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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 TVÁŘÍ Z TITULNÍ STRANY
je Helena Kelichová, stánek tradiční účastnice
vánočních trhů najdete také na těch letošních ve
Smetanových sadech před Alžbětinými lázněmi. Trhy
startují v předvečer prvního adventu a trvat budou až
do konce prvního týdne nového roku.

13 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Se začátkem školního roku svůj první krok do nové
etapy udělal také Dům dětí a mládeže Karlovy Vary,
jehož zřizovatelem se stalo Statutární město Karlovy
Vary. „Naše cesta je nová, jiná, hravá,“ říká o změně
ředitelka Dana Babincová.

05 PUPP HOSTÍ KONFERENCI EMIR 2017
Pro včasnou léčbu pacienta je nejdůležitější čas.
Akutní onemocnění mozku, zejména mozkové
mrtvice, patří spolu s dalšími kardiovaskulárními
onemocněními k nejčastějším příčinám úmrtí našich
obyvatel. Moderní trendy v urgentní neuroradiologii
a 3. lékařská fakulta Karlovy univerzity se představí
na konferenci EMIR 2017 v karlovarském hotelu
Pupp.

18 SERIÁL
V prosinci už počasí nebývá na procházky tak příznivé, ale když se přece jen umoudří, nakonec uvidíte
mnohem víc než v létě.

07 PARKOVÁNÍ SE UŽ HRADÍ I KARTOU
Dopravní podnik zavádí možnost úhrady parkovného prostřednictvím bankovních platebních karet.
Návštěvníci města tak budou moci u parkovacích automatů v centru města pohodolněji hradit parkovné.
Počátkem roku 2018 připravuje DPKV spuštění elektronické peněženky na Karlovarské kartě a mobilní
aplikaci pro úhradu jízdného a parkovacích poplatků..

20 DYLEŇ SLAVÍ ŠEDESÁTKU
Jubilejní šedesáté výročí oslavuje v letošním roce
karlovarský soubor písní a tanců Dyleň. Při této příležitosti pořádá 9. prosince výročně-vánoční koncert
v Karlovarském městském divadle.
28 TRIATLONOVÁ AKCE ROKU
Poprvé ve své historii hostily ITU Světový pohár
v triatlonu letos koncem léta Karlovy Vary a hned se
pořadatelé dočkali uznání České triatlonové asociace,
která karlovarský City Triathlon dekorovala Triatlonovou akcí roku 2017.

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
REDAKČNÍ RADA: Ing. Petr Kulhánek, Čestmír Bruštík, Michal Riško, Mgr. Jiří Klsák,
Ing. Jan Klíma, Bc. Jan Kopál, Helena Kyselá.
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)
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• STALO SE / STANE SE
PORUCHU NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ
je nově možné nahlásit on-line, a to prostřednictvím
nového systému dostupného na internetové stránce
kv.verejneosvetleni.cz. Nahlášení poruchy je jednoduché,
stačí uvést číslo lampy veřejného osvětlení ze štítku,
kterým je označena, nebo pouze zadat název ulice, kde
se veřejné osvětlení s poruchou nachází. Informace se
okamžitě dostane ke správci veřejného osvětlení ve
městě, kterým je Dopravní podnik Karlovy Vary a.s.

REKONSTRUKCE BUCHENWALDSKÉ ODSTARTOVALA
MĚSTO NAVŠTÍVIL ZÁSTUPCE TCHAJ-WANU
Karlovy Vary navštívil pan Čung-I Wang, ředitel Tchaj-pejské hospodářské a kulturní kanceláře a oficiální
zástupce Tchaj-wanu v České republice. Informoval
primátora o velkém úspěchu karlovarských produktů
na Tchaj-wanu, především skla z manufaktury Moser,
a také o rostoucím zájmu třiadvacetimilionového národa
Tchajwanců o cestování do Evropy. Zajímal se v té
souvislosti o specifika karlovarské lázeňské léčby a také
o současný vývoj návštěvnosti a klientely Karlových Varů
jako lázeňského města, ale i například města festivalů.

V DOUBÍ UŽ CESTUJÍCÍ MHD CHRÁNÍ PŘÍSTŘEŠEK
Na zastávce linky MHD číslo 6 v Doubí už cestující
chrání přístřešek. Jednoduchá konzolová konstrukce bez
bočních stěn je jediným možným řešením, kterým bylo
možné zajistit komfortnější čekání na autobus a zároveň
zachovat průchod po chodníku, na kterém je zastávka
„Svatošská“ umístěna.

