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Hotel prošel v průběhu prvního roku provozu úspěš-
nou certifikací v rámci Hotelstars Union - jednotná 
oficiální klasifikace ubytovacích zařízení - a je zařazen 
do kategorie **** Superior. Nabízí komplexní lázeňské 
pobyty, běžné hotelové pobyty, k dispozici jsou 
kvalitní prostory pro kongresovou turistiku i firemní 
a další společenské akce, zejména koncerty. Hotel také 
využívá bussines klientela, je rovněž oblíben u občanů 
Karlových Varů, kteří vedle společenských programů 
s oblibou vyhledávají kavárnu i bar KaKaDu. Nejčas-
tější a nyní stabilní klientela je česká, německá, arabská 
a ruská. (Podrobné zhodnocení prvního roku provozu 
si přečtěte v rozhovoru s ředitelem hotelu na str. 2.) 

Luxusní, netradičně pojaté hotelové balneo s well-
ness, v němž dominuje prvek dřeva. Toto léčebné 
relaxační zázemí je umístěno v zadním traktu hotelu 
- na každém ze čtyř poschodí. Jednotlivá střediska 
jsou propojena samoobslužným výtahem. Je zde 
poskytována komplexní lázeňská péče a se svými více 
než padesáti léčebnými procedurami uspokojí i tu 
nejnáročnější klientelu. Vedle klasických i moderních 
léčebných procedur si hosté mohou vybrat ze široké 
nabídky wellness procedur, jako jsou např. klasické 
thajské masáže, ayurvédské masáže, rozhodnout se 
pro některou z mnoha wellness koupelí či kosmetic-
kých a beauty služeb. Velké oblibě se těší omlazovací 

technologie, např. mezoterapie nebo radiofrekvence. 
Vedoucí lékařkou Ambassador Grand Spa je Mudr. 
Irena Cípová. Ve wellness centru (-1. a -2. podlaží) 
mohou hoteloví hosté zdarma využívat bazén 11x4 
metry s masážní perličkovou lavicí, nebo si vybrat ně-
kterou ze tří saun (finská, turecká - parní a sanárium). 
Samozřejmostí je relax zóna se zážitkovou sprchou 
i ledovačem a poté hosté mohou odpočívat v oddy-
chové zóně s lehátky.
Tuto část wellness může využít i veřejnost, denně  
v  době 16-21 hodin, 290 Kč na osobu. 

  

Sál je architektonicky velmi cenný a je chloubou 
celého hotelového objektu. Je postaven v duchu 
honosného divadelního interiéru. Dominují prvky 
pseudorenesance s příměsí pseudobaroka. Sál nabízí 
široké kulturní a společenské využití, např. pro pořá-
dání koncertů, plesů, rautů, konferencí, pracovních 
zasedání ad. Kapacita s přilehlými prostory čítá až 
800 osob. Uspořádání v sále je přitom velmi variabilní 
- divadelní, stolové, banketní i na stání. Z akcí, které 
se v sále v prvním roce provozu úspěšně konaly, 
jmenujme oslavy Zahájení lázeňské sezóny, promítání 
v rámci Mezinárodního filmového festivalu, pravidel-
né koncerty Karlovarského symfonického orchestru, 
komediální programy Na stojáka a Komici s.r.o., 
zasedání rady města, koncerty populárních umělců 
– vystupovali zde např. Josef Vojtek a trio Inflagranti, 
Dan Bárta, Václav Neckář, Ondřej Havelka a jeho Me-
lody Makers, 4TET, Radka Fišarová, kapely Support 
Lesbiens a Nebe, Ewa Farna, Leona Machálková ad. 

Sál je jako stvořen pro pořádání bálů, této příležitosti 
využila řada škol pro své maturitní plesy, mezi další 
protančené noci patřily I. reprezentační ples Národního 
domu, Ples sportovců, myslivecký a hasičský. Letos 
v dubnu se zde konal Galavečer boxu. 

