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KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY
Kontaktní informace:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
telefon: 353 151 111
fax.:
353 151 400
ID datové schránky: a89bwi8
e-mail:
posta@mmkv.cz
web:
www.mmkv.cz
www.karlovyvary.cz
Pracoviště Magistrátu města Karlovy Vary jsou rozdělena do dvou administrativních budov;
Moskevská 21, Karlovy Vary
U Spořitelny 2, Karlovy Vary
Běžné úřední hodiny:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
Rozšířené úřední hodiny vybraných agend:
Příjem písemností
pondělí a středa 8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek
8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:30 h.
pátek
8:00 - 12.00 h. a 13:00 - 15:00 h.
Informační pult, Ztráty a nálezy, Czech Point, Ověřování
dokladů
pondělí a středa 8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek
8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:30 h.
pátek
8:00 - 12.00 h. a 13:00 - 14:00 h.
Občanské průkazy:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek:
8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 14:00 h.
pátek:
8:00 - 12:00 h.
Registr vozidel a Registr řidičů:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
pátek:
8:00 - 12:00 h.
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01 POSTAVOU Z TITULNÍ STRANY
převlečenou za nazdobený stromeček je Radek Volf,
spolupracovník městské společnosti KV City Centrum pořádající karlovarské vánoční trhy. Doprovodný program je už
připravený, s příchodem adventu bude mezi 1. prosincem a
6. lednem znovu bavit návštěvníky ve Smetanových sadech.

14 NOVINÁŘKA EVA HANYKOVÁ
Na výstavách, koncertech, pěveckých soutěžích, v divadle,
ale i na mnoha jiných kulturních akcích můžete potkat
drobnou, stále usměvavou ženu, dnes již s nezbytnou
hůlčičkou. Šíře jejích zájmů je ale mnohem širší. O všem
dovede velice zajímavě a poutavě psát.

06 MÁME NOVÉ ZASTUPITELSTVO
Následující čtyři roky povede Karlovy Vary koalice zástupců
hnutí ANO 2011, Karlovaráci a ODS.
Primátorkou je Andrea Pfeffer Ferklová, pozici 1. náměstkyně primátorky nově zastává Hana Zemanová, náměstky
jsou nyní i Tomáš Trtek a Petr Bursík.

20 PĚVCI U PRAMENŮ
Třiapadesátý ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína
Dvořáka zná své vítěze. Klání určené především mladým
operním a koncertním pěvcům většinou na počátku jejich
umělecké kariéry je často rozhodující chvílí na startu
jejich životního úspěchu. V Karlových Varech se tentokrát
uskutečnilo mezi 9. a 16. listopadem.

08 MHD ZDARMA UŽ V LEDNU
Od 1. ledna 2019 mohou děti, studenti a senioři získat
slevu na jízdném ve výši sto procent. Od června příštího
roku získají nárok na slevu i další cestující.
10 BYDLENÍ JE PRÁVEM ČLOVĚKA
Kvalita bydlení a života určuje tvář města a jeho atraktivitu.
Pro zájemce, kteří se rozhodli tomuto tématu více věnovat,
jsou připraveny přednášky, které se pokusí veřejnosti osvětlit témata sociálního, kulturního a funkcionálního města.

22 100 LET – 100 DĚL / 100 UMĚLCŮ – 100 OSUDŮ
Netradiční expozice Galerie umění Karlovy Vary představuje
neobvyklý pohled na prolnutí uměleckých stylů a mezigeneračních výpovědí a je výstavním holdem ke 100. výročí
založení republiky. Z rozsáhlých sbírek českého a slovenského umění byla vybrána stovka děl, která se vztahují
k jednotlivých letům 1918 – 2017.

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY,
IČ: 00254657 • REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků
VÝROBA: MEDIA, a.s.
ŠÉFREDAKTOR: Pavel Mrhálek, tel.: 734 517 073 (radnicnilisty@mediaas.cz)
DISTRIBUCE: Veronika Kalábová, tel. 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
INZERCE: tel.: 607 057 931 (karlovy.vary@mediaas.cz), 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍCH KRL je 4. prosince 2018.
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• STALO SE / STANE SE
DISKUSNÍ FÓRA S NOVÝM VEDENÍM MĚSTA
Pouhý jeden den po svém zvolení se nové vedení
města zúčastnilo diskusního fóra s občany. Místní fórum bylo určené pro obyvatele čtvrtí Sedlec, Rosnice
a Čankov a debatovalo se mimo jiné o stavu místních
komunikací, černých skládkách, svozu odpadu nebo
úpravě lokality někdejšího hřbitova v Sedleci.

ZA STUDIJNÍM POBYTEM PŘIJELO
25 PEDAGOGŮ Z LITVY
Karlovarské základní školy se staly středem zájmu
pedagogů z Litvy. V rámci studijního pobytu v České
republice navštívila skupina 25 pedagogů z Litvy také
Karlovy Vary a několik místních škol. Na základní
škole Truhlářská ve Staré Roli se zúčastnili přednášky
ke vzdělávacímu systému v ČR a prezentace činnosti
této školy. V diskusi se litevští pedagogové zajímali
o ﬁnancování regionálního školství, vztah mezi zřizovatelem a školou, způsob monitorování a vyhodnocování kvality jednotlivých škol.

STROJ VYČISTÍ DLAŽBU I BEZ CHEMIE

AUTOBUSY MHD OZDOBILY KNÍRY
Slušivé kníry zdobily v listopadu čela autobusů MHD.
Dopravní podnik Karlovy Vary se zařadil mezi třináct
měst v republice, kde tímto způsobem podpořili
projekt Movember a šířili osvětu týkající se mužského
zdraví. Charitativní celosvětovou kampaň zastřešuje
v Česku nadační fond Muži proti rakovině, který podporuje výzkumné projekty a rozvoj léčby urologických
nádorů, šíří osvětu v této oblasti a pomáhá získat
ﬁnanční zdroje na nákupy přístrojového vybavení pro
léčbu onkologických pacientů.

Správa lázeňských parků dostala do výbavy stroj,
který si bez použití chemických přípravků poradí
s nečistotami na dlažbách. Vysokotlaký čistič pracuje
s horkou vodou. Celou čistící soustavu proto vedle samotného stroje tvoří nezbytné příslušenství v podobě
trysek a kartáčů, agregát jako zdroj energie, nádrž na
dva kubíky vody a vozidlo, na kterém je celá souprava
převážena. Test soupravy v Zeyerově ulici prokázal
vysokou účinnost, dokonce se podařilo částečně odstranit i žvýkačky. Do plného provozu bude souprava
nasazena na jaře.

PŘIJEL MARTIN NA BÍLÉM KONI
NÁMĚSTÍ VÁCLAVA ŘEZÁČE
JE ZREKONSTRUOVANÉ

S velkým ohlasem se setkal Svatomartinský jarmark
na pěší zóně v centru města. Výrobky řemeslníků
a umělců z celé republiky doplnily ochutnávky tradičních svatomartinských pokrmů. Vrcholem byl příchod
sv. Martina a jeho družiny. Ten se na bílém koni vydal
do čela lampionového průvodu, do kterého se zapojily
stovky dětí s rodiči. Jeho závěr zpestřil rytířský souboj, světelná show a sladký dárek po příchozí.

V listopadu skončila rekonstrukce náměstí Václava
Řezáče v Drahovicích. Kompletně nové vozovky,
chodníky, vjezdy, zelené plochy, schodiště a veřejné
osvětlení stály přes pět milionů korun, díky rekonstrukci se propojily již dříve opravené ulice Vítězná
a Americká - Rumunská - náměstí Emy Destinové.

NÁVŠTĚVNOST MĚSTA MÍRNĚ VZROSTLA
Do Karlových Varů ve třetím čtvrtletí roku 2018
přicestovalo o téměř 4 procenta klientů více než ve
stejném období loňského roku, strávili zde však o 3
procenta méně nocí. Nejvíce hostů do města přicestovalo z Česka (nárůst o 5 %), ovšem nejdynamičtější
nárůst o 25,7 % je zaznamenám u tchaj-wanských
hostů. Nejdéle v Karlových Varech zůstávají vedle
hostů z Ruska návštěvníci z Izraele. Průměrná délka
pobytu je 5,4 dne, v lázeňských ubytovacích zařízeních to je v průměru sedm dní.

KARLOVY VARY NAVŠTÍVIL VELVYSLANEC
UKRAJINY
DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Karlovy Vary si připomněly světový Den válečných
veteránů, nazývaný též dnem příměří. Letos tomu je
sto let od 11. 11. 1918, kdy příměřím mezi spojenci
a Německem skončila 1. světová válka. Ředitel Krajského vojenského velitelství plk. gšt. Jaroslav Kořínek
při té příležitosti předal devatenáct pamětních mincí
současným veteránům.
4

krl° PROSINEC

velvyslanec Ukrajiny Jevhen Perebyjnis s chotí
navštívil 20. listopadu Karlovy Vary. Jako první
diplomatická návštěva po nedávných volbách popřál
primátorce a novému vedení města mnoho úspěchu.
S primátorkou pak hovořil především o možnosti
kulturní výměny, karlovarských kulturních festivalech,
i o rostoucím počtu ukrajinských turistů, kteří mají
Karlovy Vary v oblibě.

• 100 LET ČESKOSLOVENSKA

Školáci slavili sto let Československa
V rámci oslav 100 let výročí vzniku Československa
proběhlo na Základní škole Dukelských hrdinů několik
projektů, které se přímo vázaly k této události. Žáci
druhého stupně se věnovali projektu „100 let od vzniku Československa“, který mapuje uplynulé století
a snaží se zachytit všechny hlavy státu po celé století.
Velký zájem vzbudila soutěž, kterou mezi sebou vyvolali žáci 3.A a 3.B. V hodinách prvouky a literatury
se snažili získat co nejvíce informací, které následně
zúročili v soutěžním kvízu o vzniku Československa.
Atmosféra soutěže byla velice nabitá, při odpovědích
to jen jiskřilo. Konkurenční skupiny s napětím čekaly
na odpovědi protihráčů. Všichni soutěžící zaslouží velkou pochvalu, protože prokázali velký rozsah znalostí
o tématu. Cílem všech akcí bylo vzbudit zájem žáků
o toto významné výročí a zvýšit jejich informovanost
o důležitosti významu roku 1918.

Také učitelé a žáci Základní školy Jana Amose
Komenského se zapojili do oslavy 100 let vzniku
Československé republiky. Státní hymnou, projevem
ředitelky školy ve školním rozhlase, projektovými hodinami s tématy o T. G. Masarykovi, o první republice,
státních symbolech nebo významných osobnostech
českých a slovenských dějin si žáci mohli připomenout, jak významné jsou roky 1918, 1938, 1948,
1968 v historii našeho národa. Vrcholem celého
dopoledne se stala tvorba živého obrazce ve tvaru
letopočtu 1918, který žáci vytvořili na hřišti školy
v barvách trikolory. Vznikla tak zajímavá společná
fotograﬁe žáků i učitelů, kterou žáci devátého ročníku
ﬁlmovali i pomocí dronu. Občerstvení ke stým narozeninám republiky připravila školní jídelna, která uvařila
oblíbený pokrm prvního československého prezidenta
– švestkové knedlíky s mákem.
Základní škola Truhlářská si stoleté výročí vzniku
samostatného Československa mimo jiné připomněla
prostřednictvím dějepisné soutěže pětičlenných týmů
všech tříd II. stupně. Tématem byla první republika
a žáci se již od začátku října s tímto historickým obdobím seznamovali prostřednictvím insignií na jedné
ze školních nástěnek. Završením jejich bádání bylo

100.

společné ﬁnále v aule školy, kde v týmech vyplnili
pracovní listy a následně zpracovali plakát nebo
prezentaci „První republika našima očima“. Vítězný
tým vysadil v areálu školy pamětní lípu. Žáci I. stupně
soutěžili v podobném duchu během měsíce listopadu.
Výročí republiky si připomněli také žáci a učitelé
Základní školy Poštovní. V areálu školy vysadili lípu,
která bude důležitý milník v historii země připomínat
i dalším generacím. Aby strom řádně rostl a prospíval,
zpívali mu žáci píseň „Ach, synku, synku“ a státní
hymnu. Žáci prvního stupně vytvořili lípu z lístků
s přáníčky pro republiku. Projektový den tuhnické
školy zahrnoval také výtvarnou soutěž o nejlepší
portrét Tomáše Garrigua Masaryka a literární soutěž
o nejzdařilejší blahopřejný dopis republice.
Také v areálu Základní školy a Základní umělecké
školy Karlovy Vary nově roste lípa. Zasadili ji žáci
prvního stupně „zušky“ ve spolupráci s pracovníky
Správy lázeňský parků (na snímku). Výsadba stromu
byla vyvrcholením projektu o založení ČSR, kterému
se děti pod vedením svých učitelek věnovaly. Celou
akci, při které žáci přednesli republice svá přání
všeho nejlepšího v následujících letech, zakončil
společný zpěv české hymny.

Lípa republiky

výročí vzniku Československa připomněl 28. října Karlovarský symfonický orchestr uvedením cyklu Má
vlast Bedřicha Smetany. Koncert v Národním domě řídil vynikající dirigent Petr Vronský. KSO toto dílo
patřící ke svrchovaným symbolům české hudby uvádí u příležitosti 28. října již tradičně. Sám Smetana si
přál, aby dílo znělo jen při zvláštních slavnostních příležitostech.

Stoleté výročí vzniku Československé republiky
připomíná v Karlových Varech Strom republiky. Lípa
srdčitá byla vysazena v parku v lokalitě Malé Versailles a spolu s deskou na kameni byla odhalena
při malé slavnosti v den oslav státního svátku.
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• VOLBY 2018

Základní údaje VOLBY 2018:
Celkem se volilo 35 zastupitelů
Počet voličů ve městě (2018 / 2014):
Přišlo k volbám (2018 / 2014):
Účast voličů ve městě (2018 / 2014):

37.536 / 38.998 osob
14.111 / 12.947 voličů
37,61% / 33,20%

ANO 2011 (23,86 % hlasů, obsadili 12 mandátů)
Karlovaráci (15,63 % hlasů, obsadili 8 mandátů)
Karlovarská občanská alternativa (11,37 % hlasů, obsadili 5 mandátů)
Česká pirátská strana (9,97 % hlasů, obsadili 5 mandátů)
ODS s podporou Strany soukromníků ČR a Mladých konzervativců (7,76 % hlasů, obsadili 3 mandáty)
Komunistická strana Čech a Moravy (5,07 % hlasů, obsadili 2 mandáty)
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) (4,93 % hlasů)
Hnutí O co jim jde?! (3,81 % hlasů)
STAN a TOP 09 (3,57 % hlasů)
KOLONÁDA - HNUTÍ PATRIOTŮ (3,12 % hlasů)
Česká strana sociálně demokratická (2,86 % hlasů)
KRÁSNÉ KARLOVY VARY (2,35 % hlasů)
ZVOLITELNÍ - koalice KDU-ČSL + Strana svobodných občanů + Strana zelených + Unie pro sport a zdraví (2,25 % hlasů)
PRO Zdraví a Sport (2,08 % hlasů)

Zvolení zastupitelé města podle politických stran
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
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ANO 2011, 12 mandátů, 23,86 % hlasů
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, 43let, generální ředitelka Grandhotelu Pupp Karlovy Vary, Karlovy Vary
Mgr. Tomáš Trtek, 39let, obchodní technik, projektový manažer, Karlovy Vary
Mgr. Bc. Hana Žáková, 54let, zástupkyně ředitele ZŠ, krajská zastupitelka, Dvory
Martin Dušek, 45let, obchodní manažer, Stará Role
Ing. Lubomír Kovář, 55let, jednatel Euregio Egrensis, Karlovy Vary
MUDr. Jiří Penc, 45let, lékař, ortoped, Stará Role
Ing. Václav Benedikt, 37let, stavební inženýr, Rybáře
Daniela Bouzová, 46let, vychovatelka, asistentka pedagoga, Rosnice
Zdeňka Batíková, 66let, praktik tradiční čínské medicíny, Karlovy Vary
Jaroslav Hrdlička, 58let, vedoucí prodeje, Stará Role
Dott. Mag. Radka Murasová, 30let, koordinátorka zahraničního obchodu, Rybáře
Ing. Věra Pášmová, 73let, ekonomka, Doubí
Karlovaráci, 8 mandátů, 15,63 % hlasů
MUDr. Pavel Bouška, 55let, lékař - radiodiagnostik, Karlovy Vary
MUDr. Josef März, 44let, lékař - chirurg, Drahovice
JUDr. Hana Zemanová, 38let, advokátka, Rybáře
Václav Skuhravý, 39let, profesionální sportovec, Stará Role
MUDr. Michal Vinš, 67let, lékař - chirurg, Karlovy Vary
Josef Kopfstein, 71let, podnikatel, stavitel, Rybáře
Zdeněk Havel, 62let, podnikatel, předseda fotbalového klubu Buldoci, Dvory
Bc. Jakub Novotný, 39let, podnikatel, předseda volejbalového klubu VK, Tašovice
Karlovarská občanská alternativa, 5 mandátů, 11,37 % hlasů
Ing. Petr Kulhánek, 47let, primátor města Karlovy Vary, Doubí
Mgr. Jiří Klsák, 64let, náměstek primátora města Karlovy Vary, archeolog, Karlovy Vary
Vlastimil Lepík, 68let, projektant, záchranář horské služby, předseda, Karlovy Vary
Ing. Michaela Tůmová, 49let, účetní, dramaturg Klubu Paderewski, jednatelka, Karlovy Vary
RNDr. Jiří Neumann, 52let, ředitel Střední školy stravování a služeb Karlovy, Stará Role
Česká pirátská strana, 5 mandátů, 9,97 % hlasů
Mgr. Jindřich Čermák, 36let, politický analytik, koordinátor komunikace o EU, Karlovy Vary
Ing. Josef Janů, 49let, krajský radní, autorizovaný stavební inženýr, Karlovy Vary
Ing. Pavel Sušanin, 34let, projektant, Pila
JUDr. Renata Kozáková, 56let, zastupitelka, ředitelka kanceláře krajského, Stará Role
Barbora Hradečná, 33let, pracovní a ﬁnanční poradce v neziskovém sektoru, Stará Role
Občanská demokratická strana s podporou Strany soukromníků ČR a Mladých konzervativců, 3 mandáty, 7,76 % hlasů
MUDr. Jiří Brdlík, 61let, lékař, Olšová Vrata
Ing. Petr Bursík, 42let, projektant, Karlovy Vary
Mgr. Viktor Linhart, 41let, právník organizace Občané proti korupci, z.s., Karlovy Vary
Komunistická strana Čech a Moravy, 2 mandáty, 5,07 % hlasů
Mgr. Jaroslav Borka, 65let, asistent poslance, Drahovice
Věra Bartůňková, 58let, asistentka ředitele, Karlovy Vary
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3 569 hlasů
3 317 hlasů
3 294 hlasů
3 252 hlasů
3 279 hlasů
3 271 hlasů
3 289 hlasů
3 191 hlasů
3 200 hlasů
3 171 hlasů
3 190 hlasů
3 143 hlasů
2 548 hlasů
2 532 hlasů
2 367 hlasů
2 336 hlasů
2 321 hlasů
2 194 hlasů
2 114 hlasů
2 157 hlasů
1 994 hlasů
1 957 hlasů
1 784 hlasů
1 622 hlasů
1 618 hlasů
1 604 hlasů
1 546 hlasů
1 447 hlasů
1 433 hlasů
1 418 hlasů
1 447 hlasů
1 409 hlasů
1 204 hlasů
887 hlasů
849 hlasů
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Město má nové zastupitelstvo
V úterý 13. listopadu proběhlo v Lidovém domě ve
Staré Roli ustavující jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary. Zastupitelé zvolení v říjnových komunálních
volbách složili slib a zvolili nové vedení a radu města.
Následující čtyři roky povede Karlovy Vary koalice
zástupců hnutí ANO 2011, Karlovaráci a ODS.
Primátorkou města Karlovy Vary se stala Andrea
Pfeffer Ferklová (ANO 2011), pozici 1. náměstkyně
primátorky bude zastávat Hana Zemanová (Karlovará-

ci), do funkcí náměstků byli zvoleni Tomáš Trtek (ANO
2011) a Petr Bursík (ODS).
Rada města bude v následujícím volebním období
devítičlenná. Šest radních bude pro výkon své funkce
dlouhodobě uvolněno. Vedle členů vedení města se
uvolněnými radními stali Martin Dušek (ANO 2011)
a Josef März (Karlovaráci). V radě dále zasednou
Lubomír Kovář (ANO 2011), Hana Žáková (ANO 2011)
a Pavel Bouška (Karlovaráci).
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
primátorka města
Kompetence: městská policie, oblast lázeňství
a cestovního ruchu, odbor ﬁnancí a ekonomiky, odbor
právní, odbor kancelář primátorky, odbor vnitřního
auditu a kontroly, městské organizace: Nadace
Film-Festival Karlovy Vary, Infocentrum města, o.p.s.
a Balneologický institut, o.p.s.

