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UNESCO… naděje nebo 
hrozba pro Karlovy Vary?
Jak je známo, město Karlovy Vary usiluje od roku 2012 o to, aby bylo zapsá-
no do seznamu světového kulturního dědictví, který vytváří mezinárodní 
organizace UNESCO se sídlem v Paříži. V České republice bylo již do tako-
vého seznamu zapsáno 14 památek, nejznámější z nich jsou historická jádra 
Prahy, Kutné Hory a Českého Krumlova, ale patří mezi ně i ikona moderní 
architektury vila Tugenhadt v Brně, nebo náves v jihočeských Holašovicích.
V celém světě je v zápisu vedeno přes 
1200 památek či lokalit, přičemž mnoho 
dalších o  zapsání usiluje. Dostat se do 
zápisu je totiž zaručenou cestou, jak se stát 
ve světě známým a jak k sobě připoutat 
zájem veřejnosti. Řada exotických turis-
tů volí trasu své dovolené ve skupině po 
Evropských památkách Unesco. Je běžné, 
že čínští návštěvníci přiletí do Budapešti, 
přesunou se autokarem do Vídně, odtud 
přes Kutnou Horu do Prahy, dále jedou do 
Krumlova, Salzburgu a Hallstadtu a sedmý 
den tradá zpátky do Budapešti na letadlo. 
Sedm památek Unesco za pouhých sedm 

dní. Podobnými trasami, i když ne v tako-
vém tempu cestují individuální turisté. 
Na první pohled se tedy zdá, že zápis do 
seznamu je věcí výhodnou, neboť podpoří 
rozvoj turistického ruchu a tím zvýší příjmy 
jak města, tak jeho obyvatel. Není proto 
divu, že o zapsání nově usiluje i město 
Žatec s pivovarskou historií, nebo horní 
města z obou hranic Krušnohoří s tradicí 
středověké těžby rud.
Jak ale ukazuje příklad Karlštejna, který 
bez výsledku usiluje o zápis od roku 1990, 
dostat se na seznam není nijak snadné. 
Nejde pouze o to, zda se o památku ve 

smyslu světového kulturního dědictví 
jedná či nejedná, ale zda žadatel úspěš-
ně projde celým náročným nominač-
ním procesem, zda se jedná skutečně 
o památku mimořádnou a nemalou roli 
hrají i politické postoje ovlivňující rozho-
dování Unesca.
Z  veřejných zdrojů vyplývá, že město 
Karlovy Vary zatím vynaložilo na činnost 
související se zápisem z městského roz-
počtu 6,5 mil. Kč. Občané Karlových 
Varů by si proto zasloužili, aby byli o pří-
pravě města na vstup na seznam lépe 
informováni, než tomu bylo doposud. 

Celý proces se totiž vyvíjí velmi kompliko-
vaně a je plný problémů.

Co je zatím nesporné:
1) Původní plán „karlovarský plán“ na 
společnou nominaci „západočeského 
lázeňského trojúhelníku“, který se opí-
ral o unikátní existenci tří zcela odlišných 
lázeňským míst a způsobů léčby v Karlo-
varském kraji, se nepodařilo prosadit.

2) Karlovarský kraj se proto stal iniciá-
torem ustanovení „klubu“ velkých lázní 
Evropy, neboť měl zato, že by tato kolek-
tivní nominace mohla mít větší naději na 
úspěch. Jak se ale ukázalo, řada lázeň-
ských míst, která o vstup do tohoto klubu 
měla zájem, nesplňovala náročná kritéria 
a společné nominaci by tak spíše uškodila. 
Zformování konečné podoby exkluzivní 
společnosti Great Spas of Europe, jak se 
tento lobistický klub nazval, bylo složitým 
diplomatickým a nikoli bezbolestným pro-

Aktuálně



3č. 1 | Zdarma |

cesem. Nakonec v klubu zůstalo kromě tří 
západočeských lázní pouze osm měst.
 
3) Ani tato společná nominace tohoto elit-
ního klubu se ale neukázala jako nadějná.
Kritéria pro úspěšnou nominaci se totiž od 
roku 2012 zpřísnila a změnila; s ohledem 
na velké množství již provedených zápisů 
a  velkého množství nových zájemců je 
třeba počítat s tím, že se budou zapisovat 
pouze takové kategorie památek, které 
zatím nejsou v seznamu příliš zastoupeny. 
Z tohoto pohledu mají větší šanci na zápis 
hornické památky nežli lázeňské budovy
 
4) Lídr spolku Great Spas of Europe, tedy 
Karlovy Vary přišel proto s návrhem, aby 
předmětem nominace byla kromě center 
lázeňských měst především tzv. Lázeňsko 
rekreační krajina, která je obklopuje. To 
v případě Karlových Varů, které mají 10 
km2
takové krajiny či Mariánských lázní, které jí 
mají dokonce kilometrů 20, není problém.
Hůře na tom jsou ostatní západoevrop-
ské lázně, kolem kterých se z historických 

důvodů prostě taková krajina nedocho-
vala a splnit toto kritérium pro ně bude 
problém.

5) Skutečností je dále i to, že jednotliví 
členové elitního lázeňského klubu jsou na 
trhu vzájemnými tvrdými konkurenty a že 
dosažení jejich konsenzuálního stanoviska 
ve věci zápisu nebude snadné. Pro jedno 
lázeňské město mohou být restrikce nové 
výstavby vyplývající ze zápisu do Unesco 
likvidační, zatímco pro druhé lázně, které 
si nechají zapsat pouze minimální část své-
ho území, může být zápis podnětem jeho 
dalšího rozvoje.

6) Nesporné je dále i to, že s ohledem 
na to, že malé Česko má zapsáno již 14 
památek a například taková Indie s více 
než 1,2 miliardy obyvatel a  rozlohou 
3 287 590 km² jich má zapsáno pouze 36. 
Rovněž v Africe, Americe a na Dálném 
východě je počet zapsaných památek ve 
srovnání s Evropou marginální. Známé je 
i to, že v současném vedení Unesco mají 
silný vliv zástupci muslimských zemí, kteří 

samozřejmě preferují zápisy zcela jiných 
památek, nežli jsou západočeské lázně 
a symboly křesťanství v krajině.
Z výše uvedeného vyplývá, že není dopo-
sud dotvořen návrh toho, co by mělo být 
předloženo k zápisu a že k zápisu nezbývá 
pouze malý krok, jak to často z magistrátu 
slyšíme, ale ještě dlouhá cesta. I přes tuto 
nepříliš nadějnou vyhlídku na úspěšnost 
zápisu však české orgány pokračují v pří-
jímání legislativních opatření, která budou 
platit i v případě, že k zápisu vůbec nedo-
jde.
Takovým dalším kontroverzním krokem 
má být vyhlášení památkové rezervace 
v Karlových Varech, která by v jedné vari-
antě měla mít plošný rozsah přes přes 10 
km2, tedy více než má památková rezerva-
ce Praha a patřily by do ní i části Drahovic 
a Tuhnic. I přes to, že rozsah památkové 
rezervace nebyl ještě přesně vymezen 
a není známo znění vyhlášky, která pod-
mínky památkové ochrany v  rezervaci 
bude specifikovat, vydalo zastupitelstvo 
města s  vyhlášením rezervace souhlas, 
vystavilo tedy na svém území státní moci 

bianco směnku. K námitkám opozice, aby 
se nejprve posoudil možný dopad vyhlá-
šení památkové rezervace na obyvatele 
města, koalice vůbec nepřihlédla. Potvrdi-
la tak, že jí je osud vlastníků nemovitostí 
v budoucí památkové rezervaci lhostejný.
Již dnes má mnoho vlastníků nemovitos-
tí nepříjemnou osobní zkušenost, co to 
znamená vlastnit nemovitost v památko-
vé zóně. Ke každé stavební úpravě, byť by 
byla minimální, je nutný předchozí souhlas 
památkářů. V památkové rezervaci se tyto 
podmínky ještě zpřísní. Domnívá se snad 
někdo, že se v  podmínkách rezervace 
budou dodržovat lhůty pro vydání stano-
visek památkové péče, když se nedodržují 
ani dnes, když rezervace ještě není vyhlá-
šená?
Jak ukazuje praxe ze zahraničí i z Čech, 
dopady zápisu do seznamu Unesco se 
netýkají pouze zvýšení povinností a sníže-
ní práv vlastníků nemovitostí, ale týkají se 
velkého množství obyvatel města a i jeho 
samosprávy. O tom si povíme v příštím 
díle.

Autor: Ing.arch.Alexander Mikoláš

Zadlužená obec 
aneb Prameny 
(bez) naděje
Stará hornická obec Prameny ležící v jižní 
části Slavkovského lesa, přibližně 8 km od 
Mariánských Lázní, v horské kotlině obklo-
pené krásnými lesy. Dalo by se říci ideální 
místo pro klidný život. To by se však Prameny 
nesměly řadit k nejzadluženějším obcím České 
republiky, a to především kvůli nezdařilé-
mu projektu stáčírny minerálních vod.
V  současné době by však mohl být 
obdobný projekt pro obec spásou, 
i když ne všichni si to myslí. Někteří 
občané se obávají, že by se moh-
li dostat do jakési finanční pasti. Je 
ovšem nutno podotknout, že ve 
finanční krizi již obec dávno je a bez 
dohody s  věřitelem se s  ní nemůže 
sama dostat.
Oč jde a  proč nemá podnikatelský 
záměr zatím dostatečnou podporu?
Dluhy obce skoupila soukromá firma 
Real Aspekt s.r.o., která již tím, že 
odkoupila veškeré pohledávky snížila 
samotný dluh obce na polovinu.

Tato firma by ráda „oprášila“ starý 
projekt a chce začít podnikat v tom, co 
obec přivedlo do značných problémů. 
Ze soukromých zdrojů by ráda postavi-
la a uvedla do povozu stáčírnu minerál-
ních vod, která by byla umístěna mimo 
dotčenou obec a v Pramenech vybudo-
vala lázně s ozdravovnou. Záměr je jed-
noduchý a z pohledu investora logický. 
Obec však musí podniknout kroky, kte-
rými by pomohla celý projekt realizovat, 
a tím se zbavila svých dluhů.
Co tedy věřitel za svůj vstřícný krok po 
obci požaduje? Součinnost, která by 
umožnila položit a  tím zavést potrubí 

od vrtů až k plánované stáčírně, kterou 
chce firma realizovat v katastru obce 
Teplá. Dále pak zapracovat změny 
v územním plánu obce tak, aby mohlo 
následně dojít k výstavbě plánovaných 
lázní s ozdravovnou.
Část dlužné částky by tedy obec umořila 
převodem pozemků, které navíc nemů-
že nikterak využít, protože se nacházejí 
v záplavové zóně a splátkami. Tyto by 
navíc věřitel a investor nechal v režimu 
dlouhodobého splátkového kalendáře, 
a  to zcela bezúročně. Dále by uvolnil 
exekuční příkaz a obec by mohla začít 
hospodařit s čistým stolem. To napří-
klad znamená čerpat dotace, které kvůli 
svým dluhům nemůže již léta využívat 
a dále se rozvíjet.
Tuto variantu podpořil i  prezident 
republiky Miloš Zeman během své 
návštěvy Karlovarského kraje, kdy 
navštívil i obec Prameny, a při té příle-
žitosti jednal i se současnou starostkou 
Michalou Málkovou. Té přislíbil svou 

pomoc při případném vyjednávání 
s investorem, který je současně i věřite-
lem. To je určitě od pana prezidenta vel-
korysé gesto, navíc v době, kdy všichni 
vrcholní politici dávají od Pramenů ruce 
pryč.
V čem je tedy háček? Dne 22. 6. 2017 
podali kandidáti Svobodných Pramenů 
v Pramenech rezignaci na funkci zastupi-
tele. Tento ne zcela pochopitelný krok 
značně komplikuje celou situaci, proto-
že zastupitelstvo není v současné době 
usnášeníschopné. Tím si tedy kladu 
i otázku, proč někdo ve volbách usiluje 
o mandát, kterého se pak vzdá a obec 
pouze paralyzuje.
Prameny tak čekají po novém roce 
předčasné volby a ty budou pro zadlu-
ženou obec klíčové. V těchto volbách 
se občané nebudou pouze rozhodovat 
o tom, kdo jejich obec bude zpravovat 
jako řádný hospodář, ale především 
o budoucnosti Pramenů.