V oblíbeném nočním baru s nostalgií zavzpomínáte 
na doby varieté a nekonečných večírků, které slavná 
budova Národního domu pamatuje. Interiér je inspi-
rován 70. léty a jsou v něm použity některé z historic-
kých artefaktů. Ikonický bar se stal oblíbeným místem 
Karlovaráků, ale nejen jich. Můžete tu oslavit naroze-
niny, zažít nezapomenutelné párty, tančit až do rána. 
Třikrát v týdnu hraje živá hudba (jazz, blues, akustický 
pop, funk, latino, pop), nově zařazujeme tematické 
večery s DJ, stejně jako ochutnávky vín a destilátů.  
Až do pozdních nočních hodin uspokojíme i vaše chu-
ťové představy - v KaKaDu je výborná kuchyně, která 
ideálně podpoří noční zábavu. Připraví vám tu např. 
telecí či lososový tartar, burgry či říznou česnečku. 
Přejete-li si slavit v soukromí, je vám k dispozici salo-
nek pro zhruba 20 osob - Moët & Chandon Lounge. 
Rezervace od 18 hod. na tel. č. 353 408 521  
(út-čt 18 – 01 hod, pá-so 18 – 03 hod).

Restaurace se nachází hned za recepcí, situovaná je 
do ulice Zeyerova, odtud název restaurace. Charakter 

designu pochází ze stejného období, jako celý hotel. 
Restaurace slouží především ubytovaným hostům, 
kteří si obědy i večeře mohou vybrat z rautových 
stolů. Na dietní kuchyni dohlíží dietní sestra. Kvalitní 
menu z vyvážených a čerstvých pokrmů je denně 
připraveno i pro veřejnost. Na jídelním lístku najdete 
týdenní a denní menu. Restaurace nabízí i tematické 
gastronomické speciality, jako např. Zvěřinové menu, 
Halloweenské menu, Valentýnské menu apod.  
V letní sezóně rozšiřuje kapacitu restaurace zahrádka 
v Zeyerově ulici. Otevírací doba restaurace:  
po-ne 8 – 10, 12 – 22 hod, tel. 353 408 100. 

Kavárna ve stylu art deco s 80 místy nabízí bohatou 
nabídku kávy a čajů, včetně čerstvých (zázvorový, má-
tový) a prvotřídní dezerty hotelových mistrů cukrářů. 
Ochutnejte např. dort Ambassador, v nabídce jsou 
také delikátní čerstvé saláty a sandwiche. V kavárně 
vám nabídnou v čase od 9 do 11 hod. za cenu 180 Kč 
bohatou bussines snídani, přečíst si tu můžete denní 
tisk, odpočinek u dobré kávy podtrhne odpolední 
klavírní doprovod. 
Kavárna obsluhuje v letním období také na přilehlé 
zahrádce v Jugoslávské ulici. Připraveno tu bývá až 40 
pohodlných míst (po-ne 9 – 21 hod., tel. 353 408 523).  

PARKOVIŠTĚ
Je určeno hotelovým hostům, má kapacitu 40 míst. 
Vjezd je ze spodní části Jugoslávské ulice. 

www.grandhotel-ambassador.cz grandhotel-ambassador



Grandhotel Ambassador Národní dům byl slavnostně 
otevřen 1. května 2015, letos v květnu tedy slaví 
první výročí ve své novodobé historii. Požádali jsme 
o krátký rozhovor Michala Prunara, jednatele spol. 
Národní dům provozní, s.r.o., který se projektu 
Národního domu věnuje už deset let.

Jak vnímáte uplynulých dvanáct měsíců?
Národní dům se podle mne velmi rychle a kvalitně 
stabilizoval na trhu cestovního ruchu, a to především 
díky profesionální práci všech manažerů a zaměstnanců 
hotelu, za což jim patří velký dík. Získal také prestižní 
společensko-obchodně-kulturní postavení  
v Karlových Varech.

Jak se vypořádáváte s určitou krizí v cestovním ruchu?
Odliv ruské klientely se projevil hlavně v loňském roce.  
Národní dům má však jednu obrovskou výhodu, není 
postaven výhradně pro účely ubytování, ale je takzvaně 
multifunkční. Má nádherný sál využitelný pro koncerty 
i filmová představení, pro konference, zábavné pořady, 
plesy, a to je obrovská deviza. 

Vlastní budova už nepotřebuje žádné investice? 
Je třeba dotáhnout některé technické drobnosti. Je 
důležité, aby technický personál úsporně vyladil provoz 
technologií - vzduchotechniku, podlahové topení, 
bazénový i saunový provoz, protože náklady na energie 
jsou vysoké. Byl jsem od začátku u rekonstrukce objektu, 
šlape dobře, nic, co by vyžadovalo ihned rekonstrukci, 
tu není. Znovu tedy skládám obdiv stavbařům. Těsně 
před otevřením, v loňském roce, tu byla trochu napjatá 
situace, protože se dokončovaly poslední stavební 
úpravy a současně se již rozmisťovalo vnitřní vybavení, 
ale finále jsme zvládli ke spokojenosti všech. 