JUDr. Hana Zemanová
1. náměstkyně primátorky
Kompetence: odbor majetku
města, oblast školství a tělovýchovy, městské organizace:
Kancelář architektury města
Karlovy Vary, p.o., Alžbětiny
lázně, a.s., Nadace města
Karlovy Vary, KV City Centrum,
s.r.o., Hvězdárna a radioklub
lázeňského města Karlovy Vary,
o.p.s., Jockey park Karlovy Vary,
a.s., Karlovarská městská, a.s.

Martin Dušek
uvolněný člen rady města
Kompetence: odbor dopravy,
odbor životního prostředí,
Komunální odpadová, a.s.

Mgr. Tomáš Trtek
náměstek primátorky
Kompetence: odbor strategií
a dotací, odbor informačních
technologií, odbor sociálních
věcí, městské organizace: Karlovarská teplárenská, a.s., KV
Aréna, s.r.o. a Dopravní podnik
Karlovy Vary, a.s.

Ing. Lubomír Kovář
člen rady města

Ing. Petr Bursík
náměstek primátorky
Kompetence: odbor rozvoje
a investic, odbor technický,
městské organizace: Správa
přírodních léčivých zdrojů a kolonád p.o., Lázeňské lesy Karlovy Vary, p.o., Správa lázeňských
parků, p.o., Zámecká kolonáda
a.s. a Lázně Kyselka, o.p.s.

MUDr. Josef März
uvolněný člen rady města
Kompetence: oblast kultury,
městské organizace: Karlovarský
symfonický orchestr, p.o., Městská
galerie Karlovy Vary, s.r.o., Karlovarské městské divadlo, o.p.s.

Mgr. Bc. Hana Žáková
členka rady města

MUDr. Pavel Bouška
člen rady města

SLOVO PRIMÁTORKY
Vážení spoluobčané,
s velikou radostí, ale také pokorou, odhodláním
a odvahou jsem před pár týdny přijala novou
roli, roli primátorky města Karlovy Vary. Za důvěru vloženou nejen ve mě osobně, ale i v celé
nové vedení města, děkuji. Naším hlavním
cílem bude tuto důvěru nezklamat a využít svůj
mandát k dalšímu rozvoji našeho města.
Osobně jsem v politice nováčkem, ale dvanáct
let zkušeností ve vrcholové pozici jednoho
z nejznámějších hotelů v Evropě, Grandhotelu Pupp, bezpochyby mohu zúročit v pozici
primátorky a v plnění všech úkolů, které z této
pozice vyplývají.
V nově ustavené koalici jsme zajedno v tom, že
je třeba zlepšovat podmínky života karlovarských obyvatel. Je nutné zajistit, aby Karlovy
Vary byly významným krajským městem,
městem, které má nejen svým občanům, ale
také návštěvníkům, co nabídnout.
Zajímavé a zdravé město je nejlepším předpokladem toho, aby v něm byli lidé spokojení.
Starat se o občany města, ať se jedná o mladé
rodiny či seniory, bude naším hlavním úkolem.
Podporovat podnikatelskou sféru, vytvořit
podmínky pro rozvoj a investice ve městě, musí
být prioritou.
Město je živým organismem se svými potřebami
a povinnostmi. A právě zvyšování vašich potřeb
je mým úkolem pro toto volební období. Mám na
paměti, že je to právě občan, který je základem
města a bude mi potěšením a i závazkem pro
vás, občany Karlových Varů, pracovat.
Bezprostředně po našem uvedení na magistrát
jsme začali pracovat v plném nasazení. Podrobně probíráme jednotlivé kapitoly a položky
rozpočtu města na rok 2019, abychom ho mohli
během ledna schválit. Otevřeli jsme problematiku karlovarského krematoria s jasným cílem,
obnovit co nejdříve jeho plnohodnotnou funkci.
A v neposlední řadě jsme připravili jednu
zásadní novinku v městské hromadné dopravě.
Od ledna budou moci děti, studenti a také
karlovarští senioři využívat městkou dopravu
zcela bezplatně.
Vedle plnění spousty neodkladných úkolů se ale
také připravujeme na adventní čas, který částečně strávíme ve vaší společnosti při nejrůznějších setkáních. Potkávat se budeme zejména
o adventních nedělích na vánočních trzích.
Vážení spoluobčané, dovolte mi za celé vedení
města popřát vám, aby se nadcházející dny
nesly v té pravé vánoční atmosféře, abyste si
našli čas na všechny radosti s vánočními svátky
spojenými a na všechny své blízké. Přeji vám
krásné Vánoce, pohodový čas splněných přání
a zdraví nám všem.

Andrea Pfeffer Ferklová,
primátorka města
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Cena města Karlovy Vary a čestné
občanství. Navrhněte svého kandidáta
Znáte nějakou mimořádnou osobnost, která je
svým životem nebo dílem spjatá s naším městem,
osobnost, která by byla hodna nejvyššího městského
vyznamenání? Dejte nám o ní vědět. Do poloviny
ledna 2019 můžete navrhnout kandidáty na udělení
Ceny města Karlovy Vary a čestného občanství. Ocenění uděluje zastupitelstvo města, předávána jsou při
slavností příležitosti, zpravidla v průběhu slavnostního
večera v rámci Zahájení lázeňské sezóny v Karlových
Varech.
Písemné návrhy na ocenění můžete předkládat magistrátu města nejpozději do 15. ledna 2019. Součástí
nominace by mělo být její podrobné zdůvodnění.
Adresa pro podávání návrhů:
Magistrát města Karlovy Vary
odbor kancelář primátorky
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

Pojďme informovat společně!
Infocentrum města Karlovy Vary slouží nejen návštěvníků města, ale i jeho obyvatelům. Na stránkách
www.karlovyvary.cz můžete nalézt kalendář karlovarských akcí s přímým odkazem do rezervačního
systému prodeje vstupenek, které si můžete zakoupit
nejen on-line, ale samozřejmě využít i pomoci zaměstnanců poboček jak na adrese Lázeňská 14, tak
T.G. Masaryka 53 a dalších prodejních místech rezervačního systému Karlovarská vstupenka (vstupenky.
karlovyvary.cz). A abychom měli přehled o akcích,
které se v Karlových Varech budou konat v roce 2019,
prosíme organizátory kulturních, společenských, ale
i sportovních a jiných akcí, aby nám dali vědět na
e-mail infocentrum@karlovyvary.cz - rádi Vaše akce
zveřejníme na všech našich komunikačních kanálech.
Infocentrum (se) vzdělává
Svět se mění a neustále vyvíjí. Abychom sledovali
nové trendy a přístupy, připravuje Infocentrum města
Karlovy Vary různé typy vzdělávacích akcí. Zatím
poslední školení pro zaměstnance infocenter se konalo 24. října, kdy se do Karlových Varů sjeli zástupci

deseti informačních center z Karlovarského kraje,
aby se zde za podpory profesní organizace Asociace
turistických informačních center České republiky
(www.aticcr.cz) vzdělávali v oblasti interpersonálních
dovedností. Téměř 30 účastníků během sedmihodinového semináře nabylo nové informace týkající
se způsobů komunikace s jednotlivými typy klientů
a generačními skupinami. Dozvěděli se například,
jak předcházet možným konﬂiktům či jak na to, aby
dokázali co nejlépe propagovat region, plnili nároky
klientů, inspirovali je k žádoucím aktivitám a zároveň
byli sami motivovaní.
A 5. listopadu se na jubilejním desátém semináři
setkali v karlovarském muzeu průvodci a pracovníci
v cestovním ruchu, aby se dozvěděli novinky z města
nebo o kulturních akcích plánovaných na rok 2019.
Básník J. W. Goethe byl hlavním tématem zajímavé
přednášky pracovnice muzea Kristýny Matějů.
Jitka Štěpánková,
ředitelka Infocentra města Karlovy Vary

ZIMNÍ ÚDRŽBA
Úklid a údržba městských komunikací v Karlových Varech probíhají v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Úklid je zaměřen zejména na odstranění spadaného listí, pokračuje ruční očista
města, případně strojové metení. V období spadu sněhu je zimní údržba zaměřena na jeho odstraňování a zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací a veřejných prostranství. Zimní údržbu provádí
společnost AVE sběrné suroviny, ve vybraných lokalitách ji zajišťuje Správa lázeňských parků.
Důležité kontakty
Dispečerské pracoviště AVE sběrné suroviny a.s., provozovna Karlovy Vary, Mostecká 95:
775 599 420 (nepřetržitě do 30.3.2019)
775 599 413 (vedoucí dispečer - pouze v pracovní době)
353 176 261 (sekretariát – pouze v pracovní době)
Odpovědní pracovníci Magistrátu města K. Vary:
Vedoucí technického odboru Ing. Eva Pavlasová 353 151 242, 602 120 072
Technik zimní údržby Svatava Kopecká: 353 151 419, 725 533 207
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Děti, studenti a senioři
mohou už v lednu
cestovat MHD zdarma
Cestovat městskou hromadnou dopravou v Karlových Varech se vyplatí. Již od 1. ledna 2019 mohou
děti, studenti a senioři získat slevu na jízdném ve
výši sto procent. Od června příštího roku se pak
výrazné slevy na jízdném dočká i další skupina
cestujících.
Jedná se o pilotní projekt, kterým chce nové
vedení města zajistit větší dostupnost městské
hromadné dopravy cestujícím, kteří ji využívají pravidelně. Výrazné úspory na jízdném se dočká i další
skupina cestujících. Od 1. června příštího roku
získají nárok na slevu také ostatní, kteří nespadají
do kategorie dětí, studentů a seniorů.
Podrobnosti, znění podmínek pro uplatnění slevy
na jízdném a další informace přineseme v lednovém vydání Karlovarských radničních listů. Během
prosince budou tyto informace také zveřejněny
na internetových stránkách Dopravního podniku
Karlovy Vary www.dpkv.cz a v přepravní kanceláři
společnosti v Zeyerově ulici.

Kam nahlásit poruchu
veřejného osvětlení?
Zaznamenali jste poruchu na veřejném osvětlení?
Dejte nám o tom vědět. Nejrychlejší cestou k nahlášení poruchy přímo správci veřejného osvětlení,
kterým je Dopravní podnik Karlovy Vary, je vyplnění
jednoduchého formuláře na webové stránce kv.verejneosvetleni.cz.
Odkaz na tuto stránku najdete také v záhlaví
rubriky Závady a nedostatky na internetových
stránkách magistrátu.
Nahlášení poruchy je jednoduché. Do vyhledávacího políčka stačí uvést číslo ze štítku, který
má na sobě lampa veřejného osvětlení nalepený,
nebo pouze zadat název ulice, kde se osvětlení
s poruchou nachází. Název ulice není třeba zadávat
celý, není nutná ani diakritika. V dalších krocích vás
systém celým procesem nahlášení poruchy navede.
Zašle i zpětnou informaci o zaevidování závady.

• VÁNOCE VE MĚSTĚ

Vánoční trhy lákají do Smetanových sadů
Rybova mše vánoční, vystoupení dětí z karlovarských škol, tvořivé dílny, atrakce, ohňostroj
a hvězdy televizních show nebo muzikálu
Mamma Mia – doprovodný program karlovarských vánočních trhů je připraven a s příchodem adventu bude lákat návštěvníky do
Smetanových sadů. Stejně jako v loňském roce
se vánoční trhy odehrají v parku mezi poštou
a Alžbětinými lázněmi. Začnou 1. prosince
a potrvají až 6. ledna.
Jednou z nejočekávanějších událostí karlovarských vánočních trhů bude tradičně rozsvícení
vánočního stromu. Letošní dominanta trhů pochází
z Vrchlického ulice. Jedná se o dvanáct metrů
vysoký a zhruba 40 let starý stříbrný smrk. Slavnostně rozsvícen bude o první adventní neděli 2.
prosince v 15 minut před 18. hodinou.
Sváteční atmosféru dodá tržišti vánoční osvětlení
instalované na stromy v parku i na budovu Alžbětiných lázní, chybět nebude ani betlém. Pro dětské
návštěvníky budou připraveny atrakce v podobě
kolotoče a prolézaček a také oblíbené tvořivé dílny.
Stánky budou plné zajímavého vánočního a dárkového sortimentu, vánočních nápojů a dobrot.
V doprovodném programu vedle rozsvícení
vánočního stromu nechybí další tradiční prvky
v podobě postupného rozsvěcení svící na adventním věnci, žehnání trhům, zpívání koled mimo jiné
v podání dětí z karlovarských mateřských a základních škol. Ve středu 5. prosince dorazí Mikuláš
s čertem a anděly s nadílkou. Mezi vystupujícími
nebudou chybět hudebníci Karlovarského symfonického orchestru, Rybovu mši vánoční přednese
Karlovarský pěvecký sbor. Na pódiu se představí
také hvězdy české hudební scény jako František
Nedvěd, skupina Hodiny, Kateřina Brožová, Milan
Peroutka, Anna Tereza Mašková, Eliška Rusková
nebo hvězdy muzikálu Mamma Mia.
Každou adventní neděli se budou moci návštěvníci vánočních trhů setkat se zástupci vedení
města, kteří pro ně mimo jiné připraví a budou
servírovat vánoční dobroty v podobě svařeného
vína, polévky, vánočky a cukroví. „To, jak budou
letošní vánoční trhy vypadat, už nejsme schopni
příliš změnit. Ale s kolegy z nového vedení města
jsme se shodli, že bychom rádi vánoční trhy pro
následující roky opět něčím obohatili. Od letošních
vánočních trhů tak budeme pracovat na tom,

Vánoční trhy Karlovy Vary
1. 12. 2018 - 6. 1. 2019
denně od 10:00 do 19:00 ve Smetanových sadech u Alžbětiných lázní

2.12.

NEDĚLE - PRVNÍ ADVENT

15.12. SOBOTA

15:15
15:40
16:15
17:15
17:45
18:00
18:15
18:25
18:30
18:45

Bubenická show SOKOLOV
Pěvecká třída Štěpánky Steinové
ELIŠKA RUSKOVÁ
KSO
Rozsvěcení vánočního stromu za doprovodu TRUMPETISTY
Rozsvěcení první adventní svíce
Posvěcení vánočním trhům
Vyhlášení první dětské soutěže
Primátorský svařák
KAPELA HODINY

15.15
16.00
17.00

PÍSKOMIL se vrací - hudební vystoupení pro děti a dospělé
KPS - RYBOVA MŠE
ANDĚLÉ

16.12. NEDĚLE - TŘETÍ ADVENT
15.15
16.15
17.15
17.45
18.00
18.10
18.30

5.12 . STŘEDA - MIKULÁŠSKÝ REJ

Pěvecká třída Štěpánky Steinové
DAVID DEYL
KSO
Vyhlášení výsledků 2. vánoční soutěže a oznámení 3.
Rozsvěcení třetí adventní svíce
Náměstskovská vánočka
FRANTIŠEK NEDVĚD

15.15
16.00
17.00
18.00

Pěvecká třída Alexandry Oberlové
Animační program - kouzelník + tvořivé dílny (tetování)
Mikulášská nadílka dětem
MAJDA Z KOUZELNÉ ŠKOLKY

8.12.

SOBOTA

15.15
16.00
17.00

15.15
15.30
17.00

Balónky přání - společné vypouštění
Sněhuláci a jejich zimní radovánky
Vocal Band Quartet

23.12. NEDĚLE - ČTVRTÝ ADVENT

9.12.

NEDĚLE - DRUHÝ ADVENT

15.15
16.15
17.15
17.50
18.00
18.10
18.30

Pěvecká třída Štěpánky Steinové
ANNA TEREZA MAŠKOVÁ
KSO
Vyhlášení výsledků 1. vánoční soutěže a oznámení 2. soutěže
Rozsvěcení druhé adventní svíce
Náměstkovská polévka
KATEŘINA BROŽOVÁ

22.12. SOBOTA

15.15
16.15
17.15
17.45
18.00
18.10
18.30
19.15

Divadlo Slunečnice - pohádkový vánoční příběh
Animační program Hopsík
Zlata Emily Kinská - hudební vystoupení - tradice a koledy

ZDENĚK POLACH - břichomluvec
MILAN PEROUTKA a PERUTĚ
KSO
Vyhlášení výsledků 3. vánoční soutěže
Rozsvěcení čtvrté adventní svíce
Náměstkovské cukroví
MAMMA MIA
OHŇOSTROJ

10. AŽ 21. 12 - PRACOVNÍ DNY
VYSTOUPENÍ MŠ A ZŠ

www.novevanocnitrhy.cz
aby ty nadcházející byly opět něčím zajímavé,
atraktivnější. Už se ale moc těšíme, až si spolu
s obyvateli a návštěvníky města užijeme pravou

Charitativní průvod vyrazí s lampiony
V rámci lékařského kongresu, který se uskuteční počátkem prosince v Karlových Varech, proběhne charitativní akce ve prospěch spolku SK Kontakt Karlovy Vary. Charitativní lampionový průvod lázeňskou částí
vyjde ve čtvrtek 6. prosince v 17 hodin z dolní části pěší zóny na třídě TGM (od pošty) a skončí u Císařských
lázní. Zakoupením lampionů mohou účastníci průvodu přispět na charitativní činnost karlovarského spolku
SK Kontakt.
Trasa průvodu: Poštovní most – Dvořákovy sady – Mlýnské nábřeží – Lázeňská – Tržiště – Vřídelní kolonáda – Jánský most – Stará louka – Mírové náměstí – Císařské lázně

Změna programu vyhrazena

vánoční atmosféru a zazpíváme si koledy,“ zve za
všechny členy vedení města primátorka Andrea
Pfeffer Ferklová.