Autor: Aleš Chmelík
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Odvádí poslanci za Karlovarský 
kraj svou práci svědomitě?
S blížícími se volbami do poslanecké sněmovny se současní poslan-
ci snaží obhájit své mandáty a tak voličům skládají účty o tom, jak 
byli pilní. Poslanci prohlašují, jak vysoká byla jejich procentuelní 
účast při jednáních poslanecké sněmovny, kolik mnoho pozmě-
ňovacích návrhů předložili atd. Poslancům při těchto prohláše-
ních zřejmě uniká skutečnost, že toto je jejich zaměstnání, které 
si vybrali a o které při poslaneckých volbách tak bojovali.
Lépe je se ale zaměřit, jak poslanci obha-
jovali zájmy regionu, jehož voliči je do 
poslaneckých lavic usadili a který by měli 
hájit a prosazovat jeho zájmy. V Karlo-
varském kraji jako jedním z nejmenších je 
řada zájmů, které by poslanec měl pro svůj 
region podporovat. Jedná se především 
o mnohokrát zmiňovanou D6 do Prahy. 
Toto téma se zmiňuje napříč všemi politic-
kými stranami kandidujícími do poslanec-
ké sněmovny. Při diskuzích s občany zazní-
vá názor, proč nezahájit přípravy prostřed-
nictvím železniční tratě, která by napřímo 
spojila karlovarský region s hlavním měs-
tem. Obdobně jako tomu je při uvažova-
ných tratích, které by měly propojit různé 
regiony v celé České republice. Jak to tedy 
bylo s prosazováním zájmů našeho kar-
lovarského regionu současnými poslanci 
Markétou Wernerovou – ČSSD, Roma-
nem Procházkou – ANO, Zdeněk Sou-
kup - ANO, Jaroslavem Borkou – KSČM 
a Josefa Novotného - dříve ČSSD dnes 
nestraník, který již nekandiduje.
Dne 2. 3. 2017 proběhla ve všech médiích 
zpráva že „Poslanci napříč parlamentními 

stranami podpořili výstavbu vysokorych-
lostní železnice v Česku“. Poslanci z celé 
republiky se snažili hájit své regiony, aby 
zrovna ten jejich region byl zahrnut do 
tohoto projektu a vysokorychlostní želez-
nice by propojila jejich region s hlavním 
městem a navázala tak na celoevropskou 
železniční síť. Dnes je známo, že dálnice 
jsou přeplněné a  tak je potřeba využít 
pro možnost cestování i jinými prostřed-
ky a jako nejpragmatičtější způsob se jeví 
vysokorychlostní železnice. Rozhodnutí 
poslanců ocenilo i Centrum pro efektivní 
dopravu (Cedop). Ministr dopravy Dan 
Ťok po jednání v Poslanecké sněmovně 
řekl „Vnímám, že po rozvoji vysokorych-
lostních tratí je velká poptávka, budeme 
ale potřebovat, aby nás Sněmovna podpo-
řila, až přijdeme se zákony, které by měly 
zjednodušit jejich výstavbu a přípravu. Vel-
ký problém je, že si jako vláda nebo stát 
neumíme prosadit veřejný zájem, kterým 
vysokorychlostní tratě rozhodně jsou.“. 
A jak zastupovali naši poslanci za Karlo-
varský region k tomuto bodu? Markéta 
Wernerová ČSSD – nepřihlášena, Roman 

Procházka ANO  – omluven, Zdeněk 
Soukup ANO - omluven, Jaroslav Bor-
ka KSČM – omluven a  Josef  Novotný 
ČSSD/nestraník - nepřihlášen. Projekt 
vysokorychlostní železnice je prozatím 
tedy bez karlovarského regionu.
Dalším infrastrukturním projektem pro 
karlovarský region je dálnice D6, zahrnu-
ta jako jednou z prioritních staveb, která 
doznala značného zpomalení a to z důvo-
du jejího vyškrtnutí za doby vládnutí 
ministra dopravy Víta Bárty. Po nástupu 
ministra dopravy Daniela Ťoka se tato 
stavba dostala opět do popředí zájmu 
i na ministerské úrovni. Bohužel způso-
benými průtahy z doby ministra Bárty 
došlo k tomu, že nyní Evropská komise 
posudky na životní prostředí (EIA) k dál-
nicím vypracované podle starého zákona 
nechtěla uznat. Po dohodě s Evropskou 
komisí bylo potřeba poslaneckou sně-
movnou schválit mimo jiné novelu EIA. 
A  tak opět poslanci napříč politickým 
spektrem ve zrychleném čtení hlasovali 
o Novele zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, aby regiony mohli své 

dálnice vystavět bez dalších průtahů. 
A jak hlasování dopadlo? Markéta Wer-
nerová ČSSD – omluvena, asi ne všechny 
poslance tato problematika palčivá i pro 
karlovarský region zajímá. Novela záko-
na poslaneckou sněmovnou prošla a jak 
zmínil na svém twittrovém účtu premiér 
Bohuslav Sobotka ČSSD “oceňuji postoj 
opozice, návrh neblokovala a  upřed-
nostnila zájmy republiky.“ Premiér si 
jistě představoval, že poslanci z regionů 
budou mít zájem své dálniční stavby hájit, 
čemuž tak zjevně nebylo a naopak se 
musel spolehnout i na hlasy opozice.
Znamená to tedy, že poslanci do svých 
volebních slibů zakomponují veškeré 
problémy regionů, kde slibují jejich vyře-
šení a ve svém důsledku se poté o ně 
nezajímají, jak vyplývá z hlasování. Možná 
by měli voliči zvážit, zda v následujících 
volbách budou volit poslance, ze kterých 
již prvotní zájem bojovat za region vypr-
chal. Neznamená to opustit svou stranu, 
kterou volič preferuje, ale zakroužkovat 
politika, který bude plny elánu a energie 
podporovat svůj region.
Pro srovnání je možné použít příměru 
vedení Karlovarského kraje. Vedení Kar-
lovarského kraje bylo v dobách minulých 
koalic vnímáno jako zkostnatělý úřad, 
který si pluje jako parník, u něž jakýkoli 
posun znamenal dlouhodobý mnohaletý 
manévr. Dnes je zřejmé, že to lze dělat 
i  jiným způsobem. A  tak nové vedení 
kraje pod vedením hejtmanky Jany Vil-
dumetzové pracuje v tempu, které bylo 
doposud na tomto úřadu neslýchané. 
Hejtmanka zahájila jednání na vládní 
úrovni, která jsou zjevná a ve spolupráci 
s ministrem dopravy Danielem Ťokem 
a dálnice D6 je nejblíže ke své realizaci 
v celé historii této dálnice vůbec. Dále 
zaznívá od vedení kraje v postupných 
obrysech informace o možnosti zřízení 
nové vojenské střední školy a další vari-
anty pro rozvoj karlovarského letiště. 
Armáda ČR by totiž chtěla v budoucnu 
využívat pro svá letadla letiště v Karlo-
vých Varech, a to především k doplňo-
vání paliva.
Tímto jsme vlastně chtěli poukázat na 
to, že pod schopným vedením a lidmi, 
kteří mají zájem pracovat je možné hájit 
zájmy regionu ve všech směrech. Ne 
pouze lákat voliče na předvolební sliby 
a následně se „schovat „ do útrob vel-
kých institucí. Tam si následně naši námi 
volení zástupci v tom lepším případě pou-
ze odškrtnou docházku a za to pobírají 
nemalý peníz.

Autor: redakce
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Babí léto v Mariánských Lázních
Okurkovou letní sezónu, která všechny v Mariánských Lázních 
přivedla do poklidu, spíš by se dalo říci letargie, alespoň trochu 
rozpohybovalo zářijové zastupitelstvo. Kdo ale očekával souboj 
na ostří nože za práva občanů mezi koalicí a opozicí byl zklamán. 
Vše se opět neslo v předcházejícím tříletém standardu. Opozi-
ce až na vyjímky na zastupitelstvo nechodí a bezzubá koalice si 
otlačuje dásně na problémech města, které stejně nevyřeší.
Letiště ve Sklářích je na prodej. Koupit 
nebo nekoupit? Areál jde do dražby 
s vyvolávací cenou přes dvaadvacet mili-
onů korun. Rada města má teď připravit 
ekonomickou rozvahu, která napoví, zda 
by se měly Mariánské Lázně do dražby 
zapojit. V územním plánu se píše pouze 
o  letišti. Pokud by ale zastupitelé roz-
hodli o nákupu, tak se v budoucnu může 
z  letištní plochy stát významný deve-
loperský projekt, na kterém by město 
vydělalo miliony. O všem bude rozhodo-
vat mimořádné zastupitelstvo. Výsledek 
hlasování nebyl v době vydání naší redak-
ci znám.
Někteří zastupitelé a úředníci se podíva-
li do Číny. Uvidíme jaký budou mít obě 
cesty přínos pro cestovní ruch v regionu. 
V mezičase si další delegace odskočila 
na „výlet“ do Moskvy. Počkáme na to, 
jak k nám „dotlačí“ nové hosty. Třeba se 
nějaký novinář na ty cesty zeptá. V médi-
ích o tom, co se v Moskvě dělo informo-
vala zatím pouze hejtmanka.
Polovinu úředníků mariánskolázeňské 
radnice čeká stěhování. Důvodem je 
havarijní stav dřevěných konstrukcí čás-
ti objektu. Důsledek nedůsledné vlády 
předchozích zastupitelstev. Pirátský sta-
rosta chtěl o dalším osudu radnice nechat 
rozhodnout občany a vypsat referend-
um. Většina zastupitelů se ale shodla na 

tom, že moc demokracie škodí a že raději 
rozhodnou co s radnicí sami. No těšme 
se. V tomto období se tvoří nový územ-
ní plán a právě ten by mohl napomoci. 
Nemáme klasický střed města - takové 
to náměstí nebo náves, která je běžná 
ve většině měst a obcí. A s novou rad-
nicí bychom něco takového mohli třeba 
získat. Na druhou stranu budovu radnice 
je asi škoda prodávat. Je to architekto-
nický skvost, mohla by sloužit například 
k reprezentaci města a úředníci by pro 
nás mohli pracovat například někde 
kolem Chebské ulice. No uvidíme, jak se 
s tím zastupitelé popasují.
Milion a  šest set padesát tisíc jde do 
nových lamp veřejného osvětlení plus 
dalších šest set tisíc na úsek do Velké 
Hleďsebe. Paráda, je třeba si na pár věcí 
posvítit. Radnice si pořídí elektromobily, 
což je skvělá věc. Druhý místostarosta se 
nechal instalovat do dozorčí rady balne-
ologického institutu Karlovy Vary o.p.s. 
Bude zajímavé sledovat jeho aktivitu 
a hlavně jak to bude stíhat, když dnes má 
50% účast na radách města (cca 4. hodi-
ny týdně) za což inkasuje 20.000 měsíčně. 
O tom si recepční v hotelu může nechat 
zdát. Porcoval se supermalinkatý spor-
tovní balíček zbývajících peněz. Opět 
se například nezapomnělo na podporu 
golfu, který už neplatí městu prakticky 

žádný nájem a  sportovní komise mu 
ještě navrhuje dotace z peněz daňových 
poplatníků. A to třeba bohužel i na úkor 
mini basketu dívek. Ale rozdělit peníze je 
svatým právem komise sportu pod vede-
ním ostřílených „rozdělovačů“. Je jen tře-
ba připomenout dvě přísloví. Nic nebývá 
zadarmo a z cizího krev neteče.
Kdo očekával vyřešení kauzy zastupitelů 
Ing. Šnajdra (Sdružení ML 100) vs Ing. 
Knotek (ANO 2011), ve které jde o čest 
obou zastupitelů, byl také zklamán. Mož-
ná už oba pánové zapomněli na to, že se 

vzájemně obviňovali ze lží a vyzývali se 
k odstoupení za zastupitelstva.
Závěrem si zavzpomínejme na vyjádření 
našeho současného vedení města (při 
nástupu do funkcí), ve kterém tvrdili, 
že chtějí udělat radnici lidem srozumi-
telnější. (ZM vydává Obecně závaznou 
vyhlášku č. 3/2017, o veřejném pořádku 
v lázeňském městě ML s Přílohou č.1 - 
Vymezené území - varianta B.) Tak bacha 
ať ji neporušíte.
Asi nejspokojenější tak byl ve finále mož-
ná majitel hotelu, ve kterém se vypilo 
o 10 litrů kávy a asi tak o 30 minerálek 
více než obvykle.

P.S. - Zádub Závyšín
Na Zádubu si to bývalý starosta a mana-
žer z golfu rozdal se současnou starost-
kou - o hlasy voličů. Vše v mimořádných 
volbách dopadlo dle očekávání. Na body 
oproti předchozím volbám tentokrát 
vyhrál bývalý starosta. Současná starost-
ka následně nepodepsala zastupitelský 
slib a tak se v lednu nebo v únoru budou 
volby zase opakovat.

Autor: redakce

radnice M. Lázně

Mariánské Lázně v mobilu
Aplikace InCity je určena pro obyvatele a návštěvníky 
města a je ke stažení prostřednictvím virtuálních 
obchodů Google Play a App Store zcela zdarma.
Nemusíte si stahovat již více aplikací: na 
hlášení závad, když řešíte ztrátu dokladů, 
kvůli ubytování jako turista... stačí Vám 
jedna jediná, která obsáhne vše, co byste 
jako občan i jako turista mohli potřebovat.
Turistu zaujme atraktivita města, v jehož 
blízkosti se pohybuje a jež se mu před-
nostně v aplikaci nabízí. Nechá si zobrazit 
potřebné informace, doporučit parko-
viště, na které jej aplikace nanaviguje. Po 
cestě autem uvítá navedení na nejbližší 
toalety, do restaurace, nebo možnost 
vyhledat vyhovující ubytování. V přehledu 

akcí si pak vybere večerní událost, která se 
mu automaticky uloží do kalendáře.

Občan zase ocení přehledně strukturova-
ný úřad v pohodlí svého mobilu, možnost 
přímé provolby na konkrétního úředníka, 
seznam kulturních akcí ve městě i jeho 
okolí, aktuální informace o dopravních 
omezeních a možnostech parkování.
Vyzkoušejte moderního průvodce měs-
tem inCity, nechte se provést městem 
Mariánskými Lázněmi pohodlně.

Zdroj: marianskelazne.cz

radnice M. Lázně
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Když se dostanete do problémů 
se splácením svých úvěrů
Pokud se v důsledku nenadálé životní situace nebo jenom z podcenění rizik 
plynoucích ze zadlužování dostanete do problémů se splácením svých závaz-
ků, zachovejte chladnou hlavu a rozumně se zamyslete nad svými možnostmi. 
Jako prevenci byste si samozřejmě měli už od počátku uchovávat určitou 
finanční rezervu, určenou pro pokrytí nákladů právě v takových situa-
cích – ne každý však je vůbec schopen si takovou rezervu včas vybudovat.
I tak se ale ještě dá spousta věcí zachrá-
nit, stačí, když dodržíte několik jedno-
duchých pravidel a  doporučení jak se 
chovat v  takové situaci. Hlavní rada, 
v případě že se dostanete do problémů 
se splácením vašich závazků vůči věřite-
lům, zní: KOMUNIKUJTE!
Není pro vás nic horšího, než dělat mrt-
vého brouka, nebrat telefony, neotvírat 
dveře nezvaným návštěvám a podobně. 
Naprostá většina podobných problémů 
se dá poměrně elegantně vyřešit, bude 
však potřeba zejména Vaše aktivní účast 
a snaha.

