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Kolem lázní je 2 230 hektarů lesa a v nich 55  
altánů, 4 rozhledny, 131 kilometrů cest, 11  
lesních studánek, 9 rybníků a jezírko, spočítal 
nám ředitel karlovarských Lázeňských lesů  
ing. Evžen Krejčí, a nabídl, ať to spolu s ním  
přepočítáme. 

Tváří z titulní strany je Veronika Skřipcová,  
studentka 4. ročníku Obchodní akademie, vyšší  
odborné školy cestovního ruchu a  jazykové 
školy s právem státní jazykové  zkoušky K. Vary. 
Škola má na Tourfi lmu  tradičně nejvyšší účast.

Tourfi lmTourfi lm
začínázačíná

Hlavy států Visegrádské čtyřky se sejdou 
5. a 6. listopadu u karlovarských pramenů. 
Program se upřesňuje, místem schůzky má 
být  Mlýnská kolonáda a slavnostní večeře 
v Puppu. 

Lázně uvítajíLázně uvítají
čtyři prezidentyčtyři prezidenty

Lázeňské lesy jsouLázeňské lesy jsou
chloubou městachloubou města
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Chceme vás vidět ve fi nále, vzkázali fanoušci
 basketbalu českým  hráčkám. KRL získaly 
exkluzivně jejich písemnou odpověď: Už se 
na vás těšíme, Karlovy Vary! I s podpisy všech 
reprezentantek.28–2928–29
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Slovo primátora
První říjnové dny 
budou v Karlových 
Varech ve znamení 
finále mistrovství 
světa v basketba-
le žen, největší 
sportovní akce 
v dějinách našeho 
města. Asi není 

potřeba připomínat, že by se tu nic ta-
kového nemohlo uskutečnit bez dokon-
čení KV Areny, projektu, který vzbudil 
značný ohlas, měl hodně kritiků stejně 
jako zastánců. Díky tomu Karlovy Vary 
v přímém přenosu uvidí desítky milio-
nů diváků na celém světě. To určitě není 
špatná reklama, navíc ve chvíli, kdy se 
lázeňská sezona pomalu chýlí ke svému 
konci. Nezbývá než držet palce českému 
týmu, abychom je v onu první říjnovou 
neděli mohli vidět přímo ve finálovém 
večeru, kéž by jako mistryně světa. 
Další říjnový týden nese hrdý název 
Karlovarský, tak je zaznamenán v ka-
lendáři profesionálů v lázeňství, ces-
tovním ruchu a propagaci. Letošní Kar-
lovarský týden už tradičně přinese do 
města Tourfilm, nejstarší světový festi-
val filmů a multimédií s tematikou ces-
tování, letos již potřiačtyřicáté. Lázeň-
ští experti míří na tradiční Lázeňskou 
konferenci a širší veřejnosti se české 
lázeňství představí Lázeňským festiva-
lem. Karlovarský týden se stále více ote-
vírá veřejnosti. Tourfilm, který byl dří-
ve doménou především profesionálů, se 
stále více stává přehlídkou zajímavých 
cestovatelských témat i osobností. I 
když říjen příliš cestování nepřeje, my 
Karlovaráci máme štěstí – s Karlovar-
ským týdnem přicestuje téměř celý svět 
k nám, tak neváhejme a zaskočme se na 
něj podívat. 
Další říjnový týden pak bude patřit vol-
bám. Kromě voleb do nového zastupi-
telstva města bude Karlovarsko volit po 
šesti letech také svého senátora. Detail-
ní podrobnosti o volbách samozřejmě 
jako voliči dostanete spolu s volebními 
lístky do schránky v místě vašeho trva-
lého pobytu. Odpovědi na ty nejčastější 
organizační dotazy vám ale také nabízí-
me uvnitř tohoto čísla. Říká se, že kaž-
dé město má takové vedení, jaké si zvo-
lí. Použijte svůj hlas a přijďte k volbám 
vyjádřit svou vůli. Na vaše rozhodnutí 
čeká sedmnáct volebních stran kandi-
dujících do zastupitelstva města a deset 
osobností, z nichž vyberete svého sená-
tora. 
Přeji všem hezký podzim,

Werner Hauptmann
primátor města Karlovy Vary

20–2120–21

stížnosti a podněty k distribuci: 

Anna Saricheva

tel.: 224 816 821

e-mail:

distribuce@ceskydomov.cz

inzertní oddělení: 

tel.: 776 431 879, 606 792 475

e-mail: 

karlovy.vary@ceskydomov.cz

stanislava.provaznikova@ceskydomov.cz
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Velvyslanec se podepsal do kroniky
Zápis do kroniky našeho města byl tečkou za návštěvou korejského vel-
vyslance Gabriela Oha. Pochválil sklo Moser i karlovarský MFF, kterého 
se zúčastňují i korejští fi lmoví tvůrci. Diplomatickou misi v ČR zahájil 
Gabriel Oh v lednu. Při besedě s primátorem se zajímal  o komunální 
volby i pěvecké soutěže ve městě.

Porcelánové slavnosti slavily modrou
Největší zájem na letošních Porcelánových slavnostech u Puppu byl o no-
vou kolekci Modré třešně, kterou  společnost Thun 1794 uvedla na trh. 
Prodejní přehlídky se účastnily porcelánky Nová Role, Klášterec , Dubí, 
Chodov, Concordia a Thun Studio Lesov. Součástí byla rovněž výstava 
slavnostních tabulí s ukázkami porcelánu a křišťálu.

Karlovaráci uctili prvního prezidenta
Desítky občanů města  si připomněly na Masarykově pěší zóně památ-
ku prvního československého prezidenta. Tomáš Garrigue  Masaryk byl 
v K. Varech desetkrát. Dvakrát v roce 1914 před svou emigrací a v letech 
1923–1933 osmkrát jako prezident. Bydlel v Thomayeru.

Seniorů byla plná KV Arena
Letošní Den seniorů v karlovarské KV Areně předčil očekávání. Za zá-
bavou i oslavami 20 let Svazu důchodců ČR přišlo 1846 návštěvníků. 
Loni jich bylo o rovnou tisícovku méně. Bavily je Ženy z Krásna, Dyleň 
i soubor Country tance. Za symbolické vstupné 20 korun dostal každý 
kávu a minerálku jako pozornost od magistrátu.

Folklorní festival roztančil ulice
Již popatnácté zaplnili ulice a korzo u Thermalu tanečníci a soubory 
Karlovarského folklorního festivalu. Přijeli na něj zpěváci a taneční sku-
piny z Číny, Nového Zélandu,Venezuely, Slovenska, Rumunska, Mexika 
a samozřejmě z Čech a Moravy. Čtyři dny se tančilo a zpívalo na všech 
kolonádách města.
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 OSOBNOST MĚSTA 

LidéLidé
▼

MUDr. Karel Bureš — můj vzor
S doktorem Karlem Burešem jako ředi-

telem Čs. státních lázní jsem se setkala 
poprvé v roce 1973. Přijal mě do pracovního 
poměru, protože chtěl omladit kolektiv léka-
řů , kterých  tehdy pracovalo  v lázních 140. 
Dbal na kontinuální výuku lékařů a tak za-
jistil současnou vysokou odbornou úroveň 
kvality lázeňské péče. Stal se mým druhým 
otcem. Byl velmi pracovitý, vedle funkce ře-
ditele lázní byl primářem lázeňského domu 
Slovan, každoročně organizoval lékařské 
kongresy, spolupracoval úzce s Výzkumným 
ústavem balneologickým. Vraceli se k němu  
každoročně velmi nemocní lidé z celé repub-
liky. Byl výtečný radiolog, pracoval na rent-
genu v Lázních III., kde jsem se s ním sešla 
podruhé, když jsem byla sama nemocná. 
Nejen, že mě přesně diagnostikoval, ale za-
jistil i změnu pracoviště a po otcovském roz-
hovoru ve Slovanu mě poslal na dovolenou, 
abych si odpočinula. Tím se  zasloužil o to, 
že po mnohaletém neplodném manželství 
jsem se vrátila z Vysokých Tater s radost-
nou zprávou a pak porodila prvního syna. 

Byl vždy velmi laskavý a lidský, vždy uměl 
v pravou chvíli pochválit, motivoval kolek-
tiv k maximálnímu pracovnímu úsilí, ale 
vždy byl první, kdo nejvíc pracoval. Nikomu 
nezáviděl. Vzpomínám na cestu na kongres 
na Slovensko, kdy jeho trabant byl přeplně-
ný  lékaři. Bohužel, když jsem po atestaci 
z fyziatrie, balneologie a rehabilitace muse-
la  na příkaz lékařského náměstka nastou-
pit do sanatoria Imperiál, naše každodenní 
setkávání skončilo. Při pohřbu, kterého se 
účastnilo celé město, nezůstalo oko suché. 
Byl výborným lékařem, milovaným laska-
vým učitelem, ředitelem i přítelem. Miloval 
Karlovy Vary, uctíval přírodní léčivé zdroje. 
Ve spolupráci s RNDr. Břetislavem Vylitou 
dbal o čistotu minerálních pramenů. Velmi 
často na něj myslívám a často konám tak, 
jak by si doktor Bureš přál.

MUDr. Milada Sárová

(Pozn. KRL:  MUDr. Karel Bureš byl ředite-
lem karlovarských lázní 21 let (1955–1976). 
V roce 1957 přispěl k obnově Mez. pokračo-

vacích  kurzů lékařství, které zde měly tra-
dici od roku 1913. Zemřel 29. července 1987. 
Byl nositelem Medaile J. E. Purkyně, Řádu 
práce a titulu Zasloužilý lékař. Od jeho na-
rození 26. října 1910 nyní uplyne sto let.)

Mladý pár francouzských cestovatelů 
Sonia a Alexandre Poussinovi budou 

6. listopadu hlavními hvězdami festivalu Ca-
minos v kině Drahomíra. Oba procestovali 
14 tisíc kilometrů Jižní Afrikou, Lesothem, 
Zimbabwe, Mozambikem, Malawi, Tanzanií, 
Keňou, Etiopií, Súdánem, Egyptem a Izrae-
lem. Svědectvím jejich putování a objevování 
Afriky je fi lm Afrika Trek, který byl už vysí-
lán v 38 zemích. Oba se do Karlových Varů 

těší. „Víme, že jste světové lázně a že se tu 
dělá becherovka. Maminka Sonii se  narodi-
la  na Slovensku, v 68. odešla do Francie, kde 
se vdala, a Sonia jako malá cestovala sama 
vlakem do matčiny rodné vlasti. Váš Festival 
Caminos podporuje individuální turistiku, 
takže se můžeme podělit o zkušenosti s orga-
nizováním našich cest. Máme přátele všude 
po světě, věříme, že u vás najdeme další,“ 
vzkazují před příjezdem cestovatelé.

Francouzi míří do Drahovic

Sonia a Alexandre Poussin při svém turné 
po jižní Africe

PŘEDSTAVUJEME▼

Nového ředitele KV Areny Ing. Jana Řezáče
Nedostal žádných sto dní hájení před 

kontrolami ani před médii. Místo toho 
čekala nového ředitele KV Areny spous-
ta práce a mistrovství světa v basketbalu 
za dveřmi. Přesto si 32letý Ing. Jan Řezáč ne-
stěžuje. Šest roků prožil na Růžovém vrchu 
a dalších 26 let v Drahovicích. Je narozený 
ve znamení Kozoroha, které je ovládáno pla-
netou Saturn, a ten dává těmto lidem klid, 
trpělivost a vytrvalost. Zatím sedí na dvou 
židlích. Na magistrátu mu zůstala funkce 
s dlouhým názvem: vedoucí oddělení roz-
počtu a fi nančních analýz odboru fi nancí 
a ekonomiky. Zastává ji dva roky a teď by měl 
ještě do listopadu připravit návrh rozpočtu 
pro následující rok 2011. Na své záliby v po-
slední době nemá čas. „Také v KV Areně při-

pravujeme rozpočet na příští rok a na nové 
pracoviště vstupuji se zadáním optimalizo-

vat provozní výdaje. Chceme snížit zejména 
energetické náklady, které tvoří nejvýznam-
nější položku provozních výdajů tuhnického 
centra,“ říká rodilý Karlovarák. Zlepšení ko-
munikace byl jeho první krok. V KV Areně se 
teď připravují na doposud nejtěžší provozní 
zkoušku – závěrečné boje MS v basketbalu 
žen. V nejbližší době se chce se svým týmem 
zamyslet nad rozšířením programové nabíd-
ky a pořádání Dne otevřených dveří. „Hala 
není jen pro hokej. Chceme, aby ji veřejnost 
vnímala jako důstojný stánek pro nejrůz-
nější akce všech věkových kategorií a oblas-
tí zájmu.“ Plánů a iluzí má fůru. „Práce je 
mnoho a den má pouze 24 hodin,“ dodává 
stále s úsměvem nový ředitel. Uvidíme, jak 
dlouho mu vydrží.



Na svém posledním jednání před ko-
munálními volbami schválilo zastu-

pitelstvo město 14. září vznik nového Fon-
du pro mimořádné události a mimořádné 
škody. „Měl by být rezervou pro případy 
živelních katastrof, které letos například 
postihly severní Čechy nebo Slezsko, ane-
bo pro případ závažných například prů-
myslových havárií,“ uvádí se ve zdůvodně-
ní.  Mimořádnou škodou se podle statutu 
fondu rozumí škoda způsobená působe-
ním přírodních živlů, jako je blesk, oheň, 
vítr, krupobití a sníh. Finanční prostředky 
fondu jsou určeny na úhradu nákladů spo-
jených s odstraněním následků na majetku 
města. Zastupitelstvo si ve stanovách fon-
du určilo výhradní pravomoc rozhodovat o 
výdajích z tohoto fondu. Do fondu vložilo 
město dvacet milionů korun. 

Na živelné události pravidelně trénují karlo-
varští strážníci. Na snímku nácvik slaňování 
při evakuaci obyvatel z domů postižených pří-
rodními živly, ohněm nebo povodněmi.

Zastupitelé schválili fond na mimořádné škody

6

Zprávy z magistrátuZprávy z magistrátu

1.10.pátek

Blokové čištění: Sportovní, Mattoni-

ho nábř., Drahomířino nábř., Vítězná od 

okružní křižovatky po Drahomířino nábř., 

Drahovický most

4.10.pondělí

Blokové čištění: Úzká, Sopečná, Slovan-

ská, Benátská, Starorolská, Chodovská, 

Počerny, Česká, Šikmá, Hradištní, U Bro-

du

Noční mytí:I.P.Pavlova, Karla IV, Zahradní, 

nábřeží Osvobození, nábřeží J.Palacha, 

Chebský most, náměstí Republiky

5.10.úterý

Blokové čištění: nám. Emy Destinové, 

nám. Václava Řezáče, Kvapilova, Ondříč-

kova, Prašná, Vítězná, Chodská, Mozarto-

va, Pod Tvrzí

Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeň-

ská, Nová louka, Divadelní nám., Mírové 

nám., Vřídelní 

6.10.středa

Blokové čištění: Klínovecká, Vodárenská, 

Plešivecká, Buchenwaldská, přeřazeno 

do tab.3, Jana Opletala, Sedlecká, Mer-

klínská, parkoviště u galerie umění, KOME, 

naproti KOME, u Poštovního dvora

Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, 

Varšavská včetně podchodu u Becherov-

ky, Dr. D.Bechera (část od křižovatky s ul.

Moskevská k horní fontáně na T.G.M.), Ho-

rova včetně spojky na Varšavskou, hlavní 

přestupní stanice MHD

7.10.čtvrtek

Blokové čištění: Hřbitovní, 5. května, Má-

chova, Polská, Jiráskova, Národní, Mozar-

tova, Baarova, Mánesova

8.10.pátek

Blokové čištění: Vrázova, Myslbekova, 

Brožíkova, Alšova, Sládkova, Šumavská, 

Moskevská, Brigádníků, Jižní, Šumavská, 

Budovatelů, Přátelství, Poštovní, Gorkého, 

Bečevská

11.10.pondělí

Blokové čištění: U Imperiálu, Jarní, Balbí-

nova, Zítkova, Hynaisova, Raisova, Petřín, 

Pražská

Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV, Zahradní, 

nábřeží Osvobození, nábřeží J.Palacha, 

Chebský most, náměstí Republiky

12.10.úterý

Blokové čištění: Nová, Lesní, Jánošíkova, 

Skalní, Komenského, Terezínská, Moden-

ská, Garibaldiho, U Jezírka, J,Truhláře, Str-

má, U Lomu, Studentská, K Linhartu

Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeň-

ská, Nová louka, Divadelní nám., Mírové 

nám., Vřídelní 

13.10.středa

Blokové čištění: Sokolská, Jahodová, 

Svatošská, Souběžná, Šípková, U Dětské 

vesničky, Keřová, Horní alej, U Ovčárny, 

U Kolny, Cihelny, parkoviště Svatošská u 

zahrádek  

Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, 

Varšavská včetně podchodu u Becherov-

ky, Dr. D.Bechera (část od křižovatky s ul.

Moskevská k horní fontáně na T.G.M.), Ho-

rova včetně spojky na Varšavskou, hlavní 

přestupní stanice MHD

14.10.čtvrtek

Blokové čištění: Ke Hřišti, Šeříková, Na 

Výfuku, Jezerní, Sedlec – u kostela, Rosni-

ce – Čankov, parkoviště Rosnice U kašta-

nu, otočka autobusů v Čankově

15.10.pátek

Blokové čištění: Hornická, Ke Golfu, 

Strahovská, J.Mařáka, J. Lady, Pražská, 

K Letišti, kpt. Malkovského, Na Hůrkách, 

Motýlí, Fr. Krejčího, Pod Hvězdárnou, Go-

golova stezka, Na Vrchu, parkoviště Česká 

za paneláky

18.10.pondělí

Blokové čištění: Krále Jiřího, Poděbrad-

ská, Křižíkova, Petra Velikého, Sadová 

Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV, Zahradní, 

nábřeží Osvobození, nábřeží J.Palacha, 

Chebský most, náměstí Republiky

19.10.úterý

Blokové čištění: Svahová, Moskevská, Dr.

Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, 

nám. M. Horákové, parkoviště Bohatice: 

Růžový Vrch před Krušnohorskou č. 18-24

Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeň-

ská, Nová louka, Divadelní nám., Mírové 

nám., Vřídelní 

20.10.středa

Blokové čištění: Jugoslávská, Bulharská, 

Horova, Sokolovská (od pivovaru k okružní 

křižovatce u prodejny motocyklů), parko-

viště Tuhnice: ul.Brigádníků parkoviště 1a 

2, Krymská za Okr. Správou soc. zabezpe-

čení včetně příjezdové komunikace, Mos-

kevská u býv. plicního oddělení, Šumavská 

za prodejnou nábytku včetně příjezdové 

komunikace, Západní - u fi nančního úřa-

du 

Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, Var-

šavská včetně podchodu u Becherovky, 

Dr.D.Bechera (část od křižovatky s ul.Mos-

kevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova 

včetně spojky na Varšavskou, hlavní pře-

stupní stanice MHD

21.10.čtvrtek

Blokové čištění: Dobrovského, Jedlová, 

Partyzánská, Horní, Slezská, Korunní, Dy-

kova, Akátová, Sukova, V Polích, Větrná, 

Rolavská (kolem DI), Spojovací 

22.10.pátek

parkoviště Stará Role: Karlovarská - 

plocha před DPS, Okružní u křižovatky 

s Truhlářskou, Školní nad zastávkou MHD, 

Truhlářská pod OD Centrum, Třešňová – 

plocha mezi domy

25.10.pondělí

Blokové čištění: U Trati, Teplárenská, 

Žitná, Na Výšině, kpt. Nálepky, Lomená, 

Dalovická, Táborská

Noční mytí: I.P.Pavlova, Karla IV, Zahradní, 

nábřeží Osvobození, nábřeží J.Palacha, 

Chebský most, náměstí Republiky

26.10.úterý

Blokové čištění: kpt. Jaroše, l. máje, Na 

Průhoně, Závodní, Sklářská, Karla Kučery, 

Adolfa Heimana, V. Meerwalda, V Luči-

nách, Lipová

Noční mytí: Slovenská, Mariánskolázeň-

ská, Nová louka, Divadelní nám., Mírové 

nám., Vřídelní 

27.10.středa

Blokové čištění: Celní, Majakovského, 

Kosmonautů, Sladovnická, Karolíny Svět-

lé, Dělnická

Noční mytí: T.G.Masaryka, Zeyerova, Var-

šavská včetně podchodu u Becherovky, 

Dr.D.Bechera (část od křižovatky s ul.Mos-

kevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova 

včetně spojky na Varšavskou, hlavní pře-

stupní stanice MHD

28.10.pátek

parkoviště Drahovice: Gagarinova u OD 

Jednota, Gagarinova u domů  č.p. 506/20, 

513/28, 515/32, parkoviště u křižovatky 

Maďarská – Gagarinova, Národní u domů 

č.p. 527/34, 528/36, Lidická u policie, nám 

Emy Destinové pod novým domem, St. 

Kysibelská Pod Rozvodnou, St. Kysibelská 

za domem Východní 1-15, Úvalská za uby-

tovnou, tři stavebně oddělená parkoviště 

v Úvalské ulici poblíž zastávky MHD Bla-

hoslavova

Blokové čištění a noční mytí komunikací ve městě

Pomoc obcím po povodních

Město Karlovy Vary pomohlo obcím z Ús-
teckého a Libereckého kraje, které za-

sáhly ničivé povodně. „Rozhodli jsme se, že 
finančním darem 100 tisíc korun pomůžeme 
dvěma obcím. Konkrétně jsme vybrali  Heř-
manice a Srbskou Kamenici. Jsou to malé 
obce, které mají pouze několik stovek oby-
vatel. Roční rozpočet se tam pohybuje okolo 
2,5 milionu korun,“ uvedl KRL Tomáš Hybner, 
náměstek primátora.
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Zaznamenali jsme

Vážený pane primátore, dovolte, abychom 
Vám touto cestou vyjádřili poděkování 

jménem nás všech záchranářů za to, že mů-
žeme využívat zázemí, které jste pro vodní 
záchranáře v rámci modernizace areálu Ro-
lava nechali vybudovat. Jedná se o vůbec 
nejlepší prostory, jaké mohli naši vodní zá-
chranáři za celou mnohaletou existenci vy-
užívat. Veškeré nám přístupné zázemí, ať se 
již jedná o zázemí sociální, technické nebo 
ošetřovnu s odpočinkovou místností, jsme 
vybavili dle našich nejlepších možností a 
se stejným zápalem o něj i pečujeme. Díky 
nejmodernějšímu monitorovacímu systému 
jsme schopni obsáhnout a dozorovat daleko 
větší plochu a taktéž okamžitě reagovat na 
problémy, které vzniknou za provozu, a to 
jak na vodní ploše, tak i mimo ni. Díky velmi 
dobré spolupráci s jednateli společnosti KV 
CITY CENTRUM, s.r.o. panem Weisem a pa-
nem Zemanem, a s ředitelkou paní Vránovou, 
můžeme svou práci odvádět na 100 procent. 
Ještě jednou srdečné díky.

Vaši vodní záchranáři z Vodní záchranářské 
služby Karlovy Vary o.s.

Na karlovarském magistrátu jako na jed-
nom z 15 pověřených úřadů v ČR půso-

bí na obecním živnostenském úřadě jednotné 
kontaktní místo pro tuzemské i zahraniční 
podnikatele. Slouží k podávání informace 
o zahájení podnikání a rozšíření podnika-
telských aktivit do ostatních členských států 
EU.
Zákon o volném pohybu osob umožňuje 
od letošního roku českým podnikatelům 
(OSVČ) dočasně a příležitostně poskytovat 
služby na území jakéhokoliv členského státu 
Evropské unie, ve státech tvořících Evropský 
hospodářský prostor a ve Švýcarsku, pouze 
na základě oprávnění k podnikání vydaného 
v ČR.
Těžiště podnikatelské činnosti ovšem musí 
i nadále zůstat v ČR, služby lze poskytovat 
pouze jednorázově a nepravidelně. 
Veškeré podrobné informace, za jakých pod-
mínek může podnikatel realizovat jednotlivé 
zakázky v konkrétních státech poskytuje: 

Jednotné kontaktní místo
Magistrát města Karlovy Vary

Obecní živnostenský úřad
U Spořitelny 2

360 01 Karlovy Vary
3. patro, kancelář č. 324, 316

telefon: 353 118 699, 353 118 710 
e-mail: jkm@mmkv.cz

Jednotné kontaktní místo informuje ze-
jména:
• jestli je služba v  konkrétním státě zařazena 
pod neregulované profese, nebo je regulova-

ná a za jakých podmínek ji lze provozovat, 
• je-li podnikatel povinen přihlásit se v pro-
fesní komoře a jaké doklady předložit, 
• o povinnosti ohlásit se cizinecké policii,  
• o systému zdravotního a sociálního pojiště-
ní, odvodu daní
• o možnosti vysílání zaměstnanců do jiných 
států atd.
Jednotné kontaktní místo poskytuje: 
• adresy a telefonní čísla příslušných institucí 
v jednotlivých státech, 
• odkazy na webové stránky pro získání dal-
ších užitečných informací.
Jednotné kontaktní místo v Karlových Va-
rech řeší  každý dotaz podnikatele  indivi-
duálně. Většina podnikatelů se zatím dota-
zovala na přeshraniční poskytování služeb 
na území Německa. Největší zájem je v obo-
ru zednictví, truhlářství a služeb pro rodinu 
a domácnost.

 Jednotné kontaktní místo na magistrátu

Senioři u sousedů 
v Bambergu

Za svými vrstevníky do německého Bam-
bergu vyrazili členové karlovarské orga-

nizace Svazu důchodců z Úvalské 36. Chtěli 
na vlastní oči vidět, jak žijí a bydlí důchodci 
v Německu. Prohlédli si partnerský Domov 
důchodců v Bambergu, hostitelé jim ukázali 
katedrálu sv. Petra a sv. Jiří, kde byl pohřben 
jeden z papežů, prošli se růžovou zahradou 
a poobědvali v jídelně sociálního zařízení. 
Na besedě se pak dozvěděli o podmínkách 
ubytování a poplatku za umístění v ústavu. 
Výlet se uskutečnil díky finančnímu příspěv-
ku města Karlovy Vary.

Na snímku karlovarští senioři před domovem 
důchodců v Bambergu.

SC-301083/2

SC-301294/1
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KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE 
dodávka materiálu • montáž oken • ploché střechy • montáž 

sádrokartonů • montáž krovů • po dohodě střechy na splátky

VLADISLAV PILNÝ 1. Máje 43, 360 06 K. Vary—Dvory, 

tel./fax.: 353 566 395, mobil: 603 845 919
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Karlovarští hudebníci budou 
od října hrát pod taktovkou 

nového šéfdirigenta Jiřího Štrun-
ce mladšího. Nastupuje do čela 
orchestru v nepříliš příznivé době, 
kdy vztahy a atmosféra mezi ve-
dením a samotnými hráči nejsou 
zrovna růžové. Z těchto důvodů 
také sám podle svých slov nabíd-
nutý post dlouho zvažoval, láska 
k hudbě a osobní vazby k orchestru 
však vyhrály. „Jsem karlovarský 
rodák, můj otec zde léta učil na 
umělecké škole a já sám jsem v Kar-
lovarském symfonickém orchestru 
začínal. Znám tam řadu lidí a rád 

bych se pokusil přispět k vyřešení situace, 
která v něm teď panuje,“ vysvětluje nový šéf-
dirigent. Sám už má také pár nápadů, jak 
tělesu pomoci a dostat ho více do povědomí 
místních lidí, právě pro ty by tu podle něj měl 
orchestr být. „Rád bych zkusil oslovit mládež, 
tedy žáky a studenty karlovarských škol. Dří-
ve existovaly výchovné koncerty, díky kterým 
mohly děti slyšet vážnou hudbu. Obdobnou 
formu vystoupení bych chtěl podnikat také 
s KSO, museli bychom ovšem repertoár při-
způsobit právě mladému publiku,“ prozrazuje 

Štrunc. Oslovení mladé generace 
vítá také ředitel orchestru Zdeněk 
Vikor. „V archivu máme například 
známé fi lmové melodie, které jsou 
pro studenty jako dělané a koncerty 
by je tak určitě zaujaly,“ říká Vikor. 
KSO by se měl také do budoucna 
stát regionálním orchestrem, kte-
rý nebude hrát pouze v Karlových 
Varech, ale například v Chebu 
a dalších městech. „Osobně jsem 
jednala s hejtmanem Karlovarské-
ho kraje Josefem Novotným, který 
se podpoře orchestru rozhodně 
nebrání. Chce však předložit přes-
nou koncepci fungování orchestru, 

kterou musím vypracovat,“ popisuje Dagmar 
Laubová, náměstkyně primátora pro kulturu. 
Ta byla také radou města pověřena sestave-
ním pracovního týmu, který se bude zabývat 
dalším vývojem KSO. „V týmu jsou kromě 
zástupců města také dva uznávaní hudební 
odborníci, a to Ilja Šmíd, ředitel FOK Praha, 
a Roman Dietz, ředitel Severočeské fi lharmo-
nie. Naším cílem je, aby Karlovarský symfo-
nický orchestr pokračoval ve své tradici, která 
letos píše již svou 176. sezonu,“ dodává na zá-
věr náměstkyně.

Novým šéfdirigentem KSO je Jiří Štrunc ml.
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Ve dnech pátého a šestého listopadu pro-
běhne v Karlových Varech setkání pre-

zidentů zemí Visegrádské čtyřky. Do našeho 
města se sjedou čelní představitelé Polska, 
Slovenska, Maďarska a České republiky. 
Hlavní program se bude odehrávat pátého 
listopadu dopoledne na prostranství Mlýn-
ské kolonády, kde představitele státu osobně 
přivítají primátor Karlových Varů Werner 
Hauptmann a hejtman Karlovarského kra-
je Josef Novotný. Státníci zde pronesou své 
projevy a vzájemně si předají dary. Akce 
bude přístupná také veřejnosti, která bude 
moci společně s prezidenty zhlédnout zají-
mavý kulturní program plný hudby a tance 

a také si prohlédnout prezentace místních 
fi rem. 
V odpoledních hodinách se hosté vydají na 
prohlídku Karlových Varů, kdy nevynechají 
jízdu lanovkou a procházku mezi kolonáda-
mi. Setkání vyvrcholí ve večerních hodinách, 
kdy bude pro zahraniční delegace připravena 
slavnostní večeře v grandhotelu Pupp. 
Šestého listopadu budou prezidenti pokra-
čovat do Bečova, kde si prohlédnou hrad a 
zámek. Součástí setkání budou také jednání 
nad aktuálními tématy.
(Podrobnější informace spolu s celým pro-
gramem vám přineseme v příštím čísle Kar-
lovarských Radničních listů.)

Na Mlýnské kolonádě, která bude hlavním mís-
tem schůzky představitelů Visegrádské čtyřky 
se již začalo s přípravami

Visegrádská čtyřka se sejde v Karlových Varech

Prezidenty Visegrádské čtyřky přivítají vyšňo-
řené parky a promenády

Před návštěvou čeká prověrka také lana  a sou-
kolí lanovky na Dianu

Nezbytné úpravy čekají rovněž příjezdový pro-
stor před recepcí grandhotelu Pupp, kde pro-
běhne slavnostní večeře

SC-301293/1

Ženy, buďte v pokušení!

Olsen, Lisa Campione, Gil Bret

(vedle železářství)

SC-301140/2

 Tajemství

›  za 2 týdny  postava vašich snů

› garantovaný úbytek 9 cm

› 10x účinnější než ultrazvuková liposukce

› tajemství Hollywoodu

Bělehradská 6, Karlovy Vary 

Telefon: 725 531 331

Jak funguje tajemství  krásné postavy?

více na www.zsiluet.cz

 Tajemství

1. laserová bezbolestná liposukce
ve střední Evropě

Odhalte

Tajemství krásné postavy

krásné postavy...
Tajemství

Laserové paprsky stimulují tukové 
buňky tak, že začnou zkapalňovat tuk 
uvnitř buňky. Tuk odchází do 
lymfatického systému, který jej odvádí 
z těla ven. Tukové buňky se po 
vypuštění tuku zmenší, což má za 
následek postupné snižování obvodu 
pasu, boků a stehen a případně 
dalších míst, kde se tuk usazuje.  
Přístroj Zerona Laser tukové buňky 
neodstraňuje ani nepoškozuje, 
jenom zmenšuje jejich objem.

SC-301323/1
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VolbyVolby

Ověření zápisu v seznamu voličů
Voliči z Karlových Varů si v úředních hodinách mohou v případě 
pochybností ověřit svůj zápis v seznamu voličů na evidenci obyvatel 
magistrátu města do 13. října 2010.

Hlasovací lístky
Voliči obdrží poštou na adresu trvalého pobytu v zákonném termínu 
do 12. října 2010 dvoje hlasovací lístky pro oboje volby. Spolu s hla-
sovacími lístky bude rozeslána voličům informace, do jaké volební 
místnosti a v jakém časovém termínu mohou jít volit, a celostátně 
vydaná písemná informace k volbám. Pokud volič z nějakého dů-
vodu neobdrží hlasovací lístky do 12. října poštou, je možné si je 
vyzvednout na Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, na 
informačním pultu nebo ve dnech voleb ve volební místnosti. 

Kde lze volit do zastupitelstva města
Volič může ve volbách do zastupitelstva města Karlovy Vary volit 
pouze ve svém volebním okrsku, kde je hlášen k trvalému pobytu. 
Voličské průkazy se při volbách do zastupitelstev obcí nevydávají. 

Kde lze volit do Senátu Parlamentu ČR
Volič může do Senátu hlasovat kromě možností platných pro volby 
do zastupitelstva města i na voličský průkaz, pouze však ve voleb-
ním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a v jehož územním obvodu má 
volič trvalý pobyt.
Voliči, který nebydlí na území ČR, vydá voličský průkaz zastupi-
telský úřad. V tomto případě může volič volit v jakémkoli volebním 
okrsku na území ČR, kde jsou vyhlášeny volby do 1/3 Senátu.

Voličské průkazy jen pro volby do Senátu 

Parlamentu ČR

O voličský průkaz lze požádat buď 
písemnou žádostí opatřenou ověřeným podpisem voliče doru-• 
čenou magistrátu města nejpozději do 8. října 2010, 

nebo 
osobně s občanským průkazem do 13. října 2010 v těchto dnech • 
a hodinách: pondělí a středa 8:00–12:00 a 13:00–17:00 (stře-
da 13. října jen do 16:00 hodin)

Voličské průkazy se vydávají od 30. září 2010 voliči osobně nebo oso-
bě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žáda-

jícího o vydání voličského průkazu, anebo mohou být zasílány poš-
tou. Voličský průkaz opravňuje občana volit do Senátu Parlamentu 
ČR ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou 
volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trva-
lému pobytu. Volič, který nebydlí na území České republiky, může 
volit v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, 
kde jsou volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR vyhlášeny.

Příjem žádostí o vydání voličského průkazu a vydávání volič-
ských průkazů na magistrátu města:

Petra Džubarová – kancelář 311, tel. 353 118 250
Renée Havlíčková – kancelář 012, tel. 353 118 206

Úřední obálky
V letošním roce se konají volby do zastupitelstev obcí společně s 
volbami do Senátu Parlamentu ČR a z tohoto důvodu jsou úřední 
obálky barevně odlišeny. V prvním kole voleb, tj. 15. a 16. října 2010, 
jsou pro volby do zastupitelstev obcí určené úřední obálky šedé bar-
vy a pro volby do Senátu Parlamentu ČR jsou určené úřední obálky 
barvy žluté. Hlasovací lístky musí být vhozeny do volební schránky 
v úřední obálce správné barvy, jinak budou neplatné.
V případě konání 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR budou 
úřední obálky jednotné barvy, jelikož už nebude souběh voleb.

Způsob hlasování ve volbách do zastupitel-

stev obcí
Při volbách do zastupitelstva města se o přízeň voličů uchází 17 zare-
gistrovaných volebních stran, volit se bude 38 členů zastupitelstva. 
Pro zastupitelstvo města Karlovy Vary je jen jeden hlasovací lístek 
o velikosti 50 x 70 cm, který je oboustranný a jsou na něm všechny 
kandidující strany.

Doporučujeme všem voličům informovat se na nástěnce ve volební 
místnosti o odvolání, vzdání se kandidatury, případně o úmrtí kan-
didáta od doby registrace kandidátní listiny z následujících důvodů:

Pokud po registraci kandidátní listiny nastane jedna ze tří výše uve-
dených situací, tedy vzdání se kandidatury, její odvolání, případně 
úmrtí kandidáta, zůstávají podle platného zákona údaje o kandidátu 
na kandidátní listině i hlasovacím lístku, avšak při zjišťování výsled-
ku voleb se k hlasům pro něj odevzdaným nepřihlíží, zároveň se sni-
žuje počet kandidátů příslušné volební strany. 

Zákon vychází z předpokladu, že každý volič má právo „sestavit“ 
zastupitelstvo v obci podle vlastních představ. Proto má tolik hlasů, 
kolik je stanovený počet členů zastupitelstva - v našem případě 38. 
Svou představu o voleném zastupitelstvu volič může realizovat ná-
sledujícími způsoby:

Volit jednotlivé kandidáty různých volebních stran označením • 
křížkem před jménem kandidáta na hlasovacím lístku – nejvýše 
však 38.  
Volit jednu volební stranu tím, že ji označí křížkem ve čtvereč-• 
ku před jejím názvem. Takto může volit nejvýše jednu volební 
stranu.  
Kombinací předchozích dvou variant, a to následujícím způso-• 
bem: Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtve-
rečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu 
volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem 

Volby do zastupitelstva města Karlovy Vary a třetiny Senátu Parlamentu České republiky se konají v pátek 15. října 2010 
v době 14:00–22:00 hodin a v sobotu 16. října 2010 v době 8:00–14:00 hodin. V případě konání 2. kola voleb do Senátu Parla-
mentu ČR proběhne hlasování i následující týden v pátek 22. října a v sobotu 23. října 2010 ve stejných hodinách.
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kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v li-
bovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny 
ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené 
kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik 
činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, 
a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou 
kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. 