Svoz stromků začne
po Vánocích
Svoz vánočních stromků začne ihned po svátcích.
Odstrojené stromky zbavené všech ozdob a jiných
předmětů je nutné odkládat výhradně na stanoviště
nádob na běžný komunální nebo tříděný odpad.
Stromky umístěné mimo určená stanoviště budou
odstraněny až v rámci běžného úklidu města.
Svoz odložených vánočních stromků bude zahájen
27. prosince a potrvá až do 28. února 2019. Službu
zajistí Správa lázeňských parků.
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• KAM KV°

Kancelář architektury města

Bydlení patří k základním
lidským právům člověka
Bydlení je nepochybně jednou ze základních
potřeb lidstva. V příštích několika letech bude
klasická hranice mezi životem, prací a volným
časem, veřejností a soukromím, rodinou a přáteli pokračovat v rozostření. Potřeba a rostoucí
poptávka po moderních, dostupných, multifunkčních bytových konceptech posílí tento
trend stejně jako možnosti, které jsou tvořeny
moderními technologiemi. Obyvatelé užívají
nové technologie pro efektivnější způsob života
s přibývajícím technickým pokrokem intenzivněji než dříve.
Historie urbanizace neboli poměšťování je velmi
stará, města existují už více než 7 000 let. Struktura evropského města se pro svou otevřenou a demokratickou formu odlišuje od jiných městských
modelů ve světě. V České republice je více než
6 000 měst a obcí. Více než dvě třetiny obyvatel
České republiky žijí ve městech. Nabídnout prostor
pro dostupné a kvalitní bydlení je nejdůležitější
funkcí všech měst a také účelem většiny stavební
struktury měst, která výrazně utváří jejich sociální
a technickou infrastrukturu.
Zvyšující se intenzita práce a stále rostoucí nejednotná pracovní doba – to jsou trendy, které zahrnují
i noční a víkendový pracovní rytmus a určují náš
život. Požadavky na bydlení jsou určovány potřebou
spojit svou práci, rodinu, přátele a volnočasové
aktivity. Vzhledem k omezenému času získávají
krátké vzdálenosti, které umožní efektivní a rychlou
dostupnost občanské vybavenosti, na důležitosti.
Vedle toho musí bydlení splňovat důležitou potřebu
ochrany individuálního soukromí, osobní intimity
a odpočinku. Prostředí, ve kterém žijeme, významně formuje a rámuje pohled člověka na svět a tvoří

důležitou součást jeho identity. Společná a udržitelná ekonomika bude v budoucnu novým trendem,
který určuje život ve městech.
Množství různých životních stylů, rodinných forem
a pracovních modelů bude v budoucnu trvale měnit
požadavky na obytné prostory a bytovou výstavbu.
Poskytovatelé služeb v oblasti nemovitostí budou
muset reagovat ﬂexibilními nabídkami, diferencovanými pojmy bydlení a inovativními přístupy řízení,
čímž aktivně přispějí k různorodému městskému
životu. Byty, budovy, městské části a čtvrti jsou
stále častěji považovány za celkový systém, který
integruje život, práci a volný čas. Jsou tedy nejen
živější a pestřejší, ale především udržitelnější a výhodnější. Udržitelná a smysluplná bytová politika musí reagovat na potřeby společnosti. V soudobém urbanismu nejde pouze o ulice a parkoviště
a v architektuře pouze o fasády domů. Jde o etiku
života a výstavbu pro lidskou společnost 21. století.
KAM a téma bydlení
Jak jsme naznačili v předchozích odstavcích,
bydlení bylo, je a bude důležitým motorem pro
rozvoj města. Kvalita bydlení a života určuje tvář
města a jeho atraktivitu. Proto jsme se rozhodli více
se tomuto tématu věnovat a přiblížit ho veřejnosti
v rámci námi pořádaných přednášek, které se
pokusí veřejnosti osvětlit témata sociálního, kulturního a funkcionálního města. Další tematickou akcí
bude druhé veřejné setkání s občany města v rámci
cyklu KAMjdeme° ve Staré Roli, kde představíme
práci na ověřovací studii revitalizace místního
starého kina, které by se mohlo stát komunitním
centrem. Pozvánky na tyto akce a novinky z KAMu
můžete sledovat na našich webových a facebookových stránkách. Těšíme se na viděnou.
KAM KV°

PONDĚLÍ 3. 12. v 17:30
KAM KV°, nám. Dr. M. Horákové 2041,
Karlovy Vary
Přednáška:
Mezi námi sousedy
Michal Křivohlávek, Barbora Týcová (Bieno
z.s.)
Vracíte se každý den domů kolem nevyužitých,
zarostlých nebo prázdných zákoutí a dvorků?
Bydlíte v domě s vnitroblokem? Vnitrobloky,
předzahrádky, dvorky a proluky - intimní místa
ulice - dnes v Praze a dalších městech (nejen)
České republiky zažívají rozkvět. Doražte na
besedu se spolkem Bieno, který pomáhá s oživováním vnitrobloků na pražském Žižkově.

ÚTERÝ 4. 12. v 17:00
Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,
Karlovy Vary – Stará Role
KAMjdeme°
2. veřejné setkání s občany města
Přijďte se s námi podělit o Vaše názory
a zkušenosti, které pak KAM může přímo
využít v otázkách rozvoje města. Přispějete
tak k zlepšení úrovně bydlení nejen ve Staré
Roli. Jak se žije ve Staré Roli? Stáli byste zde
o komunitní centrum? Těšíme se na diskusi
s Vámi.

ÚTERÝ 11. 12. v 18:00
KAM KV°, nám. Dr. M. Horákové 2041,
Karlovy Vary
Přednáška:
Sídliště a kvalita života v nich
Ing. arch. Filip Tittl (UNIT architekti)
Co vlastně znamená fenomén sídlišť, jaké jsou
speciﬁka tohoto druhu zástavby a jaké možné
přístupy k budoucímu vývoji? Přednáška
zhodnotí stav českých sídlišť, popíše klíčová
témata pro diskuzi nad jejich budoucí podobou
a představí pilotní projekty z výzkumu „Sídliště, jak dál“.
Foto: Kraisingerová, studentka SUPŠ Karlovy Vary.
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Buďte vidět, přežijete!

Preventivní dopravně-bezpečnostní akci „Buďte
vidět, přežijete!“, zaměřila městská policie i letos
převážně na chodce. Důvodem jsou především klimatické podmínky, které se s příchodem podzimu
výrazně mění, dny se zkracují a lidé se tak daleko
častěji pohybují v silničním provozu za snížené
viditelnosti. Právě špatná viditelnost je častou
příčinou tragických dopravních nehod. V roce 2017
zavinilo dopravní nehodu v České republice 1.140
chodců, zároveň z celkem 502 usmrcených obětí
dopravních nehod v loňském roce bylo chodců
101.
V Karlovarském kraji v posledních letech počet
usmrcených chodců mírně klesá: v roce 2015 jich
přišlo o život 34, v 2016 33 v roce 2017 24. O to,
aby nehodovost chodců měla sestupnou tendenci,
se snaží také strážníci v Karlových Varech, Sokolově, Ostrově, Chebu, Chodově a Mariánských
Lázních. V týdnu od 22. do 26. října strážníci
upozorňovali chodce na zmíněné riziko a rozdávali

reﬂexní pásky a další materiály v podobě reﬂexních přívěsků, tkaniček do bot či samolepek. Jen

Strážníci mají mobilní tiskárny
Na konci roku zavádí městská policie do výkonu
technologickou novinku v podobě mobilní tiskárny,
která bude s mobilní zařízením používaným
strážníky spárována přes bluetooth. Strážníci po
zadaní přestupku do systému již nebudou muset
duplicitně vypisovat výzvu, jež umisťují za stěrač,
ale jednoduše ji vytisknou. Řidič nalezne na výzvě
vše potřebné, na rubu je k dispozici poučení včetně QR kódu, který v případě nasnímání mobilem
řidiče odkáže na stránky Městské policie Karlovy
Vary do rubriky "Co dělat, když".
Strážníci začnou využívat ve zkušebním provozu
dvě tiskárny již koncem listopadu. Po vyhodnocení

technické stability a efektivity předpokládá městská policie dokoupení dalšího cenově dostupného
zařízení.

v průběhu jednoho dne bylo takto v Karlových
Varech osloveno a obdarováno téměř 300 chodců.

ZPRÁVY Z ULICE
Pochybný taxikář
Pozornosti hlídky městské policie v noci z pátku
na sobotu krátce před třetí hodinou ráno neunikl
řidič vozidla TAXI, který projel v protisměru
jednosměrnou ulicí, určenou navíc pouze pro
autobusy MHD. První pokus o zastavení řidiče
selhal, neboť na výzvu nereagoval a pokračoval
v jízdě. Druhý pokus, jež následoval po krátkém
pronásledování vozidla, byl již úspěšný. Důvod
pro jednání řidiče se záhy ukázal, nevlastní
totiž průkaz řidiče taxislužby. Řidičský průkaz
hlídce také nepředložil, když strážníkům tvrdil,
že jej zapomněl doma. Přivolaná hlídka Policie
ČR následně zjistila, že má řidič vysloven zákaz
řízení všech motorových vozidel do května
příštího roku. Policisté si na místě převzali (ne)
řidiče, kterému za maření výkonu úředního
rozhodnutí hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
Porušením pravidel pro taxislužbu se bude zabývat magistrát města, kde mu navíc hrozí ještě
pokuta do 100 tisíc korun a zákaz činnosti práce
řidiče taxislužby až na dobu dvou let. Svůj díl
viny na události nese rovněž dopravce, který mu
umožnil vykonávat činnost řidiče taxislužby bez
příslušných oprávnění, za což mu ve správním
řízení hrozí pokuta do 350 tisíc korun.
Porouchaný invalidní vozík
Ve středu 14. listopadu krátce před 18:00
hodinou se na městskou policii obrátil o pomoc
invalidní občan, který uvízl na svém elektrickém
vozítku na Západní ulici. Vozík prostě vypověděl
poslušnost. Strážníci situaci vyřešili rozšířením
použitelnosti sanitního vozu sloužícího pro
přepravu opilců na PZS. Pána prostě naložili
i s vozíkem do vozu a přepravili jej do místa
bydliště. Kde je ochota, cesta se vždy najde.
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S Varybou za nádhernými výhledy
V severních mořích měla pořád rýmu. Připlula
si ji vyléčit do Karlových Varů. Přes zimu si lebedí
v teploučkém Vřídlu, v létě s dětmi poznává krásy
města... to je Velryba Varyba.
Letos už pojedenácté pozvala velryba Varyba
děti na putování po Karlových Varech. Každý rok
je trasa jiná, každý rok děti poznají něco nového.
Na trasu dlouhou cca 3 km se jich od května do
konce října vydalo 1 851. Se skládačkou plnou
hravých úkolů poznávaly místa známá i neznámá.
U Alžbětiných lázní se „setkaly“ s Janem Nepomuckým, od Petra Velikého si užily karlovarské
vyhlídky. Už vědí, jak vypadá Ginkgo biloba a kde
najdou kapli sv. Anny. Před Grandhotelem Pupp si
připomněly slavné osobnosti, a pokud se zastavily
i v cíli putování, v karlovarském muzeu, dozvěděly
se v nové expozici spoustu zajímavých informací
o historii i přírodě našeho regionu.

Do letošního putování se zapojily děti z karlovarských základních škol, z Ostrova, Nové
Role, Nejdku a přes léto také malí návštěvníci
Karlových Varů se svými rodiči. Kromě příjemně
stráveného dne na všechny čekala v cíli originální
odměna. Vylosované školní třídy se ještě mohou
těšit na zajímavé exkurze, které věnovali partneři
letošního ročníku.
Velké putování velryby Varyby je dlouhodobý
projekt, který dětem hravou formou přibližuje
přírodní a kulturní dědictví Karlových Varů. Seznamuje je s historií a zajímavostmi města a okolí,
táhne je od počítačů a virtuálního světa do přírody. Projekt se uskutečnil pod záštitou Ministerstva
mládeže, školství a tělovýchovy ČR, ﬁnančně
jej podpořilo město Karlovy Vary a společnost
Vodakva, a.s. Za Varybu.
Štěpánka Šťastná

ZPRÁVY Z DDM
Hudební vystoupení v prosinci
Hudební oddělení bude opět vystupovat a reprezentovat Domeček, tentokrát to bude 5. prosince
v Krajské knihovně a 15. prosince ve spolupráci
s Obchodním centrem Globus vystoupí celé oddělení ve velkém kulturním bloku u hlavního vchodu.
Pokračujeme v tradičních akcích
2. Vánoční párty se uskuteční 12. prosince v Lidovém domě ve Staré roli. Letos bude ještě atraktivnější program než loni, nejen že vystoupí děti, ale
návštěvníci se mohou těšit také na ryze umělecká
překvapení. Opět se budou losovat vstupenky
a výherci se stejně jako loni mohou těšit na šeky
v hodnotě 500 korun. Začátek je opět v 18.00
hodin.
Vánoční trhy
Od třetího do šestého prosince se konají v DDM
tradiční vánoční trhy. Opět jsou prodejní a tentokrát nabídnou přes 500 různých výrobků.
Mikulášská nadílka
Na mikulášskou nadílku s hudebním vystoupením
a s mnoha dárky se mohou v DDM letos těšit děti
4. prosince.
Tvořivá noc se skřítkem Otmarem
Na Štědrý den proběhne v Centru zvířat ve Staré
Roli akce s názvem Vánoční krmení zvířátek. Na
tento den je také připravená komentovaná prohlídka celého centra spolu s možností pohladit si
a pochovat zdejší zvířátka. Otevřeno je od 10.30
do 13.30 hodin. O svátcích je otevřeno pouze do
12.00 hodin, na Silvestr a Nový rok je v centru
zavřeno.

Společně se učíme pro Evropu
Žáci ZŠ jazyků se pravidelně potkávají s kamarády z Markersbachu
Žáci Základní školy jazyků Karlovy Vary zažili
v prvních dvou měsících nového školního roku zajímavá střetnutí s dětmi z německé partnerské školy
Jenaplanschule z Markersbachu. Společné aktivity
škol probíhají v rámci projektu "Dialogy - společně
se učíme pro Evropu". Nejdříve se několik žáků 8.
ročníku zúčastnilo zajímavého odpoledne "Evropa
plná zážitků" na česko-německých hranicích ve
Vejprtech. Česko-němečtí návštěvníci této akce si
mohli u našich dětí vyrobit například ozdobný zápich
do květináče. Kdo měl chuť, zkusil hledat rozdíly na
fotograﬁích nebo poskládat rozstříhané obrázky, které znázorňovaly různé společné projektové aktivity
během projektu "Dialogy". Žáci devátých ročníků
během čtyřdenního setkání v Karlových Varech
spolupracovali s německými žáky na zajímavých
výstupech projektu - natáčeli videa pro výuku německého a českého jazyka a tvořili učebnici češtiny
pro partnerskou školu, kde se čeština vyučuje od
první třídy. Projekt pamatuje také na mladší žáky
12
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- ti se vydali do Markersbachu, aby se zúčastnili
se svými vrstevníky místní školy projektového dnu
zaměřeného na význam brambor. Společně ve smíšených skupinách pekli bramborovou pizzu, koláč
a chleba, dále mohli ochutnat německou variantu

bramborového salátu či guláše, vařené brambory
s tvarohem a někteří si vyrobili z brambor dekoraci.
Poslední akcí byla návštěva Chemnitz a dětského
ﬁlmového festivalu "Schlingel", kde tradičně soutěží
české a německé ﬁlmy.
Danuše Kubová

• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Dobrovolníci v nemocnici dokáží
zpříjemnit pobyt pacientům
Když se řekne nemocnice, možná se některým lidem
v mysli objeví ne příliš příjemné zážitky. Nemoc není to,
s čím se setkáváme rádi a nemocniční prostředí se na nás
nemusí podepsat pozitivně. Zkusme si ale představit, že do
nemocnice chodí někdo ve svém volném čase a snaží se tak svou přítomností
zpříjemnit pacientům část dne stráveného na nemocničním lůžku. Zdá se to možná neuvěřitelné, ale tito lidé jsou dobrovolníci z Dobrovolnického centra Instand.
V září totiž odstartoval nový program „Dobrovolníci v nemocnicích“ ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Karlových Varech. Do Krajské nemocnice v Karlových Varech začali po zaškolení docházet dobrovolníci, kteří navštěvují dětské
a interní oddělení. „Svou přítomností dobrovolníci odpoutávají pacienty od nemoci
a zaměřují se na to, co je zdravé, co pacient v nemocnici zvládne a čím si chce
zpříjemnit tyto vzácné okamžiky s dobrovolníkem,“ říká Romana Trutnovská,
vedoucí Dobrovolnické centra Instand. Dobrovolník působí u pacienta jako společník, předčítá mu, povídá si s ním, hraje si s dětskými pacienty či se společně
věnují tvořivým činnostem.
Dobrovolnictví začíná být v tomto kraji jako jeden z běžných způsobů, jak se
každý občan může aktivně zapojit do pomoci lidem, kteří tuto formu podpory
vítají. Je to nejenom otázka společenské prestiže, ale také aktivní vyjádření
vzájemné lidskosti. Koordinátoři dobrovolnického centra nabízí dobrovolníkům
účinné zaškolení a průběžnou podporu při dobrovolnických aktivitách. Pokud tedy
máte zájem změnit nejen život pacientů, ale touto dobrovolnickou činností změnit
i život váš, můžete kontaktovat Dobrovolnické centrum Instand na níže uvedeném
telefonu a adrese.
Romana Trutnovská
Instand, z.ú., Stará Kysibelská 602/45, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 605 001 954, email: dobrovolnictvi@instand.cz

y

í slev

zimn

až

U

ˇ T JE T
E

60%
é
bran
na vycedury
pro

A

EST
C
Á
N

OP

D
SNA

DO

Í
N
Z
LÁ

» Darujte zdraví, darujte
vánoční poukaz
Využijte zimní slevy na dárkové poukazy∗
* nabídka platí na prodej od 5. 11. 2018
* Výše slevy podle druhu procedury * čerpání pocedur 7.1. - 31.3.2019

www.spa5.cz

Alžbětiny lázně • Smetanovy sady 1 • 360 01 Karlovy Vary
telefon: 353 304 211 • e-mail: info@spa5.cz

Spořicí účet
s neomezeným
limitem

Stavte se na nově
otevřenou pobočku

Karlovy Vary, T. G. Masaryka 58/34
Po–Pá: 9.00–12.00, 12.30–17.00

www.creditas.cz | 800 888 009
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Eva Hanyková.
Novinářka a spisovatelka
Na výstavách, koncertech, pěveckých soutěžích,
v divadle, ale i na mnoha jiných kulturních akcích
můžete potkat drobnou, stále usměvavou ženu,
dnes již s nezbytnou hůlčičkou. Je to paní Eva
Hanyková. Šíře jejích zájmů je ale mnohem širší.
O všem dovede velice zajímavě a poutavě psát.
U příležitosti jejího nadcházejícího životního
jubilea čtenářům tuto dámu představím.
Narodila se 23.prosince 1928 v České Třebové.
Studia – reálné gymnázium, rok jazykové školy, Vyšší
uměleckoprůmyslová škola (obor pasířství). Do Karlových Varů přišla v září 1951 a zůstala městu věrna.
Pracovala jako geofyzik u Geologického průzkumu
Jáchymovských dolů, kde začala také svoji novinářskou dráhu v redakci podnikového časopisu „Atom“.V roce 1961 jí byla svěřena redakce informačního
měsíčníku „KAM za kulturou“ a vysílání „Karlovarské
čtvrthodinky“ v roz- hlase po drátě. V září 1967 byla
jmenována redaktorkou „Karlovarského lázeňského
časopisu“, od ledna 1968 známého jako „Lázeňský
časopis“. V souladu s tradicí zaznamenávala lázeňské
dění, historii města, návštěvy významných lázeňských hostů, kulturní a společenský život ve městě.
Na začátku 70. let začala studovat žurnalistiku na
Univerzitě Karlově v Praze (úspěšně dokončila v roce 1976). Redakci opustila s odchodem do důchodu
v roce 1986.
O Karlových Varech psala a stále píše do celé řady
novin a časopisů – regionálních i celostátních. Výčet
periodik by byl velmi obsáhlý. Její fundované příspěvky znají účastníci Historického semináře Karla Nejdla.

BLAHOPŘEJEME

Vedle žurnalistické práce se Eva Hanyková pustila
i do psaní knih. V pu- blikaci „Karlovarská intermezza“ zachytila pobyty soudobých slavných návštěvníků našeho města. Kulinářství je věnována kniha
„Dobrou chuť ze Západních Čech“. S Ottou Gubičem
shrnula karlo- varské pobyty T. G. Masaryka a jeho
rodiny v knize „Masaryk na Karlovarsku“. U dalších
prací uvedu alespoň tituly : „Básníci a spisovatelé
u pramenů“, „Karlovy Vary A – Z“ (společně s malířem Petrem Strnadem), „Krásy lázeňského kraje“
(společně s fotografem Milošem Hellerem), „Kar- lovarští lázeňští lékaři“, „Hudebníci u pramenů“ a mezi
poslední patří velmi podnětná publikace „Karlovarské

domy, architekti,stavitelé“ (spoluautorka). Jak sama
říká, námětů v hlavě je stále dost. V roce 2006 jí byla,
jako významné představitelce kulturního života v Karlových Varech, udělena Cena města Karlovy Vary.
Eva Hanyková je pořád velice aktivní. Popularizuje
Mezinárodní pěveckou soutěž Antonína Dvořáka,
opakovaně je kurátorkou výstavy uměleckého skla
„Glassfest“, pravidelně usedá v bada- telně Státního
okresního archivu v Karlových Varech, kde vyhledává
údaje pro své články a knihy. Přání pro novinářku
a spisovatelku je stručné: „Paní Evo, pevné zdraví
a ještě hodně, hodně pří- spěvků i zajímavých publiZdeněk Musil
kací!“

BLAHOPŘEJEME
Zlatou svatbu, tedy 50 let manželství, oslaví 6. prosince manželé Hana a Miroslav Zimovi z Karlových
Varů. Drahým rodičům, prarodičům a praprarodičům to nejlepší do dalších let, zdraví a lásku přejí
všechny děti i praděti.