Zkontaktujte své věřitele s před-
stihem
Ještě před tím, než u vás nastane platební 
neschopnost, a vy už tušíte že by mohla 
nastat, spojte se s institucí od které půj-
čené prostředky pocházejí a informujte 
je o své situaci. V dnešní době již všech-
ny banky i nebankovní instituce nabízejí 
možnost řešit podobné situace doho-
dou s klientem. Je však důležité začít je 

řešit ještě než vám začnou chodit první 
upomínky - to už může být pozdě. Ban-
ka i finanční společnost s vámi probere 
veškeré možnosti jak postupovat dále: 
může vám nabídnout odklad splátek 
(většinou jde odložit splátky jistiny, úroky 
musíte splácet dál), může vám sestavit 
nový splátkový kalendář, nebo třeba pro-
dloužit dobu splatnosti úvěru a tím snížit 
měsíční splátky.

Obraťte se na odborníky
Využijte některou z poraden pro obča-
ny. V ČR působí několik druhů takových 
poraden a kontakty na ně naleznete na 
internetu. Ať už je navštívíte osobně (což 
je vždy lepší) nebo jen zavoláte, vždy by 
vám měli zcela zdarma a hlavně absolut-
ně nezávisle poradit.
Jejich služeb můžete využít ve chvíli, kdy 
potřebujete uniknout z  dluhové pasti, 
upravit nevyhovující úvěry nebo když 
se jen potřebujete poradit před tím, než 
si vezmete úvěr nový… Dávejte si však 
dobrý pozor na to, jakou firmu osloví-

te. I v tomto segmentu služeb můžete 
narazit na nekalé praktiky. Důležité jsou 
především reference, které si předem 
vyžádejte.

Dělejte pro řešení všechno
Jakmile se dostanete do tak silných pro-
blémů se splácením svých finančních 

závazků, že budete muset podat návrh 
na oddlužení, připravte se na zásadní 
změnu vašeho stylu života. Pokud podá-
te soudu návrh na oddlužení, uvědomte 
si, že to bude za cenu ztráty téměř všeho 
majetku, kterým disponujete, a s tímto 
byste měli být smířeni. Je dost možné, že 
budete muset prodat svůj byt nebo dům 
a přestěhovat se do toho nejlevnějšího 
bydlení, jaké se vám podaří najít, budete 
se muset vzdát svého auta, samozřejmě 
počítače, televize, zkrátka všeho, na čem 
nejste existenčně závislí - a to, na čem exi-
stenčně závislí jste, bude nahrazeno tou 
nejlevnější alternativou.
Hlavní ale je udržet si chladnou hlavu, 
nepropadat panice a zbrklým rozhod-
nutím - i v případě, kdy se dostanete na 
samé dno, tak vězte, že nikdy ale není nic 
tak zlé, jak by se mohlo zdát, a pokud 
budete mít vůli své problémy řešit, brzy 
nastane doba obratu k lepšímu a váš život 
se začne opět vracet do normálu.

Autor: redakce | zdroj: jaknapenize.eu

Zaplaťte exekuci za prodávajícího, vyplatí se to
Ptáte se proč byste měli platit exekuci za někoho cizího? Vždyť přece Vy kupujete 
nemovitost a on dostane peníze, tak ať si je zaplatí sám! Ale… Chcete-li předejít 
velkým problémům, buďte aktivní a vše zajistěte Vy. Hned se dozvíte proč…
Prvním důvodem je zákaz nakládání 
s nemovitostí (a s majetkem obecně), 
který dlužníkovi ukládá Exekuční pří-
kaz. Ten kdo je postižen exekucí by 
podpisem kupní smlouvy a prodejem 
nemovitosti porušil zákon. Takový 
nákup nemovitosti je neplatný. Navíc 
by ani Katastrální úřad takovouto 
smlouvu nezapsal. Tudíž byste se 
vlastníky nestali i přesto, že jste třeba 
peníze už prodávajícímu předali. Co 
potom…?
Největší kámen úrazu jakékoliv inves-
tice do zadlužených nemovitostí je 
zcela legitimní. Je to strach investora 
(zájemce o koupi) dát peníze vlastní-
kovi na ruku předem. Co když dluhy 
nesplatí a pojede za ně na dovolenou? 
Co když pak nepodepíše smlouvy 

a  peníze nevrátí? Co když na něho 
“skočí” další exekuce? Vlastník nemo-
vitosti zase řeší: “Co když za mě zapla-
tí jen ty dluhy, já mu prodám nemovi-
tost a pak mi nezaplatí zbytek peněz?” 
Noviny jsou totiž plné podobných 
článků o praktikách různých podvod-
níků a to na obou stranách.
Nejrozumnější postup je tedy nej-
prve podepsat s  vlastníkem zadlu-
žené nemovitosti Smlouvu o smlou-
vě budoucí kupní (nebere se jako 
nakládání s nemovitostí). Pak doplatit 
a ukončit exekuce a teprve poté (ide-
álně následující den) podepsat kup-
ní smlouvy. A  právě kvůli bezpečné 
realizaci celé transakce, doporučuji 
osobně zaplatit a pohlídat si ukončení 
exekucí prodávajícího.

Doplacení exekuce neznamená 
její ukončení
Součástí příslušenství každé exekuce jsou 
kromě odměny exekutora také např. úro-
ky z vymáhané částky, náklady na právní 
zastoupení věřitele apod. V  okamžiku 
doplacení exekuce přichází na řadu Návrh 
na zastavení exekuce, ale ten musí nabýt 
právní moci. Tento proces probíhá tak, 
že exekutor čeká, zda se některá ze stran 
(dlužník, věřitel) proti návrhu neodvolá 
např. nezpochybní-li výši jeho odměny, 
výpočet úroku atd. Je-li vše v pořádku, po 
cca 14 dnech nabude Usnesení o zastave-
ní exekuce právní moci. V tento moment 
exekuce zaniká a Exekutor posílá informaci 
na Katastrální úřad.
Je tedy zřejmé, že podpis Kupní smlouvy 
je tak odložen o několik týdnů a zvyšuje se 

riziko, že si prodávající prodej rozmyslí nebo 
se objeví další dluhy.
Abyste se uvedeným rizikům vyhnuli, 
postupujte následovně. Doporučuji všech-
ny zjištěné dluhy tj. výši, číslo účtu věřitele 
a variabilní symbol platby uvést jeden po 
druhém do Smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní. Budou uvedeny jako jednotlivé “části 
kupní ceny”, které budou uhrazeny přímo 
kupujícím, tedy vámi. Co se týká exekuč-
ních dluhů doporučuji přímo s prodávají-
cím navštívit osobně Exekutorský úřad, na 
místě dluhy uhradit a prodávajícího nechat 
podepsat tzv. Vzdání se práva odvolání 
k nákladům na exekuci. Díky tomu větši-
nou ihned Exekutor exekuci zastaví a pošle 
příslušné dokumenty na Katastrální úřad.
Je-li exekucí více nebo se majitel nemá 
k tomu navštěvovat s Vámi exekutorské 
úřady, nechte si vystavit plnou moc a vše si 
zajistěte sami. Plná moc musí mít samozřej-
mě ověřený podpis zmocnitele.

Zdroj: ADOL.cz
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Nejvíc si polepší hejtmani 
Libereckého a Karlovarského 
kraje, a to o 19.600 Kč
Starostové a primátoři si od příštího roku polepší zhruba o 8,5 procenta. 
Podle velikosti obcí, měst a městských částí, které vedou, budou vydělá-
vat od 36.500 korun do téměř 95.000 korun. Hejtmani a pražský primátor 
budou dostávat průměrně o téměř 16 procent víc, přijdou si na 109.500 až 
120.500 korun. Kabinet úpravy schválil v rámci návrhu vypracovaného 
ministerstvem vnitra. Řekl novinářům premiér Bohuslav Sobotka.
Vnitro nařízení připravilo kvůli novele 
zákona o obcích, který začátkem roku 
schválili zákonodárci. Předpis sjedno-
cuje výpočet měsíčních odměn členů 
zastupitelstev nebo výpočet odchod-
ného. Odstraňuje také nerovnováhu 
v odměňování. Nyní mají starostové 
stejné peníze, ke kterým dostávají 
bonusy podle toho, jak velkou obec 
vedou. Vznikají tak velké rozdíly, kte-
ré u nejmenších a největších obcí činí 
až desetitisíce korun měsíčně.
Sobotka dále uvedl, že vnitro kon-
zultovalo materiál i se Svazem měst 
a obcí. Státního rozpočtu se nedo-
tkne, dodal. „Finanční prostředky 
jsou generovány v  rámci rozpočtu 
měst a obcí. Věc je v pravomoci obce 

a obec nese náklady, stejně jako kraje 
u jejich představitelů,“ řekl premiér.
Nařízení stanovuje jako základ měsíční 
odměnu pro starosty obcí, v nichž žije 
do 300 oby-
vatel. Určuje 
ho jako 1,3 
n á s o b e k 
p r ů m ě r n é 
měsíční mzdy 
v  nepodnika-
telské sféře 
za rok 2016, 
tedy 28.076 
Kč. U starosty 
tak bude plat 
činit 36.499 Kč. Odměny by průměrně 
měly podle vnitra vzrůst o bezmála pět 

tisíc, nejvýrazněji u primátorů členěných 
statutárních měst do 200.000 obyvatel.
Pohorší si naopak například brněnský 
primátor. Vnitro upozorňuje, že pro 

b r n ě n s k é , 
o s t r a v s k é 
a  plzeňské 
zas tup i te l e 
vznikla v sou-
časných tabul-
kách zvláštní 
k a t e g o r i e 
v  době, kdy 
města zajiš-
ťovala působ-
nost okres-

ních úřadů pro okresy na svém území. 
„Od ledna 2003, po zrušení okresních 

úřadů, však mají stejnou působnost jako 
ostatní obce s rozšířenou působností. 
Jejich výjimečnost opadla, ale výrazně 
vyšší odměny členům zastupitelstev 
Brna, Ostravy a Plzně byly zatím pone-
chány,“ uvádí vnitro. Například členové 
rady v Brně nyní vydělávají o 46 procent 
víc než jejich kolegové v  Olomouci, 
Liberci či v Ústí nad Labem, uvádí vnitro.
Na základě koeficientů odměny postup-
ně stoupají v závislosti na počtu obyvatel 
obcí, měst a krajů. Pražská primátorka 
bude v roce 2018 vydělávat 120.447 Kč, 
tedy o 14.505 Kč víc než letos. Hejtma-
ni budou brát minimálně 109.497 Kč, 
polepší si průměrně zhruba o 15.800 
korun. Nejvíc se zlepšení projeví u hejt-
manů Libereckého a  Karlovarského 
kraje, u kterých průměrně nárůst činí 
19.600 Kč.
Místostarostové a náměstci primátorů 
a hejtmanů budou vydělávat zhruba 88 
procent odměny svých šéfů. U členů rad 
jde zhruba o 80 procent. Částky postup-
ně klesají až po členy zastupitelstev bez 
dalších funkcí, kteří by měli vydělávat tři 
procenta měsíční odměny starosty či 
primátora, v případě krajů pět procent 
odměny hejtmana.
Ministerstvo vnitra v materiálu uvádí, 
že více než třetina obcí v Česku spadá 
do kategorie s méně než 300 obyvateli, 
přes 77 procent obcí pak nemá víc než 
1000 obyvatel. Zastupitelů v  obcích, 
městech, jejich částech a krajích je zhru-
ba 63.000.

Zdroj: ČTK

Daň z nabytých nemovitostí 
se bude vypočítávat bez DPH
Finanční správa oznámila, že začne respektovat výroky Nejvyššího správního 
soudu a změní výpočet odvodu daně z nabitých nemovitostí. Soud již podruhé 
rozhodl, že v situaci, kdy je poplatníkem převodce, tedy prodejce nemovitos-
ti, není možné do základu daně z nabytí nemovitých věcí zahrnout DPH.

Podle rozsudku je smyslem daně z pře-
vodu nemovitostí zdanění finančního 
výnosu získaného prodejem nemo-
vitosti. Jedná o majetkovou daň a  je 
důležitá právě hodnota převáděného 
nemovitého majetku. Prodejce danil 
nejen svůj zisk z nemovitosti, ale i DPH, 
zisk státu, který se nestal součástí jeho 
majetku. Finanční správa původně 
odmítla tento výklad uplatnit obecně, 
nyní však bude přizpůsobovat svoji 
správní praxi, a tedy vracet přeplatky 
na daních, které dosavadním výkladem 
plátcům daně vznikly.
„Finanční správa bude v případech, kdy 
je poplatníkem daně z nabytí nemovi-
tých věcí převodce a cena sjednaná byla 
uhrazena včetně DPH, ve své správní 

praxi respektovat rozsudky Nejvyššího 
správního soudu. Při stanovení ceny 
sjednané pro účely stanovení základu 
daně tak bude nově vycházet z před-
pokladu, že její součástí není DPH,“ 
uvedla Gabriela Štěpanyová, zástupce 
ředitele Odboru komunikace Finanční 
správy.
„Nově tak budeme při stanovení ceny 
sjednané pro účely stanovení základu 
daně akceptovat cenu sjednanou bez 
DPH pro případy, kdy v  období od 
1. 1. 2014 do 31. 10. 2016 byl poplat-
níkem daně z nabytí nemovitých věcí 
převodce,“ objasnil Jiří Fojtík, ředitel 
Sekce metodiky a výkonu daní Finanční 
správy. V uvedeném období platilo, že 
poplatníkem daně z nabytí nemovitých 

věcí byl prodávající, pokud 
se obě strany nedohodly jinak. Právní 
úprava umožňovala oběma stranám 
se dohodnout, že daň zaplatí kupující.
Týká se novinka právě vašeho pro-
deje nemovitosti? „Uvedený postup 
tak bude Finanční správa aplikovat 
pouze na případy, kdy nebylo dosud 
ukončeno daňové řízení, tj. neby-
la správcem daně dosud vyměřena 
daň, případně probíhá odvolací říze-
ní. V již ukončených řízeních mohou 
poplatníci podat dodatečné daňové 
přiznání, a to nejpozději tři roky ode 
dne, v němž uplynula lhůta pro podá-
ní daňového přiznání (pokud nebyla 
prodloužena),“ potvrzuje mluvčí 
finanční správy Štěpanyová.