Pokud volič označí jednu stranu a navíc i některé její jednotlivé kan-
didáty, k označení přednostních hlasů jednotlivých kandidátů této 
označené strany se při těchto volbách nepřihlíží. 
Podrobná metodika hlasování bude ještě obsažena v informaci pro 
voliče, kterou obdrží společně s hlasovacími lístky na adresu trvalé-
ho bydliště každý volič poštou.

Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do šedé úřední obálky, 
kterou obdržel od okrskové volební komise, a po opuštění prosto-
ru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku před 
okrskovou volební komisí do volební schránky. 

Způsob hlasování ve volbách do třetiny 

Senátu Parlamentu ČR
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého 
kandidáta samostatně. 
 
Způsob hlasování
Po obdržení žluté úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru volič vloží do úřední 
obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého 
se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. 
Volby do Senátu se konají společně s volbami do zastupitelstev obcí; 
úřední obálka pro volby do Senátu je barevně odlišena od úřední 
obálky pro volby do zastupitelstev obcí, tzn. hlasovací lístek pro vol-
by do Senátu musí být odevzdán v úřední obálce barvy žluté, určené 
pro volby do Senátu, jinak je neplatný.

Druhé kolo voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kan-
diduje, v prvním kole voleb do Senátu nadpoloviční většinu všech 
odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se 
konat druhé kolo voleb, které proběhne ve dnech 22. a 23. října 2010, 
ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb, tj. v pátek 22. 
října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 23. října 2010 
od 8.00 hodin  do 14.00 hodin.
Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním 

kole umístili na prvých dvou místech.
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány 
předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech 
voleb.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů 
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním 
obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle 
k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacími lístky.

Změna volební místnosti
Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se kona-
ly ve dnech 28. a 29. 5. 2010 byla volební místnost okrsku č.10 na ad-
rese Lázeňská 1. Nyní se bude volební místnost nacházet v 1. patře 
objektu Lázní III., Mlýnské nábřeží 5. 

Informace k adrese volebních místností: Bc. Dagmar Polívková - tel. 
353 118 285

Další informace k volbám jsou k dispozici na stránkách Magis-
trátu města Karlovy Vary www.mmkv.cz a Ministerstva vnitra 
ČR www.mvcr.cz. 
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Řidičská a profesní oprávnění všech skupin

Autobusová a nákladní doprava

sídlo firmy:

pobočky:

tel.: 

Havlíčkova 5, 360 01 Karlovy Vary

Nejdek, Nová Role, Bachov, Toužim

+420 732 421 329, +420 353 227 119
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Od 1. 6. 2010: skupina B – 7 990,- Kč

 C – 11 900,- Kč

 D – 12 900,- Kč
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VACUSHAPE
!!!NEJLEPŠÍ CENY!!!
KV–Stará Role

Tel.: 608 974 445
břicho - 12 cm

boky - 8 cm
stehna - 16 cm
hýždě - 10 cm

COLARIUM + SOLARIUM
VIBRAČNÍ  PLOŠINA

BODY ROLL
L-carnitin - zdarma

www.solariumrole.cz

VACUSHAPE
!!!NEJLEPŠÍ CENY!!!
KV–Stará Role

Tel.: 608 974 445
břicho - 12 cm

boky - 8 cm
stehna - 16 cm
hýždě - 10 cm

COLARIUM + SOLARIUM
VIBRAČNÍ  PLOŠINA

BODY ROLL
L-carnitin - zdarma

www.solariumrole.cz
SC-301295/1

Jana Veselá - MASÁŽE (i mobilní)Jana Veselá MASÁŽE (i mobilní)Jana Veselá - MASÁŽE (i mobilní)

tel.: 732 385 700
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Iva Kulatá - Softwarová škola
kvalitní školení, 11 let praxe v oboru
NOVĚ!! český jazyk pro cizince + aktivní práce na PC

www.softwarovaskola.cz777 940 555

POČÍTAČOVÉ KURZYPOČÍTAČOVÉ KURZY
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Festival získaly Karlovy Vary
Špindlerovu Mlýnu vzaly Tourfi lm po prv-
ních sedmi ročnících Karlovy Vary. Tak jako 
vzaly MFF po čtyřech ročnících Marián-
ským Lázním, přetáhly počínaje rokem 1974 
i Tourfi lm. MFF je spojen s naším městem 
už 64 let, Tourfi lm 36 roků, ale v ničem není 
pozadu. Podobně jako MFF ozdobily za 45 
ročníků hvězdy a celebrity stříbrného plát-
na, krášlí Tourfi lm osobnosti turistiky a ces-
tovatelská esa. U obou festivalů se o místo 
konání přetahují hotely Pupp a Thermal. 

Tourfi lm neustále měnil termíny
Věrný svému názvu festival cestopisných fi l-
mů cestoval Tourfi lm neustále i v kalendáři. 
Žádný termín nevydržel déle než dva roční-
ky. Tourfi lm začínal v den podzimní rovno-
dennosti (1992), v den, kdy končí letní čas 
(1985), na Světový Den kol (1990), nejčas-
těji však 27. září na Světový den cestovního 
ruchu. Měnila se i délka festivalu jako sym-
bolická cesta s fi lmy kolem světa. Zatímco 
v roce 1980 a 2007 trval šest dní, poslední 
roky je Tourfi lm nanejvýš dva dny. Od roku 
1983 soutěží vedle fi lmů také videa a od roku 
2003 je součástí přehlídky Tour region fi lm.

Vavříny si odvážely velmoci turistiky
Od počátku odráží Tourfi lm rostoucí kon-
kurenci v cestovním ruchu a jeho propagaci. 
Prvních 23 ročníků si odvážely Velké ceny a 
Zlaté květy zejména nejvyhledávanější tu-

ristické destinace a exotické země. Teprve 
v roce 1997 vyhrál mezi 321 fi lmy z 90 zemí 
Velkou cenu náš cestopis Praha – evropské 
město roku 2000. O rok později německý 
snímek Město Berlín a v posledních letech 
fi lmy Nového Zélandu, dvakrát Irska, Thaj-
ska, Portugalska, Dánska, Švýcarska, Ra-
kouska a loni Indie. Mezi častými vítězi byla 
Čína, Kanada, Španělsko a Švýcarsko. Z pů-
vodních 30 zemí turistiky se dnes festivalu 
účastní přes 130 zemí.

Stát přestal Tourfi lm fi nancovat
Až do roku 1970 kryl celý rozpočet festiva-
lu stát. Pak se skládali jednotliví pořadate-
lé, město, Agentura pro turismus, cestovní 
kanceláře a zahraniční fi rmy. Od roku 1992 
organizuje festival agentura AVANT Promo-
tion na objednávku České centrály cestovní-
ho ruchu CzechTourism. „Na rozdíl od MFF 
my si na červený koberec moc nepotrpíme, 
ale zajímavé hosty jsme tu měli také. V roce 
2008 soutěžili i amatérští fi lmaři, ale od loň-
ska jsme se vrátili pouze k profesionálům. Je 
to kvůli omezené době trvání festivalu i ka-
pacitám promítání. Vždyť na letošní dvou-
denní přehlídku se nám přihlásilo 650 fi lmů 
ze 136 zemí,“ říká ředitel Tourfi lmu PhDr. 
Josef Schütz.

Festival pamatuje na Karlovaráky
Novinkou letošního Tourfi lmu od 6. do 8. říj-
na bude maximální snaha otevřít se veřej-
nosti. Na přání Karlovaráků bude celý denní 
program, určený pro účastníky festivalu, 
opakován od 17 do 21 hodin tak, aby fi lmy 
a cestovatele mohli vidět po práci místní di-
váci. Pořadatele k tomu vedl nebývalý zájem 
publika loni ve večerních hodinách. V Ther-
malu budou proto letos tři samostatné pro-
jekční sály, kde budou fi lmy členěny podle 
kontinentů (nanejvýš 136 zemí), a dále v Ma-
lém sále pro 250 diváků budou besedy s ces-
tovateli a zajímavými osobnostmi turistiky. 

(fi k)
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Tourfi lm nabídne
Pouhých 89 dní od skončení 45. MFF se Karlovy Vary stávají opět městem fi lmové-
ho festivalu. Tentokrát jde o 43. ročník přehlídky cestopisných fi lmů a videosnímků 
Tourfi lm. Je nejstarším festivalem svého druhu na světě. U jeho zrodu stál reklamní 
podnik Merkur, jehož fi lmoví nadšenci vybrali v roce 1967 za místo konání hotel ve 
Špindlerově Mlýně. Festival tam vydržel sedm let, ačkoliv hned ve druhém ročníku 
v roce 1968 byla jeho existence ohrožena.  Porota dělala výběr fi lmů v Rakousku 
a cestou domů kličkovala mezi ruskými tanky.

Hlavní hvězdou 43. ročníku Tourfi lmu bude moderátorka pořadů BBC Charlotte Uhlenbroek. 
Rodilá Londýňanka uvádí seriály o zvířatech. Hned po narození žila s rodiči v Ghaně a od pěti 
do 14 let v Nepálu. Po studiích zoologie a psychologie na univerzitě v Bristolu strávila čtyři roky 
v Gombských lesích Tanzánie a spolu s Jane Goodall studovala život šimpanzů.

Tradičním místem zahájení Tourfi lmu byl do roku 2008 grandhotel Pupp. Nyní se většina projekcí 
a besed koná v Thermalu



Spisovatel, posel mimozemšťanů Erich 
von Däniken (Tourfi lm 2003)
Autor 29 knih o záhadách naší planety, ohla-
šující, že nejpozději v roce 2031 navštíví 
Zemi mimozemšťané, byl hostem 36. roční-
ku Tourfi lmu. V Karlových Varech šokoval 
posluchače jasnozřivým proroctvím, že nás 
mimozemšťané, kteří v dávné minulosti na-
vštívili naši planetu a nechali zde řadu stop, 
znovu navštíví. Od roku 1968, kdy vyšly jeho 
Vzpomínky na budoucnost, se pokouší autor  
doložit své hypotézy o návštěvě astronau-
tů cizích hvězd archeologickými poznatky. 
Náklad jeho knih, přeložených do 32 jazyků, 
už přesáhl 60 milionů výtisků. I ve svých 75 
letech je Däniken plný energie, cestuje, píše 
a přednáší. 

Britská cestovatelka a spisovatelka Jane 
Goodall (Tourfi lm 2004)
Autorka prohlášení, že podoba šimpanzů a 
lidí je tak veliká, že rozdíly najdeme v méně 
než jednom procentu složení DNA. Udivova-
la karlovarské diváky hlubokými znalostmi 
života šimpanzů, které pozorovala v národ-
ním parku Gombe v Tanzanii. Ze svých 13 
fi lmů přivezla na Tourfi lm snímek Return to 
Gombe. Žena, která ve svých 76 letech má 20 
čestných doktorátů, 22 vydaných knih a od 
roku 2003 titul Dame of the British Empire 
(obdoba čestné rytířské hodnosti), slíbila, že 
se do Karlových Varů ještě vrátí.

Horolezec a cestovatel Reinhold Messner 
(Tourfi lm 2005)  
První člověk, který dvakrát vylezl na Mount 

Everest bez kyslíkové masky, tvrdil na besedě 
v Karlových Varech, že Yetti existuje, ale že to 
není sněžný muž ani velká opice, ale sněžný 
medvěd. Sám podnikl za Yettim přes dvacet 
výprav. Obdivuhodný cestovatel, který jako 
první vystoupil na všech 14 osmitisícových 
vrcholů světa vzpomínal, že svou první tříti-
sícovku zdolal se svým otcem již v pěti letech. 
Rodilý Tyrolák napsal 50 knih, získal několik 
literárních cen a přednáší po světě.

Novozélandský horolezec Mark Inglis 
(Tourfi lm 2006)
Také on dosáhl vrcholu nejvyšší hory svě-
ta Mount Everestu. Nebylo by na tom nic 
zvláštního, kdyby 47letý Inglis nebyl prvním, 
kdo zdolal horu navzdory tomu, že má am-
putovány nohy. Obě mu lékaři vzali  poté, co 
mu v roce 1982 při výstupu na Mount Cook 
omrzly. Na Tourfi lmu vyprávěl, jak ho našli 
po dvou týdnech v bezvědomí až záchranáři. 
Láska k horám ho neopustila. Jezdí po světě a 
posiluje sebevědomí nejen vozíčkářů.

Cestovatel kolem světa Michael Palin 
(Tourfi lm 2007)
Bývalý člen slavné skupiny Monty Pythonův 
létající cirkus vyhrál sázku, že zvládne za 80 
dní bez letadla cestu kolem světa. Na Tourfi l-
mu líčil své putování ve stylu Philease Fogga, 

o kterém natočil šest seriálů pro BBC a stal 
se jedním z nejvíce uznávaných televizních 
cestovatelů. 

Švýcarský dobrodruh a světoběžník Mike 
Horn (Tourfi lm 2008)
Účastník dvou expedicí na Severní pól, cesty 
kolem světa po rovníku a do Himálaje vyprá-
věl v Karlových Varech, jak dorazil se svými 
dcerami v 35stupňovém mraze na lyžích na 
severní pól. Dcery se staly nejmladšími po-
lárníky, kteří dosáhli pólu. Při další expedici 
ho doprovázely dcery pro změnu do Himála-
je. Horn pobavil posluchače vyprávěním, jak 
se ve Švýcarsku živí jako instruktor extrém-
ních sportů.

Moderátor cestopisů v USA a Kanadě Ian 
Wright (Tourfi lm 2009)
Hvězda televizních programů LonelyPlanet a 
Globe Trekker natočila během sedmi let více 
než 50 cestopisných epizod ve 40 zemí od 
Arktického kruhu až po Outback v Austrálii, 
Mongolsko nebo Arménii. V karlovarském 
Thermalu se tento moderátor cestopisných 
pořadů ukázal jako znamenitý bavič s neob-
vyklými postřehy z cestování.
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Po dvanácti letech uspořádají 35násobný Zlatý slavík Karel Gott a prv-
ní dáma české opery Eva Urbanová znovu společné koncertní turné. 

Na své říjnové trase mají osm měst Čech, Moravy a Slovenska. Karlovy 
Vary mezi nimi nechybí! Sólistka pražského Národního divadla Eva Ur-
banová, které aplaudovaly milánská La Scala, newyorská Metropolitní 

opera, londýnská Královská opera Covent Garden i Vídeňská státní ope-
ra, se na tomto turné nepředstaví v áriích světového operního repertoá-
ru, ale zazpívá své oblíbené  písně ze světa muzikálu, rocku a heavy meta-
lu. Pětatřicetinásobný Zlatý a Český slavík Karel Gott uvede na turné své 
největší hity a společně zazpívají několik duetů, které si připravili.

„Po loňském úspěšném kon-
certu v Karlových Varech se 
oba rozhodli, že svůj jediný 
koncert na západě Čech 
v rámci letošního podzim-
ního turné zopakují. Oba se 
do KV Areny těší. Připra-
vili si však jiný repertoár 
než minule. Samozřejmě 
největší hity Karla Gotta 
a nejkrásnější árie Evy Ur-
banové chybět nebudou,“ 
ujistil KRL Petr Čimpera 
z České umělecké agentury. 
Oba pěvci jsou podle něho 
v dobré kondici. Jejich show 
na pódiu KV Areny přiblíží 
divákům čtyři videoprojekce 
na velkoplošných obrazov-
kách. Předprodej vstupe-
nek je na www.ticketportal.
cz a na obvyklých místech 
v Karlových Varech.

Gott a Urbanová míří znovu do KV Areny
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Gastroenterologická ordinace GASTROCENTRUM KARLOVY VARY s. r. o. 
nabízí novou metodu léčby hemorhoidů pomocí  HAL Doppler – RAR. 

Jak se zbavit  hemorhoidů šetrným, účinným a opravdu bezbolestným způsobem ?
Až 50% dospělé populace má minimálně jednou za život problémy s hemorhoidy. Většinou 
se jedná jen o mírné  hemorhoidální potíže, které zásadně nesnižují kvalitu života. Pokud 
však problémy s hemorhoidy trvají nebo se dokonce zhoršují je rozumné vyhledat lékaře 
specialistu, který Vás vyšetří a navrhne odpovídající způsob léčby. 
Volba postupu léčby obvykle závisí na velikosti hemorhoidů a jejich projevech. Běžné 
metody ošetření nekomplikovaných  hemoroidů zahrnují konzervativní léčbu. V případě 
velkých symptomatických hemorhoidů je metodou volby chirurgické odstranění 
.Nevýhodou chirurgického ošetření je jeho pooperační bolestivost s nutností několikadenní 
hospitalizace a až  4 týdenní rekonvalescence.

Jaká je alternativa? 
Nyní existuje další možnost léčby. Místo bolestivých operací byla vyvinuta metoda léčby 
s názvem HAL Doppler (Haemorrhoidal Artery Ligation – ultrazvukem cílené podvázání 
hemorhoidálních cév) a metoda RAR (Recto Anal Repair - rekto-anální korekce, čili 
vsunutí  vyhřezávajících hemorhoidů a  anorektální sliznice zpět do konečníku).  Tyto 
způsoby léčby umožňují bezpečnou,  účinnou a navíc bezbolestnou úlevu od všech stádií 
hemorhoidů. 

Proč zvolit právě HAL-RAR?
Koncepci metody HAL Doppler původně vyvinul v roce 1995 Dr. Morinaga v Japonsku. 
Od roku 2000 provádí společnost A. M. I. na celém světě školení  lékařů se zařízením HAL. 
Koncem roku 2005 byla tato metoda vylepšena doplněním o systém RAR. Principem léčby 
HAL Doppler je ultrazvukem řízené cílené podvázání přívodných hemorhoidálních arterií 
vstřebatelným stehem, které vede k regresi velikosti hemorhoidů a ústupu potíží. Metoda 
RAR pak dokáže řešit prolaps vyhřezlé sliznice a hemorhoidů z konečníku aniž by se musela 
hemorhoidální pleteň  chirurgicky odstraňovat.
Metoda HAL Doppler je obzvláště účinná u hemoroidů II. a III. stupně a společně s RAR 
u některých hemoroidů III. a většiny hemoroidů IV. stupně. Společně tvoří jednu z nejméně 
invazivních používaných ambulantních metod léčby, u níž není zapotřebí řezání a která 
je skutečně bezbolestná. Dle evropských statistik je úspěšnost léčby hemorhoidů touto 
metodou  až 95%.

Naše zdravotnické zařízení GASTROCENTRUM KARLOVY VARY s. r. o. nabízí  
možnost léčby pomocí HAL Doppler symptomatických hemorhoidů ve stadiu II. a III. 
Metodou RAR pak řešíme hemorhoidy IV.st ve spolupráci s pracovištěm vyššího typu.

• MUDr. Jiří Štuksa a MUDr. Oldřiška Bónová •
Gastrocentrum Karlovy Vary s. r. o.

Mlýnské nábřeží 5 • 360 01 Karlovy Vary
Tel. 353 230 776 • www.gastrokv.cz

SC-301322/1
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KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO 

Divadelní nám. 21, Karlovy Vary 

tel.: 353 225 621; www.karlovarske-divadlo.cz

V říjnu se koná první ročník divadelního festivalu BEST 

FEST.