Těsně před koncem letošního roku oslaví své
devadesátiny naše stále čilá, milovaná maminka, babička a prababička Helena Šubertová.
Hodně zdraví do dalších desetiletí přejí Helča
a Pepča a jejich rodiny.
14
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výrobce hotelového porcelánu
1. máje 30, 360 06 Karlovy vary

PORCELÁNKA VE DVORECH HLEDÁ:
 MISTRY VE VÝROBĚ

do směnného provozu praxe ve výrobě výhodou SO nebo ÚSO výhodou

 OBSLUHA LEŠTIČKY
samostatnost, zručnost - zaučení

 KONSTRUKTÉRA
zkušenost se SW Corel nebo SolidWorks nebo SolidCam
vítána, nikoliv podmínkou vhodné i pro absolventy

 MALÍŘKU
ranní směna

 TOČÍŘ/SEŘIZOVAČ
obsluha a údržba nejmodernější vytvářecí linky
vyučení výhodou - ranní směna

NABÍZÍME:

 zázemí silné stabilní společnosti
 zajímavé mzdové ohodnocení dle zkušeností a praxe
 ﬁremní bonusy: 5 týdnů dovolené, dotované stravování od 10 Kč
 7,5 hodinová pracovní doba
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hyde park
Jaký bude rozpočet města na rok 2019?
Jedním z prvních kroků, který bude musit učinit
nové zastupitelstvo, bude projednání rozpočtu
města na rok 2019, který byl připraven ještě
koalicí, která ve volbách prohrála.
Dosavadní výdaje z městského rozpočtu nešly
opakovaně v dostatečné výši do investic. Vedení
města se bohužel jejich přípravě příliš nevěnovalo,
priority se spatřovaly v nákupu a dotování kulturních akcí a podpoře městských společností. Město
proto ani nemá připraveny projekty pro možnost
čerpání všech alokovaných dotací.
Důsledkem dlouhodobého neinvestování je zanedbaný stav technické infrastruktury města. Chybí
parkovací domy, jsou rozbité chodníky a silnice,
řada mostů je v před havarijním stavu, je třeba
řešit Vřídelní kolonádu a Alžbětiny lázně a zejména
obnovu technologie v městské teplárně. Spočítal
již někdo, kolik činí tento vnitřní dluh? Obávám
se, že se jedná o desetimimístné číslo.
V předvolební kampani jsme slyšeli sliby, že
spousta věcí bude nově zadarmo, například městská doprava, odvoz odpadků, budou se zřizovat
na sídlištích parkovací místa a stavět startovací
byty pro mladé a domovy pro důchodce. Vzal si již
někdo do ruky kalkulačku, aby si spočítal, kolik to
plnění slibů bude stát? A k tomu musíme připočítat
pravidelné splátky městského dluhu, slíbený podíl
na investici do Císařských lázní a štědré příspěvky
městských společností, které se bez nemalých
dotací neobejdou.
Nové zastupitelstvo tak bude stát před těžkým
úkolem. Buď se neprodleně začne investovat
a předejde se tak budoucím kolapsům, nebo se
začnou plnit předvolební sliby a prostředky nutné
na investice se budou projídat. Za sebe bych
doporučil první možnost.
Alexander Mikoláš, předseda
Kolonáda - Hnutí Patriotů
Rajec – Kobelec
Věnováno vzpomínce na pana Miroslava Malinu
Půvabné údolíčko nad Nejdkem, kde se nacházejí
chaty a letní domečky vybudované na základech
bývalých německých usedlostí, které zůstaly
opuštěné po vystěhování německého obyvatelstva
po druhé válce. I já jsem se s tímto krásným krušnohorským krajem mohla seznámit v osmdesátých
letech, kdy naše generace byla postižena častými
rozvody a tak jsme si nadále hledali možnosti
dalších seznámení pro zcelení našich rozbitých
rodin. Snad nebylo jedné rodiny, která by zde byla
původní. Netřeba zdůrazňovat, že takto postižené
rodiny už nikdo nikdy dohromady nedá a bude se
jednat vždy jen o jakési náhražky, aby život mohl jít
dál. Nejvíce postiženy byly samozřejmě naše děti,
v nových známostech už pro ně nebývalo místo.
A tak jsem odjížděla téměř každý víkend s novým
16
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necenzurované názory politiků a občanů města

přítelem na jeho chatu, kde se o mě vzorně staral,
ale děti už v dospívajícím věku se mnou být
nemohly. Proto a jiné důvody jsem po čase známost ukončila a rozbila tak dlouholeté přátelství
mezi ním a mým nastávajícím třetím manželem.
Ale ani toto manželství mi rodinu nezcelilo tak,
jak jsem předpokládala. Nicméně doba prožitá
o víkendech zde byla velmi hezká. Lidé si ještě
hodně pomáhali, někteří stále ještě dostavovali
své příbytky, zvali se na kávu a hezké popovídání.
V nedaleké hospodě bývaly zábavy a stále nějaké
akce. Údolíčko rostlo do krásy. Malý rybníček byl
udržován v čistotě a tak se celé léto zde koupaly děti. Zahrady a zahrádky přinášely čerstvou
zeleninu i ovoce. Sbíraly se houby a horský vzduch
přinášel po týdnu stráveném ve městě příjemné
osvěžení. Bohužel přišla nová doba po převratu
roku 1989 a všechno se začalo měnit. Lidé už neměli tolik peněz a levný benzin na časté dojíždění,
přišly starosti existenční, lidé ztráceli svoje dlouhodobá zaměstnání a život v přírodě začal upadat.
Postupně přicházející inﬂace začala vyhánět ceny
nemovitostí vzhůru a tak se začaly chaty prodávat.
Dnes už ti, kteří zde původně začali stavět , ani
nebydlí. A tak ani můj přítel a později můj třetí
manžel už ani nežijí. Nežije ani bývalý "náčelník"
pan Bauer se svojí paní. Přišli jiní lidé, údolíčko
zarostlo a pokračuje už jiný život.
Eva Richterová
Je říjen roku 1944 a ve světě ještě zuří válka
Je osmý říjen roku 1944. Ve světě ještě zuří
válka a ani v našem protektorátě není ještě žádný
klid. Ale na naší malé vesnici v Lesonicích se žije
poměrně v klidu. Kromě jedné tragedie během
války, kdy pan účetní ze statku a jeho žena jenom
náhodou stejného příjmení jako moji rodiče,
ukryli nepřítele říše, tedy asi odbojáře a věc byla
prozrazena a tito milí lidé bylí následně odsouzeni
k smrti, život probíhal v pokoji. Maminka česala
v jejich oﬁcíně až do půlnoci. Kupodivu i v této
době měli lidé vždy na holiče a kina byla narvaná.
Po půlnoci začaly mamince porodní bolesti a časně
ráno jsem se narodila. Na tu dobu bylo neobvyklé,
aby žena rodila téměř ve 44 letech, ale po tragické
události s mojí sestřičkou se tak maminka na radu
doktora Klempy rozhodla. Paní porodní asistentka Svobodová mě se svou zkušeností a rutinou
přivedla v pořádku na svět. Brzy přijela i maminčina sestra Boženka z Třebíče, aby byly spolu
a v rodině pomáhala. Díky Ti za život, světice,
jsem už vyjádřila můj vděk za to, co rodiče pro mě
všechno vykonali. Po mém biologickém původu
otce nikdo nepátral, tatínek mě přijal s velikou
láskou a jak to všechno doopravdy bylo, jsem se
už nikdy nedozvěděla. Do školy jsme začaly chodit
v Lesonicích. Tato byla umístěna v pravém křídle
lesonického zámku a pan učitel Chlouba se tak

musel postarat o všechny děti až do páté třídy
naší národní školy. Potom jsme začali dojíždět
do Moravských Budějovic, už v autobusech a ne
chodit pěšky mnoho kilometrů každý den jako
předcházející generace dětí. Nejhezčí chvíle pro
mne byly, když jsme s maminkou jezdily do jejího
rodiště, tedy do Třebíče. I sem už jezdil autobus
pana Němce a já sedávala, tedy spíše klečela na
sedadle tak, abych viděla ven. Všechno bylo pro
mne nové a krásné, ubíhající krajina naší Vysočiny
a pak samotná Třebíč, Nezvalova Třebíč. I toho si
maminka pamatovala ze školních let, jeho tvář byla
ještě zjizvena po prodělaných neštovicích v dětství
a tak děvčata tolik nepoutal. Na náměstí jsme
potkávaly mnoho maminčiných známých, všude
se ozývalo jen maminčino jméno jak ji přítelkyně
volaly. Nejvíce si pamatuju Licinu Taussigovou,
s tou maminka často mluvívala, protože ji dojímal
osud třebíčských židů, ze kterých se jich vrátila
jen hrstka. Byla mezi nimi i Licina, která patřila do
generace mé sestry Olgy. Byla krásná, její vlnité
černé vlasy a bílá půvabná tvář. V šedém domě,
tedy hotelu na náměstí mi maminka vždy koupila
fantastické obložené chlebíčky a vydaly jsme se
vzhůru pěšky do Boroviny. Městská doprava ještě
neexistovala a tak jsme pomalu kráčely kopcem
s výhledem na baziliku a zámek, kolem křížku do
krásné čtvrti baťovských domků, které se mi tolik
líbily. V jednom bydlely obvykle dvě rodiny a tak se
bydlení říkalo v půldomku. Bylo to bydlení moderní
oproti našemu pronajatému domu v Lesonicích.
A pak už setkání s tetou a jejími dětmi, milými sousedy Šmejkalovými, patřilo k těm nehezčím chvílím
našich krátkých, ale častých pobytů. Navečer jsme
už zase cestovaly s panem Němcem domů do
Lesonic.
Eva Richterová
Karlovarské horní nádraží
Je dobře, že se bude začínat s úpravou prostor
před nádražím, ale otázkou zůstává, co bude
s cestujícími – turisty – návštěvníky, kteří nemají
možnost v budově (nádražní hale) koupit noviny,
časopisy ani občerstvení, a to ta budova je v provozu už přibližně půl roku, tomu se říká cestování?
Asi to nikdo neřeší, nebo není zájem. Hlavně, že
sem chcete turisty. Taky by mě přešla chuť na
cestování.
Jindřich Kašák
Reakce čtenáře na článek „Lávka na Růžový vrch
již slouží chodcům“, KRL 11/2018, strana 6.

Omluva: V listopadových KRL se v rubrice Hydepark
pod otištěný příspěvek "Opozice v opozici" autorky
Věry Bartůňkové připletlo rovněž jméno přispěvatele z říjnového vydání Martina Lojdy. Za chybu se
oběma dotčeným autorům omlouváme.
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Karlovarský kraj jsme MY! všichni
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Vánoční dům Karlovy Vary slaví 10 let své existence
Před více než 20 lety jsem začala snít svůj sen
o Vánočním domě, kde budou Vánoce po celý
rok. Jsem milovnice Vánoc a díky tomu, že jsem
svému snu věřila, sen se stal v roce 2008 realitou. Pronajala jsem si Zámeček Doubí v Karlových Varech a začala spolu se svojí rodinou plnit
svůj sen.
Začátky nebyly jednoduché, mnoho lidí nevěřilo,
že by projekt Vánočního domu, který je v provozu
celý rok mohl fungovat, někteří si mysleli, že jsme
prostě jen zapomněli sundat výzdobu ze zámečku.
Byla to i rodina, kterou jsem musela zpočátku
přesvědčovat o tom, že si získáme své příznivce,
že se k nám začnou časem sjíždět lidé místní, ale
také návštěvníci Karlových Varů z celé republiky i ze
zahraničí.
Celý projekt je postaven na myšlence, že
návštěva Vánočního domu bude zážitkem, který
si všichni návštěvníci zachovají ve své mysli jako
milou vzpomínku na své dětství, na své blízké, že
zde načerpají inspiraci k výzdobě svých domovů
a že se tak trochu zastaví v tom neustálém shonu
dnešních dní.
Každý rok se snažíme pro návštěvníky vymyslet
něco nového. Celou výstavní expozici (která je
z velké části i prodejní), vždy na přelomu září a října
předěláváme. Trvá nám to přibližně pět týdnů. Stojí
nás to mnoho úsilí, celá rodina se zapojuje, všichni
včetně stálých zaměstnanců, ale i brigádníků-studentů pomáhají s instalací nových dekorací,
zdobením stromků, tak aby bylo vše nejpozději na
konci řijna připraveno. Odměnou nám potom jsou
slova chvály od návštěvníků, kteří přijedou poprvé,
ale zejména od těch, kteří jsou našimi příznivci
řadu let. Každoročně slyšíme: "mysleli jsme, že
se již nedá nic vymyslet, ale vy nás vždy něčím
překvapíte", to je věta, která mě osobně nabíjí tak,
že i přes náročnost celého projektu jsem stále plná
optimismu a víry, že to, oč se snažíme je správné.
Pro ty, kteří snad ještě ve Vánočním domě nebyli
představím, co vše je zde k vidění. Zámeček Doubí
jen umocňuje atmosféru, která tady panuje. Jsou
tady dvě nádvoří, která se dělí na část s dětský-
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mi motivy, jakou jsou například dřevěný barevný
vláček, do kterého si děti mohou nasednout, krásné
sáně, méďa box, kam nám děti nosí své již vysloužilé medvídky nebo dospělí medvídky s kterými si
hráli v dětství. Máme totiž největší sbírku medvídků
v České republice. To je ale kapitola sama o sobě,
o tom někdy příště nebo více na stránkách www.
muzeummedvídku.cz. V červnu se můžete těšit na
druhý ročník Mezinárodního festivalu medvídků.
Druhé nádvoří patří betlému, živým ovečkám, pohyblivým zimním expozicím se zvířátky v životních
velikostech a pódium, kde se odehrávají koncerty
a to již každý víkend od poloviny listopadu. První
část vánoční expozice je plná světýlek, stromečků
a nádherných dekorací rozdělených do různých
barev a stylů od třpytivých po přírodní, tak aby si
zde každý našel to, co je mu blízké.
Druhá část je věnována starožitným a autorským
medvídkům, kouzelnému městečku s vláčkem
a svítícími domečky a prodejničkou se suvenýry.
Máme například své CD s písničkou složenou přímo
pro Vánoční dům, nazpívala ho operní pěvkyně
Pavlina Senic a měl by s ním odejít každý návštěvník, závěrečné slovo k němu namluvila paní Valerie
Zawadská-je to naše pýcha. V nabídce máme ale

i další CD výhradně s vánoční tematikou. Nemohu
zapomenout na dětské návštěvníky, pro které jsme
si nechali namalovat originální Vánoční omalovánky
a zbrusu nové pexeso s medvídky, kteří "obývají"
Vánoční dům.
Využili jsme i původní sklepení zámečku a vytvořili
jsme zde expozici starých vánočních ozdob a všeho,
co k Vánocům v dávných časech patřilo. V další
části sklepení "přebývají" medvídci nejen z mojí
sbírky. Je jich tu více než 10 tisíc!!
Poslední částí Vánočního domu a "hvězdičkou"
na dortu by pro každého návštěvníka mělo být posezení v Andělské kavárně. Nabídka je zde vskutku
andělská, přijdou si zde na své děti i dospělí.
Na co se můžete těšit do konce roku a co máme
v hlavě pro další roky?
Program, který bude celé období až do 5. 1.naleznete na www.vanocnidum.cz nebo na sociálních
sítích. Namátkou jen: víkendové hraní country
a folkových kapel, zpívání sborů, křest vánoční
knihy, ve spolupráci s Dopravním podnikem Karlovy
Vary-Mikulášská jízda vánočním autobusem, dětské
divadelní vystoupení o narození Ježíše Krista a 5.1.
slavnostní odpoledne plné hudby, jako poděkování
koledníkům Tříkrálové sbírky-již potřetí ve Vánočním
domě.
A naše plány? O některých prozatím jen sním,
některé již jsou ve fázi velkých příprav, každopádně
se máte nač těšit.
A co si přeji od Ježíška já? Kromě zdraví, které
je nejdůležitější, si přeji, abych měla šťastnou
a milující rodinu a aby mi byl můj manžel oporou
tak, jako dosud!
Co říci na závěr, těšíme se na Vás po celý rok,
nyní v rozšířené provozní době a to denně od 10 do
20 hodin. Těšíme se, že se přijdete přesvědčit od
tom, že vše pro Vás připravujeme s láskou a třeba
i o tom, že je toho u nás k vidění mnohem více než
jsem zde vyjmenovala. Své postřehy a přání můžete
zapsat do naší vánoční knihy, která bude v pořadí
již třetí, je plná vzkazů a to i veršovaných, jako
například: "Na kopečku zámeček, v něm vánoční domeček skrývá něžnou pohádku, Ježíškovu
zahrádku, je tam skryto štěstíčko, pro duši i srdíčko.
Hana Ledvinová
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Počernická 120
360 05 Karlovy Vary
ACTAPOL, spol. s r.o.
353 56 12 40
777 82 27 25
prodejna.karlovyvary@biomac.cz

 PRODEJ ZLATA, STŘÍBRA
A CHIRURGICKÉ OCELI

PRÁCE V NĚMECKU

 OPRAVY ŠPERKŮ
 VÝKUP DRAHÝCH KOVŮ

...již od roku 1992

Západní 1208/11, Karlovy Vary
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PŘEKLADY A TLUMOČENÍ DO VŠECH JAZYKŮ
Tel. 776 722 611, Moskevská 10, Karlovy Vary
orbis@orbispreklady.cz

Č

www.klenotnictvi-jelinek.cz

D

tel. +420 773 025 252, +420 773 517 480

info@klenotnictvi-jelinek.cz

RG

a další pracovní nabídky
karlovyvary@dr-job.eu
www.dr-job.eu

Y

PŘIJMEME ŘIDIČE C, C+E

Poruchy
a technické
problémy:

800 101 047

Fakturace a smlouvy:

359 010 406

» Péče o vodovody a kanalizace
» Inspekce a rekonstrukce přípojek
» Laboratorní rozbory

INZERUJTE V RADNIČNÍCH LISTECH
t: 739 544 446 e: kalabova@mediaas.cz

Windows, Office, grafika, internet
Indiv. pomoc při nastavení mobilů, tabletů…

» Projektování a výstavba
Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a. s.
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Pěvci u pramenů

Třiapadesátý ročník Mezinárodní pěvecké
soutěže Antonína Dvořáka zná své vítěze.
Klání s obdivuhodnou tradicí určené především
mladým operním a koncertním pěvcům většinou
na počátku jejich umělecké kariéry je často rozhodující chvílí na startu jejich životního úspěchu.
V Karlových Varech se uskutečnilo tentokrát mezi
9. a 16. listopadem.
Soutěž, zpočátku určena studentům uměleckých škol, se od roku 1990 proměnila na profesionální měření sil, které dává každý rok příležitost
pěvcům v otevřené mezinárodní soutěži do 35
let v současné době ve čtyřech kategoriích:
Operní naděje, Junior, Opera a Píseň. Každý rok
se soutěže zúčastňuje okolo 80 až 120 našich
i zahraničních adeptů. Jen v letošním roce to
bude téměř 110 pěvců z 28 zemí – Arménie,
Azerbajdžánu, Číny, Finska, Chorvatska, Indonésie, Izraele, Japonska, Jižní Koreje, Německa,
Polska, Ruska, Slovenska, Španělska, Švýcarska,
Tatarstánu, Tchaj-wanu, Ukrajiny, USA a dalších.
Přijíždějí zpěváci a zpěvačky, z nichž se dosud
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mnozí podobné soutěže nezúčastnili. Někteří,
kteří se probojují až do závěrečného třetího
kola – ﬁnále, budou zpívat v záři reﬂektorů
před kamerami a mikrofony Českého rozhlasu s Karlovarským symfonickým orchestrem
s dirigentem Františkem Drsem poprvé v životě.
Přijíždějí dosud bez velkých úspěchů a známosti a odjíždějí, ti nejlepší ověnčeni hlavními
nebo zvláštními cenami. Jsou šťastni, neboť je
čeká hostování nebo nastudování operních rolí
v divadlech, nabídky účinkování n koncertech, na
festivalech nebo v akcích hudebních společností.
A kdo patřil mezi ty nejlepší minulých ročníků?
Od počátků soutěže v roce 1965 například
Magdaléna Hajóssyová, Gabriela Beňačková,
Edita Grúberová, Ivan Kusnjer, Peter Mikuláš,
Dagmar Peckový, René Pape, Eva Urbanová,
Martina Janková, Magdaléna Kožená, Roman
Janál aj. V posledních letech Karla Bytnarová,
Iveta Jiříková, Pavol Bršlík, Kateřina Kněžíková,
Adam Plachetka, Jiří Brückler, Petr Nekoranec,
Roman Hoza a určitě se najde i mnoho dalších.
Obdivuje je celý svět na scénách Národních
divadel, Vídeňské státní opery, Milánské Scaly, na
německých jevištích i v Metropolitní opeře v New
Yorku. Představení a koncerty mnoha z nich jsou
potěšením a hudebním svátkem pro aplaudující
publikum často vyprodaných sálů.
V Karových Varech si přejme mnoho milovníků hudby, kterým udělá soutěžní klání 53.
Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka
radost. Přejme si podporu i uznání této v Evropě
mimořádné a ojedinělé pěvecké soutěži, pečující
o nastupující umělecké mládí. Přejme soutěžícím
úspěch, dobrou hlasovou dispozici a také trochu
štěstí. Těšme se na nová jména rodících se osobností operního a koncertního pěvectví.