„V uvedených případech se Nejvyšší 
správní soud nezabýval situacemi, kdy 
poplatníkem daně je nabyvatel, což 
by sice bylo nad rámec projednáva-
né věci, ale ve vztahu ke správní pra-
xi Finanční správy je posouzení této 
otázky zcela nezbytné,“ dodal Fojtík. 
Nejvyšší správní soud se ve svém roz-
sudku zabýval pouze sporem, v němž 
byl poplatníkem prodejce, a proto se 
změna praxe finančních úřadů vztahuje 
právě jen na převodce. Rozsudek by se 
mohl vztahovat i na případy, kdy daň 
platil kupující (nabyvatel), ovšem tato 
situace dosud není vyřešena a pravdě-
podobně by musela nejprve také skon-
čit u soudu.

Zdroj: realitycechy.cz

ilustrační foto



JUDr. Eduard Knoll (2.část)
K  povinnostem starosty patřilo i  vítání 
významných lázeňských hostů, především 
členů rakouského císařského domu. Mezi 
takové návštěvy patřili arcivévoda Albrecht 
(1883), holandský král Wilhelm III. (1884 
a 1885), arcivévoda Jindřich (1885), korun-
ní princezna Štěpánka (1887) a arcivévoda 
Karel Ludvík (1889).Jak takové oficiální při-
jetí vypadalo? Zde je jeden příklad. 21. čer-
vence 1887 přijela korunní princezna Ště-
pánka z Františkových Lázní do Karlových 
Varů ke krátkémupobytu. Město bylo 
slavnostně vyzdobeno a k přijetí vzásné 
návštěvy byly připraveny všechnyspolky 
z Karlových Varů a okolí. Školní děti tvořily 
špalír. Kolem deváté hodiny přijel dvorní 
vlak na Buštěhradské nádraží (dnes Horní 
nádraží). Princezna byla uvítána arcivévo-
dou Jindřichem, okresním hejtmanem hra-
bětem Karlem Coudenhovem a starostou 
dr. Eduardem Knollem. Byla jimi doprová-
zena do Vřídelní kolonády. Po prohlídce 
pamětihodností a chrámu Maří Magdaleny 
byl v Poštovním dvoře uspořádán diner. 
Následovala návštěva nového pramene 
v Dorotheiných nivách, který na počest 
princezny obdržel název „Pramen korunní 
princezny Štěpánky“. Po obědě podnikla-
princezna výlet do Kysiblu (Kyselka), večer 
navštívila Městské divadlo. Po představení 
odcestovala zpět do Františkových lázní.
Eduard Knoll, vedle funkce karlovarské-
ho starosty, byl členem Spolku pro dějiny 
Němců v Čechách, aktivním členem okres-
ního zastupitelstva a okresní školní rady, 
předsedou vedení karlovarské spořitelny, 
spoluzakladatelem Goethova pomníku, 
velitelem a čestným členem dobrovolného 
hasičského sboru, předsedou okresního 
hasičského svazu, čestným hejtmanem 
karlovarského c.k. Privilegovaného stře-
leckého sboru, stejně jako čestným členem 
mnoha dalších spolků. Jeho zásluhy ocenilo 
městské zastupitelstvo několikrát tím, že 
mu navýšilo příjem o 2.000 guldenů, že mu 
propůjčilo 31. ledna 1887 čestné občanství, 
jako uznání jeho desetileté prospěšné čin-
nosti pro dobro města, a především tím, 
že ho pětkrát za sebou zvolilo starostou. 
Ta poslední volba proběhla 2. února 1889 
a Knoll obdržel 34 ze 35 hlasů. Volby se 
zúčastnil okresní hejtman Karel Couden-
hove, který ve svém proslovu mimo jiné 
řekl: „Není pochybnosti, že je to ta nej-
lepší volba, jakou Karlovarští mohli udělat. 
Eduard Knoll je ten nejschopnější starosta, 
spravedlivý, pilný, rozumný, mající dosti 

znalostí k vykonávání úřadu. Díky autoritě, 
kterou ve městě požívá, je schopen mezi 
často tak protikladnými zájmy stran poža-
dovat pro město to nejlepší. Velmi si vážím 
Knolla a mám ho tak velmi rád.“
12. listopadu 1890 se konalo řádné zasedání 
městského zastupitelstva. Bylo posledním, 
kterého se Eduard Knoll zúčastnil a které 
jako starosta řídil. O dvanáct dní později, 
24. listopadu se přehnala přes Karlovy Vary 
po třídenních lijácích velká přívalová vlna. 
Poklidná říčka Teplá se změnila v běsnící 
živel. Jejím korytem se valilo 300 m3 vody 
za vteřinu. Byla to jedna z nejničivějších 
povodní za celou historii města. Starosta 
Knoll, jako čestný náčelník hasičů, osobně 
řídil práce od Trojičného sloupu na Tržišti, 
kde hasiči a záchranný sbor sbírali plavící se 
dříví, které ohrožovalo domy. Když obdr-
žel hlášení, že na Staré louce, jsou v nebez-
pečí lidé, odebral se rychle přes Zámecký 
vrch a ulicí Pod Jelením skokem do domu 
„U dvou čápů“. Zadním vchodem se dostal 
na balkon a byl svědkem, jak většina vodou 
překvapených majitelů obchodů se zachra-
ňuje na střechách a volá o pomoc. Ohrože-
ným byly házeny provazy a tak se je poda-

řilo zachránit. Jednomu občanovi se provaz 
vysmekl a on spadl do divoké vody. Tehdy 
s výkřikem „Ještě toto!“ se starosta skácel 
k zemi raněn srdeční mrtvicí. Obrovské 
fyzické i psychické vypětí při záchranných 
pracích, kdy šlo o majetek a životy spoluo-
bčanů, si vyžádalo daň nejvyšší. Topícího se 
muže zachránili, ale starosta byl ironií osudu 
jedinou obětí povodně. Kolem jedenácté 
hodiny dopoledne dosáhla voda nejvyš-
šího stavu – 4,83 metrů nad normálem. 
Byly zatopeny domy až do výšky prvních 
pater. Vysoce položený Františkův most 
u Celního úřadu (u Thermalu) byl jedinou 
možností dopravního spojení mezi oběma 
břehy Teplé. Povodeň těžce poškodila 14 

mostů, 240 domů a kolem 400 obchodů. 
Bylo zničeno plynové osvětlení města. 
Hasiči, záchranný sbor a policie vyprostili 
z  ohrožených domů 69 osob. Celkové 
škody, které město utrpělo, byly odhado-
vány na jeden a půl miliónu guldenů. Téhož 
dne večer se uskutečnilo mimořádné jed-
nání městského zastupitelstva, které řídil 
zástupce starosty Karel Zörkendorfer. Pří-
tomni byli zástupci okresního hejtamnství 
a vedoucí městských úřadů. Na tomto jed-
nání věnoval předsedající čestnou posmrt-
nou vzpomínku zemřelému starostovi. Byla 
také přijata opatření k co nejrychlejšímu 
odstranění všech škod.
Ve středu 26.  listopadu vyšly noviny 
„Westböhmische Zeitung und Karlsba-
der Anzeiger“ ve smuteční úpravě. První 
strana přinesla v černém rámečku zprávu 
o úmrtí starosty Eduarda Knolla. Násle-
dující den dopoledne se konal pohřeb, 
kterého se zúčastnilo obrovské množství 
lidí. I to byl důkaz velké obliby zemřelého. 
Kvůli poškozeným mostům nebylo možné 
vést pohřební průvod z domu na Staré lou-
ce. Tělesné ostatky byly proto vystaveny 
již od časného rána před hlavním oltářem 

v Chrámu Maří Magdaleny. Proudy obyva-
telstva, plačících a vzpomínajících, postupo-
valy kolem katafalku, u něhož drželi čestnou 
stráž představitelé střeleckého a hasičské-
ho sboru. Všude bylo plno věnců. Z Prahy 
přijel bývalý c.k. Okresní hejtman hrabě 
Coudenhove, který položil na rakev věnec 
v zastoupení místodržitele Františka hrabě-
te Thuna. Z kůru zazněla Mendelssohnova 
píseň v provedení lázeňského orchestru. 
Obřad celebroval děkan Würl za účasti 
pozůstalých a  mnoha oficiálních hostů. 
Poté byla rakev nesena členy městského 
zastupitelstva a postavena na hlavní portál. 
Zde dojemně hovořil poslanec Říšské rady 
dr. Viktor Rus. Před kostelem a v přilehlých 

ulicích stáli členové uniformovaných spol-
ků, členové ostatních spolků a korporací 
a mnoho tisíc dalších účastníků obřadu. 
Smuteční průvod se vydal ke katolickému 
hřbitovu v Drahovicích. Vpředu nesli členo-
vé dobrovolného hasičského sboru věnce 
a květinové dary, za nimi kráčeli duchovní 
evangelického presbyteria, následoval 
pohřební vůz pokrytý věnci. Za vozem 
kráčeli pozůstalí, zástupci úřadů, členové 
městského zastupitelstva, židovská obec 
s rabínem a funkcionáři v ornátech, všech-
ny ostatní spolky a deputace různých kor-
porací. Mezi hosty se nalézali starostové 
z Mostu, Chomutova, Mariánských Lázní, 
stejně jako deputace ze sousedních obcí. 
Nad hrobem děkan Würl ještě jednou 
ostatkům požehnal, Karlovarský pěvecký 
spolek s Pěveckým svazem zapěli, střelecký 
sbor uctil památku svého čestného člena 
salvou.
Jménem všech přítomných se s bývalým 
starostou rozloučil jeho přítel, dřívější první 
radní, poslanec Zemského sněmu dr. Julius 
Hofmann. Při jeo slovech si každý z přítom-
ných uvědomil, co Karlovy Vary v tomto 
muži ztrácejí. Odešel nositel mnoha domá-
cích i  zahraničních řádů a vyznamenání. 
Odešla osobnost, která svým životem 
a prací naplnila krédo ze vstupní řeči při 
prvním zvolení starostou města. Knoll 
tehdy mimo jiné řekl: „Budu stále věrným 
vykonavatelem závěrů městského zastupi-
telstva a jako první úředník a první služebník 
města budu mít můj dům vždy a každému 
otevřen.“
O rok později, 10. prosince 1891, rozhod-
lo městské zastupitelstvo zřídit Eduardu 
Knollovi na náklady města čestný hrob na 
hřbitově v Drahovicích. Provedení objed-
nalo u karlovarského architekta Alfreda 
Bayera ve Vídni. Dne 25. října 1892 byly 
ostatky starosty Knolla uloženy do nové 
hrobky. 2. března 1897 byla dřívější Malo-
versailleská ulice přejmenována na Eduard-
-Knoll-Strasse (dnešní třída Krále Jiřího). 
Hrobka v  Drahovicích byla péčí města 
v letech 1998-99 zrestaurována. Na domě 
na Staré louce, kde Knoll bydlel, byla umís-
těna pamětní deska. Město Karlovy Vary 
tak opětovně vyjádřilo svůj vděk muži, za 
jehož starostování Karlovy Vary vyšly rych-
lými kroky na cestu od malého provinčního 
městečka k světově známým a na tuto roli 
plně připraveným lázním.

Autor: PhDr. Zdeněk Musil

Stáli v čele města.
Vážení čtenáři, před měsícem jsme pro vás v našich novinách přinesli ohlédnutí do 19. století. Přiblížili jsme vám osobnost starosty 
JUDr. Eduarda Knolla, pravděpodobně nejznámějšího a nejvýznamnějšího prvního muže lázeňského města z dávnější minu-
losti. S ohledem na kapacitu novin, bylo možné zveřejnit pouze část příspěvku. Dnes vám tedy předkládáme jeho dokončení.
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5 bylin na stres a úzkost
Úzkost a deprese jdou ruku v ruce s dnešní uspěchanou dobou. Tato onemocnění jsou 
vyvolána vysokými psychickými nároky na člověka a podzimní období vzniku úzkosti 
a stresu jen „nahrává“. Prochází-li člověk náročným obdobím ve svém životě, může 
se pokusit zbavit stresu a úzkosti pomocí bylinek, které napomáhají ke zklidnění.
1. Kořen lékořice

Kořen lékořice má dlouhou historii 
v  lékařském použití. Jako bylinný lék 
pomáhá lidem mnoha různými způso-
by. Jednou z cenných vlastností kořene 
lékořice je její schopnost pomoci tělu 
zvládnout stresové situace. Kořen léko-
řice poskytuje přirozený hormon, alter-
nativu ke kortizonu, což může být velmi 
užitečné při zvládání úzkostných situací.
 

2. Mučenka

Mučenka se používá k  léčbě úzkosti, 
nespavosti, deprese a nervozity. Účin-
né látky obsažené v  mučence zvyšují 
hladiny gama-aminomáselné kyseliny 
(GABA) v mozku, která hraje velkou roli 
ve fungování CNS. Popíjení čaje z této 
byliny indukuje relaxaci. Můžete zkusit 
jeden šálek 3 x denně nebo 45 kapek 
tekutého extraktu denně.