Vytvořili jste mnoho nových pracovních míst,  
jak jste spokojen s týmem?
Má mou absolutní důvěru, jsou to profesionálové ve 
svém oboru. Provoz hotelu je od začátku postaven 
hlavně na týmu, který si sestavil ředitel Werner 
Hauptmann. Lidé za ním stojí, věří mu. Většina 
zaměstnanců, tak jak jsem je stihl osobně poznat, si váží 
možnosti pracovat v tomto nádherném prostředí, cítí 
zodpovědnost a vnímá, že tu působí silný genius loci. 

Co Vás v minulém roce nejvíc zaujalo?
Byla to pestrá paleta zážitků, nedá se samozřejmě popsat 
vše. Nicméně osobně moc rád vzpomínám na společnou 

skleničku v KaKaDu s panem primátorem u příležitosti 
dokončení rekonstrukce. Silně emotivní bylo i samotné 
slavnostní otevření loňského 1. května, kdy do poslední 
chvíle bylo mnoho lidí přesvědčeno, že to nezvládneme. 
Úžasný zážitek poskytl i videomaping na fasádě hotelu. 
Atmosféra při Mezinárodním filmovém festivalu byla 
také skvělá. Byl jsem při něm na náš hotel a na to, 
jak jsme tento křest ohněm dva měsíce po otevření 
zvládli, patřičně hrdý. Strávil jsem zde i velmi úspěšnou 
Silvestrovskou party.

Prozraďte Vaše plány a přání do dalšího roku…  
Mým osobním cílem je maximálně stabilizovat nejen 
provozní, ale i obchodní stránku hotelu. V loňském 
prvním vydání těchto Národních novin jsem konstatoval, 
že ELTODO vrací Národní dům Karlovarákům. Jsem 
přesvědčen, že se to podařilo. Mým přáním je, aby 
si karlovarští občané našli cestu k nám co nejčastěji, 
a věřím, že si z naší nabídky vždy vyberou. Přeji tedy 
managementu hotelu hodně štěstí a dobrých výsledků.

Dojíždíte z Prahy, kolik času tu trávíte? 
V průměru tři dny v týdnu. Mám ke Karlovým Varům 
vztah nejen kvůli samotnému Národnímu domu, 
u jehož znovuzrození jsem měl tu čest stát od počátku, 
ale i proto, že jsem tu poznal svou současnou manželku.
 
Na kterém místě hotelu se rád ukryjete?
Přestože mám v Karlových Varech svoji kancelář, 
pokud chci mít absolutní klid, uchyluji se na balkon 
slavnostního sálu. Je to neuvěřitelně majestátní prostor. 
A navíc je tam chládek, stůl, židle i zásuvka. Víc 
nepotřebuji. 

Před loňským slavnostním uvedením do provozu 
jste stál před výzvou, uvést do života obnovený hotel 
Národní dům. Za hlavní úkol jste si kladl být ve všech 
službách kvalitní, cenově přijatelní. A také připravit 
programovou nabídku, která bude moderní, aktuální 
a současně naváže na staré tradice a osloví  
i pamětníky. Podařilo se vše k Vaší spokojenosti? 
Hotel se velice dobře stabilizoval na trhu cestovního 
ruchu, jak na domácím, tak zahraničním. Máme 
nastavenou úroveň kvality služeb pro hotel a po roce 
provozu mohu s uspokojením říct, že jsme dosáhli 
velmi slušné kvality. Vidím to denně při kontrole našich 
zaměstnanců a vím, že se na ně mohu spolehnout, jsou 
profesionály na svých místech. Druhá úroveň kvality 
je ta, jak nás hodnotí klienti. Recenze hostů, kteří zde 
bydleli, zažili večírek, zúčastnili se některé kulturní 
akce, jsou také velmi pozitivní. Hosté hodnotí vysokou 
úroveň služeb, dobrou komunikaci s personálem 
i čistotu celého hotelu. Tyto aspekty potvrzují, že děláme 
svou práci dobře a že jsme schopni vysokou úroveň 
služeb dlouhodobě držet.  
Musíme být cenově přijatelní, abychom uspěli 
v konkurenci naší kategorie 4* Superior. Ovšem 
současně držet cenu tak, abychom zbytečně neklesli 
tam, kde už cena neodpovídá dodané kvalitě služeb. 