3. 10.  19:30  

Philippe Claudel: O LÁSCE – Studio DVA - 1. festivalové 

představení

Komorní příběh manželského páru, který bilancuje s leh-

ce drastickým humorem svůj společný život. Hrají: Jana 

Krausová, Karel Roden. Režie: Adam Kraus.

6. 10. 19:30  

Rob Becker: CAVEMAN – POINT s.r.o. - 2. festivalové 

představení 

Slavná one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu 

ženou. Hrají: Jan Holík nebo Jakub Slach. Režie: Patrik 

Hartl.

9. 10.  19:30  

Wolfgang Amadeus Mozart: KOUZELNÁ FLÉTNA - Diva-

dlo J. K. Tyla v Plzni

Opera byla napsána pro lidové publikum, je to pohádka o 

tradičním vítězství dobra. Režie: Jana Kališová.

11. 10.  19:30  

F. M. Dostojevskij: Kníže Myškin je Idiot – Divadlo Husa 

na provázku - 3. festivalové představení 

Totální herecké nasazení, psychedelická hudba, post-

modernistická scéna - to vše útočí na křehkou divákovu 

rovnováhu mezi šílenstvím a maskou normálnosti tak, že 

si každý návštěvník projde očistcem. Hrají: Jiří Vyorálek, 

Eva Vrbková, ad. Režie: Vladimír Morávek.

13. 10.  19:30  

SPOLEČNÁ VĚC 2010 - Vodnářský zvon – Tomáš Pfeiffer

Koncert plný tónů prastarého vodního nástroje doplněný 

unikátní projekcí na parabolickém plátně vytvářející 3D 

efekt.

16. 10  19:30  

GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ… - Komorní or-

chestr Nálady se sólisty

Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných 

operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a 

dalších. Účinkují: Venuše Dvořáková, Roman Krebs - te-

nor, Vladimír Jelen – bas.

17. 10.  19:30  

Musíme si pomáhat – Divadlo Na Jezerce- 4. festivalo-

vé představení 

Hra zachycuje tragické období českých dějin s komedi-

ální nadsázkou. Hrají: Jiří Macháček, Lenka Vlasáková, 

Miroslav Vladyka, ad. Režie: Jan Hřebejk. Text podle fi l-

mového scénáře: Petr Jarchovský.

18. 10.  19:30  

Gilles Dyrek: BENÁTKY POD SNĚHEM – Divadlo Kompa-

nyje - 5. festivalové představení 

Setkání dvou spolužáků a jejich partnerek po 10 letech u 

společné večeře. Hrají: Markéta Plánková, Radim Fiala, 

Tereza Kostková, Jiří Ployhar. Režie: Milan Schejbal.

22. 10.  19:30  

Oliver Reese, Dušan D. Pařízek: GOEBBELS/BAAROVÁ – 

Divadlo komedie- 6. festivalové představení

Vzestup a pád „pána myšlenek Třetí Říše" a jeho vztah s 

Lídou Baarovou, českou hvězdou nacistického fi lmového 

průmyslu. Hrají: Martin Pechlát a Gabriela Míčová. Režie: 

Dušan D. Pařízek.

23. 10.  19:30  

John Kander, Fred Ebb, Bob Fosse: CHICAGO – Divadlo 

J. K. Tyla Plzeň

Muzikálový příběh Roxie a Velmy, mazaného právníka Bil-

ly Flynna a celé hrstky dalších bizarních fi gurek z americ-

kého podsvětí. Hrají: Soňa Borková, Michaela Badinková, 

Bronislav Kotiš, ad. Režie: Roman Meluzín.

24. 10.  15:00  

ČERT A KÁČA – Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila

Hravé loutkové představení, kde děti jen nesedí v hledišti, 

ale spolupracují s herci a stávají se součástí pohádky.

26. 10.  19:30 

Vladimír Fekar: SESTRA – Studio Divadla Dagmar - 7. 

festivalové představení

Patnáctiletý Sven jednou v šuplíku najde rodný list své 

mrtvé Sestry, o které nevěděl. Brzy nato se mu Sestra 

zjeví. Hrají: Tomáš Havlínek, Tereza Pachtová, ad. Režie: 

Hana Franková.

27. 10.  19:30  

Beatles revival: THE BACKWARDS 

Jeden z nejlepších Beatles revivalů na světě: Dalibor 

Štroncer - doprovodná kytara, Miroslav Džunko - basová 

kytara, František Suchanský - sólová kytara, Daniel Škor-

vaga – bicí.

31. 10.  15:00  

Jana Galinová: LOUPEŽNÍK RUMCAJS 

Pohádka pro malé i velké diváky na motivy Václava Čtvrt-

ka. Hrají: Petr Erlitz, Zuzana Bartošová, ad. Režie: Jurij 

Galin.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

Husovo nám. 2, Karlovy Vary

Tel.: 353 228 707-8; www.kso.cz

1. 10. 19:30 

Lázně III

Závěrečný koncert festivalu Dvořákův karlovarský 

podzim / A 2 

Antonín Dvořák: Slovanská rapsodie č. 3 As dur, op. 45            

Antonín Dvořák: Rondo pro violoncello, op. 94

Antonín Dvořák: Klid lesa pro violoncello, op. 68 

Antonín Dvořák: Karneval - předehra, op. 92  

Johanes Brahms: Symfonie č. 2 D dur. op. 73

Wonjeong Kim - violoncello (Jižní Korea), Dirigent Vla-

dimír Válek

8. 10. 19:30 

Lázně III

Symfonický koncert / B 2

Nikolaj Rimskij-Korsakov: Šeherezáda - symfonická 

suita, op. 35

Ludwig van Beethoven: Koncert pro klavír č. 4 G dur, 

op. 58

Yoonsoo Rhee - klavír (Jižní Korea), Dirigent José Mig-

uel Rodilla (Španělsko)

15. 10. 19:30 

Lázně III

Symfonický koncert / C 2

Franz Schubert: Symfonie č. 2 B dur 

David Popper: Fantazie na Maloruské písně pro violon-

cello a orchestr, op. 43

David Popper: Orientální serenáda op. 18

David Popper: Koncertní polonéza d moll op. 14

Jean Sibelius: Symfonie č. 2 D dur, op. 43  

Dominika Hošková - violoncello, Dirigent Martin Lebel 

(Francie) 

22. 10. 19:30

Lázně III

Koncert v rámci IX.ročníku mezinárodního hudebního 

festivalu Tóny nad městy/A3

Carl Maria von Weber: Čarostřelec - předehra k opeře     

Carl Maria von Weber: Koncert pro klarinet č. 1 f moll, 

op. 73   

Ludwig van Beethoven: Koncert pro klavír č. 3 c moll, 

op. 37

Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 29 A dur, K. 

201 

Raffaele Bertolini - klarinet (Itálie), Luca Colombo - kla-

vír (Itálie), Dirigent Roberto Tubaro (Itálie)

29. 10. 19:30 

Lázně III 

Koncert k výročí republiky / B 3

Bedřich Smetana: Má vlast - cyklus symfonických básní

Dirigent Jiří Štrunc

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Pokladna KSO - Vestibul Lázně III 

v den koncertu 15:00-19:30, tel: 353 232 026

Infocentrum K. Vary  - Lázně III, Mlýnské nábř. 5  

denně 10:00-16:00, tel: 353 232 863

Infocentrum K. Vary - Dolní nádraží 

Po-Pá 8:00-17:00, So-Ne 10:00-16:00, tel: 353 232 838

Předprodejní místa Městského rezervačního systému 

- více na vstupenky.karlovy-vary.cz

GALERIE UMĚNÍ

Goethova stezka 6, Karlovy Vary

tel.: 353 224 387; www.galerievary.cz

VÝSTAVY:

Do 3. 10. Otto Herbert Hajek – Ukazatelé cest / Wege-

zeichen

Průřez tvorbou významného německého sochaře, malíře, 

grafi ka.

Do 21. 11. 

Zdeněk Sýkora - Krajina

Exkluzivní prezentace krajinářské tvorby představí méně 

známé malby významného českého umělce.

STÁLÁ EXPOZICE:

České umění 20. století 

Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové 

fondy českého umění 20. století. 

GALERIE Na ochozu Vřídelní kolonády

Vřídelní 588/1, (Vřídelní kolonáda, 1. patro) 

tel.: 602 576 963; www.charliegallery.cz 

Do 3. 10. „Prožijte si krásu hry“

Výstava fotografi í autorů Václava a Jana Mudry k MS 

v basketbalu žen. 

12. – 31. 10. ARTKONTAKT 2010

Výstava v rámci uměleckého setkání. 

Vernisáž 12. 10. v 16.00 hod.

 GALERIE ATELIÉR MIRKA

Moskevská 42, Karlovy Vary, 

tel.: 353 234 636, www.ateliermirka.cz

5. 10. 17.00  

ZÁKLADNÍ TECHNIKY DRÁTOVÁNÍ  -  dekorační ryby

Vytváření originální dekorace: měkký drát, kleště a 

zajímavé kameny.

19. 10. 17.00

ŠPERKY Z POLYMEROVÝCH HMOT

Nová technika s lihovými inkousty – pro pokročilé.

GALERIE DUHOVÁ PALETA

Sokolovská 35, Karlovy Vary

Tel.:723 481 513; www.zsazus.cz

Výstava

6. 10. - 4. 11. 

Práce studentů SPŠ keramická a sklářská 

Vernisáž výstavy 6. 10.

Galerie SUPERMARKET wc

nám. Republiky 1, Karlovy Vary

Tel.: 774 232 046; www.pro.tebe.cz

Výstava

Do 8. 10. „Král petek“ - PETMAN - Jan Čapek 

1. 10.  17.00 WC jede!!! 

Oslava 5 let od založení sdružení PROTEBE live. Muzi-

ka, dílny, otevření nového výstavního prostoru, vylo-

sování soutěže PETMAN a WC jede!. Speciální prodejní 

kolekce PROTEBE live.

12. 10. 17.00 Spolu proti chudobě 

Promítání fi lmů a přednáška o chudobě. Doprovodné 

aktivity, prezentace NNO.

14. 10. - 22. 12.  Barvy jinak

Výstava o barvách v životě slabozrakých. 

Vernisáž 14. 10. v 17.00.

15. 10. Prohlídky cvičné kuchyně pro slabozraké a 

nevidomé v Tyfl oservisu Karlovy Vary

Doprovodný program výstavy Barvy jinak..

GALERIE SNOOKER KAFÉ KOULE

Sedlecká 4, Karlovy Vary

Tel.: 777 687 694; snooker-galerie-koule.snadno.eu

Stálá prodejní expozice obrazů a malby na porcelán karlo-

varských výtvarníků Josefa Psohlavce a Evy Janákové.

Otevřeno zpravidla na objednávku.
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KINO DRAHOMÍRA, Vítězná 50, Karlovy Vary

Tel.: 353 233 933; www.kinodrahomira.cz / www.fkkv.cz

1. 10. 19.30 

Bio art - nestihli jste na MFF?

2. - 3. 10.  18.30

SAMA V AFRICE - Francie, Kamerun 

2009/102 ,̀ české titulky

Vstupné 90 Kč/70 Kč

2. - 3. 10.  20.30

4. - 5. 10.  17.00

KAJÍNEK - ČR 2010/100` thriller.

Vstupné 90 Kč

4. - 5. 10.  19.30 Bio art

(K)LAMAČ SRDCÍ - Francie, Monako 

2010/105 ,̀ komedie, české titulky

Vstupné 90 Kč/70 Kč

5. 10.  21.30

6. 10.  19.30

MACHŘI - USA 2010/102 ,̀ komedie, 

české titulky

7. 10.  17.00

8. 10.  19.00, 21.00

9. 10.  16.00

10. 10.  19.00, 21.00

11. - 12. 10.  18.00, 20.00

13. 10.  19.30

ROMÁN PRO MUŽE - ČR 2010/100` 

Vstupné 100 Kč

15. - 17. 10.  19.30 Bio art

DOORS - WHEN YOU'RE STRANGE - 

USA 2009/86 ,̀ hudební, dokument, 

české titulky

18. - 20. 10.  19.30 Bio Art

SUBMARINO - Dánsko, Švédsko 

2010/100 ,̀ drama, české titulky

24. 10.  19.30 Bio Art

ONDINE - Irsko, USA 2009/111 ,̀ čes-

ké titulky

25. - 27. 10.  19.30

POSTRADATELNÍ - USA 2010/103 ,̀ 

akční, české titulky

28. - 31. 10. 

JÁ, PADOUCH - USA 2010/95 ,̀ ani-

movaný, rodinný, dabing

29. - 31. 10. 

WALL STREET: PENÍZE NIKDY NE-

SPÍ - USA 2010/127 ,̀ drama, české 

titulky

Bijásek pro nejmenší - každou 

neděli od 15.00, vstupné 10 Kč

1. - 6. 10.  16:00 a 18:00

Alfa a Omega 3D – USA, 88 min., 3D 

animovaný, dabing

Vstupné: 130 Kč

1. - 3. 10.  20:00

Wall Street: Peníze nikdy nespí – 

USA, 127 min., drama, české titulky

Vstupné: 90 Kč

4. - 6. 10.  20:00

Postradatelní – USA, 99 min., akční, 

české titulky

Vstupné: 90 Kč

7. - 13. 10.  16:00

Sammyho dobrodružství 3D – Belgie, 

92 min., animovaný, dabing

Vstupné: 130 Kč

7. - 10. 10.  18:00

Habermannův mlýn – ČR, 104 min., 

drama

Vstupné: 90 Kč

Představení nejen pro seniory

12. 10.  10:00

Kuky se vrací – ČR, 108 min., dob-

rodružný

Vstupné: 40 Kč

7. - 13. 10.  20:00

Pyraňa 3D – USA, 88 min., horor, 

české titulky

Vstupné: 140 Kč

11. - 13. 10.  18:00

Kajínek – ČR, 115 min., akční, thril-

ler

Vstupné: 90 Kč

14. - 17. 10. 16:00

18. - 20. 10. 16:00 a 18:00

Legenda o Sovích strážcích 3D – 

USA, 92 min., 3D animovaný, dabing

Vstupné: 130 Kč

14. - 17. 10.  18:00

Scott Pilgrim proti zbytku světa 

– USA, 112 min., komedie, české 

titulky

Vstupné: 90 Kč

14. - 17. 10.  20:00

Jíst, meditovat, milovat – USA, 140 

min., romantický, české titulky

Vstupné: 90 Kč

18. - 20. 10.  20:00

Dál než se zdálo – USA, 100 min., ro-

mantická komedie, české titulky

Vstupné: 90 Kč

21. - 31. října 16:00

Já padouch – USA, 95 min., 3D ani-

movaný, dabing

Vstupné:140,- Kč.

21. - 24. 10.  18:00

Tajemství mumie – USA, 107 min., 

dobrodružný, fantasy, české titulky

Vstupné: 90 Kč

21. - 27. 10.  20:00

Občanský průkaz – ČR, 137 min., 

komedie

Vstupné: 90,- Kč.

25. - 27. 10.  18:00 

Román pro muže – ČR, min., kome-

die

Vstupné: 90 Kč

Představení nejen pro seniory

26. 10. 10:00

Záložní plán – USA, 106 min., kome-

die, české titulky

Vstupné: 40 Kč

28. - 31. 10.  18:00

Bastardi – ČR, 100 min., drama

Vstupné: 90 Kč

28. - 31. 10.  20:00

Paranormal activity 2 – USA, 100 

min., horor, české titulky

Vstupné: 90 Kč

KINO ČAS; T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary 

Tel.: 353 223 272; www.kinocaskv.cz on-line rezervace na http://vstupenky.karlovy-vary.cz

SCÉNA HUSOVKA

Divadlo Husovka, Klub Paderewski, Divadelní studio 

D3, Karlovarské hudební divadlo, Divadlo V patře

Husovo nám. 2, Karlovy Vary, www.husovka.info

2. 10. 19.30  Wohnout

Pestré, tvrdé a zároveň melodické kytary, české texty a 

koncerty plné energie a nasazení. 

3. 10. 15.00  Šla barvička na procházku

Divadlo Rozmanitostí Most uvádí pro nejmenší diváky 

pohádku na motivy veršů známého textaře dětských 

písniček a autora dětských básniček Jana Vodňanského. 

5. 10. 19.30  Romanika – Piesne o temnom ženstve

Slovenská zpěvačka Ika Kraicová a kontrabasista Roman 

Kraic.

8. 10. 19.30  One Night Band + Rezonance

Zajímavá konfrontace dvou západočeských rockových 

kapel. 

12. 10. 18.30  Zdeněk Slába – Poezie v bílém

Vernisáž výstavy závěsné keramiky z dílny předního 

karlovarského výtvarníka. 

12. 10. 19.30  Old Fashion Trio 

Jazzová zpěvačka Darja Kuncová se svým triem, zopakuje 

famózní úspěch minulého karlovarského koncertu.

14. 10. 19.30  Vera Love (USA) 

Americká zpěvačka rhythm and blues, která začínala 

v kostelním sboru a má za sebou spolupráci s řadou 

muzikantských legend.

15. 10. 19.30  IFC Band - Benefi ční koncert na podporu 

obce Troubky 

Koncert pořádá Armáda spásy Karlovy Vary spolu s 

Klubem Paderewski.

22. 10. 19.00  Jazzfest Karlovy Vary 2010 — M. K. 

Collective, Ataréz 

Koncert v rámci 27. mezinárodního jazzového festivalu. 

Vystoupí karlovarský saxofonista Milan Krajíc se svým 

bandem M. K. Collective a kubánsko-rusko-český latin 

band Ataréz.

27. 10. 19.30  Petra Börnerová Band

Česká zpěvačka Petra Börnerová dala dohromady ze 

svých slovenských kamarádů kapelu, která nehraje už jen 

blues, ale i vlastní tvorbu s prvky folku a jazzu. 

29. 10. 19.30  Carlo Goldoni - Treperendy  

Divadelní studio D 3 uvádí premiéru nastudování situační 

komedie z pera slavného italského dramatika Carla 

Goldoniho. 

30. 10. 19.30  Vypsaná fi Xa  

Pardubická skupina mající základy v rocku, obohaceném 

o prvky jiných žánrů se sama někdy označuje za pop-

punkovou.

KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO

13.10.2010 v 19.30 hod. 

Koncert SPOLEČNÁ VĚC 2010

Tomáš Pfeiffer pozve  k prožití tónů prastarého vodního 

nástroje. Historie Vodnářského zvonu sahá velmi dale-

ko, prvé písemné zmínky o něm jsou z období čínské  

dynastie Ming, ale jeho historie může sahat mnohem 

dále. Nástroj má mnoho význačných vlastností a podle 

lámaistické tradice působí na buňky našeho těla i přímo 

na bytost. Hraje se na něj mokrýma rukama, které se 

přikládají na madla a tím je zvon rozezníván. Nedílnou  

součástí koncertu je i velkoplošná fi lmová projekce, 

která je  promítána na unikátní parabolické plátno. 