3. Heřmánek

Studie prokázaly, že některé sloučeniny v heř-
mánku (Matricaria recutita) působí na mozek 
podobným způsobem na úzkost snižující léky, 
jako je Valium a Xanax. Heřmánkový čaj může 
pomoci vypořádat se s nervozitou, bolestmi 
hlavy, stejně jako s nedostatkem chuti k jídlu. 
Pití heřmánkového čaje také pomáhá udržet 
játra a plíce zdravé. Ovšem trpíte-li alergiemi, 
používejte heřmánek velmi opatrně!

4. Kava - kava (Pepřovník opojný)

Je vynikající pro svalovou relaxaci a také 
dobře funguje při léčbě úzkosti a deprese. 
Má relaxační a rozveselující účinky. Takže, 
pokud vás přepadly stres a úzkost, zkuste 
použít tuto bylinu. Kava-Kava se nedopo-
ručuje pro lidi s onemocněním jater, těhot-
ným a kojícím ženám a dětem do 18 let.

5. L-theanin
Jedná se o aminokyselinu, která dokáže 
navodit stav hluboké relaxace bez pocitu 
ospalosti. Jediná rostlina, která produkuje 
L-theanin, je zelený čaj. L-theanin stimulu-
je alfa vlny, které jsou typické pro mozek 
v nečinném stavu. Jsou spojené s relaxací 
a zároveň udržují člověka v bdělém stavu. 
Pomáhá uvolnění mysli.

Zdroj: bioaz

Jak být fit podle ájurvédy
Péče o zdraví je velmi individuální záležitost. Co bude dělat dobře vašemu partnerovi, může 
váš zdravotní stav naopak zhoršit. V první řadě je tedy důležité opravdu poznat sám sebe. 
Není to žádná převratná novinka, dobře to věděli už staří Indové před několika tisíci let.

Podobná moudra najdeme v  ájurvédě, 
tradičním indickém lékařství, které je 
i dnes velmi populární po celém světě. Jde 
o celostní systém, usilující o život v souladu 
s osobní konstitucí člověka i okolním pro-
středím. Základem je najít harmonii mezi 
tzv. 3 dóšami – energiemi, které prostupují 
celou přírodu i každou buňku našeho těla. 
Každý z nás je individuální směsice těch-
to tří dóš, jedna z nich (někdy i dvě) ale 
obvykle převládá. Naším úkolem je zjistit 
která.

Váta
Lidé s  převahou váty bývají štíhlí, se 
suchou a hrubou kůží. Vedou velmi aktiv-
ní a kreativní život, nesnáší rutinu. Rychle 
se pohybují, rychle mluví a celkem rychle 
se u nich také můžou střídat nálady. Mají 
lehký spánek a velmi dobrý metabolismus, 
díky němuž hned tak nepřiberou. Často 
jsou to lidé zimomřiví, mívají studené ruce 
a nohy. Hůře se soustředí, nedotahují věci 
do konce. Obvyklým znakem jsou také 
jemné, lámavé vlasy a nehty.
Vátu může vyvést z rovnováhy studené 
a větrné počasí, ale také přepracování, 
stres, diety, nepravidelný režim nebo pří-
liš mnoho suchých, studených potravin. 
Nevyrovnaná váta je přecitlivělá, nervózní 
a úzkostlivá. Dalšími příznaky můžou být 
křeče, kolísavý tlak, hubnutí či nepravidel-
ná menstruace. Co pomůže? Pravidelný 

denní režim, dostatek odpočinku a tep-
lo – teplý vzduch, hodně teplých tekutin 
a teplé koupele. Zaměřte se také na olej, 
a to zvenku (masáže) i vnitřně. A v nepo-
slední řadě také na potraviny, které zahří-
vají: obiloviny, semínka, ořechy, dušenou 
zeleninu a ostřejší koření.

Pitta
Pitta se vyznačuje souměrnou atletickou 
postavou se silnými svaly. Je nejteplejší ze 
všech tří dóš, což se projevuje ohnivou 
povahou, cílevědomostí a nezřídka také 
prchlivostí. Vlasy bývají světlé se sklony 
k  vypadávání a  předčasnému šedivění, 
kůže plná pih a mateřských znamének. 
Tito lidé mají dobré trávení, případné 
výkyvy ve své hmotnosti snadno vyrovnají. 
Špatně snáší horko a často se potí. Bývají 
to vášniví řečníci, milují výzvy a náročné 
úkoly.
O rovnováhu může pittu připravit hor-
ké počasí, přísné nároky na svou osobu, 
velké množství stimulantů a  potravin, 
které zahřívají. Objevují se návaly vzteku, 
netrpělivost a skepticismus. Ze zdravot-
ních problémů se můžou přidat horečky 
a problémy s  trávením. Průjem, pálení 
žáhy a překyselení organismu. V takových 
případech je pittu třeba zchladit. Potřebuje 
nejen nižší teplotu v okolí, ale také chlad-
nou hlavu. V první řadě musí najít způso-
by, jak uvolňovat stres. A upravit jídelníček: 

zaměřit se na potraviny, které ochlazují 
(syrová zelenina, saláty), a  vyhnout se 
všemu kyselému a ostrému (chilli, křen, 
česnek apod.).

Kapha
Silná postava, těžké kosti, pomalé tráve-
ní a snadné přibírání na váze. Taková je 
charakteristika kaphy. A také lesklé husté 
vlasy, měkká pokožka a velké oči. Lidé 
s dominantní kaphou bývají klidní, uvolně-
ní, dobrosrdeční a s dobrou pamětí, záro-

veň jim ale chybí vnitřní motivace a těžko 
se rozhodují. Nikam nespěchají, typické 
jsou pro ně pomalé pohyby a odpor ke 
změnám.
Pokud u vás převažuje kapha, budete se 
zřejmě cítit hůře ve vlhkém, sychravém 
počasí, jaké převládá na podzim a na začát-
ku jara. Dobře vám nebudou dělat ani 
těžká jídla. Nevyrovnaná kapha má sklo-
ny k obezitě, bývá unavená, líná a ztrácí 
sexuální apetit. Může vás také trápit zácpa 
a zadržování vody. Rovnováhu vám pomů-
že opět nastolit dostatek pohybu, ale také 
suchý vzduch, světlo a teplo. Měli byste 
vynechat smažená jídla a těžké omáčky. 
Dobrá volba je naopak zelenina vařená 
v páře nebo ve vodě a kyselejší ovoce, 
klidně i sušené. Potřebnou stimulaci vám 
dodá pálivé koření.

Zdroj: redakce

Vzduch

Země

Voda

Oheň

Éter
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Dovolte abychom Vám představili projekt řadových domů 

MAGNOLIA. Projekt je výjimečný především kombinací 

klidného příměstského bydlení v bez prostřední blízkosti přírody 

s dobrou dostupností do centra města nebo nákupních zón.

KARLOVY VARY – TAŠOVICE

Telefon: +420 777 334 566
E-mail: sales@rd-magnolia.cz

www.rd-magnolia.cz

inzerce
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BLOG OBČANA
Chcete mít zde příspěvek?
Zajímají nás Vaše názory, příspěvky na aktuální témata v Karlovarském kraji

Za obsah příspěvku odpovídá jeho autor. Redakce příspěvky neupravuje ani
po stránce gramatické nebo stylizační. Příspěvky nemusejí vyjadřovat
názory redakce.

Své náměty pište na email: karlovarky@gmail.com

Dům v ulici
na Nebozízku
Je nemyslitelné, že by někdo povolil 
výstavbu domu na bývalých garážích, 
ale na magistrátu města v  Karlových 
Varech je možné opravdu všechno. 
Když už není v centru města žádné mís-
to k zastavění, tak si vychytralci něja-

ké vymyslí. Jedná se o místo v lázeňské 
části centra města v ulici na Nebozízku 
s výhledem do údolí Grandhotelu Pupp. 
Dříve zde stály garáže a kolem nich byla 
úzká strmá stezka, kterou bylo mož-
né projít do blízkých lázeňských lesů. 
Některé garáže zde stojí nadále, ale 
ostatní nepochopitelně posloužily jako 
stavební parcely pro výstavbu byto-
vého domu. Stavbě domu nezabránili 
ani vzrostlé stromy, ty už bohužel na 
pozemku nenajdete a  stezka je také 
pryč. Nejenže magistrát města nezasáhl, 
ale naopak ještě prodali pozemek kolem 
garáže se stezkou, aby stavba mohla být 
rozšířena. Zájmy na výstavbě domu 
byly nejspíše vyšší, než původní stezka 
a přístup obyvatel do lázeňských lesů. 
Vychytralci tedy nyní přišli na nový způ-
sob stavění domů na garážích, kterých 
je v centru města ještě dostatek. Buď-
te obezřetní a sledujte, co se ve vašem 
okolí děje. Může se vám stát, že jednoho 
dne původní stezka, kterou jste chodili 
do parku nebo lesa je zastavěná, proto-
že ji magistrát města prodal a stojí na ní 
bytový dům.
Lepší dny přeje Petra Pokorná

Oslava
Mezinárodního dne 
seniorů
Dne 1. října 2017 proběhla pro seniory 
z Karlovarského kraje oslava Meziná-
rodního dne seniorů. Akce proběhla 
pod záštitou hejtmanky Karlovarské-
ho kraje Jany Vildumetzové a bohatý 
program nabídl i vystoupení Vladimíra 
Hrona. S  prázdnýma rukama ovšem 
na celou akci dorazil mariánskolázeň-
ský místostarosta PhDr. Luděk Nosek 
(Volby 94-2014), oceněným seniorkám 
a seniorům ani květinu. Je možné, že 
po cestě nebylo žádné květinářství… 
Paradoxní na celé situaci je to, že pan 
místostarosta je sám v  seniorském 
věku, a právě proto by měl umět doce-
nit dosah akce pro seniory v  celém 
kraji. Někteří účastníci se tak nechali 
slyšet, že to byla nadmíru trapná situa-
ce, kterou se PhDr. Nosek snažil baga-
telizovat mávnutím ruky s dovětkem: 
my je potom z radnice nějak oceníme. 
Ale je možné, že už pan místostarosta 
v budoucnu nehodlá kandidovat, a tak 
mu to nestálo ani za to.

pan Benda, Mariánské lázně

2x uzavírka
lepší dopravě v
K. Varech 
neprospěla
Je to již nějaký měsíc, kdy se Karlovy 
Vary potýkají s ranními a odpoledními 
zácpami na silnicích. Občan už neví, 
jakou cestou se vydat, aby se kolonám 
vyhnul. Na vině jsou rekonstrukce 
mostu v ulici Kpt. Jaroše ve Dvorech 
a  současně železničního podjezdu 
Čankovská. Je mi jasné, že jsou potře-
ba opravit. Nebylo by na místě ze stra-
ny Magistrátu trochu přemýšlet a při 
vydání souhlasu se záborem městských 
komunikací pro opravy naplánovat, 
aby plynulost dopravy byla co nejmé-
ně narušena. Zjevně toto z náměstků 

nebo úředníků nikoho nezajímá, aby 
například práce nebyly vedeny součas-
ně, ale třeba na sebe navazovaly? Při 
pohledu na systém záplatování komu-
nikací v tomto městě je zřejmé, že to 
lepší nebude.

Ladislav Veselý, Karlovy Vary

Nová Corporate 
Identiti Doprav-
ního podni-
ku K. Vary?
Vážená redakce Karlovarek. Dovolte 
abych zaslal můj příspěvek do rubriky Blok 
občana, kde bych chtěl vyjádřit svůj názor 
na novou korporátní identitu Dopravního 
podniku Karlovy Vary. Jakožto drobný 

živnostník v  oblasti grafického designu 
mně dosti překvapilo několik skuteč-
ností ohledně tohoto kroku dopravního 
podniku. Za prvé - nevím kde a pokud 
vůbec bylo zveřejněno výběrové řízení 
na tvorbu designu nové identity, se kte-
rou byly zároveň vytvořeny i nové www 
stránky a za druhé si dovoluji reagovat i na 
celkový design této identity. Jak už jsem 
zmínil, jsem drobný živnostník v oblasti 
grafického designu a myslím, že jakožto 
karlovarák, podnikající v tomto městě si 
zasloužím zúčastnit se výběrového řízení. 
Domnívám se, že tato zakázka nebyla laci-
ná a mělo být na zakázku vyhlášeno výbě-
rové řízení. Bohužel jsem ho nikde zpětně 
nedohledal a myslím si, že zakázku dostal 
někdo bez tohoto řízení, což si myslím že 
je nepřípustné.
Co se týče nového vzhledu loga a celkové 
Corporate Identiti, zde bych měl několik 
výtek, nicméně asi je to vše věc názo-
ru. Nicméně jsem si všiml, že na nových 
stránkách DPKV vyhlásili anketu, kde se 
doptávali občanů, zdali se jim nový vzhled 
loga líbí. Po pár dnech anketa prokazovala, 
že se zhruba 60lidem logo líbí, na druhé 
straně však 420 absolutně nelíbí. Anketu 
po několika dnech raději stáhli a nahradili 
jí anketou jinou. V příloze zasílám obrázek 
ankety a pokud by to šlo, byl bych rád za 
jeho zveřejnění.
Závěrem bych chtěl poděkovat vedení 
DPKV za to, že podporuje místní podnika-
tele a to nejenom v tomto směru. Snad se 
brzy vystřídá vedení tohoto podniku a na 
jeji místa dosadí někoho rozumnějšího.

Marek Stöche, K. Vary
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Za obsah příspěvku odpovídá jeho autor. Redakce příspěvky neupravuje ani
po stránce gramatické nebo stylizační. Příspěvky nemusejí vyjadřovat
názory redakce.