Cenově přijatelní se snažíme být i pro Karlovaráky, 
protože jsme si vědomi, že Národní dům je silně 
orientovaný na domácí klientelu. To se týká např. plesů, 
kterých jsme během prvního roku provozu absolvovali 
čtrnáct. Šlo v mnoha případech o maturitní plesy, tedy 
o studenty a myslím, že jsme jim maximálně vyhověli.  
Slíbili jsme vrátit do znovuobnoveného hotelového 
objektu dávné zvyky a tradice a vytvořit z Národního 
domu kulturní centrum. Ačkoliv v dnešní době mají 
lidé doma audia, televize, omezují návštěvy kin, nechodí 
často na zábavy, daří se je do hotelu přivést. V případě 
baru KaKaDu se nám podařil husarský kousek, 
když jsme lidem vrátili zpět vyhlášený noční bar 
i s živou hudbou různých žánrů. V baru lidé zůstávají 
i po velkých akcích konaných ve slavnostním sále 
a pokračují v zábavě až do ranních hodin. Chystáme 
rozšíření nabídky v baru o tematické hudební večery 
s vybraným pitím. Prostory KaKaDu nabídneme také 
uměleckým školám, aby zde mohli vystoupit i nejmladší 
talentovaní studenti.  
Dali jsme si za cíl vrátit některé velké akce do 
slavnostního sálu Orpheum, např. varietní večery, 
taneční odpoledne, symfonické i popové koncerty, 
komediální programy, již zmíněné plesy, společenské 
večery atd. Nedávno jsme sem přivedli po 25 letech 
i atraktivní box. Pokračuje spolupráce s Karlovarským 
symfonickým orchestrem (KSO), s nímž už jsme 
dohodli termíny na sezónu 2016/2017. Máme 
dojednané podmínky spolupráce s Mezinárodním 
filmovým festivalem, který využije opět sál pro 
promítání, i většinu lůžkové kapacity hotelu. V únoru 
2017 určitě připravíme již 2. reprezentační ples 
našeho hotelu. V současné době už připravujeme 
adventní nabídku, na přelomu roku počítáme opět se 
silvestrovským galaprogramem. Poprvé také chystáme 
maškarní bál, a to 4. června. Programovou náplň jsme 
tedy připravili bohatou a pestrou, aby si každý vybral. 
Domnívám se proto, že i v kulturní nabídce jsme obstáli 
na jedničku. Soudím tak nejen podle návštěvnosti, 
ale i podle reakcí. Např. na facebooku už máme čtyři 
tisíce stálých přátel a další denně přibývají. Teď jde o to, 
abychom nastavenou laťku udržely. 

 
Hotel jste otevírali s heslem - vrátit Národní dům  
zpět Karlovarákům. Jak to dopadlo? 
Podařilo se to ve všech věkových kategoriích. Od 
teenagerů na maturitních plesech, přes střední generaci 
na popových koncertech, přitáhli jsme diváky na 
komediální programy, uskutečnily se Taneční pro 

seniory, koncerty KSO ad. A budeme v této nabídce 
pokračovat. Úzce spolupracujeme s magistrátem města, 
oba večery při květnovém zahájení lázeňské sezóny se 
konají u nás ve slavnostním sále, dvakrát ročně zasedá 
v Národním domě zastupitelstvo a město má možnost 
u nás uspořádat několikrát do roka reprezentativní akci.
  
Cestovní ruch zažívá obtížné období, lidé  
omezují cestování. Jak se projevil tento trend  
na obsazenosti hotelu?
My s tím umíme pracovat, protože se naštěstí 
nespecializujeme jen na jeden segment trhu. Ačkoliv 
nabízíme komplexní léčebný produkt, umíme oslovit 
i jiné klienty. Běžné turisty, kteří sem jezdí na krátké, 
jedno až dvoudenní pobyty, velmi dobře se nám 
podařilo oslovit německý trh, máme silnou českou 
klientelu, hotelové prostory jsme nabídli pro pořádání 
seminářů, školení a konferencí. Dále oslovujeme 
arabskou klientelu. I ruský trh se daří realizovat, i když 
už ne v tak velké míře, jako dřív.  Od prosince 2015 si 
hotel našel své místo na trhu a obsazenost se ustálila 
kolem 70 procent. Vyjmenovaná klientela se v průběhu 
roku prolíná, žádná výrazně nepřevládá.  