Dlouho plánovaná rekonstrukce Buchenwaldské ulice
byla zahájena. Pracovat se bude v úseku od Celní ulice
ke krematoriu. Součástí rekonstrukce je oprava mostu
a výměna povrchu komunikace, na které dlažbu nahradí
asfalt. Na chodnících budou dlažební kostky nahrazeny
zámkovou dlažbou. Rekonstrukce si vyžádá dopravní
omezení. V první etapě bude ulice neprůjezdná mezi
vlečkovým přejezdem a parkovištěm u krematoria. Bezpečný průchod pro pěší bude zachován po celou dobu
stavby, která skončí v červnu příštího roku.

SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ ZAČNE PO SVÁTCÍCH
Ihned po vánočních svátcích začne ve městě svoz
vánočních stromků. Službu zajistí Správa lázeňských
parků. Odstrojené stromky zbavené všech ozdob a jiných
předmětů je nutné odkládat na stanovištích sběrných
nádob na běžný komunální nebo tříděný odpad. Svoz
bude zahájen 27. prosince a potrvá až do 28. února
2018.Stromky umístěné mimo určená stanoviště budou
odstraněny až v rámci běžného úklidu města. Bližší
informace získáte u pracovnice technického odboru
magistrátu města Petry Soprové, tel. 353 151 165,
email: p.soprova@mmkv.cz.

ZASTÁVKA STADION ZM JE OPRAVENÁ
Několikadenní dočasné přemístění autobusové zastávky
si vyžádaly práce na opravě zastávky MHD Stadion ZM.
Došlo zde k poškození povrchu a dlažby v parkovacím
zálivu zastávky. Dlažba byla přeskládána a zalita do
betonu. Komunikace v místě je tak bez problémů sjízdná
nejen pro autobusy, ale také pro projíždějící vozidla.

KARLOVARSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
uspěla v soutěži Lesní svět. V konkurenci 128 mateřských kol z celé republiky zabodovaly děti z Mateřské
školy Studánka v Krymské 10 díky svému Hmatovému
chodníčku, který vytvořily v lese. Za třetí místo v soutěži
byly odměněny novým herním prvkem, na své školní
zahradě už mohou hrát dřevěné pexeso.

ZÁKAZ VSTUPU DO LESA

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE JE NA NOVÉ ADRESE

Říjnová vichřice způsobila výrazné škody v lázeňských
lesích. Vichr poškodil mnoho stromů a porostů, které
vyvrátil, polámal a jinak poškodil. Kvůli nebezpečí, které
představovaly nejen viditelně poškozené stromy, a také
z důvodu zajištění bezpečnosti při odstraňování následků
kalamity, byl odborem životního prostředí vydán zákaz
vstupu do lesa. Lázeňské lesy přišly odhadem o sedm
tisíc kubíků dřeva. Následky vichřice také na několik dnů
zastavily provoz lanovky Diana.

Středisko výchovné péče Karlovy Vary přesídlilo z Myslbekovy ulice v Tuhnicích do Drahovic, konzultace, terapie
a další aktivity nyní poskytuje v ulici Sportovní 28. SVP
slouží lidem v Karlových Varech už 20 let, jeho působnost je regionální a je jediným zařízením tohoto druhu
v Karlovarském kraji. Veškeré informace o službách SVP
získají zájemci na telefonním čísle 774 715 266 či na
stránkách www.svpkv.cz.
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Pro včasnou léčbu pacienta je nejdůležitější čas
Moderní trendy v urgentní neuroradiologii
a 3. lékařská fakulta Karlovy univerzity se představí na konferenci EMIR 2017 v karlovarském
hotelu Pupp.
Akutní onemocnění mozku, zejména mozkové
mrtvice, patří spolu s dalšími kardiovaskulárními
onemocněními k nejčastějším příčinám úmrtí
našich obyvatel. U mnohých přeživších pacientů
přetrvává bez adekvátní terapie výrazné postižení
zdravotního stavu, při kterém lidé nejsou schopni
se sami o sebe postarat. Tito pacienti představují
velkou socioekonomickou zátěž nejen pro své okolí,
ale i pro výdaje zdravotních pojišťoven. Přednášky
na téma „akutní neuroradiologie“ jsou pro naši
odbornou lékařskou veřejnost velmi významné.
Intervenční terapie mozkových mrtvic v našem kraji
chybí. Je proto důležité získat co nejvíce znalostí,
abychom mohli občanům našeho regionu nabídnout tento druh terapie u takto závažných stavů co
nejdříve. „V tom tkví velký význam konference, kde
mám čest předsedat výboru garantů,“ říká primář
karlovarského oddělení RDG MUDr. Jiří Hofmann.
Stěžejní téma této problematiky představují
akutní ischemické mozkové příhody a možnosti
jejich intervenční léčby. „Začátkem prosince se
proto v karlovarském hotelu Pupp setká evropská
špička lékařů na mezinárodní konferenci EMIR
2017, která je zaměřena právě na oblast akutních
onemocnění v neuroradiologii,“ říká předseda organizačního výboru Mgr. Marian Odlevák. Odborný
časopis Medical Tribune již v roce 2015 citoval
MUDr. Janu Votrubovou CSc., primářku Thomayerovy nemocnice, a její příspěvek, který přednesla na
konferenci EMIR 2015. Ve své přednášce přehledně
popsala diagnostiku akutních onemocnění dutiny
břišní u dětí a soustředila se na rozdíly těchto