Vstupenky v ceně od 250,- do 90,- Kč si můžete objednat 

na www.dub.cz, dále v pokladně Karlovarského městského 

divadla.Více informací o koncertu na tel.776219196

KOSTEL SV. ANNY KARLOVY VARY-SEDLEC

Otovická 59, Karlovy Vary

Tel.: 353 563 621, www.koste-sv-anny.unas.cz

3. 10. 17.00 

Benefi ční koncert

Účinkují: Mužský oktet Podoglarji ze Slovinska se slo-

vinskými, chorvatskými a dalmatskými lidovými  

písněmi. Pěvecký sbor Chorea Nova s českými a mo-

ravskými lidovými písněmi. Vstupné dobrovolné.

24. 10.  17.00  

Závěrečný koncert Jazzfestu Karlovy Vary

Účinkují: Severočeská fi lharmonie Teplice, Ústecký 

dětský sbor, Dětský pěvecký sbor Zvonek Karlovy 

Vary, Chorus Angelus Praha. Zazní světové premiéry 

skladeb. 

Vstupné 100 Kč, senioři a studenti 50 Kč.

Výtěžek z koncertů bude použit na opravu kostela. 

Akce se koná za podpory města Karlovy Vary.

JAZZFEST 2010 

XVII. ročník JazzFestu začne prvním hlavním večerem 

22. 10. v 19.00 v klubu Paderewski. 

Představí se zde nový projekt Milana Krajíce M. K. 

Collective s jazzovými aranžmá rockových a popových 

skladeb interpretů, kteří mají jedno společné – nevyjas-

něnou smrt za podivných okolností. 

Další program je následující:

22. 10.  19.00  

Latinskoamerické seskupení Atarés

Klub Paderewski / Divadlo Husovka.

23. 10. 19.00 

Druhý hlavní večer:

Italuba - muzikantská sestava, jejímž leaderem je 

Horacio "El Negro" Hernandez - bubenická hvězda 

latinskoamerické hudby a několikanásobný držitel 

ceny Grammy. 

Los Quemados - předkapela. 

Bead Beat – kapela s frontmankou Betty Lee ve foyer 

kongresového centra Thermalu. 

23. 10.  23.00  

Jazz KVé - jamsession

Kino Panasonic. 

24.10  17.00 

Koncert v kostele Sv. Anny v Sedleci

Ve světové premiéře zazní dvě Bokovy instrumentace 

jeho kolegů – komponistů. 

20. – 23. 10. 16.00 

Tradiční volně přístupné koncerty ve Vřídelní kolo-

nádě 

Swing, bigband, tradiční, ale i moderní jazz.

Kompletní informace o festivalu na www.jazzfest.cz, vstu-

penky v prodejní síti Karlovarská vstupenka - Colosseum 

http://vstupenky.karlovy-vary.cz/.



Kulturní servisKulturní servis

17

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary 

I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary

 tel.: 353 221 365; www.mestskaknihovnakv.cz

4. - 10. 10. 

Týden knihoven 

Amnestie na upomínky a nové registrace, besedy.

6. 10. 17.00 

Venezuela

Zajímavá cestopisná přednáška. Přednáší David 

Švejnoha. 

Pobočka MK Stará Role.

13. 10.  17.00  

Psychologické dobrodružství druhé půlky života

Přednáší Mgr. Jiří Černý. 

Přednáška se koná v budově knihovny v ulici I.P.Pav-

lova 7 – půjčovna pro dospělé.

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Půjč. doba: po - čt 10.00 - 12.00, 12.30 - 18.00; 

pá 12.00 - 16.00, st zavřeno

Kontakty na pobočky:

Čankovská - U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085 

Drahovice - Vítězná 49, tel.: 353 226 346

Růžový vrch - Sedlecká 4, tel.: 353 564 844 

Tuhnice - Wolkerova 1, tel.: 353 227 747 

Vyhlídka - Raisova 4, tel.: 353 224 203

Doubí - Modenská 150, po: 13.00 - 18.00 h.

Stará Role - Truhlářská 19, areál ZŠ, tel.: 353 562 715

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory

Tel.: 353 502 888; www.knihovna.kvary.cz 

Pro veřejnost

4. – 10. 10.

TÝDEN KNIHOVEN „ Knihovna pro všechny“

4. 10.    

Vyhlášení 4. ročníku Literární soutěže pro spisova-

tele amatéry 

5. 10. 15:00

Výtvarná dílna pro děti    

Studijní odd. Lidická

6. 10.  10:00 a 15:00  

„Kurz orientace na webu KKKV“ 

Vzdělávací středisko Dvory

6. 10. 18:00

Hlasité čtení z knihy Město červeného prachu

Studijní odd. Lidická

7. 10. 16:30

Záchrana významných památek Karl. kraje 

Přednáška o Botanické zahradě v Teplé. Tlumočeno do 

ČZJ. Vstupné: 40 Kč.

Sál Dvory

8. 10. 17:00

POJĎTE S NÁMI UDĚLAT REKORD!

Přijďte a pokuste se s námi o rekord, který spočívá 

v co nejdelším hadu utvořeném ze čtenářů s knihou 

na hlavě. 

Budova Dvory

Oddělení pro handicapované:

11. 10.    

JAK SE ŽIJE NEVIDOMÝM 

10:00 Beseda pro školy

13:30 Beseda Miroslava Michálka s nevidomými

15:00 Jana Franková - KYTICE divadelní představení

Studijní odd. Lidická

15. 10.  17:00

AUTORSKÉ ČTENÍ - Petra Petrová

20. 10.  18:00   

Hlasité čtení z knihy Bolševikova slabina

Studijní odd. Lidická

Výstavy

Kavárna Dvory:

4. - 27. 10. LETECKÉ SNÍMKY NAŠEHO REGIONU 

Hala Dvory: 

5. – 27. 10. Vítězné práce LESY KOLEM NÁS 

5. 10. v 16:00 hodin vernisáž a vyhlášení výsledků.

A-klub Dvory:

1. – 30. 10. HISTORICKÉ ÚČESY

Výstava prací studentů Střední integrované školy 

Cheb.

Studijní odd. Lidická:

Do 31. 10. Moje cesta do Santiaga de Composte-

la… a ještě kousek dál

Výstava fotografi í Jany Burianové

Půjčovna Dvory:

3. 5.–30. 11. Výstava vzácných a pozoruhodných vy-

dání díla K. H. Máchy

Herní klub

A-klub Dvory:

7., 14., 21. 10. 15:00

Chytrá zábava pro každého 

16. 10. 15:00  

Herní soboty

MUZEUM KARLOVY VARY

Nová louka 23, Karlovy Vary

tel.: 353 226 252-3, www.kvmuz.cz

Do 3. 10.

PŘÍBĚH GRANDHOTELU PUPP

Výstava o budování hotelu od baroka po dnešek.

7. 10. – 14. 11. 

3000 LET KNIŽNÍ KULTURY 

Výstava středověkých a novověkých iluminovaných 

rukopisů. Vernisáž 6. 10. v 17 hod.

15. 10.  17:00

3000 LET KNIŽNÍ KULTURY

Doprovodná přednáška Jana Kočiška ke stejnojmenné 

výstavě.

21. 10.   

DAVID BECHER, HIPPOKRATES KARLOVÝCH VARŮ

Konference o historii karlovarské lázeňské léčby, kon-

frontace balneologických postupů. 

Muzeum letos v rámci konference, která se uskuteční 

v Galerii umění, uctí život a dílo slavného karlovarské-

ho lékaře Davida Bechera. 

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY, K Letišti 144, Karlovy Vary, tel.: 777 95 34 21–3; www.astropatrola.cz

POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY

Nejlepší pozorovací podmínky pro objekty temné oblo-

hy (mlhoviny, galaxie, hvězdokupy) nastávají začátkem 

měsíce, naopak nejhorší lze očekávat kolem měsíčního 

úplňku, při kterém Měsíc svým svitem tyto slabé objekty 

přesvítí. Přibližně v druhé polovině října by měla být již 

pouhým okem pozorovatelná poměrně nová krátkoperio-

dická kometa 103P/Hartley.

Žárovkou na Měsíc

Každý, pátek a sobotu v 19:30 hod.

Večerní pozorování pro rodiče a malé děti s úvodní po-

hádkou o nezbedné žárovce Žofce a jejím vysvobození z 

měsíčního zajetí. 

Na křídlech Labutě a Orla

Každý, pátek a sobotu ve 21:00 hod.

Odbornější pozorování večerní oblohy s úvodním pořadem 

o souhvězdích podzimní oblohy. Na pozorování doporuču-

jeme přijít, je-li jasno a není-li silný vítr. 

SOBOTNÍ ASTRONOMICKÁ ODPOLEDNE

Každou sobotu od 15:00 do 18:00 hod.

Dětem a jejich rodičům nabízíme pravidelnou odpolední 

prohlídku hvězdárny s možným pozorováním slunce či 

planet viditelných na odpolední obloze. 

15. - 17. 10. 

ASTRONOMICKÝ VÍKEND PRO DĚTI

Rekreační, pobytová akce pro děti ve věku 8 -14 let se 

zájmem o pozorování hvězdné oblohy, smyslem pro spo-

lečné hry a kamarádství. 

Bližší informace na tel. čísle 777 953 423.

16. 10. SVĚT MALÉ ASTRONOMIE

18:30 Žárovkou na Měsíc

Hvězdárna uvádí 1. díl z cyklu živě přednášených pořadů 

pro děti.

ASTRONOMICKÝ KROUŽEK 2010/2011

Zveme děti 5 – 8 tř. ZŠ, které by rády poznaly tajemství 

vesmíru. 

První hodina proběhne 14. října od 17:00 do 18:30 v Domě 

dětí a mládeže ul. Čankovská 35/9.a dále pak každý čtvr-

tek ve stejnou dobu. Nutný tel. kontakt.

Členský příspěvek: 800 Kč.

NON-STOP internetová pozorování

ASTRO-WEBCAST.EU

On-line pozorování oblohy podle pozorovacích podmínek 

nabízíme non-stop dle možností jednotlivých operátorů 

dalekohledů a on-line astronomických kamer na našem 

ojedinělém webu.

MATEŘSKÉ CENTRUM 

Kollárova 17, 360 20 K. Vary, 

Tel.: 606 581 369; www.materske-centrum.cz

8. - 9. 10.  Dětská burza

27. 10. a 29. 10.  

Prázdninový program pro školáky z 1. - 4. třídy ZŠ

Provoz je již na plné obrátky: kurzy Hrátky s batolátky, Po-

prvé bez mámy, Výtvarná dílnička, Plavání dětí od 6ti týdnů 

do 4 let, hlídání dětí, půjčování pomůcek, Celoroční tábor, 

Angličtina hrou, Akvaaerobik a Kondiční cvičení pro ženy

Pro děti

Dětské odd. Dvory

9. 10.  10:00  

BŘIŠNÍM TANCEM DO POHÁDEK 1000+1 NOCI

Den plný pohádek, soutěží, malování. 

6., 13., 20., 27. 10. 15:00 

STŘEDA S POHÁDKOU

Program pro děti na podporu čtenářství klasické české 

pohádky

8., 15., 22., 29. 10. 15:00 

PÁTEČNÍ POHÁDKOVÉ HRÁTKY

Soutěže s pohádkovou tématikou.

Pro seniory

Studijní oddělení Lidická:

7., 14. 10. 10:00 Literární klub pro seniory

SDRUŽENÍ OBĚTÍ NACISMU

19. 10. Setkání členů sdružení

Sdružení obětí nacismu pořádá v Chebu setkání členů 

klubů Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Aš. Zájemci se mo-

hou hlásit vždy ve středu od 9-11 hod. v klubu na Ná-

městí Milady Horákové č. 4.

SPOLEČNOST SLEPÝCH A SLABOZRAKÝCH 

OBČANŮ A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

Jana Pohanová, Okružní 13/648, Karlovy Vary

Tel.: 353 565 065, 728 617 629

13. 10. 14:00

Výstava historických fotografi í v knihách a kalendá-

řích Karlových Varů. Autorem je Jiří Böhm. Kavárna 

Vojenské lázeňské léčebny Mlýnské nábřeží 7.
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Pomozte nám rozšířit

databázi dlužníků
 

 
v našem kraji.

Půjčky z nebankovního zdroje

Svěřte nám vašeho dlužníka.

Vymáhání a odkup pohledávek.

Dr. Davida Bechera 888/4, K.Vary

Tel.: 608 887 988, 723 012 302

Nedávejte
dlužníkům
další šance!

Reality

www.avalfinancial.cz
SC-301272/1
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Zveme školy na exkurze do Centra ekologické výchovy!
Již šestým rokem spolupracují Karlovarský kraj a společnost 
EKO-KOM na projektu, který podporuje třídění odpadu v re-
gionu. Kampaň je zaměřena nejen na dospělé, ale také na děti. 
Školy zveme na velmi úspěšné exkurze do Centra ekologické 
výchovy odpadového hospodářství v Černošíně. Pro letošní rok 
bylo na jejich organizaci uvolněno 600 tisíc korun. Studijní výlety, 
včetně dopravy, tak mohou být pro školy zdarma.
V Černošíně školáci na vlastní oči vidí, co se s odpadem děje a 
jak se dá po vytřídění dále využít.   
Máte zájem se exkurze zúčastnit? Stačí objednat volný termín na  
http://www.sc-cernosin.cz/ a poté vyplnit a odeslat přihlášku, 
která je k dispozici na http://www.kr-karlovarsky.cz/zivotni/en-
vironment/.

SC-301329/1

KRL: Již pátým rokem se koná v našem 
městě Karlovarský týden. Spojuje Tour-

fi lm s Lázeňským festivalem a odbornou 
Lázeňskou konferencí. Letos bude od 6. do 
9.října. Co můžeme očekávat? Zeptali jsme 
se ředitele Lázeňského festivalu Jaroslava 
Doliny.
JD: Festival Tourfi lm zajišťuje prezenta-
ci světa u nás a Lázeňský festival naopak 
prezentaci České republiky ve světě. Karlo-
varský týden je tak úsměvnou procházkou 
celým světem, a v letošním roce v rámci fes-
tivalu Tourfi lm i tím podmořským. Lázeň-
ský festival je o obchodu a podpoře lázeň-
ského cestovního ruchu, a to jak domácího, 
tak příjezdového. V letošním roce přivezeme 
do Karlových Varů zástupce cestovních kan-
celáří z Izraele, Ruské federace, Německa, 
Švédska a zemí Beneluxu, kteří mohou dále 
nabízet české lázeňství. Kromě Karlových 
Varů poznají zahraniční účastníci i lázně 
v Jáchymově a Mariánských Lázních a po-
dívají se i do Lokte. Občané Karlových Varů 
se pak mohou seznámit s nabídkou českých 
lázeňských společností během jejich pre-
zentace v OC Varyáda. Stále platí, že nejlépe 
se zahřejete  a zregenerujete v lázních, proto 
nabízíme užívat si najednou hned několi-

ka festivalů, společenských 
akcí, projekcí, soutěží, adre-
nalinových sportů a hlavně 
cestovatelské pohodové at-
mosféry.

KRL: Co v rámci Karlovar-
ského týdne nabídne Lázeň-
ský festival? 
JD: Kromě poznávací cesty 
zástupců zahraničních ces-
tovních kanceláří a médií, 
kteří poznají tradiční české 
lázeňství v Karlovarském 
kraji a budou se moci sezná-
mit s nabídkou českých lá-
zeňských společností v rámci 
odborného workshopu, jsem 
připravili pro občany Karlových Varů sobo-
tu v obchodním centru Varyáda. Zde kromě 
nabídky lázeňských společností budou moci 
ochutnat lázeňské likéry z mnoha lázeň-
kých míst, tradiční oplatky, zaposlouchat 
se do pohodové muziky, ale hlavně - budou 
moci vyhrát víkendové pobyty v českých 
lázních. Zveme tedy všechny na lázeňskou 
sobotu v OC Varyáda dne 9. 10. 2010 od 10 
do 17 hodin. České lázeňské společnosti 

mohou využít Lázeňský festival nejen k na-
vázání obchodních kontaktů, ale hlavně 
mohou soutěžit. Již pátým rokem vyhla-
šujeme soutěž o nejlepší Lázeňskou spo-
lečnost roku. Ocenění získají cenu z dílny 
akademického malíře Borise Noska. Jedná 
se o unikátní propojením skla, porcelánu 
a solí. Těšíme se na setkání s Vámi v hotelu 
Thermal od 6. do 8. října v  rámci festivalu 
Tourfi lm a 9. října v OC Varyáda.

 Náš rozhovor ▼

Jaký bude Karlovarský týden?

Workshopy Karlovarského týdne jsou vyhledávaným místem schůzek 
expertů cestovního ruchu, ale také zájemců o cestování
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Již sedmnáctý  ročník pre-
zentační výstavní akce 

Škola 2011 pořádají od 19. do 21. října 2010 
v hotelu Thermal karlovarský Úřad práce, 
Pedagogicko-psychologická poradna a Ná-
rodní institut pro další vzdělávání. Výstava je 
určena pro ty, kteří se nemohou rozhodnout, 
kam dál po ukončení základní školní docház-
ky. Slavnostní otevření výstavy bude 19. října 
ve 12 hodin, 20. října bude otevřena od 9 do 
17 hodin a závěrečný den od 9 do 14 hodin. 
Jedná se o výstavu se zaměřením na možnosti 
vzdělávání, výběr studijních a učebních oborů 

v rámci regionu i vybraných speciálních škol z 
celé ČR včetně vysokých, nástavbových, po-
maturitních forem studia. Dále návštěvníci 
uvidí ukázky vybavení škol a učební pomůcky.
Výstavu budou po tři dny doprovázet různá 
vystoupení: např. pódiové tance, mladé or-
chestry, ukázky činností odborných škol a 
velkoplošná projekce nových výukových pro-
gramů.  Stejnou výstavu navštívilo v minu-
lých letech na šest tisíc návštěvníků. Letos se 
mohou těšit na 50 expozic z našeho Karlovar-
ského kraje a dalších regionů včetně vyšších 
odborných škol a škol vysokých.

Školákům se nabídne trh práce i seznam škol

Nový školní rok začal také pro prvňáčky ZŠ 
J. A. Komenského v Drahovicích. Na snímku 
Pavla Vigha žáci 1.B s učitelkou Mgr. Janou 
Šplinarovou při první hodině.

V  letošním roce oslaví 40. narozeniny ZŠ 
J. A. Komenského v Drahovicích. Za uply-

nulá léta si škola vybudovala vysoký kredit pro 
kvalitu poskytovaného vzdělávání. Navštěvo-
valy ji tisíce dětí, pracovaly zde desítky kanto-
rů. Její vnější tvář sice stárne, ale postupně se 
mění její vybavení. Škole slouží moderní spor-

tovní areál, byly vylepšeny tělocvičny, bylo 
zrekonstruováno hygienické a sociální zá-
zemí, žákům jsou k dispozici dvě počítačové 
učebny, interaktivní tabule, moderní technika 
v učebnách a vzdělávací dílny vybudované 
pro nadané žáky z prostředků ESF a státního 
rozpočtu. Jak škola oslaví své narozeniny:

• 8. 10. 2010 – Oslavy žáků a pedagogů školy
• 29. 10. 2010 – Den otevřených dveří
• 30. 10. 2010 – Slavnostní ples v GH Pupp od 
19,30 hod.  Zveme bývalé absolventy. Rezer-
vace vstupenek do 14. 10. v sekretariátu školy, 
tel. 353 300 321 nebo na www.zskomenske-
ho-kv.cz.