Karlsbad.
Marek Dusil Blend
vydal třetí album
Marek Dusil Blend vydává své třetí album.
Oﬁciálně vyšlo 7. září v distribuci Supraphonu
a nese příznačný název Karlsbad.
Rozhodnutí natočit živé album přišlo po
loňském natáčení EP „Raw“ pro anglofonní
trh, který byl nakonec úspěšně pouštěný i ve
většině žánrově blízkých rozhlasových pořadů
ve Velké Británii, Irsku, Kanadě, Francii,
Nizozemí či v Itálii. Malý koncert v Londýně
byl tečkou za touto nahrávkou, 6. října Marek
Dusil vystoupil s kapelou na charitativním
showcase festivalu v Leedsu.
V listopadu 2017 se pak kapela okolo Marka
Dusila rozhodla natočit nový materiál, který
však obsahuje i tři upravené starší písně,
tentokrát bez pomoci producenta. Přesně v té
podobě, ve které se materiál připravoval pro
koncertní účely a jak pomalu vznikal na několika soustředěních v Lukách pod Medníkem.
Tam vznikla i píseň od kytaristy Jáchyma
Štětky, s textem, který vyplynul s atmosféry
té chvíle. Album je rámováno písněmi Karlsbad a Karlsbad II., které jsou ohlédnutím za
protagonistovým mládím v Karlových Varech
a taková malá pocta inspirativnímu místu.
Ačkoliv je album stále písničkářské, došlo
k většímu užití elektrické kytary, a je cítit
jazzový feeling Jáchyma i rockovější přístup
basisty Vráti Hubičky, který použil kontrabas
už jen vzácně. Perkusista Marcel Jakubovje
dal na desce i trochu prostoru svému synovi
Gabrielovi. Důraz na dynamiku je stále patrný,
a došlo i na zhudebněné básně, tentokrát text
Josefa Václava Friče z roku 1858 a báseň
současné autorky Zity Malaníkové.
Novinková píseň Time to Time z tohoto EP
byla nahrána znovu i na Karlsbad. Booklet
vytvořil v Londýně žijící fotograf Lucas Ross,
české texty jsou doplněny o překlady do angličtiny. Videoklip k písni Karlsbad II. najdete
na youtube, více o kapele se dozvíte na webu
marekdusil.cz.
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Prosincové slavení s KSO
Prosinec je časem adventních a vánočních
koncertů. Karlovarský symfonický orchestr nabízí
v posledním měsíci tohoto roku takové koncerty
hned tři. Ve Velkém sále hotelu Thermal KSO
příliš často nevystupuje, pro Adventní koncert 6.
prosince je však sál s nejvíce místy potřebný. KSO
zde vystoupí v programu se zpěvákem Martinem
Chodúrem a zpěvačkou Radkou Fišarovou. Chodúr
je jedním z nejvšestrannějších zpěváků mladé
generace, působí v žánrových oblastech od popu
a rocku přes swing a šanson po muzikál a ﬁlmové
písně. Letos vydal své první vánoční album, které
bude tvořit základ jeho vystoupení. Spolu s ním se
představí muzikálová, jazzová a šansonová zpěvačka Radka Fišarová, v jejímž programu nebudou
slavné šansony proslavené Edith Piaf či Charlesem
Aznavourem chybět.
Houslista Pavel Šporcl je patrně vůbec nejpopulárnějším českým umělcem působícím v oblasti
vážné hudby. Díky svému umění, výrazné osobnosti i nekonvenčnímu vystupování slaví úspěchy
u posluchačů všech generací. I letos zavítá do
Karlových Varů se svým Vánočním koncertem, kdy
20. prosince v Grandhotelu Ambassador Národní
dům představí oblíbené skladby barokních mistrů
Bacha, Pachelbela, Vivaldiho a Corelliho a ve druhé
části koncertu program ryze vánoční, sestavený

Pavel Šporcl

Martin Chodúr

z překrásných vánočních melodií, písní a koled
z celého světa. Spolu s ním se představí sopranistka Jana Šrejma Kačírková.
Poslední Vánoční koncert, společný koncert KSO
a Grandhotelu Pupp, zazní v sále Puppu na první
svátek vánoční 25. prosince odpoledne. Neuvést na
tomto koncertě Českou mši vánoční Jakuba Jana
Ryby by bylo proti všem zvyklostem. Vánoční improvizací koncert uvede varhaník Vladimír Jelínek.
Nejen vánočními koncerty KSO obohatí slavnostní
atmosféru závěru roku. V Grandhotelu Pupp se 13.

prosince uskuteční Koncert k 20. výročí partnerství
mezi městy Baden Baden a Karlovy Vary. Představí
se na něm spojené orchestry Philharmonie Baden
Baden a Karlovarský symfonický orchestr, za německou stranu zazní Brahmsova Druhá symfonie,
za stranu českou pak Dvořákova Novosvětská.
Všechny prosincové koncerty se odehrají pod
taktovkou šéfdirigenta KSO Jana Kučery.
Karlovarský symfonický orchestr přeje nejen
svým posluchačům a příznivcům krásné svátky
vánoční.

Lord of the Dance si budou nebezpečně hrát

Lord of the Dance se vrací do Karlových Varů! Zbrusu nová taneční čísla, dokonalé vizuální technologie
i zvuk, efektní světelný park, překrásné kostýmy,
nová hudba skladatele Gerarda Fahyho a 40 nejtalentovanějších mladých umělců z celého světa pod
přímou režijní taktovkou tanečního génia Michaela
Flatleyho – to jsou Dangerous Games. Představení
plné klasických „riverdancing“ tanečních výstupů,
tak charakteristických pro irský tanec vrcholí napínavým soubojem nového Pána Tance s Donem Dorchou
a dynamicky směřuje k fantastickému ﬁnále se
slavným závěrečným přídavkem, který tak jako vždy
zvedá fascinované publikum znovu a znovu ze židlí.

Nenechte si 8. března v Realistic Areně ujít
možnost shlédnout fantastický příběh Dobra a Zla
v překrásné pohádkové scéně, čekají na vás precizní
taneční výkony desítek tanečníků v sólových výstupech i nezaměnitelných tanečních formacích, které
proslavily irský tanec po celém světě.
Lord Of The Dance se do Česka vracejí již po
dvanácté, při posledním turné v roce 2017 se jim
nadšení diváci odměnili dosud rekordní návštěvností.
Celkem u nás toto představení shlédlo neuvěřitelných bezmála sedm set tisíc návštěvníků.
Lord of the Dance Michaela Flatleyho jsou kritikou
nejnadšeněji oceňovaným představením všech dob,
s tanečními představeními slaví úspěchy po celém
světě již více než 10 let. Od premiérového uvedení
v Dublinu v roce 1996 toto představení překonalo po
celém světě řadu rekordů a stalo se nejlépe prosperující show v celé dlouhé historii existence zábavního
průmyslu.
V dubnu 2003, při prvním uvedení v ČR, soubor
beznadějně vyprodal dvakrát po sobě T-Mobile Arenu
v Praze, v letech 2004 a 2005 následovala veleúspěšná turné po celé republice. Představení u nás

v těchto třech letech vidělo téměř 80 tisíc diváků.
Českou republiku se do nabitého kalendáře souboru
podařilo zařadit opět i v roce 2010.
Představení do současné chvíle shlédlo 50 milionů
diváků ve 40 zemích světa, uchvátilo publikum
v Rusku, po celé Evropě, v USA, od Kanady po Argentinu, v Asii i v Austrálii. Aby bylo možné uspokojit
obrovskou celosvětovou poptávku po LOTD, vznikl
nový, v pořadí již čtvrtý, soubor pro Asii a Afriku.
V současné době se jedná o turné v Číně, která představuje nový a obrovský trh, a připravuje se i návrat
show do Austrálie a Tichomoří. V jednání jsou i turné
po Asii a Africe. Show je uváděna od roku 1996
v nezměněné podobě, jelikož diváci chtějí stále vidět
původní LOTD show. Jedinou změnou je spousta
krásných nových kostýmu.
Tajemství mimořádného úspěchu show Lord of the
Dance spočívá do velké míry též v tom, že oslovuje
široké publikum bez ohledu na věk, pohlaví nebo
kulturní zázemí. Díky této nadčasové, univerzální přitažlivosti se Lord of the Dance zařadili mezi živoucí
legendy, zázraky moderního světa.
A jejich příběh pokračuje dál ….

SOUTĚŽTE S NÁMI O LÍSTKY
na březnové představení Lord of the Dance v Karlových Varech. Co musíte udělat? Stačí odpovědět
na jednoduchou otázku: „Po kolikáté přiveze Michael Flatley své seskupení do Česka?“
A ještě lehká nápověda: Stačí být při čtení textu dostatečně pozorný, vše potřebné v něm najdete.
Odpovědi posílejte emailem na adresu redakce kalabova@mediaas.cz. Teď už jen mít trochu štěstí
při losování správných odpovědí a můžete se těšit na březnovou návštěvu Realistic Areny. Tak
příjemnou zábavu a držíme palce!
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Muzeum dvěma knihami mapuje část zdejší historie
Muzeum Karlovy Vary vydalo v poslední době
velmi zajímavé publikace, které by zájemce
o historii města a kraje neměly rozhodně minout.

Autory obou knih jsou karlovarští historici. První
publikaci s názvem „Neskloníme hlavy. Rok 1968
v Karlových Varech“ napsal Jan Nedvěd. V knize

1968, křižovatka ulic Dimitrovova (dnes D. Bechera), Moskevská a Gottwaldova (dnes
Krále Jiřího)

představuje, z jakých kořenů vycházelo reformní
hnutí a za jakých podmínek se vyvíjela společnost
v šedesátých letech. Soustředil se na osudný rok
1968, jak jej zažívali vedoucí komunisté a obyvatelé Karlových Varů. Demokratizační změny Nedvěd
představuje slovy a činy funkcionářů okresního vedení KSČ, zmiňuje rovněž méně známé skutečnosti
roku 1968 v kontextu Karlových Varů. Invazí a prvními dny okupace prováději čtenáře nejen oﬁciální
záznamy, ale i účastníci se svými vzpomínkami.
Autorem knihy „Křišťálová noc a historie Židů
v Karlovarském kraji“ je Lukáš Svoboda. Pojednává
o událostech Křišťálové noci v listopadu 1938, jak
probíhala v největších městech kraje – Karlových
Varech, Sokolově, Chebu, Mariánských Lázních
a Františkových Lázních. V knize Svoboda dále
přibližuje osm významných lokalit spjatých s historií Židů, kromě jmenovaných měst se jedná ještě
o Kynšperk, Hroznětín a Lázně Kynžvart. Popisuje
rovněž devětatřicet s historií Židů souvisejících
lokalit, z nichž šest je spjatých se sběrnými a pracovními tábory.
Obě knihy si mohou zájemci koupit v muzeu na
Nové louce.

100 let – 100 děl
100 umělců – 100 osudů

100
GALERIE UMĚNÍ
KARLOVY VARY

Nově otevřená stálá expozice Galerie umění Karlovy Vary je
výstavním holdem ke 100. výročí založení Československé republiky. Z rozsáhlých sbírek českého a slovenského umění byla
vybrána stovka děl, která se vztahují k jednotlivých letům 1918
– 2017 buď vročením díla nebo datem narození či úmrtí jejich
autora. Zvolený princip nabízí zajímavé kombinace děl, která
se obvykle do své blízkosti nedostávají. Touto metodou občas
vznikla nečekaná až konfrontační setkání (např. J. Schikaneder
a M. Medek, Toyen a T. Pištěk), jindy se vedle sebe naopak
ocitla díla, která spolu souzní či dokonce poskytují představu
o charakteru umění své doby (např. socialistický realismus
50. let či uvolněná mnohovrstevnatost „zlatých šedesátých“).
Netradiční expozice tentokrát představuje neobvyklý pohled na
prolnutí uměleckých stylů a mezigeneračních výpovědí.
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LET
DĚL
UMĚLCŮ
OSUDŮ

Galerie umění Karlovy Vary,
příspěvková organizace Karlovarského kraje
Otevřeno od 28. 10. 2018, denně kromě pondělí 10 –17 hodin
Goethova stezka 6, Karlovy Vary, www.galeriekvary.cz
Výstavu ﬁnančně podpořili Karlovarský kraj
a Statutární město Karlovy Vary.
Živý kraj
kultura a sport
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Divadelní studio D3 se loučí se starým rokem...
… jenž byl více než úspěšný – a to i v poslední třetině. V období od září do listopadu 2018
navštívilo představení Déčka více než 700 diváků,
a to jak na domovské scéně, tak na zájezdech (Čučudejské pohádky se hrály v Mníšku pod Brdy pro
více než 200 dětských diváků, reprízu Psí kůže na
prestižní přehlídce FEMAD Poděbrady, na níž tato
balada o návratu domů získala cenu za nejlepší
inscenaci a Anna Ratajská cenu divadelních klubů
za režii, pak zhlédlo přes 100 diváků, na Husovce
bodovala zejména premiéra komedie Srnky, kterou
vidělo 70 návštěvníků atd.). V prosinci nabízíme
několik pozoruhodných akcí, které, jak doufáme,
se rovněž setkají s kladným přijetím – odpolední
Betlém, uváděný v rámci akce Hrajeme o život
(sehrajeme ho rovněž třikrát pro mateřské školy
v jejich vlastním prostředí), a další inscenace
Karlovarského Harlekýna, občasné přehlídky
mimořádných inscenací vynikajících amatérských
divadelních souborů.
V roce 2018 jsme na Husovce přivítali několik zásadních počinů – (Ne)chtěnou útěchu brněnských
Diverzantů a jejich režisérky Kateřiny Volánkové,
mrazivou výpověď o nedobrovolných utěšitelkách
japonských vojáků, oceněnou na několika festivalech; Kozinu, scénické čtení dosud neuvedené hříčky Zdeňka Šmída v podání domažlického souboru
PSČ pod vedením Dany Žákové; a vynikající Její
pastorkyňu Gabriely Preissové, režiséra Jaroslava
Kodeše a pražského souboru Máj, jež se jako jedna
z nejlepších inscenací roku 2018 probojovala až
na Jiráskův Hronov. Karlovarský Harlekýn byl letos
experimentálně doplněn několika regionálními díly
– večerem zvaným Hellbogen, projektem čtveřice
loketsko-poříčsko-karlovarských dekadentů,
Samými kecy ňákejch básníků, jež na Husovce

provedla trojice Kravál – Kalaš – Míka… a posledním letošním „harlekýnským“ představením bude
hořká komedie současného autora Neila LaButeho
Tlustý prase, kterou v sobotu 1. prosince uvede na
Husovce soubor Divadla bez zákulisí Sokolov.
Hlavní hrdinka Helena nemá žádnou vadu, jen
je tak trochu při těle. Vlastně se o ní říká, že je
tlustý prase. Bude příběh Heleny a Toma pohádkou
s happy endem, anebo hororem, na jehož konci
nezůstane kámen na kameni? Co když žijete ve
světě, kde touha po dokonalosti vám vymezila jen
malé místo bez slunce? Buď se okamžitě změňte
a buďte hubení, krásní, úspěšní, a proto i šťastní.

Anebo se vydejte do nelehkého boje a buďte
sami sebou, i když možná prohrajete... Současný
příběh velké lásky, která musí přemoct několik kil
nadváhy, uvádějí sokolovští sloganem „Hořká komedie o tom, že láska je slepá. Obraz světa, který
preferuje obal před obsahem. Lidí i zboží.“ V režii
Martina Volného a dramaturgii Marie Volné hrají
Pavlína Šponiarová, Vítek Morávek, Pavel Novotný
a Dana Horáková. A dlužno dodat, že kromě toho,
že se komedie, kterou sokolovští uvádějí, zamýšlí
nad stavem světa, je především výbornou zábavou.
Těšíme se na Vás na Husovce v sobotu 1. prosince
v 19.30 hodin.
Petra Richter Kohutová

Originální dárky. Nejen od českých designérů
Karlovarská galerie Supermarket WC chystá vánoční pelmel
Potěšit, nadělit, překvapit! Originálně, bez stresu
a na jednom místě. Vánoční pelmel v karlovarské
galerii Supermarket WC v Karlových Varech je tu
pro ty, kteří rádi překvapují, chtějí originální dárky,
osobní a klidný přístup. A samozřejmě také těm,
kterým není blízké obcházení přelidněných nákupních center, a dlouhé fronty u pokladen u nich
vyvolávají fobii. Originální galerie, která vznikla na
místě bývalých veřejných záchodků, si nejen pro
své fanoušky připravila na prosinec milou předvánoční akci, a to včetně dílny.
Prodejní výstava designových dárků již za
pár korun začíná 26. listopadu ve 13.00 hodin.
Přijďte se podívat, co tvoří mladí čeští designéři.
Potěšte se pohledem na hezké věci a nákupem
udělejte radost svým blízkým. Galerie se tento rok
opět oděla do vánočního hávu a připravila si pro
Vás prodejní výstavu originálních artefaktů – od
dekorací do bytu, zápisníků, přes knihy a obaly až
po šperky a porcelán. Každý všední den od 13.00
do 18.00 hodin si tady až do 21. prosince můžete

něco pěkného vybrat, koupit nebo se třeba jen
necháte inspirovat.
Prodejní výstava Vánoční Pelmel nepředstavuje
jen přehlídku originálních prací mladých českých
designérů, ale dává návštěvníkům možnost
zastavit se v předvánočním shonu, užít si pohodu
a pořídit dárky pro své blízké v klidu a na jednom
místě.
V galerii si můžete navíc vychutnat i čas adventu. Přijďte 15. nebo 16. prosince mezi 10.00
a 18.00 hodinou se svou ratolestí, kamarádkou
nebo i sami na vánoční dílny, cukroví, koledy, svařené víno, prostě vše, co k předvánočnímu času
patří. Ve vánočních dílnách si tady můžete vyrobit
originální dárky od tradičních českých skleněných
ozdob přes, tašky, krabičky až po triko. Pokud
budete chtít mít i originální dárkový papír a zaslat
nebo dát někomu čajovou vánoční pohlednici jako
drobný dárek jste na správném místě. Pelmel vám
dovolí ten luxus, zastavit se a užít si ten předvánoční čas.
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• KULTURNÍ SERVIS
KMD karlovarské městské divadlo
Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
2. 12.
15.00 Martina Drijverová: Čert a Káča
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila
Čertovská pohádka s loutkami v podání známých herců a s písničkami populárního hitmakera Zdeňka Bartáka.
Hrají: Eva Hrušková, Jan Přeučil a loutky
Režie: Martina Drijverová
3. 12.
19.30 Patrik Hartl: Hvězda
Studio DVA divadlo
Původní česká one woman show věnovaná Evě Holubové. Komedie o ﬁktivní seriálové herečce se odehrává během nejdivočejšího
týdne jejího života.
Hraje: Eva Holubová

