Alexej Orlov opět chystal na cestu 
do svých milovaných lázní, ale nový car Alexan-
der I. ho chtěl mít na svých vlastních oslavách. 
Karlovarští střelci mu tehdy poslali svoje pozdravy 
s přáním, aby si uchoval Karlovy Vary v živé pa-
měti. generál Orlov jim na oplátku nechal zhotovit 
nový prapor. Byl to poslední dar a také poslední 
vděk generála Orlova Karlovým Varům. Osud mu 
již nedopřál navštívit milované město. Dne 5. led-
na 1807 Orlov zemřel ve věku 70 let.

zůstala jen ruina
Odchodem generála Orlova tak skončilo velké 
údobí slavných starokarlovarských slavností. 

Pokud se týče restaurace Orlow, ta měla špatný 
konec. Naposledy v ní byla až do konce 80. let 
minulého století Okresní vojenská správa (tehdy se 
uváděla adresa ulice Václava Noska č. 2).

V současné době je objekt ruinou a je jen 
otázkou času, kdy i tyto zbytky budou definitivně 
odstraněny.
autor: antonín Foglar

snímky: archiv autora

hostinec roter stieFel později přejmenovaný na orlow. hostinec roter stieFel kolem roku 1900.

celkoVý pohled na bohatice kolem roku 1899. pohled na drahoVice od hostince roter stiefel – kresba Franz Kraus.

Vnitřek kaVárny a restaurace orlow ve třicátých 

letech minulého století.

reklama v Karlsbader badeblatt ze dne 18. ledna 

roku 1931.

býValá kaVárna a restaurace orlow – stav 

k 27. září 2011.

na plánu bohatic je orlow zakreslený vpravo dole.

alexej grigorijeVič orloV byl hrdinou rusko-

-turecké námořní bitvy u Řecka.
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Mladé operní 
hvězdy přijedou 
do Karlových Varů

od 15. do 22. listopadu se uskuteční již 
48. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže 
Antonína Dvořáka. Každý rok umožňuje 

tato soutěž mladým koncertním a operním pěv-
cům úspěšně zahájit pěveckou kariéru a získat 
některou z hlavních nebo zvláštních cen. Soutěž 
významnou měrou podporuje Statutární město 
Karlovy Vary, v letošním roce bude udělena Cena 
primátora Petra Kulhánka absolutnímu vítězi. 

Od prvních ročníků, kdy zvítězily pěvkyně 
Magdaléna hajóssyová a gabriela Beňačková, 
později Peter Mikuláš, eva urbanová, Jana Sýko-
rová, Dana Burešová, Roman Janál, až po sou-
časné vítěze Adama Plachetku, Kateřinu Kněží-
kovou, Michaelu Kapustovou a další, rostl zájem 
o karlovarskou soutěž. Karlovy Vary se staly 
Mekkou pěveckých nadějí. Každý rok přijíždí 
soutěžit 60-100 pěvců z celého světa. Potvrzuje 
to částečný výčet vítězů a laureátů z minulého 
roku, kdy zvítězili elona Korzhevych z ukrajiny, 
Sonja Šarič ze Srbska, Céline Mellon z Francie, 
Olivia Betzen z uSA, Joo-Anne Bitter z Německa, 
huynkwang Jo z Jižní Koreje, z našich Alžběta 
Vomáčková nebo Petr Nekoranec.

Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka 
má tři kategorie Píseň, Junior a Opera. Prvá 
dvě kola se uskuteční od soboty 16. do středy 
20. listopadu v sále Alžbětiných lázních (vstup 
volný), finále s doprovodem Karlovarského 
symfonického orchestru ve čtvrtek odpoledne 
v Karlovarském městském divadle, kde se o den 
později, v pátek 22. listopadu od 19.30 hodin 
koná Závěrečný koncert nových vítězů a laureátů 
rovněž s KSO a dirigentem Františkem Drsem. 
Soutěž bude hodnotit jedenáctičlenná meziná-
rodní odborná porota, jejíž tablo přinášíme. (pam)

 

Odborná porota
Expert Jury

Peter Dvorský
předseda poroty 
(Slovensko/Slovakia)

Sona Ghazarian 
(Arménie/Armenia)

Jürgen Hartfiel KS 
(Německo/Germany)

Anatoli Goussev  
(Ukrajina/ Ukraine)

Martin Otava 
(Česká republika/Czech 
Republic)

Magdaléna Blahušiaková 
(Slovensko/Slovakia)

Antonio Carangelo 
(Itálie/Italy)

Ondřej Hučín  
(Česká republika/Czech 
Republic)

Gabriela Beňačková 
(Česká republika/Czech 
Republic)

Snezana Stamenkovic 
(Srbsko/Serbia)

Zdeněk Šmukař 
(Česká republika/Czech 
Republic)

Galerie v Galerii dává prostor opomíjenému
galerie v galerii, to je název právě probíhající 
výstavy v karlovarské galerii Supermarket wc. Vý-
stava dává prostor mnohdy opomíjeným vizuálním 
materiálům, které ke své propagaci používají muzea 
a galerie. Atraktivní expozice neotřelým způsobem 
představuje jednotný vizuální styl dvaceti pěti 
vybraných kulturních institucí celého světa. 

„Vystavené materiály potvrzují všeobecnou inkli-
naci ke zjednodušování sdělení na všech úrovních 
a k jeho globální srozumitelnosti. Charakteristikou 
současných vizuálních stylů muzejních institucí 
a galerií je variabilita. čím širší možnosti využití, 
tím vhodnější pro instituci, která musí stále lákat 
na nové výstavy a události a téměř neustále pro-
dukuje plakáty, brožury, letáky a katalogy. Kvalitní 
vizuální styl musí umožňovat nekonečné variace 
a zároveň nezpochybnitelně utužovat jednotu 

použitých prvků,“ říká kurátorka výstavy Radka 
Machalická.

Výstava odkrývá různorodé styly, které používají 
ke své prezentaci vybrané muzejní instituce a 
galerie. Vedle evropských zástupců ze Stockholmu, 
Londýna nebo Moskvy si zde můžete prohlédnout 
i propagační materiály z amerického houstnu 
nebo Brooklynu, mexického Ciudad de Mexico či 

australského Brisbane. Mezi světovými představiteli 
jsou také zástupci z české republiky, jakými jsou 
například Dům umění Brna, kutnohorský gASK, 
galerie umění pro děti guD nebo internetová galerie 
Půda.