Našel jste si po roce působení v hotelu své oblíbené 
místo? Loni u vás vítězily pokoje ve věžičce  
ve 4. poschodí…
Už jsem tam i několikrát spal, a nejen tam, ale ve všech 
kategoriích pokojů v hotelu, abych zjistil, jak se cítí 
náš klient. Vyzkoušel jsem si procedury v balneu i 
naši wellness nabídku a několikrát otestoval všechny 
gastronomické provozy.  Rád se „zaseknu“ v KaKaDu, 
zvláště, když je tam výborná atmosféra. To pak pracuji 
v milém prostředí, rovnou kontroluji zaměstnance 
a odhaduji tržby (smích).

Co považujete za důležité sdělit po roce působení  
na postu ředitele hotelu?
Děkuji všem našim zaměstnancům a managementu za 
dosavadní spolupráci. Společně se nám podařilo rozjet 
krásný hotel, nastavit úroveň služeb, být k dispozici nejen 
pro zahraniční klientelu, ale i pro domácí hosty. To je 
velký díl práce. Ve svých zaměstnancích vidím potenciál 
do budoucna a se všemi dál počítám. Jádro našich 
zaměstnanců je velmi silné, mnozí jsou tu od začátku 
a fluktuace nepřevyšuje 30 procent. A děkuji také všem 
hostům za to, že si nás našli. Především pak těm věrným, 
kteří se k nám vracejí a cení si tak naší práce.

ŘEDITEL HOTELU WERNER HAUPTMANN:  
NASTAVENOU LAŤKU CHCEME UDRŽETSTRUČNÁ 

HISTORIE 

23.9. 1898  
C.K. střelecký sbor schválil  
záměr stavby hotelu

28.3. 1899 
Zahájeny stavební práce

23.2. 1901  
Slavnostní otevření Grandhotelu  
Střelecký dům (Schützenhaus)

7.4. 1901 
Zahájen program ve varieté Orfeum   
 
1921 
Obnova a rozšíření hotelu

1921, 1923 
Světové sionistické kongresy

1930  
Hotel přešel do majetku města (patrně v této 
době byl hotel přejmenován na Národní dům)
 
1937 
Interiér prošel celkovou modernizací

1938 
Sjezd NSDAP v sále hotelu

1.1. 1955 
Požár 4. patra 

3.5. 1958  
Objekt zapsán na seznam státních  
nemovitých kulturních památek

1992 
 Město odkoupilo objekt od státu 
a v následné privatizaci prodalo hotel  
Ivo Ouřadovi z kouzelnické rodiny, který  
za něj nikdy nezaplatil, následovaly  
vleklé soudní spory

2000  
Objekt se vrátil do majetku města,  
které ho následně prodalo firmě ELTODO 

2007 
 Vydáno stavební povolení  
na rekonstrukci, ale Ivo Ouřada podal další 
žalobu, katastr nemovitostí majetek dle zákona 
zablokoval, hotel dál chátrá

2010  
Dohoda mezi zúčastněnými stranami  
a stažení žalob, Národní dům připadl 
definitivně firmě ELTODO 

1.4. 2011  
Zahájena rekonstrukce podle projektu  
z roku 2007   

1.5. 2015  
Slavnostní otevření  
Grandhotelu Ambassador Národní dům

JEDNATEL SPOL. NÁRODNÍ DŮM PROVOZNÍ MICHAL PRUNAR:
HOTEL JE STABILIZOVÁN NA TRHU CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ NOVINY



NÁRODNÍ NOVINY

Náročná rekonstrukce budovy Národního domu 
trvala čtyři roky a byly při ní maximálně respektovány 
tradiční historické a architektonické hodnoty objektu. 
Vzácnou technickou památkou je např. prosklený strop 
ve slavnostním sále Orpheum, jehož složitou obnovu 
zajistil generální dodavatel, KLEMENT a.s. Záchrana 
proskleného stropu patřila k nejnáročnějším pracím. 
Strop zavěšený na nýtované ocelové konstrukci vyrobila 
v roce 1899 plzeňská Škodovka. 
Všechny části stropu byly před zahájením rekonstrukce 
silně poškozeny. Skla byla kvůli prachu a dlouholetému 
zatékání znečištěná, byla buď popraskaná, nebo zcela 
chyběla. Statika rámu byla zásadně narušena. 
Na počátku rekonstrukce bylo každé sklo sejmuto 
a očíslováno, poté byla označena jeho poloha v rámu.  
Po převozu do dílny bylo nutné všechna skla očistit 
v louhové lázni. Při průzkumu objektu byla nalezena 
náhradní skla, která byla použita k rekonstrukci, chybějící 
skla byla nově vyrobena podle původních technologií. Na 
hladkou stranu skel byla nanesena vrstva bezpečnostního 
laku, která zajistí, že v případě rozbití skla nedojde k jeho 
roztříštění a vypadnutí z rámu; zamezí se tak případnému 