onemocnění mezi dětskými a dospělými pacienty.
Byly popsány charakteristické obrazy nejčastějších
traumatických a netraumatických urgentních onemocnění břicha u dětí s důrazem na velký význam
nezatěžujícího ultrasonografického vyšetření,
které v kombinaci s nativním snímkem břicha tvoří
zásadní i základní diagnostické vyšetření těchto
patologických stavů. Primářka Votrubová se ve
svém příspěvku dále podrobně věnovala traumatickým příhodám břišním: kontuzi/laceraci jater,
pankreatu a sleziny, krvácení do GIT a dutiny břišní,
perforaci trávicí trubice či fraktuře se zásadním
významem CT vyšetření pro diagnostiku přesné
lokalizace a rozsahu těchto poranění. V další části
své přednášky se zaměřila na popis dětských onemocnění, která jsou typická pro jednotlivé věkové
skupiny. U kojenců do dvou let se jedná především
o ileus, mekoniovou zátku, invaginaci, malrotaci,
uskřinutou kýlu, Hirschsprungovu nemoc, stenózu,
strikturu/atrezii trávicí trubice, pylorestenózu nebo
anorektální malformaci. Batolata od dvou do pěti
let zase častěji postihují urologická onemocnění,
invaginace ev. nádor. U dětí školního věku nad pět
let může být zase častěji diagnostikován akutní
apendicitis, Meckelův divertikl, enteritida, akutní
varle, urologické příčiny (torze, orchiepididimitida)
nebo gynekologické příčiny (torze ovaria, ovariální
cysty).
„Pro letošní rok jsou na konferenci vymezeny tyto
přednáškové okruhy: intracerebrální hemoragie,
centrální mozkové příhody, ischemické mozkové
příhody, trauma hlavy a páteře, akutní zánětlivá
onemocnění,“ uvádí garant konference EMIR 2017
prof. MUDr. Miloslav Roček CSc., přednosta kliniky
zobrazovacích metod motolské nemocnice. Pan
profesor současně připomněl významný lékařský
přínos pro radiologii, kdy přesně před 122 lety

německý vědec Wilhelm ConradRöntgen poprvé
podrobně popsal tzv. paprsky X, tehdy neznámý
druh záření. Od těch dob se právě obor radiologie,
správněji „radiodiagnostika a zobrazovací metody“,
dramaticky rozvinul. V praxi se uplatňují nové přístroje ve všech modalitách. Výsledkem je v krátkém
čase výrazně lepší zobrazení morfologických změn
při celotělových i funkčních vyšetřeních, ale i při
zkoumání procesů látkové výměny. Do oboru patří
i další vyšetřovací metody jako např. ultrazvuk,
magnetická rezonance a hybridní metody.
„Dobrá a přesná diagnostika představuje záruku
dokonalé léčby, proto radiodiagnostické oddělení tvoří nezbytnou součástí každé nemocnice.
Vaskulární, nevaskulární a onkologické intervence
s malou invazivitou umožňují rychlý návrat pacientů
do běžného života. Úspěšní jsou naši lékaři i v léčbě
při použití mechanického odstraňování krevních
sraženin z velkých mozkových tepen. Dokonale
sestavený systém léčby embolických mozkových
příhod řadí Českou republiku na přední místa ve
světě. Důležitou roli zde zaujímá právě diagnostika,“ doplňuje prof. Roček.
Lékaři na konferenci pozvali také radního města
Karlovy Vary Ing. Jana Klímu, který plní nejen jejich
sen a přivedl do Karlových Varů Univerzitu Karlovu,
její 3. lékařskou fakultu. Pro rozšíření výuky
studijního oboru Fyzioterapie se připravují prostory
ve škole Jana Palacha, které jsou představovány
na pravidelných dnech otevřených dveří, na které
v pátek 8. 12. 2017 dorazí i primáři a lékařští
odborníci – účastníci konference EMIR 2017.
Podle radního Klímy vysokoškolské vzdělávání
sebou přináší vedle výuky též možnosti vědecké
a výzkumné, které tak završí jeho dlouhodobé
úsilí – 3 dlouhé roky příprav, organizování, schůzek
a jednání.
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V centru můžete nově za parkování
zaplatit u automatu platební kartou
Dopravní podnik Karlovy Vary (DPKV) zavádí
možnost úhrady parkovného prostřednictvím
bankovních platebních karet. Opatření se
týká parkovacích automatů v centru města.
Návštěvníci města tak budou moci pohodolněji
hradit parkovné. Jedná se tak o další krok
v rámci slibovaných inovativních novinek pro
zvyšování komfortu zákazníkům dopravního
podniku. Tuto novinku připravil dopravní podnik ve spolupráci se svými partnery, společnostmi Mastercard a ČSOB.