Jednotný vizuální styl či corporate identity je v 
dnešním světě základní podmínkou úspěšné komu-
nikace každé firmy či organizace, kulturní instituce 
nevyjímaje. Tím, jak se navenek prezentují - jaké 
barvy používají, jak s nimi pracují, jakou typografii 
volí - si určují, jak budou veřejností vnímány a koho 
budou oslovovat. Design jistě není všemocný, ale do 
značné míry ovlivňuje náš výběr, a to ať již se jedná 
o tvar a materiál židle, velikost a barvu obalu výrob-
ku nebo právě ztvárnění plakátů a letáků k expo-
zicím. Výstavu můžete navštívit až do 6. prosince 
každý všední den od 13 do 18 hodin. (red)
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hyde park
• Tato stránka necenzurovaných názorů zastupitelů a občanů města na aktuální politická  
a komunální témata je již tradiční součástí KRL. Příspěvky v rozsahu maximálně 1000 znaků můžete 
zasílat e-mailem na: hydepark.kv@ceskydomov.cz. Uzávěrka KRL č. 12/2013 je 13. 11. 2013.

Sezona před lety  
a v současnosti
Naprosté nadšení jak našich, tak zejména za-
hraničních návštěvníků koncertů Karlovarského 
bigbandu kapelníka Zdeňka Kráma (glen Miller 
Story) či Karlovarského Reprebendu Milana 
Krajíce (Frank Sinatra v Karlových Varech) 
nutně vyvolává otázku, proč jsou tak vynikající 
a atraktivní místní kapely využívány tak málo, 
a když už, tak mimo hlavní sezonu. A to přesto, 
že naše město opravdu žije v létě tak jako 
kdysi jen pár dní po dobu konání Mezinárodního 
filmového festivalu.

Dříve se zde po hlavní sezonu, tak jako ostat-
ně po celém světě, v návštěvnicky atraktivních 
lokalitách hrálo, zpívalo a tančilo na všech 
možných místech a město doslova praskalo 
ve švech. Vedle dnes těžko uvěřitelného množ-
ství místních kapel vystupovala na různých 
scénách i řada umělců zvučných jmen (Karel 
Velebný, Luděk hulan, bratři gondolánové, 
Vlasta Průchová, Arnošt Kavka, moravské 
cimbálovky apod.). Na scéně Zámecké kolonády 
si například na koncertě s naší kapelou vydělal 
svůj vůbec první umělecký honorář dnes jeden 
z nejslavnějších amerických muzikantů a skla-
datelů Jan hammer.

Město sice dnes opět ožívá začátkem září 
Mezinárodním folklorním festivalem, Porceláno-
vými slavnostmi a řadou dalších akcí, ale to je 
již u nás a ve většině evropy začátek školního 
roku, takže řada potenciálních návštěvníků 
odkázaných na školní prázdniny si vybírá jiné 
atraktivnější lokality.

Od výše vzpomínaných dob se sice změnilo 
mnohé, ale stále stejně platí, že lidé jezdí raději 
do míst plných společenských událostí, kultury 
a zábavy než do míst, kde jak kdysi trefně 
napsaly místní noviny „po skončení filmového 
festivalu doslova chcípl pes.“

Jakékoliv oživení města o letní (hlavní turi-
stické) sezoně by muselo přinést jen pozitivní 
dopady. Přitom o chybějících možnostech 
nemůže být vůbec žádná řeč.
ivan Šendera

Poděkování 
za Tašovice
Děkuji za Tašovice! Poděkování patří všem, 
kdo se podíleli na úpravě prostranství „návsi“ 
uprostřed městské části Karlovy Vary – Tašovi-
ce. Plocha, kterou již v posledních letech hyzdil 
zbytek kdysi pěkných obecních zahrádek, se 
změnila v hezké upravené prostranství – dá se 
říci park, který už je teď využíván a je pamato-
váno i na zimu. Z nově vybudovaného svahu bu-
dou mít potěšení hlavně děti, až napadne sníh. 
Také tím, že byla provedena rekonstrukce všech 
komunikací včetně chodníků po dokončení části 
kanalizace a opravě přípojek plynovodu, získaly 
Tašovice novou tvář, která se jistě líbí všem. 
Ještě jsou sice některé nedostatky, ale pevně 
věřím, že se tím vedení města a další zaintere-
sované instituce budou zabývat a postarají se 
o jejich odstranění, což bylo také na setkání dne 
2. října přislíbeno.  

Nyní bude na nás všech obyvatelích Tašovic, 
abychom také přispěli tím, že nám nebude 
lhostejné okolí našich příbytků, ale i veřejných 
prostranství. Zde bych ráda apelovala na ma-
jitele psů, kteří s nimi chodí na procházky po 
ulicích i do parku, aby po svých miláčcích také 
uklízeli, neboť si tam děti hrají v trávě, a budou 
tak vděčni i rodiče za čisté prostředí. 

Koše s čistými sáčky jsou už dlouho k dispo-
zici nejen v blízkosti parku. 

Ještě k setkání s občany městských částí 
Doubí, Dvory, Cihelny a Tašovice ze dne 2. října, 
které se uskutečnilo ve Dvorech za účasti 
představitelů Magistrátu města Karlovy Vary 
– v čele s primátorem Petrem Kulhánkem a ve-
doucími funkcionáři důležitých institucí města. 
Průběh nelze hodnotit jinak než velmi kladně – 
občané byli informováni o vyřešení připomínek 
občanů z loňského setkání a dalších zajíma-
vostech týkajících se těchto čtyř částí. Mimo 
jiné jsme se také dozvěděli, že od 1. ledna bude 
změna v MhD, a dostali jsme již připravovaný 
nový jízdní řád pro linku číslo 2, která bude 
do Tašovic jezdit namísto desítky. 

Na druhé straně bylo trapné a styděla jsem 
se za občany Tašovic, ale i ostatních čtvrtí – 
Doubí, Dvory a Cihelny, že se tohoto zajímavého 
setkání, které bylo velmi pečlivě připraveno 
včetně pohoštění, nezúčastnili ve větším počtu. 
Za Tašovice byly přítomny pouze čtyři občanky.

Chtěla bych proto alespoň touto cestou 
pozdravit a všem, kteří zajišťovali potřebné 
akce a práce pro zvelebení Tašovic ještě jednou 
poděkovat za starostlivost, projevený zájem 
i za zorganizování výše uvedeného setkání. Při-
kládám foto s pohledem na naši „novou náves“.
Františka chvapilová
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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
10.11.  Loko Karlovy Vary - BK Baník Most

Liga žákyň u15
3.11.  Loko Karlovy Vary - BK Baník Most

extraliga kadetek u17
23.11.  Loko Karlovy Vary - BK žďár n. S.
24.11.  Loko Karlovy Vary - uSK Praha

extraliga kadetek u19
02.11.  Loko Karlovy Vary - KARA Trutnov
03.11.  Loko Karlovy Vary - Sokol h. Králové
30.11.  Loko Karlovy Vary - VALOSuN Brno

Ženská basketbalová liga
3.11.   16:30 Loko K. Vary - hradec Králové
17.11.   16:30 Loko K. Vary - VALOSuN KP Brno