Čtyřicet let školy oslaví v PuppuČtyřicet let školy oslaví v Puppu

virtuální veletrh
česko-slovenský

příležitostí 
a vzdělánípracovních

www.dnyprace.cz 4. - 10. 10.
2010

OTEVŘENO
NONSTOP!

SC-300995/1
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Lázeňské lesy jsou zeleným
Současná rozloha karlovarských Lázeňských lesů je 2 230 hektarů. Nachází se zde 
čtyři rozhledny, pětapadesát altánů, chat a srubů, čtyři kaple, jedenáct křížů, tři 
oltáře, čtyři obelisky, tři sochy, čtyři pomníky a pamětní desky, čtrnáct kamen-
ných lavic a sedátek, desítky rozcestníků a směrových ukazatelů, pětadvacet 
informačních tabulí, patnáct krmítek pro ptáky, jednadvacet ochran na mrave-
niště, jedenáct lesních vřídel, vývěrů a studánek, osm menších rybníčků, jeden 
větší rybník a jedno jezírko. Dále třicet pět závor, osm vstupních bran, sedmdesát 
ptačích budek, jedno sluniště, tři celodřevěná dětská hřiště, jeden dřevěný hrad 
pro děti, a k tomu ještě 131 kilometrů lesních cest, pěšin a stezek se stovkami 
svodnic, 5 054 metrů zábradlí, 430 laviček a 22 kilometrů opěrných zdí. To je 
inventář, o který musí pracovníci Lázeňských lesů Karlovy Vary pečovat.

HISTORIE LÁZEŇSKÝCH LESŮ JE 
STARÁ 685 LET

Zajímavá historie karlovarských lesů se 
začala psát 19. března 1325. Tehdy král 

Jan Lucemburský daroval svému manovi Ko-
jatovi z Otnavic 16 lánů (asi 280 ha) lesa, aby 
na místě, kde stál kostel sv. Linharta, založil 
tvrz a novou osadu. Tato půda byla součástí 
královské lovecké honitby mezi městem Lo-
ket a dnešní obcí Olšová Vrata.  Po roce 1358, 
kdy zde Karel IV. založil lázeňské město, do-
stalo během dalších 200 let do vínku nejen 
okolní obce Drahovice, Tuhnice a Dvory, 
ale darem od císaře také lesy. Poslední velká 
změna jejich rozlohy nastala po připojení 
lesních revírů Ploben a Soos od panství Ky-
selka. Tím město Karlovy Vary rozmnožilo 
svůj lesní majetek. Kácení a těžba dřeva ne-
braly konce, a tak na konci středověku zůsta-
ly kopce kolem města téměř holé a na odles-
něných stráních se pásly ovce a kozy. Radní 
museli další těžbu dřeva zakázat a kácení 
povolovali městem jmenovaní hajní. Nové 
zkrášlování a výsadba městských lesů zača-
la až  na přelomu 18. a 19. století, kdy nový 
módní směr romantismus volal po antickém 
návratu k přírodě. Plánované hospodaření 
v městských lesích začalo rokem 1856, kdy 
správu prováděl Městský lesní úřad praktic-
ky až do roku 1958. Pak správa lesů přešla 
pod Technické služby. Rozhodnutím rady 
města byla 1. ledna 1969 založena nejprve 
rozpočtová a později příspěvková organiza-
ce Lázeňské lesy. Od roku 2001 má název 
Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o.

NEJHORŠÍ BYLY VICHŘICE A POLOMY

„Z posledních let bylo pro nás nejhorší obdo-
bí po roce 2005, kdy jsme museli likvidovat 
hned tři velké kalamity po vichřicích Kyrill, 
Emma a Lívie. Po jednotlivých vichřicích 
bylo naším prvořadým úkolem zpřístupnit 
lázeňské cesty, pěšiny a následně i opravit 
poškozená místa. Celková výše kalamitní 
nahodilé těžby tvořila především po vichřici 
Kyrill celoroční plán těžeb, takže to opravdu 

nebylo malé množství dřeva,“ říká ředitel 
Lázeňských lesů ing. Evžen Krejčí a dodá-
vá: „V každém roce, kdy nám v Lázeňských 
lesích padla kalamita, jsme také, mimo zpra-
cování stromů poškozených, zlomených 
a vyvrácených vichrem, začali další opravy 
a rekonstrukce několika rekreačních, odpo-
činkových, historických a lázeňských staveb, 
kterých je uvnitř Lázeňských lesů pěkná řád-
ka. Ani letošní rok nebyl výjimkou, a ač byla 
situace vzhledem ke zpracovávání letní kala-
mity trochu hektická a napjatá, nakonec se 
nám podařilo opravit a zrekonstruovat celou 
řadu rekreačních a historických objektů.“ 

LÁZEŇSKÉ LESY JSOU ZVLÁŠTNOST
Laickou veřejností jsou Lázeňské lesy často 
chápány jako krásné lesní promenády, kde 
se netěží dřevo. Patří však do subkategorie 
lesů zvláštního určení, které vytvářejí pří-
znivé mikroklima, chrání lázeňské území 
i léčivé prameny, působí na psychiku hostů 
a jako místo cvičení a terénních kúr jsou 
ideálním doplňkem lázeňské léčby. Proto 
maximální výše těžby dřeva na deset let 
byla v karlovarských Lázeňských lesích sta-
novena na 200 252 m3 a minimální plošný 
rozsah výchovných zásahů a v porostech do 
40 let věku činí 381 hektarů. Hlavní část lá-
zeňských lesů je v okolí lázeňského města. 
Součástí jsou také menší části lesů u Staré 
Role, Andělské Hory, Cihelen a Počeren. 
Kromě 1844 hektarů lesů v Chráněné kra-
jinné oblasti Slavkovský les se organizace 
stará ještě o 386 hektarů v krušnohorské 
lokalitě Odeř, které kdysi patřily dnešní 
městské části Rybáře. V Lázeňských lesích 
se pracovníci starají celkem o 156 rekre-
ačních, kulturních a historických objektů 
nebo účelových zařízení.

NEJZNÁMĚJŠÍ LESNÍ ALTÁNY A 
VYHLÍDKY 

Kaple sv. Linharta
Podle legendy přišel poustevník Linhart 
do lesů nad prameny až z Itálie. Usadil se 
v chýši, odloučen od lidí a léčil nemocné by-
linkami a vodou z pramenů. Portrét pous-
tevníka od neznámého malíře se zacho-
val v kapli, která byla z původní skromné 
stavby přestavěna do dnešní podoby v roce 
1838. Originál obrazu je uložen v karlovar-
ském muzeu. Kopie, která zdobila kapli až 
do roku 2007, vznikla roku 1995. Dnes na-
hrazuje obraz soška z lipového dřeva, kte-
rou zhotovil řezbář z Kynžvartu Marek Mi-
nář. Opravenou kapličku vysvětil 18. října 
2007 karlovarský děkan Jiří Hladík. Letos 
dostala kaple novou střechu. 
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Lesní pobožnost
Na počátku tu byl prostý obrázek s Pannou 
Marií, který kdosi zavěsil na jeden ze stromů 
pod strání, zřejmě výraz pokory a poděko-
vání za úspěšné vyléčení. A právě k tomuto 
svatému obrázku často chodila po Russelově 
cestě rakouská císařovna Alžběta, zvaná Sis-
si, při své návštěvě v roce 1892. O osmnáct 
let později nechal celé zákoutí upravit  kar-
lovarský radní Hugo Anger. Dal přestavět 
Lesní pobožnost do dnešní podoby. Podivu-
hodný oltář z velkých balvanů ozdobil dře-
věný kříž a postupně ho doplnila řada desek 
s děkovnými nápisy v mnoha jazycích. Z této 
výzdoby se dodnes zachovalo jen torzo. Les-
ní pobožnost totiž mimo jiné postihla vichři-
ce na jaře roku 1990. Zmizel přirozený vstup 
lemovaný vzrostlými stromy a některé příliš 
polámané tisy se musely vyřezat. Dílo zkázy 
pak dokonal neznámý vandal, který poškodil 
nejen historický cenný obraz, ale i dřevěný 
kříž a další artefakty. V roce 1994 se podaři-
lo zdejší altán zrekonstruovat a v letech 2001 
a 2010 dostal nové nátěry. Místo Mariánské-
ho obrazu byl osazen obraz Srdce Ježíšovo. 
Místo se postupně stalo oblíbeným cílem pro 
štědrovečerní procházky, kdy sem návštěv-
níci přinášejí potravu pro lesní zvěř. 

U Obrazu
Známý altán nechala postavit karlovarská 
městská rada v roce 1894. Stál tehdy 800 

zlatých. Dřevěná konstrukce je bohatě 
členěná, břidlicová krytina je zakončena 
oplechováním s okapy. Později zakryla be-
tonová podlaha původní kamennou dlaž-
bu. Historie tohoto karlovarského lesního 
zákoutí začala v roce 1716, kdy sem karlo-
varský lesník Benjamin Muckl zavěsil na 
strom u cesty obraz Panny Marie. Další 
generace lesníků a návštěvníků města pak 
zákoutí se svatým obrázkem dál udržovala. 
V roce 1895 silná vichřice velmi poškodila 
již několik let odumřelý strom, a ten musel 
být poražen, aby neohrožoval návštěvníky. 
Obraz byl provizorně zavěšen pod stříšku 
nad pařezem. Další vichřice ohrozila pa-
mátné místo v roce 1990. Silný buk padl na 
oltář a zcela jej rozbil. Jednotlivé úlomky 
mramoru se však podařilo zajistit a brzy byl 
oltář opět postaven. Lavici z masivní žuly, 
která stojí u cesty naproti Obrazu, navrhl 
karlovarský sochař Hugo Uher a vytesal ka-
menický mistr Peter Wolf. V roce 2009 byla 
provedena celková rekonstrukce a úprava 
altánu, žulové lavice oltáře.

Rusalka
Současná podoba vyhlídky pochází z roku 
1906, kdy na základech z kyklopského zdiva 
vznikl otevřený prosvětlený altán, postavený 
z mohutného trámoví a zakrytý šindelovou 
střechou. První podoba objektu, který ne-
chal postavit hrabě  Chotek někdy roku 1810 
poblíž nové lesní promenády, se na žádných 
vyobrazeních nezachovala. Stejně tak vzhled 
vyhlídky po úpravách v roce 1826. Na star-
ších mapách byla tato vyhlídka označována 

jako Belveder a později též jako Maurigova 
bouda. Pojmenování Rusalka vymyslela 
v hektickém období po skončení 2. světové 
války místní Názvoslovná komise.
V roce 1968 udeřil při srpnové bouřce 
do střechy vyhlídkového altánu Rusalka 
blesk. Tramp, který se zde ukrýval před deš-
těm, přežil bez zranění, zato blesk roztříštil 
jeden ze sloupků u vchodu. Ohořelý krov 
opravili tesaři až v dalším roce. Před pěti lety 
odhalila stavební sonda, že stav trámů a celé 
střechy je velmi špatný. Byla provedena vý-
měna krovu a oprava podlahy. V říjnu 2008, 
v rámci ukončení sezony v lázeňských lesích, 
byla chata slavnostně předána k užívání.

LESNÍK MYSLÍ NA DESÍTKY LET 
DOPŘEDU

„O les se vždy starali lidé, kteří měli k lesu 
blízko. Říkalo se jim různě revírní, revír-
ník, nadlesní, lesmistr, hajný i lesník. Často 
se jim i dnes říká nesprávně myslivec, ač 
toto slovo má úplně jiný smysl. Lesník není 
jen hajný s puškou na rameni a s jezevčí-
kem u nohy. Dnešní lesník musí zvládnout 
široký okruh teoretických znalostí i prak-
tických dovedností, musí vědět, jak se lesy 
mají zmlazovat, ošetřovat, zužitkovat, cenit, 
spravovat a chránit. Práce každého lesníka 
je běh na dlouhou trať. Rok co rok zajišťuje 
stejné činnosti, ale v jiném porostu, za jiným 
účelem a jiných podmínek. Svoji činnost 
v lesních porostech plánuje na mnoho let 
dopředu,“ říká ředitel Lázeňských lesů ing. 
Evžen Krejčí. (fi k)

Lesní pobožnost je tradičním cílem procházek

Mezi těmi, kteří k Lesní pobožnosti přinášeli 
pamlsky pro srnčí zvěř, byli Lenka a Marek Za-
pletalovi. V roce 2006 měli zde svatbu. Marek 
pracuje dnes u Lázeňských lesů jako lesmistr 
a celý revír má na starosti. (Foto J. Sokol)

Lesní altán po poslední rekonstrukci

Altán U Obrazu dříve

 Současná podoba altánu Rusalka

Původní altán Rusalka v roce 1902
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1) Areál koupaliště Rolava v Rybářích:  
rozšířená in-line dráha 1 300 metrů, krytá 
plocha pro výuku bruslení, parkoviště pro 
74 aut, sprchy na pláži, kanalizace, osvět-
lení, ošetřovna, akce za 75 mil. Kč vč. DPH 
zahájena 19. 11. 2009 – předáno 1. června 
2010
2) Rekreační areál Meandr Ohře v Tuhni-
cích: rozloha 8,6 hektaru, in–line dráha 930  
metrů, dvě vodní plochy, 4 hřiště, 6 vrbo-
vých altánů, 47 hracích prvků ,celkové ná-
klady 22,9 mil. Kč bez DPH – zahájení leden 
2010, předáno 1. září 2010
3) Korzo Tržiště: první část od Mlýnské 

kolonády k Tržní kolonádě, kamenná dlaž-
ba, původní termín 30. června – dokončena 

větší část. Druhá část pod Zámeckou ko-
lonádou v rekonstrukci, termín dokončení 
15. října 2010
4) Korzo Stará Louka: od Tržiště k hotelu 
Pupp, revitalizace 820 metrů dlouhé pro-
menády, celkem 11 úseků, dlážděná pro-
menáda, 8 vodotrysků v Teplé, hodnota 140 
milionů Kč. Vykáceno 21 kaštanů, nově vy-
sazeno 28 stromů, dlažba zčásti položena - 
termín dokončení 15. prosince 2010.
5) Gabionová zeď v ulici Na Vyhlídce: 
opěrná zeď, nový povrch vozovky, dlážděná 
parkoviště, rozpočet 10,5 mil. Kč vč. DPH, 
dokončeno listopad 2009

Většina sledovaných staveb byla dokončena
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STĚHOVÁNÍ – RYDOL 

ČR + EVROPA

tel.: 602 444 940, 353 220 554

S
C

-3
0

0
5

7
3

/6

KRL sledovaly od počátku roku deset staveb na území města, které mají v programu zastupitelstva i rady prioritu. Přinášíme 
aktuální stav těchto sledovaných staveb ke dni uzávěrky KRL 24. 9. 2010:

ČESKÁ KVALITA

Grafické návrhy, zaměření zdarma · tel.: 353 972 531, 725 332 876

NÁBYTEK - ELEKTRO

Jugoslávská 14

360 01  Karlovy Vary

Provozní doba: 

Po - Pá 9:30  -  17:30

tomas.rubes@email.cz

SC-301281/1

AUTOŠKOLA HONZA - NENECHTE SI UJÍT 
MIMOŘÁDNOU NABÍDKU -

SPOLEHLIVÁ – RYCHLÁ – ÚSPĚŠNÁ

 
 

Tel. 603 446 818 – 603 563 230
VYBERTE SI KVALITU A RYCHLOST ZA ROZUMNOU CENU

NOVÁ ADRESA! KRYMSKÁ 5 (proti ČSSZ) KARLOVY VARY
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PRODEJ ŠTÍPANÉHO 
A ŠPALKOVANÉHO DŘEVA

*prostorový metr sypaný (dřevo nasypané do krychle 1m * 1m * 1m)

Kontakt: 608 465 382

Štípané:
Smrk . . . 790 Kč/prms*
Bříza . . . 890 Kč/prms*
Buk   . . . 990 Kč/prms*

Špalky:
Smrk . . . 640 Kč/prms*
Bříza . . . 740 Kč/prms*

Už žádná dřina v lese, starosti s dopravou a nepořádek 
na Vašich zahradách. Dřevo prodáváme v délce 33 cm 
a 50 cm (po dohodě i 25 cm), štípané o hraně cca 16 cm.

Platba před složením.

DOPRAVA ZDARMA - Karlovy Vary a okolí
Mimo Karlovy Vary - doprava levně (dohodou) S
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SC-300977/3

k Vaší spokojenosti

Připravíme Vám kvalitní smlouvu za rozumnou cenu.

Volejte: 732 606 474
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PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
MUDr. Vasilij STORČÁK

Psychiatrie, psychoterapie, psychoanalýza

Bezručova 10 —1098, 360 01 Karovy Vary
Tel. 606 178 240, 353 972 314

TERAPIE
1.  AFEKTIVNÍ NEUROTICKÉ 

A PSYCHOTICKÉ STAVY.

2. NARKOMANIE, ALKOHOLISMUS.

3. PORUCHY OSOBNOSTI VŠEHO DRUHU.

4.  CHRONICKÉ RESISTENTNÍ 

NEVYSVĚTLITELNÉ PORUCHY SPEKTRA.
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KOSMETICKÉ 
STUDIO Věra Sedláčková

Těšíme se na Vaši návštěvu
Najdete nás na adrese: STARÁ KYSIBELSKÁ 585/23, 

(objekt bývalé autoškoly)
Naproti zastávce autobusu MHD  č. 6 – Blahoslavova.

www.studiovera.unas.cz
Objednávky na tel.: 775 178 973

Nechte se unést kouzlem a exotikou Dálného 
východu a poetickou vůní moře slunné Francie.

Nabízíme přírodní kosmetiku od fi rem Charmzone, 
Aloe KJMA, Estesophy, Tech Nature.
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6) Chodníky podél Studentské ulice 
v Doubí: náklady 11 mil. Kč vč. DPH, do-
končení duben 2010
7) Odpočinková zóna Sokolský vrch: re-
vitalizace 25hektarové přírodní lokality, 
celkové náklady 5,4 mil. Kč vč. DPH, termín 
dokončení 15. září 2010
8) Sokolovská ulice Rybáře: rekonstrukce 

vozovky a chodníků – stavba byla komplet-
ně dokončena v roce 2009, vyjma úseku na-
proti Elite (chodník a parkovací stání) z dů-
vodu přeložek kabelů, který byl dokončen 
v květnu 2010
9) Divadelní lávka: Oprava začala v květ-
nu. Náklady 14 mil. Kč, termín 6 měsíců 
od podpisu smlouvy. V době naší uzávěrky 

fi nišovaly přípravné práce na usazení nové 
konstrukce mostu na betonové pilíře – ter-
mín montáže 1. října 2010
10) Bazén u KV Arény: krytý bazén z nerez 
oceli, 56 metrů tobogán, whirlpool, rozpo-
čet 236 mil. Kč bez DPH, zadávací řízení po-
kračuje, předpoklad zahájení listopad 2010 
– dokončení červenec 2012
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V řadách karlovarské městské policie slouží 
hned několik strážníků vyznamenaných 

za záchranu lidského života. Zatím poslední-
mi byli Dalibor Petrides, František Sára a Vác-
lav Pikrt. Tři členové hlídky, kteří svým profe-
sionálním zásahem zachránili život 17letému 
mladíkovi. Motorizovaná hlídka vyjížděla 
v neděli večer do lesa u Pražské ulice. Oby-
vatelka blízkého domu oznámila, že za jejím 
domem leží mladý muž, který volá o pomoc. 
Hlídka na místě zjistila, že sedmnáctiletý 

mladík si pořezal zápěstí, s i l ně 
krvácí a kromě řezných ran má i rozbitou hla-
vu. Mladíka věrně doprovázel pitbul, kterého 
strážníci odchytili a odvedli. Poraněného pak 
ošetřili, obě rány zaškrtili tlakovým obvazem, 
krvácení zastavili a tržnou ránu na hlavě vy-
čistili. Během ošetřování ztratil mladík vědo-
mí. Místo v lese bylo pro záchrannou službu 
nepřístupné, a proto strážníci přenesli zra-
něného obětavě na silnici, kde si ho posádka 
sanitky převzala. Strážníkům se osvědčilo, že 
je průběžně školí pracovníci Červeného kříže 
z první pomoci. Podobné zásahy proto zatím 
dopadly vždy dobře.