Chválihodná akce pod záštitou 
vedení Karlovarského kraje
Tonička Kaplanová je dvouletá holčička, která žije se svými rodi-
či v Karlových Varech. Od narození trpí kvadruspastickou formou 
dětské mozkové obrny, jež jí znemožňuje běžný pohyb, a kata-
raktou obou očí. Vedení Karlovarského kraje v čele s hejtmankou 
Janou Vildumetzovou se proto rozhodlo uspořádat veřejnou sbírku 
na úhradu terapie v Neurorehabilitační klinice Axon v Praze
„Tonička a  její rodiče jsou velmi 
stateční a  snaží se s  onemocně-
ním bojovat ze všech sil. To, co jim 
ovšem schází, jsou potřebné pení-
ze. Vzhledem k pohybovým potížím 
by holčičce moc pomohla léčba na 
vysoce specializované soukromé kli-
nice v Praze, která poskytuje inten-
zivní terapii pacientům s  dětskou 
mozkovou obrnou. Věřím proto, že 
lidé nebudou k osudu malé Toničky 
lhostejní a  společně se nám podaří 
vybrat co nejvíce f inančních pro-
středků na zrealizování potřebné léč-
by,“ uvedla hejtmanka Karlovarského 
kraje Jana Vildumetzová.

Rada Karlovarského kraje odsou-
hlasila uspořádání veřejné sbírky na 
dobu neurčitou. Lidé budou moci 
přispívat do sběracích pokladniček, 
které budou umístěny na nejrůzněj-
ších akcích v regionu.

Zdroj: Krajské listy Karlovarského kraje

Nejen tato, ale i  jiné veřejné sbírky 
tohoto charakteru jsou jistě velmi 
záslužné a  potřebné. Současně si 
ovšem kladu otázku, proč tyto peníze 

nebo alespoň jejich značná část není 
hrazena z veřejných zdrojů například 
ministerstva zdravotnictví. K tomu-
to účelu mohli třeba sloužit peníze 
z populisticky zrušených třicetikoru-
nových regulačních poplatků.

Toničce a  její rodičům přejeme, ať se 
peníze na její léčbu vyberou co nejrych-
leji a následná léčba dopadne úspěšně.

Redakce

Co má Tonička za nemoc?
Kvadruparetická forma dětské mozko-
vé obrny má postižení nejtěžší, často 
se jedná o děti porozené v  termínu 
s porodní asfyxií nebo o děti, které 
mají závažnou vrozenou vývojovou 
vadu mozku. Dochází k zástavě růstu 
hlavičky – mikrocefalizaci, vyskytuje 
se postižení smyslové (zraku, sluchu), 
vývoj motorický i mentální stagnují na 
úrovni patologického novorozence či 
malého kojence (nechodí, nemluví…) 
a  postupně se rozvíjí kvadruspasti-
cita. Postižení horních končetin je 
natolik závažné, že nikdy nemají volní 
úchopovou funkci. Častá je komplika-
ce epilepsií.

U spastické diparézy vidíme postižení dol-
ních končetin, většinou ani na horních kon-
četinách není nález úplně normální, jsou však 
postižené méně než dolní. Spastická diparé-
za je častá u nedonošenců. Lehká spastická 
diparéza může mít uspokojivý motorický 
vývoj, manuální schopnosti i vývoj duševní 
v pásmu průměru. Na druhou stranu těžká 
spastická diparéza má postižení dolních kon-
četin tak těžké, že nenastoupí samostatná 
chůze, i  manuální schopnosti, rozvoj řeči 
i vývoj mentální těžce zaostávají. Bývá posti-
žení zraku – od retinopatie nedonošených 
přes strabismus až po refrakční vady. Epile-
psie je méně častá než u formy kvadrupa-
retické.

Zdroj: www.sancedetem.cz

Politici si se 
zelení hlavu 
nelámou.
Nedávno jsem dostal od Městské policie 
pokutu za částečné parkování pravou stra-
nou auta na chodníku, abych vynesl nákup. 
Okamžitě jsem měl za zády policisty, které 
mé důvody nezajímaly a dostal jsem blo-
kovou pokutu. Po pár dnech jsem s úsmě-
vem pozoroval nečinně procházející 
městské policisty ve Smetanových sadech. 
Pochopil jsem, že pro volební kampaň pri-
mátora je parkování na trávníku ve Sme-
tanových sadech samozřejmostí. Nechybí 
mu odvaha převzít odpovědnost.

Marcel Doudiš, K. Vary

Přispět lze na speciální bankovní účet, 
jehož číslo je 115-5167200277/0100.

PŘISPĚJTE PROSÍM TONIČCE:

ilustrační obrázek
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Ferrari J50
Italská automobilka oslavuje 50 let 
působení na japonském trhu striktně 
limitovanou sérií na míru postaveného 
vozu, který nese jméno J50. Představen 
byl v tokijském National Art Centru.
Ferrari J50 je dvousedadlový road-
ster, který svým vzhledem odkazuje 
na známé modely ze 70. a 80. let. 
Pod designem je podepsán tým sty-
listického centra Ferrari v Maranellu 
a vytvořilo jej oddělení zaměřené na 
speciální projekty. Vznikne pouze 
deset exemplářů a v duchu tradice 
fuori serie bude každý upraven pod-
le specif ických požadavků každého 
zákazníka.
Základem J50 je model 488 Spider 
poháněný dvěma turbodmychadly 
přeplňovaným V8 o objemu 3,9 lit-
ru, který je specif icky naladěn na 
690 koní. Vzhled 488 Spider doznal 
výrazných změn, které si vynutily 
i  změny uložení některých kompo-
nentů pod karoserií. Umně se poda-
řilo zamaskovat nahrazení skládací 
střechy dvěma odnímatelnými kar-
bonovými panely, které jsou umís-
těny za sedadly cestujících. Vedle 
odkazu na křivky slavných modelů 

jako jsou 288 GTO, F40 nebo F50, 
přináší nový design řadu vysoce 
funkčních řešení aerodynamiky. Při-
pomenutím ikonických modelů z 50. 
let je rovněž tvar prosklení vozu 
evokující tvar hledí přilby. Krás-
ným detailem je i  průhledný kryt 
motoru, který odkrývá pohled na 
úchvatnou pohonnou jednotku, jež 
se může pochlubit celkovým vítěz-
stvím v prestižní anketě Motor roku. 
Ferrari J50 jezdí na 20“ ráfcích, jejich 
design je rovněž specialitou této 
limitované edice. A  výčet specif ik 
J50 můžeme zakončit u  speciální-
ho odstínu třívrstvé červené barvy 
a černo – červeného interiéru kom-
binujícího čalounění jemnou kůží 
a  Alcantarou. Určitě se shodneme 
na tom, že oněm deseti šťastlivcům 
můžeme jen závidět, jaké krásné 
auto bude zdobit jejich luxusní garáž.

Autor: Petr Horák

McLaren 570S Spider
Britská automobilka přidala do své 
Sport Series další kousek – nekom-
promisní otevřený McLaren 570S Spi-
der, který tak doplňuje kupé a GT
Otevřený McLaren přichází včas, 
aby si jej zákazníci mohli vychutnat 
za slunečných letních dnů. Dvoudíl-
ná pevná a elektricky ovládaná stře-
cha vychází z té, která byla použita 
u Spiderů 650S a 675LT, potřebuje 
ke složení 15 sekund a posádka s ní 
může manipulovat i při jízdě do rych-

losti 40 km/h. Zajímavé je, že při 
nezměněné tuhosti karoserie jako 
má kupé, je Spider jen o 46 kg těžší. 
Jinak je novinka odvozena od kupé 
570S a sdílí s ním veškerou techni-
ku, od brzd přes podvozek či motor, 
až po základní karbonový monokok 
MonoCell II, který je v daném seg-

mentu vozů. Pouze zadní spojler je 
o  12 mm vyšší a  z  pohledu aero-
dynamiky tak kompenzuje jiný tvar 
karoserie. McLaren ovšem vyšel 
zákazníkům vstříc s možnostmi indi-
vidualizace jejich vozu, Spider má 
nová kola (19“ vpředu, 20“ vzadu), 
zákazníci si mohou vybrat z několi-
ka barev brzdových třmenů a k dis-
pozici je i barva Liquid Black. 570S 
Spider pohání uprostřed uložený 
dvakrát přeplňovaný V8 o  objemu 
3,8 litru s výkonem 570 koní a toči-
vým momentem 600 N.m. Poháně-
na jsou zadní kola, a to přes sedmis-
tupňovou samočinnou převodovku. 
S nataženou střechou je 570S Spider 

stejně rychlá jako kupé – jede maxi-
málně 328 km/h, bez střechy je 
„maximálka“ o 13 km/h nižší. Díky 
systému Launch Control umí 570S 
Spider zrychlit z klidu na 100 km/h 
za 3,2 sekundy a na dvojnásobek za 
pouhých 9,6 sekundy. Prvních 400 
exemplářů bude ve speciální výbavě 
Launch Edition (ta už se osvědči-
la o modelu 720S) a  základní cena 
je stanovena na zhruba 4,8 milionu 
korun. Premiéra nového McLarenu 
570S Spider se odehrála 29. června 
v rámci Festivalu rychlosti v Good-
woodu a  první sťastlivci se svého 
Spideru dočkají v srpnu.

Autor: Petr Horák

Auto
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Slámové víno- Luxusní 
sladká záležitost pro 
výjimečné chvíle

Perla mezi ostatními víny, která potěší každého 
milovníka hroznového moku i naprostého laika. Způ-
sob výroby slámového vína je znám více než 2 800 
let a patří mezi nejnáročnější. Hodí se pro přípitek 
ke zvláštní příležitosti nebo jako hodnotný dar.

Proč slámové a jak se vyrábí?
K výrobě slámového vína se použí-
vají zralé hrozny sklizené na přelomu 
října a listopadu. Po dobu minimálně 
tří měsíců se umístí na slámu, rákos 
nebo volně zavěsí. Během této doby 
se odpaří podstatná část vody, hroz-
ny se stanou sladšími a získají téměř 
podobu rozinek. Je třeba je pravidel-
ně kontrolovat kvůli hrozící hnilobě. 
Kvasný proces po vylisování moštu 
trvá několik týdnů a  víno pak ještě 
v sudech dozrává po dobu až dvou 
let. Vysoké kvalitě a  technologické 
náročnosti při zpracování a  výrobě 
ale odpovídá také cena těchto vín.

Charakter vína
Příznačné je pro slámová vína hlavně 
větší množství přírodního cukru, díky 
němuž mají plnou chuť, často připo-
mínající rozinky, kandované ovoce 
nebo marmeládu. Mívají menší obsah 
alkoholu než vína klasická, stáčí se 
obvykle do menších lahví a okouzlí 
vás svým lehkým medovým aroma-

tem. I  kvůli relativně vysoké ceně 
jsou výjimečným dárkem, který ocení 
nejen milovníci vín. Nejlépe se chu-
ťově doplňuje se sladkými dezerty, 
rybami, plody moře, plísňovými sýry 
a zvěřinou.

Vhodné odrůdy
Na výrobu tohoto typu vína se 
v  Čechách nejvíce osvědčily odrů-
dy Cabernet Sauvignon, Frankovka, 
Rulandské šedé i modré, Ryzlink rýn-
ský, Veltlínské zelené, Tramín červe-
ný a Neuburské. Ve Francii pak také 
Chardonnay či Pinot blanc.
 
Nejlepší slámová vína
Za nejlepší slámová vína v  našem 
regionu jsou považována vína Ryzlink 
rýnský, ročník 2013 z Vinných skle-
pů Lechovice, nebo slovenský Děvín 
2013 z Château Topoľčianky, která 
byla oceněna na mezinárodních sou-
těžích zlatou medailí.

Autor: Petra Jinečková

Katamarán příští generace

Blue Belly Yacht
Prostorné obytné prostory, panoramatická okna, 
VIP kabiny i prvotřídní vybavení. To je nová luxusní 
jachta z polské loděnice Sunreef Yachts, která zača-
la brázdit vody Středozemního moře letos v létě.

Je rychlá, elegantní, bezpečná 
a v neposlední řadě účelově a se vším 
komfortem zařízená. 70 Reef  Power 
Catamaran splní všechna vaše přání. 
Hlavními dominantami jachty jsou 
otevřený salónek na hlavní palubě, 
panoramatická okna a velká skleně-
ná stěna oddělující hlavní apartmá od 
sociálního příslušenství. Konstruktéři 
a designéři nejnovějšího modelu jach-
ty se inspirovali přáním svých nároč-
ných zákazníků a obytným prostorem 
zaplnili celou horní palubu. Uvnitř 
lodi pak najdete dvě VIP kajuty, dvě 

kajuty hostující a jednu hlavní, takzva-
nou kapitánskou. Ložnice jsou vyba-
veny kvalitními matracemi a polštáři, 
kuchyň zas grilem a velkým jídelním 
stolem.
Pro ty, co rádi kombinují moderní 
design s luxusním vybavením, je jach-
ta Blue Belly jedinou možnou volbou. 
Ke všemu disponuje velmi nízkou 
spotřebou paliva, a tak je vhodným 
společníkem na zaoceánských plav-
bách i při objevování nejodlehlejších 
koutů světa.

Autor: Michaela Dočkalová

lifestyle
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50. ročník 
festivalu Tourfilm
6. - 7. října 2017 se v Karlových Varech 
uskutečnil jubilejní 50. ročník festivalu 
Tourfilm. Festival Tourfilm je nejstarším 
mezinárodním filmovým festivalem 
s cestovatelskou tematikou na světě. 
Koná se od roku 1967 a jeho posláním 
je uvést a  ocenit dokumentární 
a propagační filmy a spoty, které svou 
obsahovou náplní. Hlavní hvězdou 
letošního Tourfilmu s podtitulem „50 
let českého cestovatelství” byl pan 
Miloslav Stingl.