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, ájurvéda 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,  
Facebook: 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

16.11.   Kontaktní improvizace - intenzivní seminář
17.11.  Argentinské tango - intenzivní seminář
 
zŠ Dukelských hrdinů
Pondělí:   15.00 až 19.00 Taneční kroužek

zŠ J. a. Komenského
čtvrtek:  14.00 až 18.00 Taneční kroužek
   19.00 až 21.30 Taneční pro dospělé páry

soa podnikatel (zrcadlový sál)
Pátek:  18.00 až 20.00 Taneční skupina TSF

best taneční škola
Karlovy Vary, Západní 2
Taneční centrum Terminál Dolní nádraží
Tel.: 602 127 788, 602 881 418 
www.bestdance.cz, best@bestdance.cz

program tanečních tréninků na listopad 2013:
Středy  16.00 pro seniory 60+ 
Středy  18.00 pro začínající mládež
Středy   20.00 pro začínající dospělé páry
Pátky  18.00 pro začínající mládež
Neděle   18.00 pro začínající dospělé páry
Neděle   20.10 pro pokročilé dospělé páry
Pondělí   19.30 pro ženy - tribal styl

celoroční aktivity:
Pondělí:   18.00 relaxační cvičení pro ženy
úterý:   15.30 street dance pro juniory
úterý:   17.30 latinskoamerické tance pro ženy
úterý:   18.30 latinskoamerické tance pro ženy
úterý:  19.30 dámský taneční klub
čtvrtek:  16.30 taneční výchova pro juniory
Neděle:   15.30 hobby dance pro páry

akce:
sobota 2. 11. v 19.30  podzimní ples v hotelu richmond

tanec

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

02.11.  ehrenfriedersdorf - Planetární naučná stezka 
09.11.   Doupovské hory po trase žalmanov –  
   Lučiny – Kyselka 
16.11.  Krásná Lípa a turistické zajímavosti v okolí 
23.11.  Nově zpřístupněné objekty v Plzni
30.11.  Trojhora – jediný utajený štít v česku

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
1.11.  18.00  Karlovy Vary - Zlín
13.11.  18.00  Karlovy Vary - Plzeň
17.11.  15.30  Karlovy Vary - Třinec
24.11.  15.30  Karlovy Vary - Pardubice

mhL
22.11.  18.00  Karlovy Vary - Jaroslavl
25.11.  18.00  Karlovy Vary - čerepovec
28.11.  18.00  Karlovy Vary - Stříbrní Lvi
30.11.  17.00  Karlovy Vary - SKA-1946

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 Poštov-
ní 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

1. 11.   10.00
Burton Lane, edgar yip harburg, Fred Saidy: Divotvorný hrnec
Veřejná generální zkouška pro seniory a studenty.

2. 11.  19.30
Burton Lane, edgar yip harburg, Fred Saidy: Divotvorný hrnec
Premiéra čKMD. u nás nejčastěji uváděný americký muzikál. 
Slavná úprava pánů Voskovce a Wericha. hrají, zpívají a 
tančí herci Západočeského divadla, činohry Karlovarského 
městského divadla a hosté. Doprovází Karlovarský symfonický 
orchestr.

5. 11.  10.00 a 19.30
Burton Lane, edgar yip harburg, Fred Saidy: Divotvorný hrnec

7. 11.  19.30
glenn Miller Story
Koncert Big Bandu Karlovy Vary pod vedením trombonisty 
Zdeňka Kráma. Sólo zpěv: Miroslava Lendělová. Skladby ze 
zlaté éry swingu. glenn Miller, Duke ellington, Count Basie, 
Benny goodman, george gershwin patří k mistrům swingové 
hudby.

9. 11.   19.30
eduardo De Filippo: Filumena Marturano
Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala k oltáři 
zhýralého boháče a zabezpečila rodinu. hrají: Simona Stašová, 
Svatopluk Skopal a další.

13. 11.  10.00
Axel hellstenius: elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství
Školní představení

14. 11.  19.30
Petr Iljič čajkovskij: Labutí jezero
Mistrovské baletní dílo posvěcené geniální hudbou je 
vzrušující výzvou k prezentaci vrcholné taneční virtuozity. 
účinkují: sólisté, balet a orchestr Severočeského divadla ústí 
nad Labem
 
16. 11.  19.00 – 00.00
Všechny cesty vedou do Karlovarského městského divadla
Netradiční komponovaný večer nabídne průřez dosavadní 
tvorbou místní činohry městského divadla v rámci european 
Theatre Night. Pozdraví vás i zástupci dalších divadelních 
subjektů v Karlových Varech, jako je Divadlo v patře, Klub 
Paderewski nebo Divadelní studio D3.

17. 11.  19.30
Nejlepší kusy z repertoáru
Ondřej havelka a jeho Melody Makers. Návštěvníci uslyší 
skladby sweet and hot, nejznámější písně z hollywoodských 
muzikálů i převzatou tvorbu od zahraničních swingových big 
bandů.

18. 11.   19.30
Irvine Welsh: ucpanej systém
Proč Bůh sedí na střídačce. Představení Dejvického divadla v 
rámci divadelního festivalu Best Fest. Podle povídek z knihy 
a scénáře k filmu Irvina Welshe Acid house. ucpanej systém 
získal Cenu Alfréda Radoka za nejlepší inscenaci roku 2012, 
Ivan Trojan obdržel Cenu Alfréda Radoka 2012 v kategorii 
mužský herecký výkon za roli Boha.

19. 11.   18.00
Jan hlaváč: Andílci za školou - muzikál
Divadlo Broadway. Muzikál skladatele Michala Davida, textaře 
Lou Fanánka hagena, scenáristy Jana hlaváče a režiséra Fili-
pa Renče je nabitý hitovými písničkami a komickými situacemi 
ze školního prostředí. Tvůrci obsadili členky populární dívčí 
skupiny 5 Angels a muzikálové stálice Josefa Vojtka, Sabinu 
Laurinovou, Lindu Finkovou nebo Bohouše Josefa.

21. 11.  15.00–17.30
Finálové kolo soutěží Junior a Opera
48. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka. Zazní árie 
ze světových oper, o laureátech a vítězích rozhodne odborná 
mezinárodní porota, které předsedá Peter Dvorský.

22. 11.  19.30
Operní galakoncert
48. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka. Slavnostní 
ceremoniál a závěrečný koncert vítězů a laureátů 2012 s 
orchestrem.

23. 11.   19.30
Irena Dousková: Darda

Divadlo Na Jezerce. humor, kterým překrýváme svůj smutek. 
Dramatizace románu Darda spisovatelky Ireny Douskové, 
v hlavní roli s Bárou hrzánovou. 7. představení festivalu Best 
Fest.