říká Lukáš Siřínek, místopředseda představenstva
DPKV pověřený řízením společnosti.
„Platba platební kartou ve veřejné dopravě
a stím spojených doplňkových služeb se v České
republice pomalu stává běžným standardem.
Cestující oceňují především rychlost, pohodlnost
a bezpečnost těchto řešení” dodává Petr Zlámalík,
odborník týmu Mastercard Advisors se zaměřením na dopravu a Smart Cities. “Dopravní podnik
v Karlových Varech je úspěšným příkladem dopravce, který je otevřen moderním technologiím, díky
kterým zvyšuje kvalitu svých služeb pro cestující,”
doplňuje Jan Klepiš, Innovative leader ČSOB se
specializací na Smart Cities a mobilitu.
Dopravní podnik v současné době provozuje třiadvacet parkovacích automatů a sedm parkovišť.
„V příštím roce plánujeme doplnění zbývajících
11 ks parkovacích automatů o čtečky bankovních
platebních karet, tak aby na všech parkovacích
automatech bylo možno uhradit parkovné platební
kartou a současně zavést na všech parkovištích
plně automatický režim, včetně možnosti úhrady
platební kartou,” dodává Lukáš Siřínek.
Uvedené novinky patří mezi další slibované kroky
dopravního podniku směrem ke zvyšování kvality
veřejné služby směrem k cestujícím. Vedle těchto
novinek připravuje DPKV počátekm roku 2018
spuštění i elektronické peněženky na Karlovarské
kartě a mobilní aplikaci pro úhradu jízdného a parkovacích poplatků.

Po spuštění komunikační kampaně zaměřené
na podporu nákupu jízdních dokladů ve vozidlech
MHD pomocí bezkontaktní platební karty připravil
dopravní podnik pro návštěvníky města další inovativní novinku, a to možnost úhrady parkovného
pomocí bezkontaktních platebních karet.
„V první etapě jsme provedli instalaci čteček
bankovních platebních karet na čtyřech platebních
automatech v Zahradní ulici a čtyřech platebních
automatech v ulici Dr. Davida Bechera. Jedná se
tedy o prvních 8 platebních automatů osazených
čtečkami platebních karet. Ve druhé etapě budou
v průběhu listopadu a prosince osazeny čtečkami platebních karet parkovací automaty v ulici
Jateční v počtu tří kusů a jeden parkovací automat
v ulici Koptova. Celkem tak do konce letošího roku
budeme mít 12 kusů parkovacích automatů umožňujících platbu prostřednictvím platebních karet,”