18. 12. 11.00 Simon Stephens: Podivný případ se
psem – představení pro školy
Západočeské divadlo v Chebu
Hra podle románu Marka Haddona slaví už několik let úspěchy
nejenom v Londýně, ale i v několika českých divadlech.
Hrají: Miroslav Sabadin, Jindřich Skopec, Karolína Jägerová, Radmila Urbanová, Jarmila Šimčíková, Eva Navrátilová, Pavel Richta
Režie: Zdeněk Bartoš
19. 12. 19.30 Ivana Dukić, Zdeněk Bartoš: Boryš umí
po skalinách
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Tanečně-pohybově-činoherní kaleidoskop, reﬂektující malé i velké
dějiny uprostřed Evropy za posledních sto let.
Hrají: Magdaléna Hniličková, Jiří Švec, Viktor Braunreiter, Eliška
Malíková Huberová, Miroslav Sabadin, Karolína Jägerová, Pavel
Richta, Vladimíra Vítová, Pavla Janiššová, Radmila Urbanová,
Barbora Mošnová, Jan Hanny Firla, Ondřej Král, Robert Mára
Režie: Zdeněk Bartoš, Ivana Dukić

4. 12.
19.30 Můžem i s mužem
Autorské představení hereček Vandy Hybnerové, Kateřiny Kairy
Hrachovcové, Dáši Zázvůrkové a Jitky Sedláčkové. Po čem
všichni touží? Přece po lásce, po nádherné možnosti milovat
a samozřejmě také být milován.
Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka
Sedláčková, Dáša Zázvůrková
Režie: Vít Karas

20. 12. 16.30 Vánoční show 2018
Agentura Amfora
Vánoce jsou za dveřmi – a stejně tak výpravné představení pro
děti. Tento pořad s tradicí od roku 1991 přináší i letos zajímavé
soutěže, atraktivní dárky pro soutěžící děti a řadu pěkných
vánočních a pohádkových písniček.
Účinkující: Jan Čenský, Petr Salava, Michal Nesvadba

6. 12.
19.30 Kristof Magnusson: Kutloch aneb I muži
mají své dny
Studio DVA divadlo
Velmi zábavná a ironická černá komedie o těžkém údělu muže
v současném světě.
Hrají: Bob Klepl, Kryštof Hádek/ Václav Jílek, Michal Slaný/ Petr
Bláha, Filip Blažek/ Roman Štabrňák
Režie: Jan Jirků

26. 12. 19.30 Galakoncert operetních melodií a evergreenů
Festivalový orchestr Petra Macka
Festivalový orchestr, složený z předních profesionálních umělců
ze severních Čech a Prahy, s cílem obohatit domácí hudební život
a propagovat také české hudební umění v zahraničí.
Účinkují: Venuše Dvořáková/ Liana Sass/ Eva Charvátová –
soprán, Roman Krebs/ Petr Horák/ Milan Vlček – tenor, Petr
Matuszek/ Jakub Tolaš/ Petr Poldauf – bas

8. 12.
19.30 Éric-Emmanuel Schmitt: Enigmatické
variace
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Profesní rozhovor o literatuře se změní v osobní souboj dvou
mužů s odlišným pohledem nejen na lásku a sexualitu, ale na
život vůbec. Po jedné vyjasněné záhadě se vzápětí vynoří další
a další…
Hrají: Martin Stránský, Jan Maléř
Režie: Jan Burian

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, tel.: 353 228 707-8, www.kso.cz

11. 12. 19.30 Jan Smigmator, Leona Machálková,
Felix Slováček & RTV Big Band: Swingové Vánoce 2018
Po úspěšném a beznadějně vyprodaném turné v roce 2017 jsou
tu Swingové Vánoce se sólisty a fantastickým big bandem i letos.

6. 12.
19.30 Adventní koncert: Vánoční písně a koledy
Thermal, Velký sál
Zazní písně z letošního vánočního alba zpěváka Martina
Chodúra i další vánoční písně a koledy. S Martinem Chodúrem
a Karlovarským symfonickým orchestrem vystoupí i zpěvačka
Radka Fišarová.
Jan Kučera – dirigent

12. 12. 19.30 Petr Iljič Čajkovskij: Louskáček
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
Louskáček patří do klenotnice „bílé klasiky“, a proto se k němu
balet Severočeského divadla opět vrací.
Účinkují: Pavel Enekeš/ Vladimir Gončarov/ Petr Popovský,
Margarita Pleškova/ Vladimíra Podhorná/ Natalia Vasina, balet
Severočeského divadla
Režie: Vladimír Nečas

13. 12. 19.30 Koncert k 20. výročí partnerství mezi
městy Baden Baden a Karlovy Vary
Grandhotel Pupp
Johannes Brahms: Symfonie č. 2 D dur op. 73
Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll op. 95
Spojené orchestry Philharmonie Baden Baden a Karlovarský
symfonický orchestr
Jan Kučera – dirigent

13. 12. 19.30 Jazzové Vánoce - pronájem
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Srdečně Vás zveme na koncert Jazzové Vánoce, který se již tradičně nevztahuje jen k vánoční tématice a už vůbec ne výhradně
k jazzu. V programu napříč všemi žánry vystoupí hudebníci,
zpěváci a tanečníci ze Základní školy a Základní umělecké školy
Karlovy Vary.

20. 12. 19.30 Vánoční koncert s Pavlem Šporclem
Grandhotel Ambassador Národní dům
Známé věty z barokních koncertů Johanna Sebastiana Bacha,
Johanna Pachelbela, Antonia Vivaldiho a Jeana-Marie Leclaira
Arcangelo Corelli: Vánoční koncert - Concerto grosso č. 8 g moll
op. 6
Vánoční melodie, písně a koledy
Pavel Šporcl – housle
Jana Šrejma Kačírková – soprán
Jan Kučera – dirigent

15. 12. 18.00 Dyleň vánoční i nevánoční - pronájem
Soubor písní a tanců DYLEŇ z Karlových Varů má za sebou další
úspěšný rok. Rozdával úsměvy doma i v zahraničí. Nechte se
i Vy okouzlit krásou lidové muziky a radostí z tance. Přijďte si poslechnout krásné lidové koledy a podívat se na úsměvné vánoční
obrázky v podání dětských i dospělých tanečníků.
17. 12. 19.30 Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Plzeňský komorní orchestr a Nová Česká píseň
Nová Česká píseň přednese jednu z nejpopulárnějších vánočních
skladeb – Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Tato mše
neodmyslitelně patří ke kulturnímu dědictví pravých českých
vánočních svátků, s oblibou je nejen interpretována, ale i vděčně
přijímána. Program koncertu bude doplněn sborovými verzemi
českých vánočních koled v úpravě Jaroslava Krčka.
Účinkují: sólisté předních českých divadel a hudebních těles,
Petra Šintánková, Miroslava Lendělová, Jaromír Bína, Jan Fraus,
Nikola Kalinová, Plzeňský komorní orchestr, Smíšený pěvecký
sbor Nová Česká píseň
Dirigent: Jaroslav Pleticha
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25. 12. 16.00 Vánoční koncert karlovarského symfonického orchestru a Grandhotelu Pupp
Grandhotel Pupp
Vladimír Jelínek: Vánoční improvizace
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Lucie Kaňková – soprán
Štěpánka Pučálková – alt
Václav Sibera – tenor
Vojtěch Šembera – bas
Vladimír Jelínek – varhany
Karlovarský pěvecký sbor, Pěvecký sbor Hlahol
Jan Kučera – dirigent

DIVADLO HUSOVKA
1. 12.

19.30 Tlustý prase

V rámci Karlovarského Harlekýna
Mladý, úspěšný Tom se na obědě setká s Helenou. Zatímco on
je IN, ona je … plnoštíhlá. Je tak jiná než dívky v jeho světě,
že se do ní zamiluje. Láska je slepá, ale Tomovo okolí, Carter
a Jeannie, ne. Jak dopadne střet světa IN a OUT? To je obsahem
hořké komedie autora Neila LaButeho, kterou na Husovce sehraje
sokolovské Divadlo bez zákulisí. V režii Martina Volného účinkují
Pavlína Šponiarová, Vítek Morávek, Pavel Novotný a Dana
Horáková.
19.30 Bluetet Bluegrass Band
4. 12.
Bluegrass má kořeny ve skotské, irské a americké lidové hudbě
19. století a venkovské a populární hudbě 20. století. Je ovlivněn
jak bělošskou kulturou, tak i prvky černošské hudby. Karlovarská
kapela BLUETET (z části bývalí Walchaři) vám představí původní
známé i neznámé tradicionály i vlastní tvorbu – v původním
i českém jazyce.
8. 12.
15.00 Vlastimil Peška – Komedie o narození
Ježíška aneb Betlém
Půvabná vánoční hra, ve které se nejen hraje, ale i zpívá a koleduje, je inspirována lidovými vánočními hrami z Moravy.
V režii Anny Ratajské a hudební režii Petra Richtera hrají, zpívají
a koledují členové Divadelního studia D3.
12. 12. 19.30 Peter Lipa
Král slovenského jazzového mikrofonu, excelentní interpret
textů Milana Lasici se po dlouhých devíti letech vrací na scénu
karlovarské Husovky.
19. 12. 19.30 Roháči – vánoční koncert
Co by to bylo v Karlových Varech za Advent, který by proběhl bez
tradičního vánočního koncertu loketských Roháčů. Písničky nejen
vánoční, ale i ze svého tradičního repertoáru vám zahraje legenda
českých folkových pódií.
30. 12. 19.30 Kalandr a revival band – Neformální
rozloučení se starým rokem
Jak zpívá Tom Waits ústy Kalandr a Revival Bandu: ... je to čas,
čas co má být, je to čas, náš čas. Kompletní formace ve složení
Anděl-Bitman-Konývka-Peterka-Svoboda-Žák-Žemlička a také
Hanka a Blanka vás přesvědčí, že je i po letech stále ve formě.

KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 222 963
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz,
www.kinodrahomira.cz
1. 12.
1. 12.
1. 12.
2. 12.
2. 12.
2. 12.
3. 12.
3. 12.
4. 12.
4. 12.
4. 12.
5. 12.
5. 12.
6. 12.
6. 12.
7. 12.
7. 12.
7. 12.
8. 12.
8. 12.
8. 12.
8. 12.
8. 12.
9. 12.
9. 12.
9. 12.
10. 12.
10. 12.
11. 12.
11. 12.
12. 12.
12. 12.
13. 12.
13. 12.
14. 12.
14. 12.
15. 12.
15. 12.
15. 12.
16. 12.

14.30
17.00
19.30
14.30
17.00
19.30
17.00
19.30
14.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19:30
17.00
19.00
19.30
13.00
14.30
17.00
19.30
21.30
14.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
14.30
17.00
19.30
14.30

Čertí brko
Ten, kdo tě miloval
Bohemian Rhapsody
Grinch
Čertí brko
Bohemian Rhapsody
Čertí brko
Po čem muži touží
Projekce pro seniory: Po čem muži touží
Čertí brko
Fantastická zvířata
Ten, kdo tě miloval
Vdovy
Čertí brko
Filmový klub
Ten, kdo tě miloval
Galerie: Proces (F. Kafka)
Smrtelné stroje
Kavárna: Burza LP
Grinch
King Skate
Ten, kdo tě miloval
Kavárna: John Lennon Párty
Mimi & Líza: Záhada vánočního světla
Čertí brko
Bohemian Rhapsody
Smrtelné stroje
Bohemian Rhapsody
Projekce pro seniory: Největší showman
Zrodila se hvězda
Čertí brko
Ve spárech ďábla
Po čem muži touží
Filmový klub
Čertí brko
Aquaman
Spider-Man: Paralerní světy
Ve spárech ďábla
Ten, kdo tě miloval
Čertí brko
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16. 12.
16. 12.
17. 12.
17. 12.
18. 12.
18. 12.
19. 12.
19. 12.
20. 12.
20. 12.
21. 12.
21. 12.
22. 12.
22. 12.
22. 12.
23. 12.
23. 12.
23. 12.
25. 12.
25. 12.
25. 12.
26. 12.
26. 12.
26. 12.
27. 12.
27. 12.
27. 12.
28. 12.
28. 12.
28. 12.
29. 12.
29. 12.
29. 12.
30. 12.
30. 12.
30. 12.

17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
19.30
17.00
20.00
14.30
17.00
19.30
14.30
17.00
19.30
14.30
17.00
19.30
14.30
17.00
19.30
14.30
17.00
19.45
14.30
17.00
19.30
14.30
17.00
19.30
14.30
17.00
19.30

Aquaman
Jack staví dům
Ten, kdo tě miloval
Aquaman
Projekce pro seniory: Zlatý podraz
Bohemian Rhapsody
Čertí brko
Aquaman
Doktor Martin: Záhada v Beskydech
Filmový klub
Mary Poppins se vrací
Kavárenské vítání zimy
Spider-Man: Paralelní světy
Bumblebee
Mary Poppins se vrací
Čertí brko
Mary Poppins se vrací
Bohemian Rhapsody
Čertí brko
Bumblebee
Po čem muži touží
Spider-Man: Paralelní světy
Black Sabbath: The End of The End
Ten, kdo tě miloval
Čertí brko
Fantastická zvířata
Zrodila se hvězda
Grinch
Čertí brko
Bohemian Rhapsody
Grinch
Mary Poppins se vrací
Aquaman
Čertí brko
Bumblebee
Velká nádhera

GALERIE UMĚNÍ Karlovy Vary
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
tel: 353 224 387, 731 439 450, e-mail: info@galeriekvary.cz;
www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: úterý - neděle, 10 - 17 hodin (pro školy dle
tel. dohody), vždy první středu v měsíci vstup zdarma do všech
poboček galerie umění
VÝSTAVY
do 6. 1. Tomáš Polcar – Hemisféry
Tomáš Polcar (1973) a jeho tvůrčí proces osciluje mezi intuicí
a raciem, mezi pravou a levou hemisférou. Tyto dva principy naplňuje výstavní soubor aktuálních děl malířských a sochařských
zaměřený na krajinu a strukturu.
STÁLÁ EXPOZICE
100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů
Výstavní projekt k 100. výročí založení Československa zahrnuje
100 děl českých a slovenských umělců ze sbírkových fondů
galerie. Každý rok z období 1918 – 2017 prezentuje příznačné
dílo vztahující se k danému roku (narozením, úmrtím autora,
vročením, ap.). Nová stálá expozice nabízí nečekané umělecké
konfrontace autorů i děl generačně i morfologicky vzdálených.
SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
do 16. 12.
10.00 – 17.00
17. – 25. 12.
zavřeno
26. 12.
10.00 – 17.00
27. – 30. 12.
10.00 – 17.00
31. 12.
zavřeno
1. 1.
12.00 – 17.00

vstup zdarma
vstup zdarma

DALŠÍ AKCE
4. 12.
17.00 100 let – 100 děl / 100 umělců – 100
osudů
Komentovaná prohlídka stálé expozice. Novou stálou expozici
a několik osudů umělců přiblíží kurátorka galerie Božena Vachudová.
7. 12.
19.30 Beata Hlavenková - Bethlehem
Zpívající pianistka a skladatelka je jednou z našich nejvýraznějších muzikantek. Neobyčejný adventní koncert přinese něžné,
pokorné a nespoutaně radostné zpracování koled a také nové
autorské písně nezaměnitelného nadžánrového rukopisu.
21. 12. 17.00 a 19.30 Vánoční koncert DAD kvintetu
Tradiční adventní koncert DaD kvintetu, Velmi malého komorního
orchestru Varvary Divišové a Příležitostného komorního pěveckého sboru Varvary Divišové – jako obvykle s koledami a punčem.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 111, www.becherovavila.cz
otevírací doba: úterý - neděle 10 - 17 hodin;
dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 029
nebo na vargova@galeriekvary.cz
VÝSTAVY
do 6. 1. Ondřej Michálek – Nová útočiště
Ondřej Michálek se věnuje volné graﬁcké tvorbě i graﬁckému
designu od 70. let 20. století, kdy absolvoval na Univerzitě
Palackého v Olomouci, na níž v současné době graﬁku vyučuje.
Autor získal za svá osobitá a technicky vyprecizovaná
graﬁcká díla řadu mezinárodních i tuzemských ocenění.
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové
čtvrti Westend.
SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
do 16. 12.
10.00 – 17.00
17. – 25. 12.
zavřeno
26. 12.
10.00 – 17.00
27. – 30. 12.
10.00 – 17.00
31. 12.
zavřeno
1. 1.
12.00 – 17.00

vstup zdarma
vstup zdarma

DALŠÍ AKCE
16.00 – 18.00 Glazovací dílna
6. 12.
Během dílny si účastníci předchozích keramických dílen dozdobí
své originální výrobky barevnými glazurami.
11. 12. 10.30 – 11.30 Výtvarná dílna pro nejmenší –
Malované ozdoby
Tentokrát vytvoří děti s přispěním maminek vánoční ozdoby
a novoroční přání pomocí otisků rukou. (Návaznost na autobusový
spoj č. 4).
11. 12. 16.00 – 18.00 Malované vánoční ozdoby
Při předvánoční výtvarné dílně si účastníci mohou vlastním
motivem zkrášlit tradiční vánoční ozdoby. (konkrétní termín nutno
dojednat na tel. 354 224 111 nebo 734 788 029)
Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze pro
2 osoby.

MĚSTSKÁ GALERIE Karlovy Vary
Stará louka 26, www.mgkv.cz
Prodejní výstava uměleckých děl českých výtvarníků
Otevřeno denně od 10.00 do 18.00 hodin.

GALERIE DRAHOMÍRA
Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: PO – NE. 14.00 – 20.00
Vstup dobrovolný
1. 12. - 31. 12. Klub přátel fotograﬁe KV: Inven-tůra
2018
Členové klubu představí černobílé a barevné fotograﬁe ze své
nejnovější tvorby. Je to třetí výstava, jíž se Klub přátel fotograﬁe
Karlovy Vary v Galerii Drahomíra prezentuje. Kolekce zahrne
i fotograﬁe umístěné na předních místech vnitřní klubové
soutěže za rok 2018. Tématy jsou sport, krajina, lidé, portrét, akt,
experiment, montáž.
Klub, působící již patnáctým rokem, založil a dlouhá léta vedl
fotograf Petr Pohanka. Od roku 2013 klub vede fotograf Vladimír
Rešetár.
Vernisáž: 4. 12., 17.00
7. 12.
19.00 Loutkové divadlo: DivadloLo - Proces
Karlovarské DivadloLo uvede loutkové zpracování Kafkova
románu Proces. Začíná rok trvající proces, v němž se průměrný
úředníček musí utkat s neviditelným mocenským aparátem, s dusivou byrokracií, z níž pozná jen nejspodnější příčky, s přezíravostí
okolí... To vše v něm vzbudí sice nejasný, ale nutkavý pocit vlastní
viny. Kdo jej soudí a proč?
Účinkují Jan Kindl a Vladimír Benderski.
13. 12. 18.00 Poezie & Jazz: Marina Cvetajevová –
Hodina duše

V pokračování cyklu uvede Poetická skupina Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit básně ruské básnířky Mariny Ivanovny
Cvetajevové (1892-1941). Básnířka složitého vývoje i života žila
v letech 1922-25 v exilu v Praze, následně čtrnáct let ve Francii.
Autorka svérázných rýmů a asonancí, která s „s neženskou
bezostyšností vyjadřovala svou ženskost“, byla podle svých slov
básnířkou bez skupiny a bez generace. Začínala jako symbolistická autorka, na počátku dvacátých let 20. století vynikala v expresionistické lyrické skladbě, v níž uplatňovala formu zpovědi. Její
pozdější básně využívají forem akméismu a futurismu, často také
vycházela z lidové slovesnosti. Výbor básní Hodina duše vyšel
v roce 1971 ve vydavatelství Československý spisovatel.