24. 11.  15.00
Jiří Ondra, David hlaváč: Smolíček Pacholíček
Divadlo Lampion. Klasický pohádkový námět, kterým prolínají 
i další minipříběhy, je zpracován jako muzikál se žánrově 
pestrými písničkami.

25. 11.  19.30
Axel hellstenius, Petter Næss: Chvála bláznovství aneb elling 
a Kjell
čKMD. Příběh o autistické dvojici, která je po úspěšné léčbě 
propuštěna z ústavu do chráněného bydlení.

26. 11.  19.30
Jiří Suchý: Rytíři z Blaníku a krasavice Lída
Divadlo Semafor. hra nám dává nahlédnout do hory Blaník 
a do počínání blanických rytířů, kteří v ní čekají na okamžik, 
až bude v českých zemích nejhůře. 8. představení festivalu 
Best Fest.

28. 11.  19.30
Jiří havelka: Pérák
Akční historická fikce Divadla VOSTO5 kombinuje prvky bojo-
vých umění a kaskadérských výstupů s poetikou originálního 
autorského divadla s typickým slovním humorem. 9. předsta-
vení festivalu Best Fest.

29. 11.  11.00
Karel Steigerwald: horáková, gottwald
Školní představení. Západočeské divadlo Cheb. Režie: Šimon 
Dominik

30. 11.  19.30
galakoncert operetních melodií a evergreenů
Festivalový orchestr Petra Macka hraje nejslavnější operetní 
melodie a evergreeny ze slavných operet F. Lehára, J. Strau-
sse, e. Kalmána, O. Nedbala a dalších.

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

15. 11.  19.30 Lázně iii
Večer (nejen) ruské hudby
Alexandr glinka: Ruslan a Ludmila, Sergej Rachmaninov: 
Koncert pro klavír a orchestr č. 2, georges Bizet: Symfonie č. 
1. Karolína Františová – klavír. Dirigent Vladimír Válek.

28. 11.  19.30 Lázně iii
hudba z časů císaře
Richard Wagner: Siegfriedova Idyla, Johannes Brahms: 
Koncert pro klavír a orchestr č. 1,
Robert Schubert: Symfonie č. 3. Katharina Treutler – klavír. 
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

3. 11.  15.00 miroslava exnerová – vlasatice 
premiéra pohádky
Divadelní studio D3. Pohádka o kometě, která spadne z nebe, 
a o lásce mezi lidmi i mezi nebeskými bytostmi.

6. 11.  19.30 vladimír václavek
Koncert jedné z nejvýznamnějších postav brněnské alternativ-
ní scény. Jeho písně jsou plné křehké poezie, podmanivé hud-

by, magického minimalismu i moudrosti východních filozofií.

7. 11.  19.30 mňága a Žďorp
Populární rocková stálice z Valašského Meziříčí oslavila 
nedávno v pražské Lucerně čtvrtstoletí existence. Tentokrát 
se představí vám, uslyšíte opět příjemnou hudbu se zvláštně 
nahořklými texty.

8. 11.  19.30 antonín přidal – malé noční hry
Divadelní studio D3. Pěnkava s loutnou a Sen o dvou kůrkách, 
aneb dvě jednoaktovky o tom, že před mnohým se dá utéct, 
ale před svědomím a před smrtí ne.

13. 11.   19.30 irena budweiserová
Populární zpěvačka, textařka, skladatelka a pedagožka, 
někdejší členka slavného Spirituál kvintetu, se po pěti letech 
opět představí divákům v Klubu Paderewski. O charakteru 
jejích koncertů vypovídá nejlépe název jejího posledního alba 
„hlavně ne klid“.

15. 11.  14.00 Karlovarský hlas
Ve spolupráci s agenturou hlas proběhne již 37. ročník 
populární pěvecké soutěže Karlovarský hlas, kterou tradičně 
doprovodí Karlovarský Repre Band a porotě bude předsedat 
producent Karel Vágner.

16. 11.  19.30 Liwid
Karlovarská poprocková formace působí na hudební scéně už 
od roku 2007. Za sebou má účinkování jako předskokan Divo-
kého Billa a posluchačům představí svoje nové album Amélie.

20. 11.  19.30 ztracené iluze
Bohumil Zatloukal se v roce 2011 dohodl s bratrem Vláďou na 
znovuobnovení legendárních Ztracených iluzí, které zanikly 
v roce 1997. A když přizvali i Jamajku Koblicovou, zrodily se 
nové Ztracené iluze. Folkrockové písně a balady s texty Pavla 
Šruta a dalších. 

22. 11.   19.30 Jaromír břehový - sborovna 
hořká komedie z prostředí středního zemědělského učiliště. 
Představení divadla DS Neratovice, které je tentokrát hostem 
Divadelního studia D3. 

29. 11.  19.30 cava
Pražská akustická skupina Cava hraje hudbu na pomezí folku, 
worldmusic a jazzu a prezentuje většinu textů také ve znakové 
řeči. Koncert je primárně zamýšlen pro slyšící publikum, 
které bude mít možnost seznámit se s působivostí znakového 
jazyka. Scéna je efektně nasvícena a celá produkce je také 
jedinečným estetickým zážitkem.

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.

z technických důvodů zavřeno,  
náhradní program zajišťuje kino Drahomíra.

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

1. – 3. 11.   caminos
Festival cestovatelských filmů, program  
na vlastních plakátech.

4. – 5. 11.  19.30 colette 
(čR, Slovensko, 125 min.) Milostný příběh zajatců Viliho (Jiří 
Mádl) a krásné belgické židovky Colette (Clémence Thioly). 
Režie: Milan Cieslar. Přístupný. Romantický.

6., 8. a 9. 11. 19.30 příběh kmotra 
(česko, 2013, 99 min.) Příběh Kmotra je inspirován bestselle-
rem Jaroslava  Kmenty Kmotr Mrázek. Režie: Petr 
Nikolaev.

9. 11.  17.00 zataženo, občas trakaře 2 
(uSA, 96 min.) Tentokrát Flint ke svému úžasu zjistí, že jeho 
zařízení stále pracuje a vytváří neuvěřitelné tvory - cosi jako 
živoucí jídlo. Režie: Cody Cameron, Kris Pearn. Přístupný. 
Animovaný, dobrodružný. Dabing.

Kmd karlovarské městské divadlo

scÉna husovKa

Kso karlovarský symfonický orchestr

Kino Čas

Kino drahomíra
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10. – 11. 11.  19.30 Lásky čas 
(Velká Británie, 123 min.) Milostná komedie a velké filmové 
překvapení. Režie: Richard Curtis. Přístupný.

11. – 12. 11.  17.00 gravitace 
(uSA, Velká Británie 2013 90 min.) Sandra Bullock hraje skvě-
lou lékařku – inženýrku na její první vesmírné misi, george 
Clooney ztvárnil vesmírného veterána. Režie: Alfonso Cuarón. 
Přístupný od 12 let.