Další přechody budou bezpečnější
Další přechody pro chodce na frekventovaných komunikacích v Karlových Varech budou
bezpečnější. Speciální osvětlení bude v příštích
týdnech nainstalováno na čtyři přechody v ulici
Závodu míru ve Staré Roli. S nasvícením se počítá
také u přechodu v ulici kpt. Jaroše v blízkosti
rekonstruovaného mostu přes Chodovský potok.
Město tak vychází vstříc požadavku Dopravního

inspektorátu Policie České republiky na zajištění bezpečnosti silničního provozu. Ze stejného
důvodu proběhla částečná obnova vodorovného
dopravního značení, např. v Jáchymovské ulici
nebo na přechodech v Chebské ulici. V příštím
roce plánuje město výraznou obnovu nástřiků
přechodů pro chodce, značení v křižovatkách
i dalších prvků vodorovného značení.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
NA PRACOVNÍKY
ZIMNÍ ÚDRŽBY
V KARLOVÝCH VARECH
Zimní údržbu v Karlových Varech provádí společnost AVE sběrné suroviny a.s.
Ve vybraných lokalitách zimní údržbu zajišťuje
Správa lázeňských parků.
Dispečerské pracoviště AVE sběrné suroviny a.s.,
provozovna Karlovy Vary, Mostecká 95:
tel.: 775 599 420
(nepřetržitě od 1.11.2017 - 30.3.2018),
tel.: 353 176 261
(pouze v pracovní době)
Odpovědní pracovníci
Magistrátu města Karlovy Vary:
Vedoucí technického odboru
Ing. Eva Pavlasová
tel.: 353 151 242, 602 120 072
Technik zimní údržby
Svatava Kopecká:
tel.: 353 151 419, 725 533 207
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Hledáme kandidáty na udělení
Ceny města Karlovy Vary
a čestného občanství
Znáte nějakou mimořádnou osobnost spojenou
s naším městem, která by byla hodna nejvyššího
městského vyznamenání? Dejte nám o nich vědět.
Své kandidáty můžete navrhnout do poloviny ledna
příštího roku. Ocenění uděluje zastupitelstvo města,
vyznamenaným osobám nebo kolektivům je předává primátor města při slavností příležitosti, zpravidla
v průběhu Slavnostního večera v rámci zahájení
lázeňské sezóny.
Návrhy na ocenění je možné předkládat písemně
magistrátu města, odboru kancelář primátora,
nejpozději do 15. ledna 2018. Součástí nominace by
mělo být její podrobné zdůvodnění.
Ocenění jsou udělována v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Karlovy Vary
o čestném občanství, o čestných poctách města,
primátora a náměstků primátora a o Ceně města
Karlovy Vary.
Čestné občanství města jako nejvyšší čestné
osobní vyznamenání města je udělováno jako:
 výraz ocenění mimořádných zásluh o město
Karlovy Vary;
 zvláštní projev úcty významným představitelům
evropské i světové politiky, vědy a kultury, kteří
se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu města;
 zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž
život a dílo mají úzký vztah k městu;
 zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené
s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu
života občanů nebo záchranu morálních, historických nebo kulturních hodnot města Karlovy Vary;
 čestné občanství města Karlovy Vary může být
uděleno nejen občanům ČR, ale i občanům cizí
státní příslušnosti.
Cena města Karlovy Vary se uděluje jednotlivcům
i kolektivům jako morální ocenění:

 autorům významných literárních, uměleckých
a jiných děl se vztahem k městu Karlovy Vary,
 autorům důležitých objevů, ceněných odbornou
veřejností, se vztahem k městu Karlovy Vary
 autorům významných vědeckých prací se vztahem k městu Karlovy Vary
 osobnostem, které podaly mimořádný výkon
a/nebo dosáhly významných úspěchů ve svém
oboru se vztahem ke Karlovým Varům;
 osobnostem, jejichž činnost představovala či
představuje pro město Karlovy Vary výjimečný
přínos,
 občanům Karlových Varů za celoživotní dílo ve
prospěch města Karlovy Vary.
Adresa pro podávání návrhů:
Magistrát města Karlovy Vary,
odbor kancelář primátora,
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

Provozní doba
sběrných dvorů
v zimním období
a omezení na
konci roku
Od 30. října došlo k přechodné úpravě provozní
doby sběrného dvora v Žižkově ulici ve Staré Roli
a sběrného místa v Chebské ulici ve Dvorech.
Zimní provoz těchto provozoven potrvá od 30.
10. 2017 do 31. 3. 2018. Na sběrných dvorech
v ulicích 1. máje a Jáchymovská se provozní
doba nemění.
Provozní doba v zimním období:
Sběrný dvůr Žižkova ulice
Po - Pá 8:00 – 15:30 hod.
So
9:00 – 15:00 hod.
Ne
zavřeno
Sběrné místo Chebská ulice
Po - Ne 8:00 – 17:00 hod.
Sběrný dvůr Jáchymovská ulice
Po - Pá 9:00 – 17:00 hod.
So
zavřeno
Ne
9:00 – 13:00 hod.
Sběrný dvůr ulice 1. máje
Po - Pá 9:00 – 17:00 hod.
So
9:00 – 15:00 hod.
Ne
zavřeno

Pavla Andrejkivová vybudovala organizaci, která
má nezastupitelné místo mezi poskytovateli těchto
služeb v našem městě. Cena města Karlovy Vary jí
byla v roce 2017 udělena za mimořádné zásluhy
o vybudování zdravotnických a sociálních služeb
pro osoby nemocné, nemohoucí i osamělé občany.