Připojte se k nám na Facebooku!

aktuality - kauzy - reportáže

Koncert skupiny 
Kabát

Skupina v  Karlových Varech odehrála 
14. 10. před svými fanoušky své největší 
hity a téměř celé poslední řadové album.
Kapela Kabát vyrazila po čtyřech letech 
v průběhu měsíců říjen a  listopad roku 
2017 na své další Turné. Navštíví celkem 
neuvěřitelných devatenáct měst vč. dvou 
koncertů na Slovensku.
Vrací se do hokejových hal a uprostřed 
hrací plochy, které nabízí unikátní možnost 
stání přímo v srdci samotné scény.

Loketské vinobraní

7.–8. 10. proběhlo již 11. Loketské vino-
braní a opět se setkalo s opravdu hojnou 
účaští návštěvníků, kteří mohli degustovat 
vína mnoha českých vinářů. Akci dopro-
vázela cimbálový muzika a v amfiteátru 
proběhlo mnoho vystoupení hudebních 
skupin a interpretů.

Událo se

Karlovarky

CHCETE, ABY
SE O VÁS VĚDĚLO?
INZERUJTE ZDE
V KARLOVARKÁCH!
Nabízíme vám možnost umístění
inzerce v tomto měsíčníku.

Náklad: 33.000 ks
Distribuce: ZDARMA
Cena za inzerci: již od 2.000,–
Grafické zpracování inzerce ZDARMA

volejte: +420 777 334 566

Vážení čtenáři,
doposud byly Karlovarky vydá-
vány v tištěné (měsíční) a denní 
Facebookové formě. Po několika 
měsíčním a složitém vyjednává-
ní se společnost Karlovarky s.r.o. 
stala dne 9. 10. 2017 vlastníkem 
domény karlovarky.cz. Od této 
chvíle jsme okamžitě zaháji-
li přípravy na výrobě webových 
stránek. O spuštění našich nových 
internetových stránek vás budeme 
informovat na našem Facebooku.

KARLOVARKY BUDOU
MÍT SVÉ WEBOVÉ
STRÁNKY
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Zveme Vás do Chýše
Vrcholně středověký gotický hrad 
nahradil původní velmožský dvorec 
patrně z druhé poloviny 12. století, roz-
kládající se v severozápadní části poz-
dějšího města Chyše (Chiesch). V roce 
1578 nechal Mikuláš z Lobkowitz pře-
stavět hrad na reprezentační renesanční 
zámek. V  letech 1695-1708 byl poté 
zámek za Karla Jiřího Michny z Vacínova 
barokně přestavěn. V letech 1856-1858 
byla za Prokopa III. Lažanského prove-
dena zásadní pseudogotická přestavba 
zámku, který tehdy získal svou součas-
nou podobu. V roce 1946 byl chyšský 
zámek zestátněn a během 2. poloviny 
20. století postupně chátral. V  letech 
1996-2001 provedl nový vlastník Ing. 
Vladimír Lažanský celkovou rekonstruk-
ci zchátralého zámku.

Hrad
Jádro vrcholně středověkého pozdně 
gotického hradu na lichoběžníkovém 
půdorysu bývalo tvořeno dvěma paláci, 
z nichž jeden mohl být věžovitý, s bran-
kou a dvěma dalšími menšími věžemi. 
Polygonální věž v  severovýchodním 
nároží pozdějšího zámku však ještě není 
zakreslena na císařském otisku mapy 
stabilního katastru z roku 1841 a nemů-
že tak být pozdně gotického stáří. Hrad-
ní areál býval obehnán mohutným pří-
kopem.

Zámek
Objekt renesančního zámku, vznik-
lého přestavbou pozdně gotického 
hradu, později barokně a zásadně pse-
udogoticky přestavěného, na pahorku 
v zámeckém parku se svým rozsahem 
pravděpodobně kryje s jádrem původ-
ního hradu. Během přestaveb byly 
odstraněny a zavezeny původní hradní 
příkopy okolo zámecké budovy, dnes 
pouze částečně zachované.

Dvoupatrová a  částečně jednopatro-
vá čtyřkřídlá budova nepravidelného 

půdorysu kolem vnitřního nádvoří se 
dvěma nestejně velkými polygonálními 
věžemi. Jihovýchodní dvoupatrové kří-
dlo zámku s mohutnou dvoupatrovou 
hranolovou věží završenou cimbuřím 
s  klenutým průjezdem hlavního vstu-
pu. Jihozápadní obytné křídlo zámku je 
v jihovýchodním průčelí završeno stup-
ňovaným trojúhelníkovým štítem s goti-
zujícím zdobením. Z  jihovýchodního 
patrového křídla, doplněného na straně 
nádvoří arkádami na pilířích, sklenutými 
křížovou klenbou, vystupuje jednopat-
rový trakt zámecké kaple sv. Prokopa, 
vystavěný roku 1827, s velkým kruho-
vým oknem s kružbou a stupňovaným 
štítem s obloukovým a gotizujícím zdo-
bením nad ním v jihovýchodním průčelí. 
Při severním nároží objektu je umístěna 
menší polygonální věžička završená cim-
buřím.

V průjezdu hlavního vchodu je umístěný 
pískovcový znakový erb s letopočtem 
1708. Vstupní síň v přízemí východního 
křídla je sklenuta plackou, zdobenou 
vrcholně barokní štukovou výzdobou 
z počátku 18. století. Ve velkém sále 
v přízemí s valenou klenbou a výsečemi 
na štukové omítce nástropní výzdobou, 
malba, al secco od Petra Brandla z roku 
1708, představující krále Davida, jemuž 
je přinášena hlava zavražděného syna 

Saulova. Současnou bohatě zdobenou 
štukovou výzdobu stropu má rovněž síň 
sousedící s velkým sálem.

K zámku přiléhá vzácný zámecký park 
o rozloze asi 9 ha, založený patrně již 
v 17. století. V současnosti park před-
stavuje velmi dobrý příklad krajinář-
ské architektury z poloviny 19. století 
s působivým založením, které využilo 
členitý prostor pro vytvoření téměř 
všech forem zahradní architektury té 
doby a spojilo je v dokonalé harmonii.

Zdroj: Památky a příroda Karlovarska
foto: Pavel Vlach

Zámecký pivovar Chyše
364 53 Chyše
Tel.:+420 728 948 868
Email:info@chyse.com
www.chyse.co
GPS:50,106446 13,245649

Otevírací doba
Duben
sobota - neděle 10:00 - 17:00
Květen - Červen
úterý - neděle 10:00 - 17:00
Červenec - Srpen
úterý - neděle 10:00 - 18:00
Září
úterý - neděle 10:00 - 17:00
Říjen
sobota - neděle 10:00 - 17:00
Vstupné
Cena: 90 Kč, Snížená cena: 40 Kč
Rodinné vstupné: 220 Kč
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Karlovarský symfonický orchestr
Program na měsíc říjen 2017

18.  10.  2017 | Grandhotel Ambassador 
Národní dům | 19:30
KLAVÍRNÍ RECITÁL - JAN SIMON
Nocturno c moll op. 48 č. 1
Nocturno Es dur op. 9 č. 2
Balada F dur op. 38
Polonaise fis moll op. 44
Scherzo h moll op. 20
Čtyři mazurky op. 17
Sonáta č. 2 b moll op. 35
Jan Simon - klavír

25.  10.  2017 | Grandhotel Ambassador 
Národní dům | 19:30
KONCERT PRO REPUBLIKU
BEDŘICH SMETANA: Má Vlast
Jan Kučera – dirigent

2. 11. 2017 | Windsor Carlsbad - Lázně III
19:30
Holst & Grieg & Vivaldi
GUSTAV HOLST: Suita Svatého Pavla pro smyč-
cový orchestr C dur op. 29 č. 2
EDWARD GRIEG: Holbergova suita op. 40
ANTONIO VIVALDI: Čtvero ročních dob
Komorní orchestr Karlovarských symfoniků
Jakub Sedláček – umělecký vedoucí

9. 11. 2017 | 15:00
10. 11. 2017 | 19:30
Karlovarské městské divadlo
FINÁLOVÝ KONCERT MEZINÁRODNÍ 
PĚVECKÉ SOUTĚŽE ANTONÍNA DVO-
ŘÁKA
Ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým centrem 
Antonína Dvořáka
Program a sólisté dle výsledků soutěže
František Drs – dirigent

11. 11. 2017 | Lázně III.
19:30
SWING & JAZZ NIGHT
Koncert k 10. výročí založení Karlovarského Repre 
Bandu
ve spolupráci s Forte, o. p. s.
Nejznámější skladby, které proslavili Louis 
Armstrong, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald a další.
Karlovarský Repre Band pod vedením Milana Kra-
jíce - saxofon
Vocal Band Quartet & Henry Volf  Band
Petra Brabencová – zpěv
Martin Ondráček – violoncello
Jindřich Henry Volf  - klavír
Milan Krajíc jr. - bicí

22. 11. 2017 | Grandhotel Ambassador Národ-
ní dům, 19:30
KLAVÍRNÍ RECITÁL - LIBOR NOVÁČEK 
(ABO K2)
LEOŠ JANÁČEK: Sonáta 1. X. 1905 „Z ulice“
FRYDERYK CHOPIN: Mazurky, op. 7 (výběr)
FRYDERYK CHOPIN: Nocturno c moll op. 48, 
č. 1
CLAUDE DEBUSSY: Preludia (výběr)
FERENC LISZT: Mephisto Waltz
BOHUSLAV MARTINŮ: Loutky
JOHANNES BRAHMS: Tři Intermezza op. 117
Libor Nováček - klavír

www.kso.cz

Program divadla
ŘÍJEN 2017

22. 10. 2017 | 15:00
Jana a Jurij GALINOVI: Mrazík
Docela velké divadlo Litvínov
Výpravná pohádka na motivy Erdmanova scénáře 
k proslulému filmu o Nastěnce a Ivánkovi, hloupé 
Marfuše a zlé maceše, o dědu Mrazíkovi a dědečku 
Hříbečkovi, o zlé ježibabě, ale také o tom, že láska 
a dobrota vždycky zvítězí nad zlobou a nenávistí.
Režie: Jurij Galin

23. 10. 2017 | 19:30
Peter Quilter: 4000 dnů
Divadlo Ungelt
Komorní tragikomedie, napsaná s anglickou leh-
kostí a humorem, pohrávající si s motivem ztrá-
ty paměti. Matka, syn a jeho partner vzpomínají 
na uplynulých jedenáct let. Každý z nich si to ale 
pamatuje jinak. Do jaké míry utváří paměť naši 
osobnost…? Vynikající herecká souhra Hany 
Maciuchové a Petra Stacha.

Režie: Pavel Ondruch

24. 10. 2017 | 19:30
Ondřej Havelka a  jeho Melody Makers: 
Bude to jinak!
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
„Proč to bude jinak? Protože všechny kusy, jež 
v rámci jubilejního show u příležitosti dvacátého 
výročí existence bandu naši milí swinguchtiví oče-
kávali, se prostě nevešly! Zjištění radostné, situace 
prekérní. A tak jsme se rozhodli, že navážeme na 
náš poslední koncertní program Nás to tady furt 
baví, který zaznamenal u ctěného publika velký 
ohlas, a premiérové kusy připravené na tuto sai-
sonu protkáme písněmi, jež si naši věrní žádají,“ 
říká se šibalským úsměvem Ondřej Havelka a zve 
diváky a posluchače k nevšednímu zážitku.

25. 10. 2017 | 11:00
představení pro školy: Othello
Západočeské divadlo Cheb
Nesmrtelná klasika o žárlivém maurovi ve zpraco-
vání kladoucím důraz nejen na slovní, ale přede-
vším pohybovou složku.

Režie: Ivana Dukić

28. 10. 2017 | 19:30
Petr Zelenka: Věra
Studio Dva
Zelenkova ironická komedie je sondou do zábav-
ního průmyslu a cynické doby, která pokrytecky 
hlásá, že cynismus už není v módě. Vypráví pří-
běh o výsluní a pádu ambiciózních jedinců. Hlav-
ní hrdinka Věra je majitelka castingové agentury. 
Obsazuje bezejmenné herce a herečky a zastupu-
je i pár těch skutečně slavných. Několika lidem se 
klaní, ale většinou pohrdá. Její cynismus je pověst-
ný a zdá se, že ve svých padesáti letech má před 
sebou závratnou kariéru. Místo toho sledujeme její 
velkolepý pád…

Režie: Alice Nellis

31. 10. 2017 | 19:30
koncert: Vivat jazz - k poctě legendám
BIG BAND Karlovy Vary
Jazz slaví 100 let. V roce 1917 vznikla první jaz-
zová nahrávka vydaná na gramofonové desce 
a okamžitě se stala hitem. Pořad je věnován jaz-
zovým mistrům, kteří tuto hudbu milovali a svým 
dílem dokázali, že nás jazz může těšit, inspirovat 
a utvářet i dnes. Big Band Karlovy Vary Vám zahra-
je nestárnoucí melodie Glenna Millera, George 
Gershwina, Dukea Ellingtona, Counta Basieho aj. 
Big Band Karlovy Vary a jeho sólisté vystupují pod 
vedením trombonisty Zdeňka Kráma.
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová nebo Marcela 
Boušová

1. 11. 2017 | 19:30
Besídka 2017
Divadlo Sklep bylo hlavním tahounem skupiny 
Pražská 5, dále tvořené divadly Mimóza, Vpřed, 
Kolotoč a Křeč, která představovala nejvýraznější 
generační hnutí sedmdesátých a osmdesátých let 

minulého století a přinesla oživení tehdejší diva-
delní scény. Sklep byl z divadel Pražské 5 nejen 
nejstarší, ale také nejpočetnější i  nejvytrvalejší: 
bez větších přestávek hraje dodnes. Dobrým 
příkladem je tradiční sklepovská Besídka, každo-
ročně uváděné pásmo scének, skečů, písní a tanců, 
čerpající z nasazení interpretů a jejich svérázného 
smyslu pro humor.