12. – 13. 11. 19.30 Žena v kleci 
(Dánsko 2013, 97 min.) Strhující dánský thriller z pera scená-
risty filmového hitu Muži, kteří nenávidí ženy je prvním dílem 
filmové série o oddělení Q podle bestsellerů Jussiho Adlera-
-Olsena. Režie: Nikkel Norgaard. Přístupný od 15 let.

14. 11.   21.05   Filmcafé: poezie a Jazz 
(Quido Machulka)

15. – 21. 11. 19.30 Křídla vánoc 
(česko, 2013, 110 min.) hrají Richard Krajčo, Vica Kerekes, 
Vanda hybnerová. Režie: Karin Babinská. Přístupný od 12 let 
Projekce 21. 11. pouze v 17.00 hodin.

16. – 17. 11. 17.00 turbo 
(uSA, 96 min.) Animovaný příběh obyčejného šneka, který 
sní svůj velký (a rychlý) sen – závodit. Režie: David Soren. 
Přístupný. Dabing.

22. – 23. 11. 19.30 bella mia 
(česko, 2013, 94 min.) Baladicky laděný příběh s mimořád-
ným emocionálním nábojem a morálním apelem. Režie: Martin 
Duba. Přístupný od 15 let.

23. – 24. 11. 17.00 Šmoulové 2 
(uSA, 93 min.) Zlý čaroděj gargamel vytvořískupinu 
zlomyslných tvorů podobných Šmoulům.Režie: Raja gosnell. 
Přístupný. Dabing.

24. 11.    19.30 pozice dítěte 
(Rumunsko, 2013, 112 min.) Drama. Zlatý medvěd na 63. MFF 
Berlín. Režie: Calin Peter Netzer. Přístupný od 15 let

25. – 27. 11. 19.30 insidious 2 
(uSA, 2013,105 min.) V roce 1986 trápí malého Joshe Lam-
berta vidiny podivné staré ženy a obyvatelé domu se ocitají ve 
smrtelném nebezpečí. Režie:James Wan. Přístupný od 15 let.

28. 11.    21.05 Filmcafé: poezie a Jazz 
(Pavel Juráček /Deníky)

29. 11. – 1.12. 19.30 Konzultant 
(uSA, Velká Británie 2013 111 min.) Vysoce postavený advokát 
se pod vidinou rychle vydělaných peněz namočí do obchodu z 
drogami. Režie: Rydley Scott. Přístupný od 15 let.

30.11 – 1.12. 17.00 Lásky čas 
(Velká Británie 123 min.) Tim dozrál do věku, kdy mu otec 
prozradí rodové tajemství. Milostná komedie. Režie: Richard 
Curtis. Přístupný

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 

7. 11.  Krycí jméno Krtek 
(Francie/Polsko 2011, 108 minut) hrdina v boji proti totalitě 
a uznávaný člen hnutí Solidarnosc z 80. let, je nyní náhle 
obviněn, že byl tajným informátorem komunistického režimu s 
krycím jménem Krtek. Režie: Rafael Lewandowski.
 
14. 11.  svatba mezi citróny
(Dánsko 2012, 112 minut) Téma lásky, absurditu, humor, 
břitké dialogy, jemně vykreslené charaktery a zdánlivě jedno-
duché životní pravdy. Režie: Susanne Bier.

21. 11.   Lidský rozměr 
(Dánsko/Bangladéš/čína/uSA/Nový Zéland 2012, 77 min.) 
Velkoměsta jsou moderní a okouzlující. Jsou však opravdu 
dobrými místy k životu? 40 let zkušeností s městským 
plánováním říká: mezi budovami můžeme vytvořit život. Režie: 
Andreas Dalsgaard
 
28. 11.   země zapomnění 
(Francie/Německo/Polsko 2011, 108 min.) Pripjať, město 
přízraků několik kilometrů od černobylu, které jeho obyvatelé 
opustili, se stává zemí nikoho, gigantické moderní Pompeje 
vztyčené na podivném turistickém místě. Režie: Michale 
Bogamin

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

1. 11.   zuzana Dubnová band
Zpěvačka a skvělá pianistka, jejíž procítěný styl vytváří pří-
jemnou atmosféru. Repertoár je širokým výběrem světových 
evergreenů i jazzových standardů v jedinečných úpravách.

8. 11.   soul collection band
Lídrem kapely je charizmatický zpěvák a saxofonista Vladislav 
Drtina, který patří právem k muzikantské špičce. Vynikající 
zpěv a vybraný repertoár mísící soul, funk, sambu, bossa novu 
a salsu – to je záruka jedinečného naladění koncertů této 
úspěšné formace.

15. 11.   Krajňák - Fečo - hejnic
Fenomenální slovenský klavírista Ondrej Krajňák při turné 
v čechách zavítá opět do Imperialu. Přijďte si poslechnout 
krásné jazzové melodie v podání tohoto virtuozního tria… 

22. 11.   ondřej Štveráček & brian charett /usa/
Ondřej Štveráček je řazen k nejvýraznějším tuzemským 
jazzovým saxofonistům. Jeho osobitý styl je nepřehlédnutelně 
inspirován hlubokou jazzovou tradicí, dokonale ovládá jazzové 
umění díky výjimečnému hudebnímu nadání. Tentokrát 
vystoupí se svým hostem, jímž je americký hráč na hammond 
organ Brian Charett, nominovaný na cenu grammy, uznávaný 
především na newyorské scéně. Přijďte ochutnat to nejlepší 
z jazzové muziky…

29. 11.   roosevelt houserockers /rakousko/ 
Roosevelt houserockers jsou nejlepším rakouským triem hrají-
cím Chicago blues. hudba je nabitá dynamikou a garantuje 
ryzí blues i výbornou náladu. Rakouské hudebníky doprovodí 
excelentní hráč na foukací harmoniku Charlie Slavík. 

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. 

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 šedesátému výročí založení galerie bude prezen-
tovat 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).

21. 11.   17.00 vernisáž výstav: 
Waldemar Fritsch
Výstava představí dílo Waldemara Fritsche, významného 
tvůrce a profesora karlovarské Státní odborné školy pro prů-
mysl porcelánu, která se v letech 1925–1945 stala důležitým 
uměleckým centrem výroby porcelánu. 
porcelánová plastika 1920–1945
Výstavní soubor přiblíží volnou tvorbu dalších tvůrců – profe-
sorů a studentů této odborné školy Michaela Mörtla, Adolfa 
hegenbartha, Jana Lichtága, Jana Znoje a eduarda Schickla. 
(Potrvají do 26. 1.)

stálá expozice české umění 20. století 
Prezentuje bohaté sbírkové fondy českého umění 20. století 
a představuje díla klasiků českého moderního umění i sou-
časných autorů – např. A. Slavíček, J. Preisler, J. Trampota, 
J. Zrzavý, J. čapek, e Filla, J. Šíma, K. Lhoták, M. Medek, K. 
Nepraš, A. Šimotová, M. Rittstein, V. Janoušková, Z. Sýkora, 
K. Malich, F. Skála aj.