GALERIE SUPERMARKET wc
náměstí Republiky 1, 360 01 Karlovy Vary (podchod mezi Becherovkou a Dolním nádražím)
tel.: +420 774 232 048, 774 232 047, e-mail: pro@tebe.cz,
www.supermarketwc.cz, fcb: supermarket wc
Otevřeno každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin.
od 26. 11. do 21. 12. Vánoční pelmel
Prodejní výstava, originální dárky nejen od českých designérů.
15. a 16. 12.
10.00 - 18.00 Advent v galerii
Ve vánočních dílnách si můžete vyrobit originální dárky od tradičních českých skleněných ozdob přes, tašky, krabičky až po triko.

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ
Rumunská 8, 36009 Karlovy Vary
tel: Husárik Petr, 608335902, www.galerie-husarikova.cz
otevírací doba: dle telefonické domluvy
do 17. ledna
Šárka Mrázová Cagliero: výstava obrazů
a kovových plastik
Česká malířka žijící v Itálii a Pavel Tasovský český umělecký kovář
z Náměšti nad Oslavou.
7. 12
19.00 JazzCake: Koncertní jazzový večer
Tradiční ale i moderní český a americký jazz.
10. 12. 19.00 Eva Mokrá a Iveta Madarasová: Vánoční
melodie
Violový a klavírní koncert.
13. 12. 19.00 ForteBand J.P.Š.
Z cyklu českých písniček 60. až 80. let hraje a zpívá Soňa Hrubá
a Pepa Škulavík.
17. 12. 19.00 Swing Melody Quartet: Swingový
koncert
Známé české a americké swingové evergreeny 20. až 40. let.
21. 12. 18.00 Stařenky: Country koncert
Pražská skupina /Schovanky70 let/ zahraje a zazpívá ve vánočním ladění známé i méně známé country koledy.

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email:
novalouka@kvmuz.cz, otevřeno st-ne 10-17, www.kvmuz.cz
SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
do 23. 12.
otevřeno
24. - 28. 12.
zavřeno
29.- 30. 12.
otevřeno
31. 12. - 1. 1.
zavřeno
od 2. 1.
otevřeno
VÝSTAVY
do 2. 12. Události roku 1968 v Karlových Varech
Výstava se věnuje období konce šedesátých let, osudné invazi
a normalizaci počátku let sedmdesátých minulého století. Provede návštěvníky dobou plnou nadějí a uvolněných poměrů přes
násilnou okupaci až po návrat ke stalinským pořádkům počátku
sedmdesátých let. Návštěvníci budou moci zhlédnout kavárnu ve
stylu druhé poloviny šedesátých let, počátek sedmdesátých let
bude ilustrovat symbol Karlových Varů z té doby - hotel Thermal
a jeho originální interiérová výbava.
Výstavu pořádá Muzeum Karlovy Vary ve spolupráci se Státním
okresním archivem v Karlových Varech a za podpory Ministerstva
kultury České republiky. Partnery výstavy jsou Hotel Thermal
Karlovy Vary a Barrandov Studio, kteří poskytli ze svých fondů
předměty pro výstavu.
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• KULTURNÍ SERVIS
12. 12. až 28. 2. Zimní radovánky
Zima v Krušnohoří na přelomu 19. a 20. století.
Výstava přiblížující život obyvatel Krušnohoří v zimním období
se časově zaměřuje na období od druhé poloviny 19. století do
poloviny 20. století. Seznámí s historickým vývojem lyžování, k vidění budou historické lyže, sáně a další sportovní vybavení. Před
první světovou válkou a v období mezi válkami se v Krušných
horách začal naplno rozvíjet turistický ruch i v zimním období.
Na německé i české straně hor vznikla řada lyžařských spolků,
stavěly se skokanské můstky i sáňkařské dráhy a konala se zde
řada závodů.
Druhá část výstavy představuje, jak prožívali zimní období
obyvatelé krušnohorského venkova. Návštěvníci se seznámí
nejen s vánočními zvyky, ale také s typickými řemesly, jako bylo
krajkářství, knoﬂíkářství a výroba hraček.
Vernisáž 12. 12. v 17 hodin.
DALŠÍ AKCE
6. 12.
17.00 Přednáška: Vznik Československa na
Karlovarsku
Přednášející Karel Řeháček, historik a pracovník Státního oblastního archivu Plzeň, přiblíží události podzimu 1918 na západě
Čech. V národnostně smíšených oblastech českých zemí přijali
obyvatelé německé národnosti konec války s úlevou, byť její
výsledek neodpovídal jejich očekávání. Následující týdny a měsíce
byly ve znamení budování nového státního útvaru, ovšem zcela
jiného, než si představovali obyvatelé české národnosti. V rozsáhlých pohraničních oblastech, na něž si dělalo nárok nově vzniklé
Československo, se konstituovaly samosprávné provincie, jejichž
cílem bylo připojení k tzv. Německému Rakousku.
Přednášející se bude věnovat snahám obyvatel německé
národnosti o vybudování provincie Deutschböhmen a jejímu
neslavnému konci pod tlakem československého vojska i dalším
průvodním jevům německé iredenty a projevům protičeskoslovenských nálad na západě Čech v letech 1918–1919.
15. 12. 14.00 až 17.00 Vyrábění: Tvořivá dílna na téma
zima a zimní sporty
Výtvarná dílna bude zaměřená na výrobu dekoračních mini
sáněk ze dřeva, vánočních ozdob, přání vánočních a novoročních
a jmenovek na dárky z textilu a papíru s tématikou zimního
folklóru a Vánoc.
NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – zcela nová, multimediální podoba
stálé expozice připravená ke 150. výročí existence muzea
přibližuje v šesti sálech v prvním patře historii města. Cesta
začíná u Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, a pokračuje
přes založení lázní a vývoj lázeňské léčby až k proměnám
architektury Karlových Varů, společenskému a kulturnímu životu
lázeňského města a historii mezinárodního ﬁlmového festivalu.
Druhé patro představuje přírodu a historii regionu od nejstarších
dějin, přes slavné období těžby rud a neméně významnou tradici
cínařství a výroby skla a porcelánu. Závěr expozice je věnován
dramatickému 20. století. Exponáty jsou doplněny mnohými
multimediálními prvky. Koho nezaujmou doplňující projekce,
nahrávky, prezentace na dotykových obrazovkách či kvízy, může
si vyzkoušet nejrůznější exponáty vlastníma rukama, nebo
se alespoň pokochat odlehčeným pojetím dějin na obrázcích
Dalibora Nesnídala.

Vyhlídka, Raisova 4, tel. 353 224 203
Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:
PO, ÚT, ČT
9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00
ST
ZAVŘENO
12.00 – 16.00
PÁ
UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 24. 12. 2018 - 2. 1. 2019 bude Městská knihovna
KV (včetně poboček) UZAVŘENA a oddělení čítárny Městské
knihovny bude uzavřeno již od 17. 12. do 2. 1. 2019.
1. 12. - 31. 12. Čtou medvídci?
Výstava plyšových medvídků a hraček v půjčovně MěK KV, 1.
patro
1. 12. - 31. 12. Tipni si a vyhraj…
Přijďte se podívat na medvídky a hračky, odpovězte na otázku
a vyhrajte zajímavé knihy. Otázku najdete na webu mestskaknihovnakv.cz.
5. 10. - 31. 12. Skautská pošta
Celorepubliková soutěž, materiály je možné získat v knihovnách
do 21. 12. 2018, více info na webu skautskaposta.cz.
1. 11. - 31. 12. Století trampingu
Výstava skautských vlajek, odznaků, trampských předmětů
v pobočce MěK KV ve Staré Roli.
5. 12.
17.00 Zpívání s Lídou
Přijďte si, malí i velcí, zazpívat koledy v adventním čase.
13. 12. 17.00 Z hlubin oceánu na Azorské ostrovy
Cestopisná přednáška jachtaře Ing. Tomáše Kůdely
14. 12. 17.00 Promítání v knihovně - Nerodič
Projekce ﬁlmu z festivalu Jeden svět v Městské knihovně KV,
pobočka Čankovská.
Každý čtvrtek 17.00
Čtenářský klub
Určeno pro děti 2. až 5. tříd, informace na tel. č. 353 221
365/21, Bc. Ludmila Křivancová.
Každé úterý
14.00
Jóga pro seniory
Pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové.
Každé úterý
15.15 až 16.00 Hrajeme si pohybem
Pro předškolní děti. Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační
a pohybové aktivity rodičů s dětmi ve věku 3-7 let. Kapacita je
omezena, předchozí domluva na tel. 353 221 365/27, e-mail:
a.jandova@mestskaknihovnakv.cz.

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary, telefon: 354 222 888,
email: knihovna@knihovnakv.cz
Pobočka Lidická, Lidická 40, 360 20 K. Vary, telefon: 353 224
034, email: knihovna@knihovnakv.cz
www.knihovnakv.cz

Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví a kraji západočeských lázní. Studovna pro odbornou veřejnost
otevřena v pondělí 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00, ve středu 9:00
– 12:00, 13:00 – 16:00. Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353
224 433, www.kvmuz.cz. Adresa: Pod Jelením skokem 393/30,
360 01 Karlovy Vary, email: knihovna@kvmuz.cz

VÝSTAVY
Hala Dvory
do 7. 12. První republika
Výstava pořádaná ve spolupráci se Státním okresním archivem
Karlovy Vary, Státním okresním archivem Cheb, Muzeem Karlovy
Vary a Hradem Loket. Pořádáno k 100. výročí vzniku republiky.
8. 12. – 31. 12. Vánoční betlémy
Výstava tradiční česká vánoční dekorace.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

A-klub
do 31. 12. Když zvířata pomáhají
Výstava Hipocentra PÁJA – fotograﬁe a obrázky.

Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO, ÚT, ČT, PÁ
9.00 - 17.00
ST
9.00 - 14.00
SO
9.00 - 12.00, pouze čítárna,
tel. 353 221 365/23
Dětské oddělení, tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT
13.00 – 17.00
ST
12.00 – 15.00
PÁ
12.00 – 16.00
Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854, tel. 353 565 085
Drahovice, Vítězná 49, tel. 353 226 346
Růžový Vrch, Sedlecká 4, tel. 353 564 844
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup zezadu
od hřiště), tel. 353 562 715
Tuhnice, Wolkerova 1, tel. 353 227 747
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Pobočka Lidická
do 4. 1. Návraty
Výstava fotograﬁí Petra Kurimského.
Kavárna Dvory
do 21. 12. Postavy a hlavy
Výstava prací Spolku Krušnohorská krajka.
PŘEDNÁŠKY
Sál Dvory
4. 12.
17.00 Československé letectvo 30. let aneb
letci z Plzeňska a Karlovarska před válkou
Pořádáno ve spolupráci s Biblio. Přednáška PhDr. Daniela Švece.
Součástí přednášky jsou i ukázky dobových uniforem a dalších
artefaktů.
13. 12. 17.00 Významné osmičkové roky 20. století
a jejich odraz v našem regionu - 1968

Přednáška PhDr. Jakuba Formánka. Karlovarsko patří mezi
regiony, které tvoří hranici se zemí, která se účastnila přepadení
a okupace Československa v roce 1968. Zároveň s tím se jedná
o oblast, která patřila mezi místa, odkud obyvatelstvo utíkalo na
Západ. Pořádáno k 100. výročí vzniku republiky.
LITERÁRNÍ POŘAD
Kinokavárna Drahomíra
18. 12. 18.00 Čteme Havla, čtěte s námi….
Hlasité čtení k poctě Václava Havla. Těšit se můžete na bohatý
program. Účinkují: Vladimír Benderski, Jan Kindl, Teodor Kravál,
na závěr pořadu uslyšíte koncert Jakuba Čermáka, nominovaného na cenu Anděl v roce 2017.
PRO ŠIKOVNÉ RUCE
A-klub
4., 11., 18. 12.
16.00 – 18.00
Relaxujeme při pletení
a háčkování
Podpořte s námi dobrou věc a naučte se něco nového. Pleteme
a háčkujeme nejrůznější hračky pro děti v dětských domovech.
Kontakt: vodickova@knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872.
PRO DĚTI
Oddělení pro děti
7. 12.
15.00 – 17.00 Páteční hrátky
Turnaje ve stolních hrách a vědomostních soutěžích pro děti od 7
let. Turnaj ve hře Kvarteto.
8. 12.
10.00 – 12.00 Za pohádkou do knihovny
Přibližujeme malým čtenářům klasické pohádky prostřednictvím
výtvarných dílniček, soutěží a hlavně čtení. Tentokrát na téma
Popelka.
12. 12. 16.00 – 18.00 Sněhulák Frosty
Tvořivá dílna pod vedením Romany Vlčkové a studentů z volnočasového kurzu.
21. 12. 15.00 – 17.00 Páteční hrátky
Turnaje ve stolních hrách a vědomostních soutěžích pro děti od 7
let. Vědomostní hra Taxík.
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO STŘEDOŠKOLÁKY
A-klub
závazná rezervace místa v jednotlivých aktivitách na vodickova@
knihovnakv.cz
3., 10., 17. 12. PO 16.30 Literatura je nudná
Lektor Teodor Kravál.
4., 11., 18. 12. ÚT 17.00 Evoluce žurnalistiky
Lektorka Barbora Šmudlová.
4., 11., 18. 12.
ÚT 16.00 – 18.00 Hraní společenských her
Pojďte se se spolužáky naučit něco nového. Naučte se hrát
společenské hry pod vedením Jana Šimka.
5., 12., 19. 12. ST 16.30 Divadelní workshop
Lektorka K. Štěpánková.
5., 12., 19. 12. ST 17.00 Umění prezentace
Lektorka P. Jungmanová.
5., 12., 19. 12.
ST 16.00 – 17.00 Lektorování výtvarných dílen pro děti
Lektorka Romana Vlčková.
6., 13., 20. 12. ČT 16.30 Storytelling v popkulturní literatuře
Lektor Teodor Kravál.
ÚNIKOVÁ HRA
A-klub Dvory
Každé úterý a pátek 16.00 - 17. Strážce příběhů;
Zabijačka
Knihovna je multikulturní místo, kde najdete mnohé. Držíme se
s dobou, a proto pro vás máme i Escape (únikovky). Můžete si vybrat mezi Strážcem příběhů a Zabijačkou. Obě hry jsou založené
na literatuře. Nemusíte se však ničeho bát, jsou to všechno
známé příběhy, a i kdybyste náhodou příběhy neznali, tak je vše
koncipované tak, že se vám děje spojí. Hlásit se můžete na www.
utecknize.cz
HERNÍ KLUB
A-klub Dvory
každý čtvrtek
15.00
Herní klub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní
věková hranice není stanovena.
ŽIVOTNÍ STYL
Pobočka Lidická
1.12.
10.00 – 18.00
Před-vánoce – malé
vánoční trhy
Spolek Krušnohorská krajka ve spolupráci s Krajskou knihovnou
Karlovy Vary - pobočkou Lidická vás zvou na adventní setkání
v knihovně - kafíčko, cukrovíčko, pohodička, svařáček, ale hlavně
- vánoční minitrh. Šperky, vánoční ozdoby a hvězdy, hračky,
patchworkové kabelky, prostírání, keramika, bločky, svíčky, prostě
nezbytné a všemožné radůstky.
17.00

Koncert: Adventní zpívání

• KULTURNÍ SERVIS
Ženský komorní sbor Collegium Vocale Jiřího Štrunce. Sbormistr:
Jarmila Štruncová. Zazní hudba autorů: K. B. Kopřiva, W. A.
Mozart, M. Raichl, J. E. Moor, I. Poslední, N. Telfer, C. Franck.
HUDEBNÍ POŘAD
Pobočka Lidická
7. 12.
18.00 6. Podvečer nejen o jazzu
Nejen hudební večer připravený Janem Pelcem.
A-klub
21. 12. 16.30 – 17.30 Setkání s muzikoterapií
Hudba slouží jako vyjadřovací prostředek, pomáhá vyladit
všechny oblasti našeho těla. Člověk se pak stává zdravějším
a šťastnějším. Přijďte si vyzkoušet zábavné hraní ve skupině. Vše
povede dobrovolnice Světlana Hrušovská.
PROMÍTÁNÍ
A-klub
7. 12.
17.30 Plastic Ocean
Greenpeace. Promítání dokumentárního ﬁlmu s environmentální tématikou. Každý rok lidstvo vyprodukuje 300 milionů tun
plastového odpadu, z něhož většina končí v půdě a oceánech.
Dokument vypráví příběh novináře Craiga Leesona, který při
pátrání po modré velrybě objeví množství plastového odpadu
plovoucího na hladině. Craig proto spojí své síly s mezinárodním
týmem výzkumníků a ekologickou aktivistkou Tanya Streeterovou,
aby společně prozkoumali křehký stav oceánů. Kromě alarmující
pravdy o plastovém znečištění však snímek nabízí několik řešení,
která mohou oceánu, a zejména zvířatům v nich žijících, výrazně
pomoci.
PRO SENIORY
Pobočka Lidická
13. 12. 10.00 – 12.00 Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů.
Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se na Vás!

FARMÁŘSKÉ TRHY
Před Městskou tržnicí v Karlových Varech pořádá KV City Centrum. Kontaktní osoba: Božena Turoňová, 775678928
Širokou nabídku zdravých potravin i dalších produktů najdou
návštěvníci tradičních Městských farmářských trhů před Tržnicí.
Od září se konají farmářské trhy již opět v častějším intervalu,
tedy dvakrát měsíčně.
7. a 21. 12.

9.00 Městské farmářské trhy

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor Slovan Karlovy Vary
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270
1. 12.
8. 12.
15. 12.
22. 12.
26. 12.
29. 12.
1. 1.

Advent se Santinim v Mariánské Týnici
Do předvánoční Prahy za kulturou i poznáním
Advent u sousedů: Německo - Lipsko
Cheb: Vánoční trh s doprovodným programem
Karlovy Vary: Na Štěpána procházka po městě
Františkánský klášter v Kadani
Novoroční výstup na hrad Šumburk

KOSTEL SV. ANNY
Otovická 59, 360 10 Karlovy Vary - Sedlec
tel.: 608 072 516, www.kostelsedlec.cz, kurka.kv@gmail.com
2. 12.
17.00 Adventní koncert
Světské i duchovní písně, spirituály, klasické i současné skladeb.
Účinkují: dětský sbor Rolnička ZŠ a ZUŠ K. Vary (Sbormistryně M.
Lendělová a K. Kučerová), pěvecký sbor Rosa Coeli Žlutice (sbormistryně P. Vojtová) a pěvecký sbor Orbis Pictus (sbormistryně L.
Kozohorská). Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit
na opravu kostela.
12. 12. 17.00 Rozsvícení vánočního stromu
Zpívání koled, rozsvícení stromu, ohňostroj, moderuje a zpívá
Claara, exčlenka skupiny Holki.
23. 12. 15.00 J. J. Ryba - Česká mše vánoční
Nejznámější česká vánoční mše, krerou v našem kostele každé
Vánoce navštíví stovky návštěvníků. Česká mše vánoční, také
uváděná jako mše Hej mistře, je česky psaná církevní skladba
Jakuba Jana Ryby (1765 - 1815). Má ryze pastorální ráz, je
zasazená do českého prostředí, pro svou prostotu i radostnou
a svěží atmosféru byla a stále je srozumitelná a přístupná široké-

mu obecenstvu. Účinkují: Karlovarský pěvecký sbor a jejich hosté,
orchestr Karlovarské komorní collegium, operní sólisté, varhany.
Řídí: Jan Rezek. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude
použit na opravu kostela.
24. 12. 21.30 Štědrovečerní bohoslužba slova
štědrovečerní bohoslužba slova, určená především pro rodiny
s dětmi. Koledy zpívá příležitostný komorní sbor za doprovodu
komorního orchestru a varhan.