Strážníci už zachránili desítku životůPředstavujeme
strážníky města

Jméno: Pavel ZELENKA - č. 213441
Okrsek: Sokolovská, Celní ulice, Kosmonautů, 
Majakovského, Sladovnická, Karolíny Světlé, 
Dělnická, Sv. Urban.
Zařazení: služba PCO
Charakteristika: motorka, posilovna a ryba-
ření
Kontakt: p.zelenka@mpkv.cz

Strážníci Dalibor Petrides, Václav Pikrt 
a František Sára (zprava)  obdrželi z rukou ve-
litele městské policie Marcela Vlasáka stužku 
za záchranu mladého života. Poděkoval jim 
rovněž primátor Werner Hauptmann.

Strážníci Petrides a František Sára s oceně-
ním za záchranu života.

Pokuty už přesáhly sto tisíc

Od nenapravitelných řidičů, kteří v centru měs-
ta nerespektují zákazy vjezdu, vybrali strážníci 
přes léto jen ve Varšavské ulici 95 tisíc korun. 
Na dalších místech šlo o pokuty v řádu desítek 
tisíc korun. Kvůli vjezdu do Varšavské ulice při-
šlo již 18 řidičů o řidičský průkaz. Během měsíce 
tu strážníci udělili trestný bod 217 řidičům. Na-
štěstí zákaz vjezdu kvůli rekonstrukci parovodu 
platil jen do 30. září.

Odstavené policejní auto zmátlo 

cyklistu

Překvapení se dočkal pětadvacetiletý Karlova-
rák, který se proháněl dvě hodiny po půlnoci 
lázeňským územím na kole. Kličkoval prostřed-
kem ulice, a když zahlédl policejní auto, bleskově 
s kola seskočil. Když uviděl, že ve vozidle nikdo 
nesedí, naskočil zpět do sedla a pokračoval Vří-
delní ulicí. K jeho překvapení ho tam však zasta-
vili strážníci, kteří prováděli noční kontrolu kolo-
nád. Těm přišlo jednání muže nápadné, zvláště 
když navíc neměl kolo osvětlené. Jak ukázala de-
chová zkouška, cyklista před jízdou pil alkohol.

Toalety byly v nedohlednu

Městský kamerový dohlížecí systém toho odhalil 
již hodně a strážníci, kteří jej obsluhují, by moh-
li vyprávět. Naposledy když sledovali počínání 
ženy z Perninku, kterou v půl páté ráno zasko-

čila naléhavá malá potřeba. Neváhala a vykonala 
jí přímo uprostřed pěší zóny TGM, hned vedle 
sochy našeho prvního prezidenta. Žena měla 
smůlu, že ji zachytila objektivem jedna z kamer. 
Vyslaní strážníci potrestali ženu za její chování 
blokovou pokutou.

Karta invalidy byla padělaná

Na parkovací místo vyhrazené pro vozidlo invali-
dy s konkrétní registrační značkou se v Krymské 
ulici postavil majitel vozu rovněž označeného 
jako O1. Na jeho opakované počínání upozornil 
strážníky právoplatný uživatel parkovacího mís-
ta. Hlídka zjistila, že označení za oknem auta je 
položené tak, aby nebyl vidět hologram potvr-
zující pravost dokladu. Na odboru zdravotnic-
tví a sociálních věcí karlovarského magistrátu 
strážníci zjistili, že držitel zemřel v roce 2001 a 
příbuzní vrátili označení na magistrát. Auto ne-
chali odtáhnout. Sedmačtyřicetiletá žena, která 
si pro něj přišla na odstavné parkoviště, tvrdila, 
že označení vozidla O1 patří matce, strážníci ale 
zjistili, že jde o padělek. Řidičce hrozí ve správ-
ním řízení pokuta mezi pěti a deseti tisíci korun. 

Vandal napěnil fontánu

Pěna, za kterou by se nemusel stydět žádný pi-
vovar, pokryla v minulých dnech hladinu fontány 
u karlovarské Hlavní pošty. Vandala, který nalil 
do fontány saponát a znehodnotil vodu v uza-
vřeném cyklu,  se nepodařilo dopadnout. Správa 
lázeňských parků musela vodu vypustit, fontánu 
vyčistit a znovu napustit. Náklady za tuto leg-

rácku dosáhly téměř devíti tisíc korun. Fontána 
se skleněným obeliskem se stala v minulosti už 
několikrát terčem řádění vandalů. Bylo to hlavně 
v době, kdy se fontána stala novou dominantou 
prostranství. Jeden výtržník se dokonce pokusil 
vnitřkem skleněného obelisku vyšplhat na jeho 
vrchol.

Podporu si vymáhal stříkačkou

Píchnu si do tepny louh, vyhrožoval na magis-
trátu 52letý žadatel o sociální dávky. Strážníci, 
které přivolala úřednice tlačítkem nouze, zadr-
želi na chodbě úřadu muže, který si držel u krku 
injekční stříkačku. Strážníci mu v nestřeženém 
okamžiku stříkačku za použití hmatů a chvatů 
sebeobrany vzali. Muž byl velmi agresivní, a 
proto mu nasadili pouta. Pro výplatu dávek měl 
dodat potřebné doklady, což však učinil se zpož-
děním. Paradoxně v den, kdy mu z magistrátu 
peníze odeslali, se muž odhodlal k zoufalému 
kroku a chtěl úředníky vydírat. 

tí, s i l ně
an má i rozbitou hla-



25
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V říjnovém pokračování našeho seriálu 
se vydáme do lázeňské části města Kar-

lovy Vary, a to přímo k nejznámějšímu pra-
meni, k Vřídlu. U jeho vchodu, či východu, 
záleží, z jaké strany jdete, se nachází kamen-
ný objekt, který je jen těžko popsatelný. Jeho 
autor Pavel Opočenský ho jednoduše nazval 
Žulový obelisk. Na jeho místě však dlouhá 
léta stála zcela jiná socha.
Pamětníci si jistě vzpomenou, že u vchodu 
Vřídelní kolonády stála socha kosmonauta 
Jurie Gagarina, jejímž autorem byl Antonín 
Kuchař, později však byla přemístěna na Le-
tiště Karlovy Vary a zbylo po ní jen prázdné 
místo. To se rozhodl zaplnit RNDr. Tomáš 
Vylita a oslovil právě umělce a karlovarské-
ho rodáka Pavla Opočenského.
Právě jeho žulové dílo se svým sochařským 
formotvorným principem stalo protipólem 
strohé, geometricky řešené architektu-
ry Vřídla. Vztyčený syrový masiv kamene 
s velkou geologickou a kosmickou pamětí 
je originální svým tvarem a přirozeným ne-
pravidelným lomem. Autor se celého bloku 
dotknul v podstatě minimálně, zato však 
s citlivou pozorností k detailům a vnitřnímu 

prostoru obelisku. Využil k tomu postupy 
do té doby v českém sochařství neuplatňova-
né, a to ze šperkařského řemesla, kterému se 
také věnoval. Prořezal totiž kámen v různých 
protilehlých rovinách a umožnil světlu pro-
nikat skrze masiv kamenné hmoty. Zbrousil 
ho v různých výškách, aby vznikl protiklad 
barevnosti žuly jak v lesklém povrchu, tak 
v její přirozené zrnitosti. Odebráním masy 
kamene vytvořil vnitřní aktivní prostor, kte-
rý doplnil vybroušenými tvary válců. 
Zvláštní a neobvyklý tvar obelisku doslova 
láká k bližšímu pozorování. Sochař také 
vždy zdůrazňoval: „Moje sochy jsou myš-
lené tak, aby se jich lidé dotýkali. Jsou udě-
lané na dotyk ruky, tváře nebo ramene.“ 
Také k tomuto dílu se váže osobní legenda 
spojená s dramatickými peripetiemi života 
sochaře. Mravnostní delikty, kterých se do-
pustil, vyvolaly bouři nevole a v Karlových 
Varech se v roce 2003 uvažovalo o odstra-
nění díla. Nebylo sice odstraněno, ale do-
dnes není ani ve vlastnictví města, zůstalo 
zde jaksi zapomenuto. 

(S využitím materiálů Boženy Vachudové 
zpracovala Michaela Kousalová)

Originální karlovarské sochy 
 RUBRIKA KRL ▼

XXI. století v Karlových Varech: rok 2010

inzerce

Obelisk z mrákotínské žuly měřící 535 cm 
a vážící 3 tuny byl za pomoci těžké techniky 
před Vřídelní kolonádu nainstalován při ko-
nání 37. ročníku Mezinárodního fi lmového 
festivalu v Karlových Varech v roce 2002.

Úsporný rozpočet města činil necelých 
1,6 miliardy korun. Celosvětová fi -

nanční krize se promítla do daňových pří-
jmů města a donutila k úsporám ve všech 
oblastech. Rozpočet byl koncipován tak, 
aby pokud možno nebyly ohroženy připra-
vené projekty, především ty s účastí Ev-
ropské unie, u kterých je většina proinves-
tovaných prostředků postupně proplácena 
městu zpět. 
Rybáře ozdobil nový Rybářský park v Ma-
jakovského ulici. Nový povrch dostaly rezi-
denční ulice K Zahradám v Sedleci a Gaga-
rinova v horních Drahovicích. V návaznosti 
na probíhající rekonstrukci pěší zóny v lá-
zeňském centru města na Staré Louce, Tr-
žišti a v Lázeňské, začala oprava Divadelní 
lávky včetně vedení všech inženýrských sítí, 
které v jejím tělese překračují řeku Teplou. 
Byly vyhlášeny další dotační výzvy na re-
vitalizaci panelových domů ve Staré Roli. 
Nově byla opravena vrchní část ulice Libu-
šina. 
Mimořádnou zkouškou byla pro město tuhá 
zima, která přinesla přívaly sněhu a dlou-
hodobé mrazy. Navíc, díky novele zákona, 
město převzalo do péče i ty úseky chodníků, 
za které dříve zodpovídali vlastníci přileh-
lých domů. Jarní úklid podpořili už podruhé 
v rámci kampaně Chceme čisté město dobro-
volníci z řad školáků i občanských sdružení. 
V březnu tragicky zemřel dlouholetý člen za-

stupitelstva města a ekolog Pavel Žlebek. 
Ve vedení Karlovarského symfonického or-
chestru vystřídal Aloise Ježka nový ředitel, 
dlouholetý člen orchestru Zdeněk Vikor. 
Část hudebníků proti němu vystoupila a de-
monstrovala. Orchestr se stejně jako všech-
ny organizace města potýká také s nižším 
rozpočtem než v předchozích letech.  
Byly dokončeny dva důležité „zelené“ pro-
jekty v rozvojové části města defi nované 
v Integrovaném plánu rozvoje města: moder-
nizace areálu Rolava a úprava dříve neudr-
žovaného meandru Ohře za bývalou tuhnic-
kou vodárnou na volnočasový a sportovní 
park. Součástí projektu meandru byla také 
víceúčelová stezka, která propojila stávající 
cyklostezku podél řeky Ohře s areálem Ro-
lava a dále do Staré Role. Při dobrém počasí 
navštěvují obě lokality stovky in-line brusla-
řů, cyklistů a rodičů s dětmi denně. 
Tím končí náš malý seriál o prvních deseti 
letech jednadvacátého století v Karlových 
Varech. Snažil se připomenout, čím naše 
město v těch letech žilo, co se v něm měnilo. 

Jednadvacáté století samozřejmě pokračuje, 
ani rok 2010 ještě neskončil, do jeho konce 
nás čeká ještě celá řada pro město důležitých 
událostí. A mnohem víc přijde samozřejmě 
v roce 2011 a následujících. Hodně štěstí do 
zbytku třetího tisíciletí. 

(S využitím archivu Radničních listů 
sestavil Jan Kopál)

Cvičeni v podtlakové kabině – 
chůze na běžeckém pásu

Cílené spalování tuků, odstranění 
celulitidy, aktivace krevního 

a lymfatického oběhu. 

30 minut = 4 hodiny v posilovně
Výsledky viditelné přímo na vašem těle

(Vibrační trenažer – Lymfoven - 
Vacupuls - Reconnective Healing®)

T. G. Masaryka 623/12, K. Vary, 1. patro  
(naproti McDonald’s), tel: 608 933 312

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET

ZDRAMA
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Inzerce magistrátuInzerce magistrátu

12. - 20. KVĚTNA 2011 12. - 20. KVĚTNA 2011 v KV ARENĚ KV ARENĚ

PRODEJNÍ VÝSTAVA KVĚTINPRODEJNÍ VÝSTAVA KVĚTIN
A ZAHRADNÍ TECHNIKYA ZAHRADNÍ TECHNIKY
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SportSport

Karlovarský kanoista
mistrem ČR
V průběhu posledního srpnového 
víkendu se ve Strakonicích konalo 
Mistrovství České republiky ve vod-
ním slalomu. Vrcholné mládežnic-
ké akce v tomto sportovním odvětví 
se zúčastnila kompletní republiková 
špička, která hájí barvy naší vlajky 
i na mezinárodních soutěžích. Kar-
lovarským želízkem v ohni a nabité 
konkurenci byl Ondřej Červenka ze 
sportovního klubu Hubertus. V první 
jízdě sice chyboval, a dopustil se tak 
několika trestných dotyků branek, ale 
v průběžném pořadí obsadil devátou 
příčku. Ve své druhé jízdě však sou-
peřům ukázal „záda“ a bezchybnou 
jízdou, která je typická pro karlovar-
ské borce, obsadil celkové republi-
kové prvenství. Po několika letech 
tak máme opět talent, který by mohl 
reprezentovat nejen Karlovy Vary, ale 
dost možná i naši republiku.

2. 10. 13:00
Karlovarskej 
Skate-Bike jam 
a graffiti writers v karlo-
varském Skateparku
v Bohaticích
Jam ve skateboardingu a ve freestyle 
bike a jako ojedinělá záležitost best 
trick foto skate a bike. O vítězích, kte-
ré čekají věcné ceny, rozhodne od-
borná porota. Během závodů budou 
svá díla tvořit sprejeři, jejichž nápadi-
té výtvory opravdu stojí za to. Akce 
se koná za podpory Mgr. Tomáše 
Hybnera, Magistrátu města K. Vary a 
fi rmy I have dream.

TURISTIKA 

Odbor KČT TJ Slovan Karlovy Vary

RNDr. František Wohlmuth, kontakt: fjw@volny.cz,

 603 209 270, www.turiste.webpark.cz

2. 10.  K Pirátovu prameni v Pottově údolí u Marián-

ských Lázní 

9. 10.  Jáchymovský tolar – 10. ročník (Z Měděnce do 

Jáchymova)

16. 10.  Plzeňsko – Tam, kde začíná Berounka, Nekmíř 

a Všeruby 

23. 10.  Krušné hory: Boží Dar – Fichtelberg – Bären-

stein – Vejprty 

28. 10.  VELEHRAD - turistika na jižní Moravě mezi 

sklípky (4 dny)

6. 11.  Šest hraničních kamenů nedaleko od Aše

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny 

Klubu českých turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou 

k dispozici na www.fjw.rajce.net.

 

JÓGA

JÓGACENTRUM Karlovy Vary

Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary

tel.: 732 606 474; www.joga.cz

Pravidelná cvičení podle Systému 

Jóga v denním životě, 1. lekce ZDARMA

Pondělí  18:00

Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí

Úterý  17:30 

Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí 

Úterý  19:00 

ZŠ Dalovice – začátečníci a mírně pokročilí 

Středa  18:00 

ZŠ Nejdek (na náměstí) – začátečníci a mírně pokročilí 

Čtvrtek  19:15 

Mateřské centrum Drahovice – začátečníci, mírně pokro-

čilí a pokročilí

SKATEPARK

Centrum pro mládež a alternativní sporty o. s.

Skatepark Karlovy Vary - Bohatice

Tel: 603 985 069; 608 023 047; www.sk8-vary.wz.cz

SNOOKER

Galerie&Snooker kafé Koule 

Sedlecká 4, Karlovy Vary

Tel.: 777 687 694; snooker-galerie-koule.snadno.eu

30. - 31. 10. Turnaj Zlatý trenky Karlovy Vary open

  Registrace účastníků do 26.10.

Pravidelný trénink je každý čtvrtek od 13 do 15h. 

Instruktáž hry snookeru, včetně zábavné ukázky trénin-

kových postupů aplikované na každém fyzicky a to vše 

zdarma. První hra nebo lekce zdarma pro každého nově 

příchozího hráče. 

 

NOHEJBAL

SK LIAPOR WITTE KARLOVY VARY

U Brodu 47, Karlovy Vary

tel.: 606 748 494; www.nohejbal–kv.cz

28. 10.  Mistrovství ČR mužů - jednotlivců

BASKETBAL

BK LOKOMOTIVA Karlovy Vary

Jízdárenská 1

360 01 Karlovy Vary

Ženská basketbalová liga

20. 10. 17:30  BK Loko - Frisco Sika Brno 

30. 10. 17:30 BK Loko - Slovanka MB

Dorostenecká liga  - starší dorostenky      

23. 10.  BK Loko - BSK Č. Budějovice

24. 10.   BK Loko - BC Benešov

Dorostenecká liga  -mladší dorostenky

16. 10.  BK Loko - Sokol Nusle  

17. 10.   BK Loko - BK DE Prosek "B"

Žákovská liga - starší žákyně

9. - 10. 10. a 23. - 24. 10.  soupeři budou známi po rozloso-

vání soutěže 

Všechna utkání budou sehrána ve Sportovní hale BK Lo-

komotiva Karlovy Vary, Jízdárenská ul.č.1. 