Další akce:
10. 11.  14.00 svět obrazů a soch –  
výtvarná dílna
Tvůrčí program inspirovaný příběhy obrazů a soch Vojtěcha 
hynaise a hany Wichterlové určený dětem i jejich rodičům 
(prarodičům) v rámci derniéry obou výstav.

12. 11.  19.30 camael
Tři skvělé zpěvačky, šest výtečných instrumentalistů, muzika 
vycházející z lidové hudby inspirovaná jazzem i bigbeatem. 

27. 11.  19.30 Kieslowski
Akustická kytara, piano a dva barevně výrazné hlasy v 
křehkých výpovědích o vztazích, láskách, hledání, nejistotě. 
Kritikou ceněné akustické duo oživující škatulku alternativního 
folku. 

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

5. 11.  17.00 vernisáž výstavy
Josef váchal ze sbírky paula heinickeho
Výstava děl významného solitéra českého umění 1. poloviny 
20. století ze sbírky jeho německého přítele Paula heinickeho 
představí poprvé na veřejnosti nejen známé grafické listy, ale 
také unikáty z umělcovy tvorby - keramiku, knihy i malbu a 
také zajímavou korespondenci mezi oběma přáteli. (potrvá do 
5. 1. 2014)

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

12. 11.  16.30 barva a prostor – Jan samec / 
cyklus o barvě 
Vytváření prostoru barvou v dějinách umění; barevná per-
spektiva renesance; barevná konvence iluzivního prostoru tří 
plánů až do malířství 19. století; neiluzivní prostor moderního 
malířství 20. století. Projekt je realizován za podpory MK čR.

14. 11.  10.00 – 17.00 Den s galerijním pedagogem 
ve výstavě
Po celý den bude aktuální výstavu přibližovat galerijní pedagog 
doprovodnými komentářem či hravým výtvarným úkolem, vše 
v rámci vstupného do výstavy. 

16. 11.  14.00 grafická výtvarná dílna – tisk 
z plochy
Výtvarná dílna Pavly Vargové určená dětem i dospělým přiblíží 
grafickou techniku tisku z plochy.

19. 11.  17.00 výroba adventních věnců
Výtvarná dílna Pavly Vargové pro děti i dospělé zaměřená 
na zhotovení adventních věnců z chvojí či netradičních materi-
álů. Vlastní svíčky či dekorace v oblíbené barvě vítány. 

26. 11.  16.30 barva jako součást designu, 
interiéru, architektury
Zdeňka Bílková / Cyklus O barvě. Využití autonomních kvalit 
a možností barvy jako významného média v okolním civilizova-
ném prostředí, světě i v reklamě. Projekt je realizován za 
finanční podpory MK čR.

26. 11.  19.30 Fascinující svět hudby
česká kvartetní tvorba 2. poloviny 20. století v podání PiKap 
Quartetu, doplněná přednáškou Petra čamka, pedagoga 
a odborníka v dané oblasti. 

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. 11. až 30. 11. artkontakt
Vernisáž výstavy je v sobotu 2. 11. 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.

interaktivní Galerie becherova vila

Galerie suPermarKet wc

Galerie umění

Kino drahomíra filmový klub

cluB imPerial

Galerie na ochozu vřídelní kolonády
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Nenuď se, ukaž se: 
Zapojte se do 4. ročníku internetové talentové soutěže. Posí-
lejte svá fotografická, malířská, sochařská, literární dílka na 
pro@tebe.cz nebo o nich hlasujte na www.pro.tebe.cz

do 6.12.  Výstava galerie v galerii
Jedinečná výstava představí jednotné vizuální styly velkých 
i menších světových muzejních institucí a galerií. Přijďte 
se podívat, jak se navenek prezentují muzea z amerického 
Brooklynu nebo houstonu, galerie z australského Brisbane či 
mexického Ciudad de Mexico. Chybět nebudou ani evropští 
zástupci. Speciální pozornost je věnovaná více i méně zná-
mým institucím z české republiky. 

Sokolovská 35, 360 05 Karlovy Vary
Tel.: 353 449 131, mail: milima@seznam.cz, www.zsazus.cz
Otevírací doba: Po – čt od 15.00 do 18.00 hodin

20. 11.  18.00
autorské čtení: radka Košňarová

6. 11.  17.00
vernisáž výstavy spŠ Keramická a sklářská 
Maturitní práce žáků SPŠKS Karlovy Vary budou vystaveny 
až do 28. 11.

Stará Louka 26, Karlovy Vary
Tel.: 353 223 641, e-mail: galeriekv@iex.cz, www.mgkv.cz
Otevírací doba: denně 10.00–18.00 hodin

Do 7. 11.   barva a tvar
Prodejní výstava Sdružení pražských malířů a hostů ze Sdru-
žení sochařů čech, Moravy a Slezska.

od 8. 11.   prodejní expozice
Výběr z děl českých a moravských autorů – obrazy, sochy, 
porcelánové a keramické objekty, užitá keramika a porcelán, 
šperky

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

výstavy
do 30. 11. 17.00 a-klub: variace s květy
Výstava fotokoláží Josefa Sedláčka

sál Dvory
7. 11.   16.30  Židovský tucet
Dvanáct židovských - chasidských povídek podle výběru 
diváků. Neobvyklý divadelní zážitek spojující vyprávění a živou 
hudbu. účinkuje Vladimir Benderski, hudebně doprovodí 
Michal Fejt.

21. 11.  16.30  Dekameron
Táňa Fischerová herečka, spisovatelka, moderátorka, politič-
ka- recitace, zpěv; Daniel Dobiáš hudební skladatel a interpret 
- zpěv a hudební doprovod. 

28. 11.   16.30 Listování
Scénické čtení tentokrát z knihy Markéty hejkalové u nás 
v evropě. účinkují Lukáš hejlík a Alan Novotný.

pobočka Lidická
1. 11.  15.30 Šitíčko
Šijeme ovečky. Lektorka Lída Mašková

6. 11.  18.18 a jinak vám nic nechybí?
Z knihy Dan Simons Modlitby ke zlomeným kamenům, čte 
Vladimír Kalný

7., 21. 11.  10.00  Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů.

13. 11.  18.18 a jinak vám nic nechybí?
Z knihy Jaroslav hašek Škola humoru, čte Kamila Nováčková.