V období vánočních svátků budou sběrné dvory
a místo zavřeny, a to v těchto dnech:
23. – 26. 12., 30. – 31. 12. a 1. 1.

Studentský parlament vítá příchod Univerzity Karlovy
Po prázdninové pauze a generační obměně se na
konci října opět sešel Studentský parlament. Tématem diskuse zástupců karlovarských základních
a středních škol s představiteli města byl tentokrát
příchod Univerzity Karlovy do Karlových Varů. Účastníci získali informace o celém procesu příprav na
spuštění výuky oboru fyzioterapie 3. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v akademickém roce 2017/2018.
Žáci se zajímali nejen o samotnou výuku, která
bude probíhat ve školském objektu na nábřeží Jana
Palacha, ale také o to, jak a kde bude pro studenty
připravené zázemí pro praxi, stravování, ubytování
apod. Z diskuze vyplynulo, že místní školáci možnost
vysokoškolského studia v Karlových Varech kvitují,
někteří projevili zájem se v budoucnu o studium
fyzioterapie v Karlových Varech ucházet.
7
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Nad vánočními trhy před Alžbětinými
lázněmi opět zazáří hvězdy

VÁNOČNÍ STROM SE
SLAVNOSTNĚ ROZZÁŘÍ
O PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI

Daniel Hůlka, Leona Machálková, Václav „Noid“
Bárta nebo Yo Yo Band, hvězdy naší populární
hudby ozdobí program adventních víkendů na
letošních vánočních trzích, které se nově konají
ve Smetanových sadech před Alžbětinými lázněmi. Trhy startují v předvečer prvního adventu,
v sobotu 2. prosince, a stejně jako v loňském
roce budou trvat až do konce prvního týdne
nového roku.
Bohatý kulturní program doplní tváře budoucnosti
Kate Matl, Jitka Boho, Pavel Callta nebo zpěvačka
Debbi, návštěvníci se mohou těšit také na taneční
a divadelní vystoupení nebo společné zpívání koled
a chybět nebudou ani tradiční akce jako třeba
Mikulášský rej, jenž letos doplní vystoupení Václava
Upíra Krejčího a skupiny Maxíci.
Průvodu světlonošů bude předcházet Rybova vánoční mše v podání Karlovarského pěveckého sboru

Dějiště vánočních slavností v Karlových Varech
vyšperkuje stříbrný smrk z Počernické ulice. Městu
ho věnovali manželé Rezkovi, u jejichž domu strom
rostl dlouhých čtyřicet let. Právě před čtyřiceti lety
smrk zasadili na počest syna, který se jim narodil.
Zhruba dvanáct metrů vysoký strom bude umístěn
na vstupu do Smetanových sadů u hlavní pošty.
Slavnostní rozsvícení proběhne o první adventní
neděli 3. prosince v 18 hodin.

Adventní koncert: rozezní
se historické varhany
V sobotu 16.12. v 16 hodin se v kostele sv. Petra
a Pavla Církve československé husitské rozezní historické varhany z roku 1891. V listopadu
byla dokončena první etapa restaurování tohoto
vzácného nástroje, kterou se podařilo uskutečnit za
finanční podpory města Karlovy Vary.
V podání předních českých umělců - varhanice
Michaely Káčerkové a trumpetisty Karla Vencoura
- zazní skladby G. Ph. Telemanna, jehož 250. výročí
si letos připomínáme, J. S. Bacha, G. F. Händela
i slavná virtuózní varhanní Toccata francouzského
skladatele T. Dubois. Vstupné dobrovolné bude
věnováno pro SK KONTAKT Karlovy Vary – plavání
pro tělesně postižené.
Přijďte se zaposlouchat do zvuku královského
nástroje a strávit příjemný adventní podvečer.
8
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a vrchol obstará vánoční ohňostroj. Malí návštěvníci
mohou vyslat balónky svá vánoční přání, a připravené pro ně budou také tradiční tvořivé dílny. Ty
jsou letos umístěny v Alžbětiných lázních a jejich
návštěvníci se mohou těšit na ukázky klasických
vánočních tradic a zasoutěží si o zajímavé ceny.
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu a jednotlivých adventních svící doprovodí Karlovarský
symfonický orchestr, programem bude opět
provázet všemi oblíbený karlovarský patriot Petr
Čimpera. Pro naše malé vystupující z MŠ, ZŠ a ZUŠ,
kteří vyplní program v pracovních dnech bude opět
připraven pamětní list s drobnými dárky a jistě se
rádi zadarmo svezou na dětských atrakcích, které
také na letošních trzích nemohou chybět.
A jeden tip na závěr. Program, novinky a vše další
důležité o vánočních trzích najdete na facebooku
novevanocnitrhy nebo na webu novevanocnitrhy.cz.