Přesné začátky a soupeře mládežnických družstev najdete 

na: http://bklokokv.webnode.cz 



Dlouhých 43 let čekali příznivci ženského 
basketbalu na to, až se do České republi-

ky vrátí největší svátek mistrovství světa. Po-
slední šampionát, který se konal v roce 1967 
v tehdejším Československu, přinesl našim 
reprezentantkám úspěch v podobě bronzo-
vých medailí! Bylo by krásné, kdyby se jim 
letos povedlo něco podobného. Přípravy ve 
městě a v KV Areně odpovídají tomu, že jde 
o největší sportovní podnik roku v ČR. Od 
23. září do 3. října se představí 16 nejlepších 
ženských týmů světa, které sehrají 62 zápa-
sů. 
 „Zásadním krokem organizátorů bylo umís-
tění šampionátu do tří měst, přičemž jako vů-

bec poprvé byla opomenuta Praha. Základní 
a osmifi nálové skupiny se hrají v Ostravě, 
Brně a nejdůležitější, fi nálová část turnaje v 
Karlových Varech. Chtěli jsme obsáhnout po-
kud možno celou republiku a navíc v našem 
rozhodování sehrála i určitou roli zmlsanost 
pražského publika. Věříme, že v Karlových 
Varech bude velký divácký zájem a skvělá 
sportovní kulisa,“ říká PR manažer šampio-
nátu Petr Kovář.
Ze čtyř základních skupin (A+B Ostrava, 
C+D Brno) postoupí čtyři nejlepší týmy 
do čtvrtfi nále, které se již hraje v KV Are-
ně, stejně jako kompletní fi nálový program 

i boje ve skupině o 13.–16. místo. Ty začaly 
už 28. září. Boje budou jistě urputné, histo-
ricky nejúspěšnější basketbalistky USA se 
budou chtít vrátit po 4 letech na trůn, který 
od roku 2006 ovládají Australanky. Velké 
ambice si dělá také tým Ruska, který třikrát 
po sobě postoupil do fi nále MS. Češky chtějí 
minimálně do čtvrtfi nále. „To by mělo být re-
álným odrazem našich kvalit,“ vyhlásil český 
kouč Lubor Blažek. České hráčky se do Kar-
lových Varů hrozně moc těší. Koncem června 
vyhrály v KV Areně přípravný turnaj a nová 
palubovka jim přinesla štěstí. Uvidíme, zda 
vydrží do 3. října, kdy se hraje fi nále. 

Chceme vás vidět ve fi nále!
vzkazuje hostitelské město českým basketbalistkám

28. 9. 2010
17,00 hod. Klasifi kace (13. – 16.místo) 

19,30 hod. Klasifi kace (13. – 16.) 

29. 9. 2010
17,00 hod. Klasifi kace (15. – 16.)
19,30 hod. Klasifi kace (13. – 14.)  

1. 10. 2010
9,00 hod. Klasifi kace  (9. – 12.)

11,00 hod. Klasifi kace (9. – 12.) 
13,15 hod. 1. čtvrtfi nále 
15,30 hod. 2. čtvrtfi nále
18,30 hod. 3. čtvrtfi nále 
20,45 hod. 4. čtvrtfi nále  

2. 10. 2010
9,00 hod. Klasifi kace (11. – 12.)
11,00hod. Klasifi kace (9. – 10.) 
13,15 hod.  Klasifi kace (5. – 8.)

15,30 hod. Klasifi kace (5. – 8.)  
18,30 hod. 1. semifi nále
20,45 hod. 2. semifi nále  

3. 10. 2010
12,00 hod. o 7. a 8. místo
14,45 hod. o 5. a 6. místo  
17,30 hod. o 3. a 4. místo

20,00 hod. Finále

SC-301321/1
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ROZPIS ZÁPASŮ MS V KV ARENĚ

Mistrovství světaMistrovství světa
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A co vzkazují naše hráčky do Karlových Varů? 
Exkluzivně pro Karlovarské Radniční listy:



Zleva: ředitel KV Areny Ing. Jan Řezáč a jed-
natel Jiří Hejda zvou na mistrovská klání

29

KV ArenaKV Arena

Největší sportovní svátek ČR  letošního 
roku – mistrovství světa v basketbalu 

žen, potrvá v našem městě sedm dní, od 27. 
září do 3. října. Souvisejí s ním rozsáhlé a po 
organizační stránce náročné přípravy. Kar-
lovy Vary se podobně jako celá řada měst 
zapojily do nominačního výběru na pořádání 
fi nálových utkání, které dostane naše město 
v srdci Evropy na sportovní mapu světa. 
V nabité konkurenci jsme získali maximum 
z celého seriálu mistrovství. Karlovy Vary za-
hájí v uvedeném termínu fi nálovou skupinu 
MSW. Všechna utkání se budou konat v KV 
Areně a do rozpočtu multifunkčního centra 
přinesou nemalou částku. O rozsahu tohoto 
šampionátu hovoří i samotná čísla, akredito-
valo se více než 240 novinářů z celého světa, 

na přísná pravidla a fair play bude dohlížet 
31 rozhodčích, ubytování musí být koncipo-
váno pro několik set osob, ať už hráček, členů 
realizačních týmů či dalších z řad publicistů. 
Přímé přenosy z karlovarské arény poběží do 
141 zemí světa, což je o dvě desítky zemí více 
než na předchozím mistrovství světa žen.  
Jako pořadatel byla vybrána dvě reprezenta-
tivní ubytovací zařízení, GH Pupp a Thermal, 
s důrazem na srovnatelné podmínky pro uby-
tování. V souvislosti s vysokou návštěvností 
lze předpokládat, že další ubytovací kapacity 
v době šampionátu obsadí fanoušci. Přínos 
mistrovství je proto chápán nejen z pohledu 
PR města, ale také jako podpora v oblasti 
gastronomie, hoteliérství a podnikatelského 
prostředí. Nebývalý sportovní podnik zhléd-

ne mimo jiné i velký počet žáků základních 
škol, pro něž bylo pořadatelem akce uvolně-
no několik set vstupenek, a to zcela zdarma. 
V rámci mistrovství se uskuteční celosvětový 
kongres FIBY za účasti 60 delegátů z celého 
světa, jehož ústředním tématem bude další 
vývoj ženského basketbalu. V úterý 28. září 
bude pod patronací jak české, tak celosvěto-
vé basketbalové federace (ČBF a  FIBA) za-
hájen mezinárodní basketbalový turnaj dívek 
ročníku 1995 a mladší - U95 (under), který 
se uskuteční ve Sportovní hale Lokomotiva 
a tělocvičně ZŠ Dvory. Finálové boje o první 
až čtvrté místo tohoto turnaje se uskuteční 
ve čtvrtek 30. září v KV Areně, a to od 9.00 
a 11.00 hod. 

(Lukáš Pokorný)

Přínos MS městu a KV Areně je nespornýPřínos MS městu a KV Areně je nesporný

Září bylo v KV Areně ve znamení perso-
nálních změn, které mají vést k efektiv-

nějšímu využití jednoho z nejmodernějších 
komplexů v ČR. Za jeden měsíc práce se 
toho týmu pod vedením jednatele Jiřího 
Hejdy (který zároveň zastává funkci zastu-
pitele a radního města) a ředitele Ing. Jana 
Řezáče (který je nadále i ve funkci vedou-
cího oddělení rozpočtu a fi nančních analýz 
odboru fi nancí a ekonomiky magistrátu), 
povedlo více než dost. 
Především si nový management kladl za cíl 
zlepšení komunikace, jak směrem k veřej-
nosti, tak obchodním partnerům a médiím. 
To bude nelehkým úkolem pro nového PR 
a marketingového manažera Lukáše Pokor-
ného, navíc ještě tvůrce webových stránek a 
mediálního asistenta odboru kanceláře pri-
mátora města Karlovy Vary. 
V doslova šibeničním termínu byly zprovoz-
něny nové webové stránky KV Areny, s leh-
kým svěžím designem, které spatřily světlo 
světa již 14 dní od zadání. Na stránkách se 
stále velmi intenzivně pracuje a proti původ-
ní verzi byly již aplikovány dvě další jazykové 
mutace – angličtina a němčina. Dodavate-
lem je ostrovské 2M Studio. Prioritou webu 
je jeho dynamičnost a efektivita v oblasti 
administrace a marketingové využití, které 
přinese prostředky do rozpočtu společnos-
ti, a zajistí tak fi nanční nezávislost webu 
pomocí reklamních prezentací obchodních 
partnerů. Také veřejnost dostala prostor 
vyjádřit se k tomu, co by na stránkách bylo 

vhodné doplnit. Web www.kvarena.cz je 
pravidelně měřen, klíčové ukazatele jeho 
výkonnosti budou pravidelně vyhodnoco-
vány vedením společnosti a budou ukazate-
lem, jak plní svou funkci. 
V září jsme v KV Areně také zahájili oblí-
bené veřejné bruslení, jehož rozpis je pra-
videlně aktualizován na našich stránkách 
v sekci – Co v Aréně najdete – Veřejné 
bruslení. Pro milovníky ledního bruslení 
pravidelně zpřístupňujeme led v tréninko-
vé hale zpravidla 1x týdně v odpoledních až 
večerních hodinách za cenu 30 Kč na osobu 
bez rozdílu věku. V době avizovaného veřej-
ného bruslení lze parkovat v podzemních 
garážích B pod tréninkovou halou (cca 170 
míst). Tato možnost platí pouze v den, kdy 
se v komplexu KV Arena nekoná jiná kultur-
ní nebo podobná akce či extraligové utkání. 
Návštěvníci mají mimo jiné možnost využít 
odkládacích skřínek a nechat si nabrousit 
brusle. K dispozici je také restaurace ve 3. 
NP tréninkové haly, kde si bruslaři mohou 
dopřát něco na zahřátí

KV Arena září nejen v měsíci září Program KV Areny v říjnu

28. 9. – 3. 10. | Úterý – Neděle
MS V BASKETBALU ŽEN 2010 

• Největší sportovní akce roku 2010 v České republi-
ce a v Karlových Varech vůbec! Celý závěr MS včetně 
finálových zápasů, který se uskuteční v komplexu KV 
Areny! Pořadatelem - FIBA - Světová basketbalová federace, 
Česká basketbalová federace (Local Organizing Committee)

5.10. | Úterý | Od 19:00
ALEXANDROVCI - EUROPEAN TOUR 2010

• Fenomenální Alexandrovci a jejich evropské turné 
2010. Hosté: Petra Janů a Aleš Brichta

9.10. | Sobota | 19:00
CHINASKI

• Koncert populární kapely v rámci jejich letošní tour 
potěší  každého milovníka této kapely. Zazní hity noto-
ricky známé, ale možná také ochutnáme něco z nové-
ho alba Není na co čekat. 

20.10. | Středa | Od 20:10
KAREL GOTT & EVA URBANOVÁ – EXKLUZIVNÍ 

KONCERT

• V tento den s magickým datem zazní ty největší hity 
fenomenálního umělce, stejně jako duety, písně ze 
světa muzikálu, rocku a heavy metalu. Součástí show 
bude velkoplošné videoprojekce.
• Vstupenky v obvyklých předprodejích sítě www.ticket-
portal.cz a pobočkách Infocentra města Karlovy Vary, 
tel.: 359 909 111

Hokej v KV Areně:
ne 10.10. Karlovy Vary x Ml. Boleslav – 17:30
út 12.10. Karlovy Vary x Litvínov – 18:00
ne 17.10. Karlovy Vary x Č. Budějovice – 17:30
pá 22.10. Karlovy Vary x Plzeň – 18:00
pá 29.10. Karlovy Vary x Pardubice – 18:00
út 02.11. Karlovy Vary x Kometa Brno – 18:00
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Listárna/soutěžListárna/soutěž

Napsali jste nám

Dotaz čtenáře KRL

Vylosování soutěží

Je Klub Moser 
i pro obyčejné lidi?

Četl jsem v Radničkách č. 8 článek o Klu-
bu přátel obřích číší Moser. Uvedli 

jste 26 VIP členů, hlavně králů a hereček. 
Pokud to není tajné, můžete zveřejnit celý 
seznam? A může se obyčejný člověk stát čle-
nem klubu? Děkuji. 

Miroslav Kohout, Krále Jiřího 12. 

Od p o v ě ď 
KRL: Celý 

seznam VIP čle-
nů Klubu Moser 
obsahuje 105 
jmen, k 26 čle-
nům, které jsme 
již zveřejnili, 
připojujeme dal-
ší, ty nejznáměj-
ší. „Podotýkám, 
že toto jsou VIP 
čestní členové 
Klubu. Jinak si 
může kdokoli 
členství v Klubu Moser zakoupit a podstou-
pit přijímací rituál,“ sdělila Hana Wollerová 
z oddělení marketingu a podpory prodeje 
a. s. MOSER. 

Čestnými členy Klubu přátel obřích číší tedy 
mj. jsou (v závorce uvádíme rok, kdy byli 
přijati): Petr Spálený (zpěvák 1971), Elisa-
beth Charlotte Waldheim (manželka gen. 
taj. OSN 1973), Karel Hála (zpěvák 1976), 
Felix Slováček (hudebník 1977), Leonid 
I. Brežněv (gen. taj. ÚV KSSS 1977), Javier 
Péres de Ceullar (gen. taj.OSN 1984), Hans 
D. Genscher (min. zahraničí BRD 1986), 
Gustáv Husák (prezident ČSSR 1988), Vác-
lav Havel (prezident ČR 1990), Vigdíz Finn-

bogadóttir (prezidentka Islandu 1994), Má-
rio Soares (prezident Portugalska 1994), 
Esko Aho (premiér Finska 1994), Akežan 
Kažegeldin (premiér Kazachstánu 1996), 

Isilay Saygin (ministryně Turecka 1997), 
Antonius Kinsky (rakouský hrabě 1998), 
Arvydas Kredže (kancléř Parlamentu Litvy 
1998), Mizan Zainal Abidin (malajský sul-
tán 1999), Samuel Daniel Shafiishua (pre-
zident Namibie 1998), Franco Zefferelli 
(italský režisér 1998), Bu He (místopředse-
da Všečínského shromáždění 2000), Miloš 
Zeman (předseda vlády ČR 2000), Mikuláš 
Dzurinda (předseda vlády SR 2000), Antó-
nio de Almeida Santos (předseda Parlamen-

tu Porgugalska 
2001), Saleh 
bin Ali-Mohava 
(korunní princ 
Arábie 2001), 
Ahmet Necdet 
Sezer (prezi-
dent Turecka 
2002), Leszek 
Miller (premiér 
Polska 2002), 
V. P. Skidčenko 
(ministr obrany 
Ukrajiny 2003), 
L. Katanandov 
( g u b e r n á t o r 

Karélie 2003), Imomali Rachmonov (pre-
zident Tádžikistánu 2004), S. R. Natal 
(prezident Singapuru 2005), Stjepan Mesič 
(prezident Chorvatska 2006).

Vážená redakce,
píšu vám jako majitel prodejny Taweko, So-
kolovská 2010, který v této části čtvrti Ry-
báře vydržel ze všech podnikatelů nejdéle, 
od roku 1992. Přečkal jsem měsíce bušení 
sbíječek a dunění silničních strojů, kdy se So-
kolovská ulice změnila v tankodrom a kvůli 
rozebraným chodníkům k nám nechodili 
zákazníci. Teď, když jsme se dočkali nové vo-
zovky, chodníků, pěkné zeleně a laviček, nás 
trápí jiné problémy. Třeba nedostatek od-
padkových košů a naopak záplava heren. Od 
Chebského mostu k poště Rybáře jsem napo-
čítal čtrnáct heren a zároveň také 14 volných 
nebytových prostor. Většina českých podni-

katelů odešla jinam. Opravená Sokolovská 
ulice je totálně mrtvá, žije jen v noci, kdy 
chodí hráči do heren, a ráno, kdy někteří bez-
ohlední pejskaři zakryjí jejich zvratky a stopy 
psími exkrementy. Hluk neustal kvůli těžkým 
kamionům, které si tudy krátí cestu do Boha-
tic. Po Sokolovské ulici občas závodí piráti 
nebo tu agresivní Vietnamci hrají badminton 
a připomínkám chodců se jen smějí. Čekali 
jsme, že Sokolovská ožije novými kavárnami 
a mezi mladými stromy bude pěkné posezení 
a klid. Myslím, že by odpovědní lidé z magis-
trátu a strážníci měli na pořádek a čistotu na 
Sokolovské ulici občas dohlédnout a s těmi 
hernami něco udělat.

Miroslav Vetelský, Sokolovská

Říjnová fotohádanka
Na kterém z karlovarských domů je 
tento reliéf Čechy krásné?

Odpověď zašlete do 15. 10. 2010 mailem 
na: 
soutěž.vary@ceskydomov.cz nebo poštou 
na Magistrát města Karlovy Vary, 360 01 
Moskevská 21, tiskové odd. Připojte tel. 
číslo. 
Na vylosovaného luštitele čekají dvě vstu-
penky na kulturní představení v měsíci 
říjnu v Karlových Varech.

Minulá tajenka KRL zněla: Bývalé lázně 
pět, dnes Alžbětiny lázně. Výherkyní 

se stala Jarmila Šestáková, Revoluční 149, 
K. Vary. Dostane malý dárek od fi rmy Thun 
1794.
Fotohádanku (Socha klečící ženy je ve Staré 
Roli v parku mezi ulicemi Svobodova, Druž-
stevní a Závodu Míru a je součástí trojsoší) 
uhádla jako první Soňa Nosková. Získává 
dárek od magistrátu města. Tajenku uhádlo 
52 čtenářů, na fotosoutěž došlo 17 správných 
odpovědí. (red)
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Křížovka/KontaktyKřížovka/Kontakty

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 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 lázeňství, 
cestovního ruchu 
a kultury
Mgr. Marian Odlevák

353 118 278, Moskevská 21

m.odlevak@mmkv.cz

Odbor majetku města
Ing. Jan Choulík

353 118 241, Moskevská 21

j.choulik@mmkv.cz

Odbor právní
JUDr. Ing. Dana Sárová,

LL. M. Ph.D.

353 118 227, Moskevská 21

d.sarova@mmkv.cz

Odbor školství a tělovýchovy
zastupuje Alena Žáčíková

353 118 121, Moskevská 21

a.zacikova@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 rozvoje a urbanismu,
úřad územního plánování
Ing. Ivana Doubová

353 118 510, U Spořitelny 2

i.doubova@mmkv.cz

Odbor zdravotnictví 
a sociálních věcí
Ing. Bc. František Pavlásek

353 118 554, U Spořitelny 2

f.pavlasek@mmkv.cz

Oddělení památkové péče
Antonín Haidlmaier

353 118 774, U Spořitelny 2

a.haidlmaier@mmkv.cz

Odbor kancelář tajemníka
PhDr. Filip Lepík

353 118 415, Moskevská 21

f.lepik@mmkv.cz

Stavební úřad
Iva Heliksová

353 118 516, U Spořitelny 2

i.heliksova@mmkv.cz

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města

Nejmladším karlovarským pramenem, navrtaným roku 2001, je…

Odpovědi zašlete do 14. října 2010 e-mailem na adresu: soutez.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, 
360 01, Moskevská 21, tiskové odd. a označte SOUTĚŽ KRL. Uveďte tel. číslo. Na vylosovaného čeká dárek od magistrátu města.

Venez i a
ristorante - pizzeria
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www.koupelnovetrendy.cz

Karlovy Vary

Richter + Frenzel
Stará Kysibelská 583
360 09 Karlovy Vary
Tel.: 724 818 954, E-mail: kv@r-f.cz

Nově otevřeno od 1.9.2010