VZBUĎME VARY
Kulturní iniciativa Vzbuďme Vary - spolek Offcity.
web: www.vzbudmevary.cz, e-mail: tereza@offcity.cz
tel. 608528388
21. 12. 19.30 Koncert: Cermaque
Kde: Kavárna v HaVaně, Celní 312/9, Rybáře, Karlovy Vary
Sólový koncert Cermaque: teplický rodák, básník a písničkář
Jakub Čermák, autor písně "Havlovy děti" nebo „Neboj“ má na
kontě 8 studiových alb a nominaci na cenu Anděl 2017.
Další program pro vás připravujeme na: www.vzbudmevary.cz

STUDIO ŽIVA – jógové studio pro ženy
Varšavská 1197/6, Karlovy Vary, mezi Městskou tržnicí a Alžbětinými lázněmi
www.studioziva.cz, tel.: 724 241 285, vorlovasarka@seznam.cz
12. 12.

Vánoční setkání v ženském kruhu

PO 17.00, ST 8.00, ČT 18:30 Jóga pro ženy - jemná jóga i pro
začátečnice.
ST 16.00, PÁ 8.00 Vinjasa - dynamičtější styl jógy.
ÚT 19.30 Jin jóga - hluboce relaxační jóga.
ÚT 8.00, ČT 17.00 Hormonální jóga - opakovací lekce

WLAŠTOVKA KARLOVY VARY
Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary
tel: 777 724 869, e-mail: tolarova@wlastovka.cz,
www.wlastovka.cz
15. 12.

13.00 - 18.00 Vánoční jarmark

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU
Malá školka – Dětská skupina a mateřské centrum Pohádka pro
Wlaštovku, Lidická 398, Karlovy Vary – Drahovice, tel: 608 300
991, e-mail: pohadka@wlastovka.cz
5. 12.
12. 12.
19. 12.

Plstěné šperky z rouna
Plovoucí svíčky s včelím voskem
Pečení a zdobení perníčků

Dílničky se konají vždy ve středu od 9 do 12 hodin. Jsou vhodné
a uzpůsobené rodinám s dětmi. Provázet Vás budou lektorky
MC Pohádka pro Wlaštovku Radka Jiroušková, Martina Petrová
a Jana Lewi. Cena za pobyt v MC je 70 Kč/rodina (materiál
v ceně). Nabízíme možnost společného oběda, ten je třeba
objednat vždy nejpozději v pondělí na pohadka@wlastovka.cz
nebo tel: 737 857 249.

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY
www.farnoststararole.cz; www.akavar.webzdarma.cz
Na faře v Rybářích
16. 11. 19.00 Aktuální proměny evropské spirituality
Přednáší teolog a pedagog Mgr. Jáchym Gondáš.

ARMÁDA SPÁSY
Karlovy Vary, Jugoslávská 16, mobil: 773 795 028
e-mail: olga_gebauerova@czh.salvationarmy.org
web: www: armadaspasy.cz

BOHOSLUŽBY
Apoštolská církev
Západní 63, Karlovy Vary, mobil 777801350,
e-mail : info@cirkevvary.cz.
Bohoslužba každou neděli od 10 hodin.
Bratrská jednota baptistů
Karlovy Vary, Závodu míru 42/112, telefon: 353 565 095
e-mail: bjbkvary@gmail.com, web: www.karlovyvary.bjb.cz
PRAVIDELNÉ VEŘEJNÉ AKCE:
Studium Bible každou středu od 18:30
Dorost každý pátek od 16:00
Bohoslužba každou neděli od 9:30
Církev adventistů sedmého dne
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49, mobil: 736 541 998,
e-mail: martinlindtnear@seznam.cz,
web: karlovyvary.casd.cz
Bohoslužby: každou sobotu od 9:30,
odpolední program od 14:00,
Klub Pathﬁnder: středa 16:30 - 18:00,
Mládež: pátek 17:15 - 18:00,
Studium Bible: pátek 18:00 – 19:00
Církev bratrská
Karlovy Vary, Bulharská 29A, telefon: 732 957 261
e-mail: karlovy.vary@cb.cz,www.cb.cz/karlovy.vary/
Protidrogová poradna v pondělí 19: až 21:00.
Dětský klub AWANA v úterý 16:30.
Biblické večery ve čtvrtek v 18:30.
Setkání mládeže v pátek v 18.
Bohoslužba (i pro děti) v neděli v 9:30
Centrum buddhismu Diamantové cesty
Karlovy Vary, Jaltská 15, 4. patro
telefon: 602 627 120, 777 712 677
Církev českobratrská evangelická
Evangelický farář Martin T. Zikmund,
Zahradní 898/33, 360 01 Karlovy Vary,
E-mail: karlovy-vary@evangnet.cz, tel. 734 222 029
Biblická hodina - úterý 15.30 v Domě s pečovatelskou službou,
Východní 16, Karlovy Vary
Bohoslužby každou neděli od 9:15
Církev československá husitská
Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
telefon: 353 235 849, 353 224 132, fax 353 227 804,
e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
Kostel sv. Petra a Pavla (Za Puppem)
Bohoslužby každou neděli od 10:00
Křesťanské sbory
Karlovy Vary, Zahradní 898/33, telefon: 353 825 624
e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz, web: www.krestsbor-kv.cz
Studium Bible ve středu od 19:00
Bohoslužba každou neděli od 14:00
Římskokatolická církev
Farnost Stará Role, Kostelní 341/1
web: www.farnoststararole.cz
telefon: 353 549 017, e-mail: vladmu@tiscali.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:00
Farnost u kostela Povýšení sv.Kříže - Rybáře,
Náměstí 17.listopadu 350/4, telefon 602 310 145,
web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybáře,
Bohoslužba - každé úterý od 18.00
Bohoslužba - každý pátek od 18.00
Bohoslužba - každou neděli od 9.00
Farnost u kostela sv. Máří Magdalény
náměstí Svobody 217/2
telefon: 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz
Bohoslužba - každé pondělí od 8:30
Bohoslužba – každou středu od 17:00
Bohoslužba – každý čtvrtek od 17:00
Bohoslužba – každý pátek od 17:00
Bohoslužba – každou sobotu od 17:00
Bohoslužba – každou neděli od 10:00 a od 17:00
Řeckokatolická církev
Farnost u kostela sv.Ondřeje, Ondřejská 2
www.reckokatolikkv.estranky.cz, tel. 731619671
Bohoslužby: aždou sobotu v 10.00 hod.
každou neděli v 10.00 hod.
církevní svátky v pracovních dnech v 18.00 hod.

Filmová kavárna (ﬁlmy s poselstvím)
vždy první pátek v měsíci - PŘES PRÁZDNINY ZAVŘENA!
Bohoslužba každou neděli od 15:00 (Západní 63).
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• SPORT

Karlovy Vary zkrášlí nejlepší české moderní gymnastky
Více než 360 závodnic se ve dnech 8. a 9.
prosince zúčastní mistrovství České republiky
v moderní gymnastice ve společných skladbách.
Dějištěm se stane Hala míčových sportů KV Areny.
Lázeňské město hostí takovou akci historicky
poprvé. „V předchozích letech jsme úspěšně
zvládli uspořádat několik ročníků mezinárodních
závodů Carlsbad RG Cup i mistrovství ČR v jednotlivcích. Mistrovství společných skladeb, ještě
k tomu dvoudenní, je největší a v rámci ČR nejvyšší
soutěž, kterou lze uspořádat, minimálně co se týče
počtu závodnic. Jsme hrdí, že Český svaz moderní
gymnastiky nám s důvěrou přidělil toto pořadatelství,“ upřesňuje za pořadatelský TopGym Karlovy
Vary jeho předseda Jiří Herian.
V sobotu proběhne mistrovství ve společných
skladbách nejvyšší „linie A“. Po slavnostním
zahájení v 10 hodin se představí kategorie Naděje
mladší a Naděje starší. V odpolední části od 14:45
uvidí diváci kategorie Juniorek a Seniorek. „Ve
společných skladbách závodí družstvo zpravidla
pěti gymnastek, v kategoriích nadějí může mít
družstvo 4 až 6 členek. Účelem společné skladby
je předvést prvky moderní gymnastiky a manipulace s náčiním ve skupinové spolupráci. Právě pro
krásu synchronizace gymnastek a dech beroucích
výměn náčiní jsou společné skladby vrcholným
diváckým zážitkem,“ láka k návštěvě mistrovství
Jiří Herian.
Neděle bude patřit skladbám dvojic a trojic. Opět
od 10.00 hodin hodin budou o tituly bojovat Naděje
mladší a Naděje starší, odpolední část od 14.30
hodin pak bude patřit Juniorkám a Seniorkám.
„Princip sestavy dvojic a trojic je stejný jako u společných skladeb, jen se společného cvičení účastní
dvě nebo tři členky. Ne každý oddíl má dostatečný
počet gymnastek stejného věku, aby mohly vytvořit
klasickou velkou společnou skladbu, zejména
u starších ročníků,“ vysvětluje rozdíl Jiří Herian.
Mistrovství se zúčastní i karlovarské závodnice,
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krl° PROSINEC

Reprezentantky Společná skladba České republiky
které budou hájit barvy pořádající oddílu. „Naše
dvě společné skladby jsou bohužel v kategorii
naděje nejmladší, která se MČR neúčastní. Ovace
diváků si ale mohou získat v rámci exhibičního vystoupení,“ těší se jejich trenérka Kristina
Bernatová. Ve skladbách dvojic a trojic již však
půjde domácím o umístění. „Michaela Borovičková
a Laura Kopstein nastoupí v kategorii naděje mladší v sestavě s dvěma míči. Šanci na dobré umístění
budou jistě mít také Darja Fedunova a Klára Orlová
v kategorii naděje starší, kde na ně čeká nelehká
kombinace kuželů a švihadla“, hlásí varskou
soupisku trenérka Bernatová. „Dobře se umístit

Foto: PROGYM

bude nepochybně chtít i naše zkušená seniorská
trojice ve složení Kristina Bernatová, Anna Špičková a Klára Tamchynová, z nichž první dvě se vedle
závodění již též věnují tréninkové přípravě malých
gymnastek,“ uzavírá výčet karlovarských účastnic
mistrovství Jiří Herian.
„Přijďte si užít krásu moderní gymnastiky,
originální choreograﬁe a strhující výkony závodnic.
V sobotu i neděli začínáme vždy v 10 hodin a na
diváky čeká celodenní závodní program. A to
nejlepší nakonec – vstup je zdarma“, zve všechny
jménem pořádajícího TopGymu Jiří Herian aby
přišli podpořit nejen domácí závodnice.

• INZERCE
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY
AOMORI,
ASAHI,
CIDR, OA,
KULÉR,
NJUK

DĚTSKÁ
ŽÁDOST
O JÍDLO

NESHODA

OTEC
(KNIŽNĚ)

HMOTA V
ROZTAVENÉM
STAVU

REKLAMNÍ
SNÍMEK

STRŽ

AVIVÁŽNÍ
PŘÍPRAVEK

HLEMÝŽDÍ
SCHRÁNKA

OSTRÝ
HVIZD

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

DRUH
SÝRA

ČÁST
NOHY

USUŠENÁ
TRÁVA

ZNAMÉNKO
SČÍTÁNÍ

AMERICKÝ
FASTFOOD

KOMOŇ

POVEL
KOČÍHO

VÁPENCOVÉ
ÚZEMÍ

OSTYCH

MALÝ LÍN

SOUZVUK
TÓNŮ

PSACÍ
POTŘEBA

PROSTŘ.
K MYTÍ
OKEN

DRUH
PALIVA

KILOCYKL
1. DÍL
TAJENKY
INICIÁLY
HERCE
SOBOTY

ČÁST
CHODIDLA

POŘÁD
SLITINA
NIKLU
A ŽELEZA

V MINULÉM
ROCE

PRIMÁT

ŽENSKÉ
JMÉNO

KVAŠENÉ
JABLEČNÉ
VÍNO

ŘÍMSKY
99

MPZ
SLOVENSKA

CHEM.
ZN.ARZENU

ANGLICKY
BODY

ČAPKOVO
DRAMA

SLOHOVÝ
ÚTVAR

PÁLENKA
Z RÝŽE
BRITSKÝ
POLOOSTROV

PROTIKLADY

DÍRY NA
PUNČOŠE

INICIÁLY
HERCE
MATONOHY

SVÁŽENÍ

TÁC

VLK Z
KNIHY
DŽUNGLÍ

POSTUPNĚ
SPADNOUT

RANNÍ
NOVINY

VZDUCH
BOHATÝ
NA KYSLÍK

OSLOVENÍ
MUŽE

UZENÁ
RYBA
KÓD AMER.
DOLARU

ĎÁBEL

ČESKÝ
MALÍŘ
KANCELÁŘ.
ZKRATKA

CHEM.ZN.
ZLATA

PRUDKÝ
SJEZD

DŮVOD
TRESTU

SYN
DAIDALŮV

SLOVENSKÝ
SOUHLAS
PRVNÍ
ŽENA

SKLONEK
DNE
ŘÍMSKY
4
TEXTOVÁ
ZPRÁVA
Z MOBILU

JE MOŽNO

SPZ
OKRESU
SVITAVY

SHAKESPEARŮV
KRÁL
VÝROK
SOUDU

JMÉNO
SKLADAT.
JANÁČKA

TÍMTO
ZPŮSOBEM

STUPNICE

POTRAVINÁŘSKÉ
BARVIVO

SPZ
OKRESU
KLADNO
DOOBĚDVAT

MOŽNÁ
JAPONSKÝ
DENÍK

PRYČ
(ONO)

TAM
(BÁSNICKY)

OMAMNÁ
LÁTKA
MUŽSKÉ
JMÉNO
(26.4.)

PONOUKAT
VŠECHNO

VÝROBCE
LIMONÁD

RANNÍ
VLÁHA
ZNAMÉNKO
PRO
POMLKU
SLABIKA
KVOČNY

BÝVALÁ
ZNAČKA
AVIVÁŽE

ŠÁLITI

NÁZEV
ZNAČKY
LITRU

2. DÍL
TAJENKY

TUMÁŠ

JAPONSKÝ
KRAJ

JEZERO
V RUSKU
LIKÉRNÍK
DO VĚTŠÍ
BLÍZKOSTI

INICIÁLY
HEREČKY
MANDLOVÉ

PRÁVO

MPZ
NIZOZEMSKA

ŘÍMSKÁ
BOHYNĚ
ÚRODY
FRANC.
PŘÍTEL

CHEM.ZN.
RHENIA
INIC.
SPISOV.
NEUMANA

NĚMECKY
VŽDY

SPZ
TÁBORA

Když jej v první polovině 13. století vyrobili na zakázku pro benediktýnský klášter v belgickém Florennes, dalo se tušit, že jednou bude velmi vzácným. Co se
však nedalo předpokládat, byla jeho pohnutá pouť staletími. Po francouzské revoluci, kdy byl klášter ve Florennes zrušen, se jako částečně poškozený ocitl
mezi starým nábytkem v sakristii spřáteleného farního kostela. V roce 1838 jej pak od církevní rady odkoupil Alfred de Beaufort-Spontin a o několik let později
jej nechal za tři tisíce franků zrestaurovat. V roce 1889 ho Beaufort přemístil do Karlovarského kraje, kde vlastnil zámek. Po 2. světové válce, když Beaufortové
museli, kvůli kolaboraci s nacisty, opustit zemi, se však po něm doslova slehla země. Na dlouhých 40 let. Jeho novodobá historie se píše od roku 1984, kdy
americký obchodník Danny Douglas začal na zastupitelském úřadu ve Vídni vyjednávat s československým státem o nákupu blíže neurčené historické památky.

Obecní živnostenský úřad
Ing. Soňa Hacklová
353 152 691, U Spořitelny 2
s.hacklova@mmkv.cz

Odbor kancelář primátora
Mgr. Renata Hybnerová
353 151 470, Moskevská 21
r.hybnerova@mmkv.cz

Odbor technický
Ing. Eva Pavlasová
353 151 242, Moskevská 21
e.pavlasova@mmkv.cz

Odbor sociálně-právní ochrany dětí
Ing. František Pavlásek
353 152 586, U Spořitelny 2
f.pavlasek@mmkv.cz

Odbor dopravy
Mgr. Lenka Kůsová
353 151 257, Moskevská 21
l.kusova@mmkv.cz

Odbor majetku města
Ing. Jaroslav Cícha
353 151 241, Moskevská 21
j.cicha@mmkv.cz

Odbor vnitřního auditu a kontroly
JUDr. Ing. Josef Bečvář
353 151 336, Moskevská 21
j.becvar@mmkv.cz

Odbor památkové péče
Antonín Haidlmaier
353 152 774, U Spořitelny 2
a.haidlmaier@mmkv.cz

Odbor ﬁnancí a ekonomiky
Ing. Kamil Kastner
353 151 340, Moskevská 21
k.kastner@mmkv.cz

Odbor strategií a dotací
Ing. Pavlína Stracheová
353 151 163, Moskevská 21
p.stracheova@mmkv.cz

Odbor vnitřních věcí
Ing. Jindřiška Gallová
353 151 284, Moskevská 21
j.gallova@mmkv.cz

Odbor kancelář tajemníka
PhDr. Filip Lepík
353 151 415, Moskevská 21
f.lepik@mmkv.cz

Odbor informačních technologií
Petr Vaňkát
353 151 141, Moskevská 21
p.vankat@mmkv.cz

Odbor právní
JUDr. Ing. Dana Sárová Ph.D., LL.M.
353 151 227, Moskevská 21
d.sarova@mmkv.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Stanislav Průša
353 152 735, U Spořitelny 2
s.prusa@mmkv.cz

Úřad územního plánování
a stavební úřad
Ing. Ladislav Vrbický
353 152 516, U spořitelny 2
l.vrbicky@mmkv.cz

Odbor rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl
353 151 248, Moskevská 21
d.riedl@mmkv.cz

Odbor kultury, školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
353 151 270, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz

Odbor sociálních věcí
Bc. Jana Reischlová
353 152 561, U Spořitelny 2
j.reischlova@mmkv.cz
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NOVINKY Z ASKLEPIONU

NO. 1
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OMLAZENÍ A ODSTRANĚNÍ PIGMENTACÍ
VE ZVÝHODNĚNÉM BALÍČKU ZA 6 240 KČ
IPL (INTENZIVNÍ PULSNÍ SVĚTLO) + IPL S FRAKČNÍM
LASEREM NEBO RADIOFREKVENCE EMATRIX
Top laserová ošetření pro odstranění pigmentových skvrn,
vyhlazení vrásek a nastartování tvorby kolagenu. Vhodnou
kombinaci vám vybere dermatoložka podle stavu vaší pokožky.
Pro velký zájem nabídka prodloužena do 31. 12. 2018
STAŇTE SE ČLENEM ASKLEPIONU KLUBU,
ZBAVTE SE VRÁSEK A ZÍSKEJTE TRVALOU SLEVU
Absolvujte vyhlazení vrásek aplikací botulotoxinu, vyplňte
přihlášku do Asklepion klubu a získejte slevu 10 %!
SPLNÍME I TA NEJTAJNĚJŠÍ PŘÁNÍ
Vánoční vouchery v hodnotách 500, 1 000, 2 000, 3 000,
5 000 a 10 000 Kč zakoupíte již nyní na všech recepcích
Asklepionu nebo si je můžete objednat online.

Asklepion - Laser and Aesthetic Medicine, www.asklepion.cz
Karlovy Vary - Hotel Bristol, Sadová 19, +420 353 344 557-8

Istanbul

_

materiál 100% PES shaggy,
výška vlasu 45 mm,
více vzorů a barevných
kombinací

50
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s

leva

%

Vánoční inspirace

... ve Vaší nejbližší
ejbližší prodejně BRENO s nejširším sortimentem pod
podlahových
dlahových krytin / 58x v ČR
sledujte
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ssled
sle
lled
edu
ujt
ujte
uj
jte
te
en
náš
áš
áš facebook
fac
fa
fac
ceboo
eboo
ebo
ook
ook
facebook.com/koberce.breno

BRENO.cz
BRENO
cz

Karlovarské radnič
radniční listy 12/2018

luxusní
kusové koberce

KUPON NA SLEVU
při nákupu

-15
%

Platí p
pouze do 31. 12. 2018!

Vztahuje
j se ppouze
pou na zboží na prodejně.
Slevy se nesčítají, neplatí zpětně,
Sl
na akční zboží, ani na objednávku.
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