zranění osob pohybujících se pod skleněným stropem. 
Následovala řada dalších prací, např. rozbor původního 
nátěru rámu, odstranění laku, obroušení zrezivělých částí 
rámu, zakytování skel ad. 
Skleněný strop je ceněn nejen po stránce umělecké, 
ale i technické. Je podvěšen pod nosnou nýtovanou 
konstrukcí, která současně vynáší sedlový skleník nad 
stropem, díky kterému je celý strop nasvětlen přirozeným 
světlem. Skleněný strop je rozdělen do kříže, jehož 
součástí je štuková výzdoba. Ve středu kříže se nachází 
centrální odlitková kopule, zdobená florálními motivy 
a osmi hlavami. Motiv se pravidelně opakuje, kopule je 
rozdělena na osm pravidelných částí. Každá je složena 
z deseti odlitkových dílců, které jsou pomocí šroubů 
a matek ukotveny k nosné ocelové konstrukci. Spodní 
část kopule je ukončena ozdobným košem. Celá kopule je 
natřena zlacenkou. Mezi květinovými motivy jsou použita 
barevná skla. Většina plochy je zasklena opálovým sklem, 
které má odstín slonové kosti. Sklo tedy není průhledné, 
ale pouze průsvitné, což zaručuje velký rozptyl světla.       
 
 S přispěním a.s. KLEMENT    

I. reprezentační ples Národního domu

Zahájení lázeňské sezóny

Karlovarský karneval

Koncert Karlovarského symfonického orchestru Galavečer boxu po 25 letech v Národním domě

BYLI JSTE TU S NÁMI?

Když se v loňském roce otevíral Národní dům po 
rekonstrukci, byl to dárek nejen Karlovým Varům, jeho 

obyvatelům, ale i symfonikům. Karlovarský symfonický 
orchestr (KSO) patří k nejstarším orchestrům na světě, 
nemá však vlastní hudební sál s odpovídajícím zázemím. 
Vystupuje v sálech jiných provozovatelů jako host. Loni 
v květnu orchestr získal možnost koncertovat ve slavnostním 
sále Orpheum. Kdo se poprvé ocitne v honosném sále, je 
ohromen. A když se spojí dva zdejší fenomény - uznávaný 
symfonický orchestr a obdivuhodná architektura sálu, 
výsledkem je velkolepý zážitek. Není divu, že návštěvnost 
koncertů Karlovarského symfonického orchestru po 
zprovoznění Národního domu výrazně stoupla.          
„Pro nás je Národní dům poklad,“ říká ředitel KSO Petr 
Polívka. „Je skutečně domem „národním“, s radostí tu 
koncertujeme. Práce v tak krásném prostředí dostává zcela 

jiný rozměr, lidé sem chodí rádi, mnozí stále přicházejí ze 
zvědavosti. Hotel má bohatou historii, je na dobré adrese.“ 
Přesto vedení orchestru řeší obtíže, o kterých většina 
návštěvníků netuší. Tím nejpalčivějším problémem je stálé 
stěhování nástrojů i dalšího zařízení, přesuny na zkoušky, 
na koncerty. Dosavadní sídlo orchestru jsou Lázně III,  
kde těleso zkouší, občas i koncertuje. Management i archiv 
orchestru sídlí v městském objektu nad divadlem. „Fakt,  
že se stále musíme přemisťovat na větší vzdálenosti, přináší 
často zbytečná tření, vázne komunikace, provoz to zdržuje 
i prodražuje,“ vysvětluje ředitel Polívka. Sál v Národním 
domě je vybudovaný jako divadelní, proto byly nutné 
během rekonstrukce určité úpravy kvůli zlepšení akustiky. 
Hráči nemají odpovídající šatny se zázemím, v zimě 