PODĚKOVÁNÍ:
Dneska mám
šťastný den
Ráda bych poděkovala řidičům a dispečinku
karlovarské MHD. Dne 24. října v 19 hodin
jsem jela autobusem číslo 6 k Tržnici na
přestup k divadlu. V autobuse jsem omylem
nechala kabelku s doklady, penězi a lístek do
divadla. Díky řidičům dvou autobusů číslo 6
a dispečinku jsem svoji kabelku měla za půl
hodinu zpět. Navíc jsem stihla víc než polovinu
nádherného koncertu Ondřeje Havelky a jeho
Melody Makers v městském divadle, který
končil písní „Dneska mám šťastný den“.

Lenka Pitrová

• VÁNOCE VE MĚSTĚ
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• VOLBY

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 2018
PRÁVO VOLIT
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Ve druhém
kole volby prezidenta, pokud se uskuteční, může
volit i občan, který dosáhl věku 18 let alespoň druhý
den voleb, tj. 27. ledna 2018.

Překážkami v právu volit jsou:
• zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu (např. hospitalizace
na infekčním oddělení nemocnice)
• omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
DATUM A HODINY KONÁNÍ
• 12. ledna 2018 (pátek)
od 14.00 do 22.00 hodin
• 13. ledna 2018 (sobota)
od 8.00 do 14.00 hodin.
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, uskuteční se druhé kolo
volby, a to ve dnech:
• 26. ledna 2018 (pátek)
od 14.00 do 22.00 hodin
• 27. ledna 2018 (sobota)
od 8.00 do 14.00 hodin.
HLASOVACÍ LÍSTKY
Každý zaregistrovaný kandidát je uveden na samostatném hlasovacím lístku označeném vylosovaným číslem kandidáta.
Hlasovací lístky obdrží voliči poštou na adresu trvalého pobytu nejdéle do 9. ledna 2018, včetně
celostátně vydané písemné informace k volbě prezidenta. V případě, že hlasovací lístky v daném termínu neobdrží, budou na informačním pultu Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, připraveny
k vyzvednutí kompletní náhradní sady hlasovacích
lístků.
Hlasovací lístky budou též k dispozici ve dnech voleb ve volebních místnostech.
V případě konání druhého kola volby prezidenta obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti
(nebudou doručovány na adresu trvalého pobytu
voliče).

• v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, nebo
• v jakémkoli zvláštním volebním okrsku, který
vede zastupitelský úřad v zahraničí.
Voliči s trvalým pobytem v Karlových Varech, kteří
nebudou moci hlasovat ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu jsou zapsáni, mohou podat žádost
o vydání voličského průkazu:
1) nejpozději do 5. ledna 2018 do 16.00 hodin:
• v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče – na adresu: Magistrát města
Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 01
Karlovy Vary (podle § 8 odst. 2 písm. f/ zákona č. 364/2004 Sb., o správních poplatcích,
je ověření podpisu osvobozeno od správního
poplatku), nebo
• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky voliče na ID datové schránky
Statutárního města Karlovy Vary: a89bwi8 (žádost nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem voliče),
2) nebo nejpozději do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin
• osobně na odbor vnitřních věcí Magistrátu
města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21 – 3.
patro hlavní budovy. Žadatel podepíše žádost
před pověřeným úředníkem po prokázání totožnosti platným občanským průkazem.
Formulář žádosti o vydání voličského průkazu je
k dispozici na www.mmkv.cz nebo v listinné podobě na informačním pultu Magistrátu města Karlovy
Vary, Moskevská 2035/21.
Osobně podané žádosti přijímají:
- Jan Drobil, kancelář č. 315, tel. 353 151 289
- Lubomír Kousal, kancelář č. 314, tel. 353 151 351
v těchto dnech a hodinách:
pondělí a středa
8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin
(ve středu 10. ledna 2018 pouze do 16.00 hodin)
úterý a čtvrtek
8.30 – 12.00 a 13.00 – 14.30 hodin
pátek
8.00 – 12.00 a 13.00 – 13.30 hodin.