13. 11.  16:16 čteníčko mučeníčko
Nový cyklus pro studenty, čtení k maturitě; čte, vysvětluje, 
rozebírá Míša čápová  

17. 11.  17.00 Den poezie
Vášeň a popel "evropa romantická", poezií evropských roman-
tických básníků Vás provedou Táňa Pačísková a Míša čápová

20. 11.  19.00 promítej i ty! 
Film Kimčongílie, N. C. heikinová (uSA, Francie, Jižní Korea, 
2009, 75 min.)

27. 11.  18.18 a jinak vám nic nechybí?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů.

27. 11.  16.16 čteníčko mučeníčko
Nový cyklus pro studenty, čtení k maturitě, tentokrát Miloš 
urban hastrman čte, vysvětluje, rozebírá Míša čápová

Dětské oddělení Dvory:
1., 8., 15. 11. 15.00  páteční hrátky
hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let.

6. 11.  15.00 středa s pohádkou
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního věku a 1. tříd.

13., 20., 27. 11. 13.00 středeční výtvarné dílničky
Pro děti předškolního a mladšího školního věku

22. 11.  15.00 ekodílna
Výtvarná práce s recyklovatelnými materiály pro děti od 7 let

29. 11.  15.00 Knihovna hází dětem záchranný 
kruh
Každý den doslova nasazují své životy, aby nám mohli pomoci 
v tíživých situacích. Co vlastně všechno záchranáři dělají?

a-klub Dvory:
7., 14., 21., 28. 11. 15.00 herní klub 
Pro zájemce o hraní strategických, logických a  společenských 
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní 
věková hranice není stanovena.

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

pobočky městské knihovny: 
čankovská (u Koupaliště 854), Drahovice (Vítězná 49), Růžový 
vrch (Sedlecká 4), Stará Role (Truhlářská 19), Tuhnice (Wolke-
rova 1), Vyhlídka (Raisova 4).

městská knihovna vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž 
Dopis Ježíškovi. 
Své příspěvky posílejte na e-mail: k.simunkova@mest-
skaknihovnakv.cz anebo odevzdejte na kterékoli pobočce 
Městské knihovny KV.

5. 11.  18.30 Řízená a kontrolovaná detoxikace
Informační medicína dle Josefa Jonáše – trocha teorie, trocha 
praxe a prostor pro zvídavé. Přednáší Dana Srpová.

7. 11.   18.00 adventní věnce z papíru
Tvořivý kurz Martiny Šimůnkové. Vánoční výzdoba tak trochu 
jinak.

11. 11.  18.00 vernisáž výstavy  
     Kateřiny Šimůnkové
Volná tvorba ve světě barev, olejomalba. Výstava potrvá 
do konce roku.

13. 11.  17.00 vietnam 2013
Na skok do Vietnamu za přírodou, čajem, kávou a lidmi – ces-
topisná přednáška a degustace čajů a kávy Zdeňka Nepustila.

19. 11.   18.30 vliv jógových cvičení na zdraví 
     člověka
Přednáška doc. P. Kolíska

21. 11.   18:00 Litva vládne evropě
Představení země, která nyní předsedá evropské unii. Před-
náška ve spolupráci eurocentra KV s Městskou knihovnou KV.

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 07 
05 95, 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.

astronomické středy:
   17.00  astronomická školka
Veřejnosti otevřený kroužek pro děti od 1. do 5. třídy základní 
školy spolu s 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.

pohádkové soboty:
Každá třetí sobota v měsíci nabízí pravidelný program. 
16. 11.  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! 
19.10.  15.00 astronomické odpoledne
Volná prohlídka hvězdárny pro turisty, zájemce o astronomii 
všech věkových kategorií. Přijďte si vyzkoušet přístroje a 
expozice, které jinde neuvidíte!

přednášky v Krajské knihovně Karlovy vary, Dvory 
15. 11.  17.00 sledování meteorů pomocí 
tv kamer
Základní přehled pozorovacích sítí pro sledování meteorů 
televizními kamerami v celé evropě, spolupráce mezi nimi 
s hlavním důrazem kladeným na středoevropskou síť Cement.

22. 11.  17.00 pozorování komet
Máme výjimečnou možnost vidět dvě velmi jasné vlasatice. 
Pojďme si říci, jak se dají takovéto objekty pozorovat vizuálně, 
ale také pomocí běžných a speciálních kamer používaných v 
astronomii.

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

30.10. - 1.12.  výstava: Nejvzácnější rostliny čr
Výstava je výjimečnou kolekcí fotografií pětadvaceti českých 
a slovenských autorů, kteří umožňují setkat se s rostlinami, 
jejichž existence v naší přírodě je ohrožena nebo dokonce u 
nás již vyhynuly. Vedle snímků vzácných rostlin expozici tvoří 
také regionální zajímavosti v podobě herbářových položek 
vzácných a ohrožených druhů Karlovarska. Výstavu doprovází 
bohatě ilustrovaný katalog.

13. 11.  17.00 přednáška: Nejvzácnější rostliny 
     Karlovarského kraje
Botanik Vladimír Melichar představí to nejvzácnější, čím flóra 
Karlovarského kraje oplývala či oplývá. Přiblíží příběhy někte-
rých rostlin, zničených lidskou zvůlí, a prozradí, kde a proč je 
chráněných a ohrožených rostlin v kraji nejvíce.

stálá expozice
historie a příroda Karlovarska - historie regionu a města Kar-
lovy Vary, příroda Karlovarska - charakteristická flóra a fauna, 
ukázky mineralogického bohatství. Archeologické nálezy, 

KrajsKá Knihovna karlovy vary

městsKá Knihovna karlovy vary

hvězdárna KarlovY varY

Galerie duhová Paleta

městsKá Galerie karlovy vary

muzeum KarlovY varY
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osídlení regionu, počátky měst a hornické činnosti v kraji. 
historie a rozvoj lázeňského města od 15. století po dnešek, 
slavní karlovarští lékaři a návštěvníci. Středověké a barokní 
plastiky, část Jáchymovské renesanční knihovny, dějiny a roz-
voj lázeňství, karlovarská řemesla, produkce karlovarských 
porcelánek a sklárny Moser. 

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.

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

2. 11.   16.00  ples strašidel
Nechte se pozvat na tajuplný ples strašidel. Společně se 
všemi si vydlabeme dýně, zazpíváme a zatančíme, připravené 
jsou soutěže např. ve strašení či chytání dušiček. 
S sebou: masku, dýni, nožík, lžíce. Z kapacitních důvodů je 
nutné účast předem nahlásit! 

9. 11.   16.00 uspávání broučků
Než sníh pokryje všechny louky, je třeba uložit broučky 
k zimnímu spánku. Přijďte si s námi vyrobit a uspat broučky, 
zazpívat i zasoutěžit. Připravujeme také krásnou pohádku 
a na konci se vydáme na lampionový průvod. S sebou: teplé 
oblečení a lampiony. účast nutné nahlásit! 