bývá těsno i u šaten ve foyer, občas dolehne do sálu 
provozní hluk z hotelu. To všechno je ale podle ředitele 
KSO řešitelné. „Přesunem do Národního domu jsme si 
významně polepšili, oproti sálu v Lázních III jsme získali 
mnohem vyšší kapacitu (za určitých okolností se vejde do 
sálu Orpheum až 700 posluchačů), jsme vděčni za možnost 
předávat hudbu dál v tak působivém a kulturním prostředí. 
Vzájemná spolupráce KSO a Národního domu je na velmi 
dobré úrovni, a věříme, že to tak zůstane i nadále. 
Zveme veřejnost, aby přišla na některý z našich koncertů. 
Do konce 181. sezóny je připravena řada večerů se 
zajímavou dramaturgií a i v té následující sezóně uslyšíte 
mimořádné výkony,“ uzavírá hodnocení působení KSO 
v Národním domě ředitel orchestru Petr Polívka.    

NÁRODNÍM DOMEM ZNÍ SYMFONICKÁ HUDBA

TĚŠTE SE OPĚT 
NA FILMOVÉ  
PROJEKCE 
V RÁMCI MFF

„Jako organizátoři MFF Karlovy Vary, jedné z největších 
kulturních akcí v České republice, jsme přivítali možnost, 
že právě v rámci jubilejního, padesátého ročníku MFF KV 
jsme mohli divákům a návštěvníkům festivalu nabídnout 
projekce v rekonstruovaném sále Národního domu.
Nový sál v Národním domě, v nejfrekventovanější části 
města, nám umožnil pestřejší variaci programové skladby 
a poskytl možnost nabídnout desítky filmových představení 
v nejlepší technické kvalitě a diváckém komfortu. Jsme proto 
velice rádi, že naše spolupráce bude pokračovat  
i na 51. MFF KV a ročnících dalších.“
 Tým MFF KV

STROP VE SLAVNOSTNÍM SÁLE JE CENNOU TECHNICKOU PAMÁTKOU
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CENA PRO  
NAŠEHO KUCHAŘE
Kuchař Grandhotelu Ambassador Národní dům 
Ondřej Janoušek se umístil na 2. místě v soutěži Gastro 
Hradec Vitana Cup 2016, v kategorii Carving. Úkolem 
soutěžících bylo vyřezat kompozici nebo výrobek ze 
zeleniny a ovoce na libovolný námět. Ondřej Janoušek  
si zvolil téma Vítání thajského jara. Blahopřejeme  
a děkujeme za úspěšnou reprezentaci hotelu. 

Květinová výzdoba v Grandhotelu Ambassador Národní 
dům je nápaditá, originální, mladistvá, pokaždé zaujme 
a vykouzlí na tváři úsměv. A právě taková je i autorka 
všech květinových dekorací, floristka Simona Synková. 
Pozitivní duše, která svou prací žije. Když o ní vypráví, 
rychle vás svým nadšením strhne, doslova chrlí nápady, 
takže člověk by nejraději vzal do ruky nůžky, provázek, 
větvičky a kvítí a hned se pustil do práce.
Národní dům je druhým hotelem, který Simona svými 
květinovými vazbami zdobí. Do obou se dostala spíše 
náhodou poté, co její netradiční květinová výzdoba 
zaujala. Tvůrčího ducha, talent a zručnost zdědila po 
mamince i dědečkovi. Simona o sobě říká, že je svou 
prací doslova posedlá. „Když dostanu zakázku, nejdřív 
o ní nějaký čas přemýšlím, v hlavě si připravím návrh 
a dokud výzdoba není dokončená, nechce se mi od 
ní odcházet, nejraději bych ani nešla spát.“ Každá 
květina má podle ní svůj půvab. Mezi její oblíbené patří 
hortensie, pivoňky, konvalinky. Důležité je pro ni vždy 
promítnout do výzdoby i divokou přírodu. „Stále běhám 
po lesích, loukách i příkopech. Sbírám klacíky, trávy, 
založila jsem si vlastní zahrádku, kde si vše potřebné 
vypěstuju. Vlastně využiju všechno, co se mi dostane do 
rukou, např. papírové obaly od vajíček, takže se dá říci, 
že recykluju.“ Kromě běžné úpravy všech hotelových 
prostor připravuje i tematickou výzdobu. Nejen např. 
vánoční, plesovou, silvestrovskou, ale v Národním 
domě podpořila svými přírodními motivy např. akce, 
jako jsou Golfista roku, James Bond, Černobílá ad. 
Nedávno ji o pomoc požádali kuchaři, když se chystali 
do zahraničí na soutěž. Pomocí čemeřice, koření a cibulí 