2. 11. 2017 | 19:30
Evžen Boček: Poslední aristokratka
6. festivalové představení
Divadlo Na Jezerce
Adaptace vynikajícího humoristického románu 
z pera kastelána milotického zámku, který získal 
Cenu Miroslava Švandrlíka. František Antonín 
hrabě Kostka z Kostky je potomek šlechtického 
rodu, žijící v New Yorku. Po pádu komunistického 
režimu se vrací do Čech s americkou manželkou 
Vivien a dcerou Marií (toho jména III.), aby převzal 
rodové sídlo. Kromě zámku „zdědí“ hraběcí rodi-
na i personál: kastelána nesnášejícího lidi, hypo-
chondrického zahradníka, kuchařku, která si ráda 
cvakne - a také třeba psy Orlanda a Lancelota (čili 
Olina a Laďu).

4. 11. 2017 | 19:30
Rob Becker: Caveman
POINT s.r.o.
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podí-
vat na slavnou one man show o tom, co dělá muže 
mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lás-
ce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou 
pohlaví. Caveman je nejen obhajobou jeskynního 
muže, ale hlavně obhajobou inteligentního humo-
ru. Dlouho u nás nevídanou!

6. 11. 2017 | 19:30
Warren Adler: Válka Roseových
7. festivalové představení
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Barbara a  Jonathan Roseovi, dokonalí manželé, 
kteří jsou se svými dokonalými dětmi ve svém 
dokonalém domě dokonale šťastni. Zdánlivě. 
Najednou jeden z nich zjistí, že by bylo krásné být 
sám a chce se rozvést… Předlohou divadelní hry je 
americký román slavného Warrena Adlera. Podle 
něj také Danny DeVito natočil neméně slavný stej-
nojmenný film, v hlavních rolích s Kathleen Turner 
a Michaelem Douglasem.

8. 11. 2017 | 19:30
Patrik Hartl: Líbanky na Jadranu
Studio Dva
Komedie o stanování v chorvatském kempu, lásce 
po padesátce i v pětadvaceti, dvojčatech, prázdni-
novém opalování, šnorchlování a koloběhu života 
nejen na Jadranu. Manželé Eva a Bob si vyjedou 
připomenout svou svatební cestu, aby se připravili 
na blížící se každodenní důchodové soužití. Vydrží 
čelit tak velkému množství společně tráveného 
volného času? Budou si mít ještě vůbec co říct? 
A jakou roli během jejich dovolené sehrají mladí 
milenci, kteří si v kempu postaví stan vedle nich?

9. 11. 2017 | 15:00
52. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína 
Dvořáka: Finále kategorií JUNIOR a OPE-
RA s orchestrem
V programu zazní árie ze světových oper. O lau-
reátech a vítězích rozhodne odborná mezinárodní 
porota ve složení Peter Dvorský - předseda poro-
ty (SVK), Gabriela Beňačková (CZE), Antonio 

Carangelo (ITA), Ileana Cotrubas (ROU), Sona 
Ghazarian (AUT), Magdaléna Hajóssyová (CZE), 
Ondřej Hučín (CZE), Marián Chudovský (SVK), 
Jiří Nekvasil (CZE), Alain Nonat (CAN), Zdeněk 
Šmukař (CZE) a Daniela Štěpánová-Šimůnková 
(CZE).

10. 11. 2017 | 19:00
52. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína 
Dvořáka: Operní Galakoncert
Slavnostní ceremoniál a závěrečný koncert vítězů 
a laureátů 2017 s orchestrem. V programu zazní 
árie ze světových oper: Bizet - Carmen, Dvořák 
- Rusalka, Jakobín, Mozart - Don Giovanni, Die 
Zauberflöte, Puccini - Bohéma, Tosca, Verdi - 
Rigoletto, La traviata, Il Trovatore, Don Carlos, 
La Forza del Destino, Smetana - Prodaná nevěsta 
a další.

12. 11. 2017 | 19:30
Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne
Agentura Harlekýn
Komedie o tom, jak snadno spadnout do man-
želské krize a  jak těžko z ní ven. Příběh docela 
obyčejných manželských párů (bankovní úředník 
s učitelkou a majitel neprosperující umělecké agen-
tury s knihovnicí), jejichž snaha předejít možné 
manželské krizi způsobí nejprve lehkou zápletku, 
postupně však doslova gejzír krkolomných situací, 
trapasů a slovního humoru. A to za přispění dospí-
vající dcery, jejího kluka - a také ubohého bytaře, 
který přijde poctivě krást, zamotá se do světa inte-
lektuálů a jen zírá, k čemu se to připletl.

13. 11. 2017 | 19:30
koncert: Vivat Jazz – k poctě legendám
BIG BAND Karlovy Vary
Jazz slaví 100 let. V roce 1917 vznikla první jaz-
zová nahrávka vydaná na gramofonové desce 
a okamžitě se stala hitem. Pořad je věnován jaz-
zovým mistrům, kteří tuto hudbu milovali a svým 
dílem dokázali, že nás jazz může těšit, inspirovat 
a utvářet i dnes. Big Band Karlovy Vary Vám zahra-
je nestárnoucí melodie Glenna Millera, George 
Gershwina, Dukea Ellingtona, Counta Basieho aj. 
Big Band Karlovy Vary a jeho sólisté vystupují pod 
vedením trombonisty Zdeňka Kráma.

14. 11. 2017 | 19:30
Michael Parker: Zamilovaný sukničkář
Divadelní společnost Háta
Harry Douglas, záletný americký velvyslanec ve 
Velké Británii, oznámí své ženě Lois, že odjíždí na 
víkend do Skotska hrát golf. Lois naopak Harrymu 
tvrdí, že bude na víkend v lázních a že jejich dce-
ra Debbie odjíždí navštívit kamarádku. Harry se 
ovšem tajně vrací do prázdného domu na milostné 
dostaveníčko s přitažlivou sousedkou Marianne… 
Fraška zkušeného Michaela Parkera slibuje množ-
ství zapeklitých situací a neočekávaný konec.

15:11.2017 | 19:30
Halina Pawlowská: STRAŠNÁ NÁDHE-
RA…aneb „Co vždycky zabere na muže“ 
- talk show
Oskar Hahn Agency s.r.o.
Strašná nádhera - komediální příběhy o  man-
želství, milencích, jídle a showbyznysu. Zábavná 
one woman talk show, inspirovaná nejnovější kni-
hou ženy mnoha tváří Haliny Pawlowské. Halina 
Pawlowská je autorkou 22 knih a nejprodávanější 
českou spisovatelkou, také scenáristkou, mode-
rátorkou a publicistkou. Obdržela řadu ocenění, 
např. Českého lva v kategorii Nejlepší scénář za 
film Díky za každé nové ráno nebo, dokonce tři-
krát, televizní cenu TýTý za Pořad roku Banánové 
rybičky.

18. 11. 2017 | 19:30
Noc Divadel 2017: Všechny cesty vedou do 
KMD
V pořadí pátá Noc divadel bude o „třináctce“. 
Respektive o  Tajemství pánů Becherů a  tedy 
o vzniku třináctého karlovarského pramene. Bude 
o tom, co se do připravované inscenace nevešlo, 
co bylo vyřazeno pro nevhodné chování, anebo 
tvrdě zakázáno jako falšování historie. V každém 
případě se dozvíte, co nám na naše prkna nepro-
niklo. A věřte, že ta podlaha bude velice kluzká! Vy 
se můžete smát a my se budeme potit!

Kulturní program
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28. 10. 2017 | 18:00 | Hrad Loket
Rej Strašidel – karneval pro děti

Pojďte se k nám hezky bát, v maskách strašidel-
nému reji se oddávat. Ten, kdo má hrad v noci 
rád, může svůj strach překonat a strašlivé sou-
těže vykonat.

Vstupné pro strašidla ZDARMA / 50,– Kč (pro 
všechny, co jsou bez kostýmu)
NUTNÉ REZERVOVAT PŘEDEM na
rejstrasidel@seznam.cz a  my vám zašleme 
registrační formulář. Poté vám bude přiděleno 
registrační číslo a tím potvrzena vaše rezervace.
REZERVACE PLATNÁ POUZE NA VÝŠE UVE-
DENÝ MAIL + Přiděleno jest číslo!

Strašidelné klání pro děti (soutěže) v temných 
prostorách hradu. Strašení zdar!

PROGRAM REJE
18,00 – 19,30 Strašidelné klání pro děti (soutě-
že) v temných prostorách hradu
19,30 – 20,30 Divoké tance a rejdy v Rytířském 
sále
20,45 Zakončení reje
V případě hodně nepříznivého počasí jako je 
silný déšť nebo vítr se může akce posunout na 
nejbližší termín.

27. 10. 2017 | 18:00 | Mariánské Lázně
Oslava Dne vzniku samostatného česko-
slovenského státu
Program:
U hotelu Cristal Palace – Mariánské Lázně
• Vystoupení Dechového orchestru mladých 
a mažoretek
• Lampionový průvod
Na kolonádě
• Vystoupení Dechového orchestru mladých 
a mažoretek
• Ohňostroj
• Proslov představitele Města
• Slavnostní produkce Zpívající fontány

• Vystoupení kapely Booger
Kapela hraje osobité úpravy bluesových a soulo-
vých standardů i vlastní skladby, které se nesou 
v podobném duchu.

28. 10. 2017 |11:45 - 12:30 | Chodov
Exkurze do věže kostela svatého Vavřince
Kromě zvonů si budete moci prohlédnout var-
hany a jejich zázemí, obrazy křížové cesty ulo-
žené ve věži, hodinový stroj a mnoho dalšího.
Aby se mohli lidé na zvony, který přivedli k živo-
tu, podívat zblízka a mohli si poslechnout jejich 
zvonění, budou se příležitostně konat komento-
vané prohlídky kostelní věže.
Vzhledem k  malé kapacitě prostorů věže se 
může každé prohlídky zúčastnit jen omezený 

počet osob. Chodovské Turistické a informační 
centrum bude proto vydávat vstupenky na jed-
notlivé termíny.
Výstup do věže je možný jen po úzkém, točitém 
schodišti bez zábradlí, každý by proto měl zvážit 
své fyzické možnosti či zdravotní omezení.

28. 10. 2017 | 14:00 park Boheminium
Slavnostní odhalení modelu hradu Loket-
KDalší událost sezóny 2017 v parku Bohemini-
um je tady! Odhalení dlouho očekávanéhomo-
delu hradu Loket proběhne v sobotu 28. října. 
Ve 14:00.

Model je opravdu monumentální a  konečně 
budeme mít v parku Boheminium i to nejlepší 
z Karlovarského kraje.
Součástí akce je také bohatý doprovodný pro-
gram. Spousta zábavy je připravená zejména pro 
děti. Nebude chybět oblíbené divadlo Z bedny, 
kreativní dílny s našimi modeláři. Po celý den 
opékání buřtů a ochutnávka medoviny.

Program začíná už v 10 hodin a vyvrcholí ve 14 
hodin odhalením modelu. Akce je součástí běž-
ného vstupného do areálu parku Boheminium.

Bohatý program po celý den:
•10:00 – 17:00 Kreativní dílny pro děti s našimi 
modeláři

•10:00 – 17:00 Pečení buřtů
•10:00 – 17:00 Ochutnávka medoviny
•13:00 Představení divadla Z bedny
•14:00 Slavnostní odhalení modelu hradu Loket
•14:30 Slavnostní salva Loketských ostrostřelců
•15:00 Odpolední představení divadla Z bedny

31. 10. 2017 | 20:00 Mariánské Lázně
Slavnostní ukončení provozu Zpívající 
fontány
Během programu zahraje Zpívající fontána 
skladby A - H.

27. 10. 2017 | 22:00 Club Na Rampě
Alkehol
koncertní vystoupení rockové kapely

Zveme Vás
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Křížovka o mobil v hodnotě 4 000 Kč
Vyluštěnou tajenku zašlete do 10. 14. 2017
Návod na zaslání tajenky: tajenku zašlete prostřednictvím 
SMS na tel. číslo 608 927 861 ve tvaru: (tajenka), jméno 
a příjmení, PSČ. Cena za SMS je dle ceníku SMS zprávy vašeho 
oparátora. Výherce budeme telefonicky informovat.
Výtěz z minulého čísla: Pavel Tvrdý, Karlovy Vary

Jestli najdeš v životě cestu bez překážek… (viz tajenka)
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SOUTĚŽ!
| Karlovarky

Úžasný recept 
na jehněčí kýtu 
s kokosovým 
mlékem 
a koriandrem

Co budeme potřebovat na pět porcí:

41kg vykostěné jehněčí kýty
Kořenovou zeleninu (půl celeru, 3 mrkve, 2 petržele)
3 brambory
2 kokosové mléka v plechovce
Půl hrnku oleje
Sůl
Pepř
Svazek čerstvého koriandru

Postup:
Vykostěnou jehněčí kýtu důkladně očistíme a omyjeme, poté 
osolíme, opepříme a potřeme olejem. Takto připravené maso 
vložíme do hlubšího pekáče, podlijeme vodou a dáme do trou-
by péct na 150 stupňů.
Mezitím co se nám kýta peče, si očistíme kořenovou zeleninu 
a nakrájíme ji na větší kousky cca. 3X3 cm. To samé uděláme 
s bramborami, ale ty nezapomeňte dát do studené vody, aby 
nezčernaly.
Kýtu necháme péct zhruba hodinu, poté přidáme kořenovou 
zeleninu a necháme tak 25 minut péct společně s masem. Když 
nám zelenina trochu zhnědne, tak přidáme brambory a zalije-
me kokosovým mlékem, přidáme koriandr, osolíme a vložíme 
zpět do trouby. Pečeme ještě zhruba 20 minut, dokud nám 
nezměknou brambory. Po té vyjmeme z trouby a dochutíme 
solí a pepřem.
Maso servírujeme s  kořenovou zeleninou a  bramborami 
z pekáče, zdobíme čerstvým koriandrem.

Dobrou chuť