22.-23. 11.   Dospělácká burza +  
     předvánoční burza hraček
Podmínky naleznete na webových stránkách.

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

6. 11.  17.00 Jan chromeček: vlastní hlas 
     jako hudební nástroj
Přednáška lektora muzikoterapie působícího v Akademii 
sociálního umění Tabor.

9. 11.  9.00 ateliér archa - šití betlému i
hlaste se na tel. 603113983 Dagmar Kuncová.

27. 11.    Den otevřených dveří

30. 11.  9.00 ateliér archa - šití betlému ii
hlaste se na tel. 603113983 Dagmar Kuncová.

náměstí Dr. M. horákové 983/2, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 602 576 963, e-mail: info@prostorkzivotu.cz
www.prostorkzivotu.cz

9., 16. 11.  13.00–17.30 
Kurz genealogie pro každého
Přednáší PhDr. Jarmila Tinlová.
 
8., 22. 11.  9.30–15.30 
Jak napsat úspěšný projekt
Příprava a řízení projektů financovaných ze strukturálních 
fondů evropské unie.

Varšavská 13, Karlovy Vary
Tel.: 775 947 793, 323 536 605, mail: regeneracni@centrum.
cz, www.regeneracnicentrum.cz 

11. 11.  17.00 průvod sv. martina
Tradiční světelný průvod sv. Martina. Sraz mezi 16.30 
a 17. hodinou na začátku ul. Zeyerova (předprodej MhD). 
Děti mohou přijít v kostýmech rytířů a princezen a na cestu 
si svítit lampiony. Na konci průvodu nás čeká vystoupení 
historického šermu a ohňová šou.

19. 11.  18.30 otevírání dveří do nitra 
úplňkové meditace pod vedením Lydie Potužákové.  
Při začátku setkání probíhají volné besedy, předávání zkuše-
ností, zážitků.

25. 11.  změřte si své zdraví supertronikem
Poradna a diagnostika zdravotního stavu – posílení zdraví, 
imunity. Vlasta husárová – léčitelka s mnohaletou praxí.  
čas nutno bjednat.

25. 11.  18.00 vliv bylin na jednotlivé orgány
Přednáška Vlasta husárové – lektorky energy a léčitelky. 
Doporučení sestavení zdravých vánočních balíčků.

6., 13., 20., 27. 11. 9.00 – 15.00 poradna zdraví
Klub energy, Martina hrnková

poradna životní energie
Doplnění a harmonizace. Poradny probíhají individuálně 
a trvají kolem 90 minut. Termín nutno objednat.

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

22. 11.  19.00 víra a její vyjádření
Přednáška Dr. Tima Noble na faře v Rybářích spojená 
s promítáním filmu Lov lososů v Jemenu (2011, režie Lasse 
hallström).

23. 11.  9.00 Duchovní obnova pod vedením 
     Doc. ivany Noble
Přednáška žebřík mezi nebem a zemí o symbolice Jákobova 
žebříku ve východní křesťanské spiritualitě v kostele Nanebe-
vstoupení Páně ve Staré Roli.

Karlovy Vary, Sedlecká 582
Tel: 724729619, email: kvary@cirkevbezhranic.eu
www.cirkevbezhranic.eu/kvary.php
Bohoslužba každou sudou neděli od 10.00 hod.

16. 11.  16.00 Křesťané malují
Vernisáž výstavy křesťanských umělců. Vstupné dobrovolné.

19. 11.  18:00 zadáno pro dámy
Večer pro ženy, které rády tvoří hezké věci z různých materiá-
lů. Vstupné 50 Kč
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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-332080/01

SC-332079/01

26 000 výtisků zdarma 
do schránek!  
Další číslo vychází:  
25. listopadu,  
uzávěrka: 13. listopadu

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

KarlovarsKÉ  
radniČní listY 

Tel.: 776 431 879, e-mail:  
karlovy.vary@ceskydomov.cz
Tel.: 606 792 475, e-mail:  
stanislava.provaznikova@ 
ceskydomov.cz
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STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554
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22
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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-330142/10 Překládáme veškeré  
evropské jazyky  
včetně soudního ověření

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

SC-331569/03

Soutěž o vstupenky na utkání  
HC Energie − HC Oceláři Třinec

Přijďte fandit do KV Areny! Nabízíme vám možnost vyhrát 3x 2 vstupenky  
na hokejové utkání mezi Energií Karlovy Vary a Oceláři Třinec, které se uskuteční 
v neděli 17. listopadu od 15:30 v KV Areně.

Vstupenky můžete získat, pokud správně odpovíte na níže uvedenou soutěžní otázku:

S jakým číslem na dresu nastupuje k utkáním obránce Radim Bičánek?

Správnou odpověď najdete na stránkách klubu www.hokejkv.cz.
Odpovědi posílejte do 10. listopadu 2013 e-mailem na adresu marketing@ceskydomov.cz.
Ze správných odpovědí vybereme tři výherce, kteří získají po dvou vstupenkách na zápas.

Výherci soutěže z minulého vydání KRL se stali  
a vstupenky na zápas se Slavií Praha získali:  
Jaroslav Novotný, Jiří Strnad a Jana Fričová.
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· KŘíŽovKa/KoNtaKty

Karlovarská léčebná terapie

Odpovědi zašlete do 7. 11. 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: 
Tajenka křížovky „Karlovarské dostihové závodiště...“ zní: bylo dějištěm setkání šlechticů.
Ze správných odpovědí jsme vylosovali výherkyni evu Kušnírovou, 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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Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města
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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

10 | 2013

Tourfilm letos ukáže  karneval v Riu i Amazonku

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

náklad 26 000 výtisků

další číslo vychází
25. listopadu 

S NÁMI
OSLOVÍTE

CELÉ 
KARLOVY VARY!

pro informace o inzerci kontaktujte naše obchodní oddělení: tel.: 776 431 879, karlovy.vary@ceskydomov.cz;
 tel. 730 195 085, email: petra.el-kayssi@ceskydomov.cz nebo tel.: 606 792 475, stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz

–
– distribuce zdarma do poštovních

schránek 
–



ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS

vstupenky: www.ticket-art.czWWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ

18.3. LIBEREC   •   19.3. OSTRAVA
20.3. BRNO   •   21.3. PARDUBICE

22.3. PRAHA   •   23.3. Č. BUDĚJOVICE

originální - jedinečný - nezaměnitelný

NOVÁ 
SHOW 2014

N E J V Ě T Š Í  S V Ě T E L N Á  R O C K O V Á  S H O W  P O P R V É  V  Č R

WWW.TRANS-SIBERIAN-ORCHESTRA.CZ
VÍCE INFORMACÍ:

KONGRESOVÉ CENTRUMNTRU
20:00

VSTUPENKY:
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