vytvořila působivou ozdobu k tlačenkám. Momentálně je 
doslova ponořena v tématu Karla IV. Chystá se v květnu 
reprezentovat Grandhotel Ambassador Národní dům 
na mistrovství republiky ve floristice v Děčíně. Soutěžící 
mají vzdát svými díly hold českému a německému králi 
a římskému císaři, jehož 700. výročí narození si letos 
připomíná Evropa a pochopitelně i Karlovy Vary, které 
mu vděčí za založení.
Kolegové či hosté, kteří sledují práci Simony v hotelu, 
ji oceňují, mnozí si k ní chodí pro inspiraci. „Zájem 
o mou výzdobu a pochvala mě nabíjejí další energií do 
práce. I když to není vždycky jen to hezké vázání květin, 
ale i dřina, bolavé a špinavé ruce od trnů a hlíny, jsem 
přesvědčena, že mám nejhezčí práci v hotelu.“  

Objednat si květinovou výzdobu k mimořádné akci 
či oslavě můžete i vy. Kontakt v hotelu.

SLAVNOSTNÍ SÁL ORPHEUM 
6.5., 19.30      Slavnostní večer města Karlovy Vary  

v rámci Zahájení lázeňské sezóny  
v Karlových Varech 2016  
(vstup pouze na pozvánky)

 

7.5., 19.30      Koncert v rámci Zahájení lázeňské  
sezóny v Karlových Varech  
Světové hity v podání jedné 
z nejtalentovanějších a nejvše-
strannějších zpěvaček a muzikálových 
hereček současnosti. Účinkují: Dasha 
– zpěv, hudební skupina Pajky Pajk, 
Karlovarský symfonický orchestr, 
dirigent Martin Kumžák

 

 10.5.      Jednání zastupitelstva Magistrátu 
města Karlovy Vary

 

12.5., 19.30 hod.     Symfonický koncert  
Robert Schumann: Manfred, 
předehra, Gustav Mahler: Rückertovy 
písně, Franz Schubert: Symphonie  
č. 6 C Dur. Účinkují: Karlovarský 
symfonický orchestr, Livia Obručnik 
Venosova – soprán,  
dirigent Martin Lebel (Francie)

 

14.5. , 20 hod.      Koncert skupiny LIWID a jejich 
hostů, spojený s křestem nové desky 
a následné after party v baru Kakadu

 

26.5., 19.30 hod.     Symfonický koncert  
Antonín Dvořák: Koncert pro 
violoncello a orchestr h moll, Claude 
Debussy: Moře, tři symfonické črty. 
Účinkují: Michaela Fukačová – 
violoncello, dirigent Jan Kučera

 

31.5.      Koncert pro základní školy

MUSIC BAR KaKaDu
4.5.  Kateřina Bodláková  

(blues, akustický pop)

6.5.   Milan Krajíc and Friends  
(tradiční jazz)

7.5.   Ali Band  
(funk, latino, pop)

11.5.   Kateřina Bodláková  
(blues, akustický pop)

13.5.    DJ SCAMP Rock & Retro  
Jameson party

14.5.    After party křtu nové desky  
skupiny Liwid

18.5.   Kateřina Bodláková  
(blues, akustický pop)

20.5.    DJ Scamp Latino & Pop  
Redbull párty

21.5.   Ali Band  
(funk, latino, pop)

25.5.   Kateřina Bodláková  
(blues, akustický pop)

27.5.   Milan Krajíc and Friends  
(tradiční jazz)

28.5.   Ali Band  
(funk, latino, pop)

ČAROVÁNÍ S KVĚTINAMIPROGRAM V KVĚTNU

www.grandhotel-ambassador.cz grandhotel-ambassador

SLAVÍME 1. VÝROČÍ 
OD ZNOVUOTEVŘENÍ NÁRODNÍHO DOMU 
PŘIJĎTE SLAVIT S NÁMI A VYUŽIJTE SPECIÁLNÍ NABÍDKY

Slosování otevřených účtů v Music Baru Kakadu 
– vítěz obdrží 50% SLEVU

KAVÁRNA GRAND CAFÉ 
Dort Ambassador + káva Espresso za cenu 59 Kč  

(AKCE platí od 1. do 8.5. 2016)

MUSIC BAR KAKADU
Koktejl Kakadu Man nebo Kakadu Women za cenu 59 Kč 

(AKCE platí od 3. do 8.5. 2016)