INFORMACE O VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
Informace o tom, do jaké volební místnosti mohou
jít voliči hlasovat, bude vytištěna na obálce, ve které
voliči obdrží hlasovací lístky.

V případě, že volič nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, magistrát města mu vydá
voličské průkazy pro obě kola volby (jeden pro první
a druhý pro druhé kolo).

SEZNAMY VOLIČŮ
Každý karlovarský volič si může v úředních hodinách na evidenci obyvatel Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21 (přízemí) ověřit, zda je
zapsán ve stálém seznamu voličů a může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.

O vydání voličského průkazu pro druhé kolo volby
lze za stejných podmínek požádat také v době mezi
prvním a druhým kolem volby v těchto termínech:
• do 19. ledna 2018 do 16.00 hodin doručením žádosti v listinné nebo elektronické podobě
• do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin osobním podáním žádosti.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech volby
prezidenta republiky k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů:
10
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Voličský průkaz je možné:
1) předat osobně voliči, nebo
2) předat osobně osobě, která se prokáže plnou

mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo
3) zaslat voliči do vlastních rukou na jím uvedenou
adresu na území České republiky, nebo
4) zaslat voliči do zahraničí na jím uvedenou adresu,
nejdříve však 15 dnů přede dnem volby prezidenta,
tj. nejdříve 28. prosince 2017.
ZÁSADY HLASOVÁNÍ
Hlasování je umožněno voliči za předpokladu, že
prokáže volební komisi svoji totožnost a státní občanství České republiky.
Totožnost a státní občanství ČR prokáže volič platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplo¬matickým nebo služebním pasem ČR
anebo cestovním průkazem.
Hlasuje se osobně, zastoupení není přípustné.
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, je povinen
po prokázání totožnosti a státního občanství ČR
odevzdat voličský průkaz pro příslušné kolo volby
okrskové volební komisi.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Volič se musí odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků. Pokud by se do tohoto
prostoru neodebral, okrsková volební komise mu
hlasování neumožní.
V tomto prostoru vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek, který nijak neupravuje.
Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků
hlasuje volič tak, že vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky.
DELEGOVÁNÍ ČLENŮ DO OKRSKOVÝCH
VOLEBNÍCH KOMISÍ
ZÁKONNÉ ODLIŠNOSTI OPROTI DOSUD
KONANÝM TYPŮM VOLEB
Členem okrskové volební komise může být státní
občan ČR, který v den složení slibu dosáhne věku
18 let, nenastala u něho překážka v právu volit,
a který není kandidátem na prezidenta republiky.
Delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka
do okrskové volební komise může občan, který je
oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta
republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně
nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí
nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu
ČR a v posledních volbách získala alespoň jeden
mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje.
Seznam členů popřípadě náhradníků do okrskových
volebních komisí lze zaslat nebo osobně doručit,
a to v listinné nebo elektronické podobě podepsané
uznávaným elektronickým podpisem nebo dodané
prostřednictvím datové schránky nejpozději dne
13. prosince 2017 do 16.00 hodin. Seznam musí
obsahovat:
• jméno a příjmení, datum narození a adresu místa
trvalého pobytu delegovaného člena,
• podpis osoby oprávněné jednat jménem politické
strany nebo politického hnutí, anebo podpis ob-
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čana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na
funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě podpisy osob, které jsou k delegaci písemně pověřeny a které kopii písemného pověření k seznamu
přiloží.
Seznam také může obsahovat: DOPORUČUJEME!
• adresu pro doručování nebo adresu elektronické
pošty delegovaného člena popřípadě náhradníka,
případně
• údaj, do které okrskové volební komise mají být
delegovaní členové a náhradníci zařazeni.
Pokud nebude naplněn minimální počet členů okrskové volební komise delegovanými členy, bude komise doplněna o členy z řad veřejnosti, kteří o účast
v komisi projeví zájem.
Evidenci členů okrskových volebních komisí, jejich
doplňování, příjem rezignací členů komisí, informace k vzniku, zániku členství v okrskových volebních
komisích a výši odměn vyřizují na Magistrátu města
Karlovy Vary, Moskevská 2035/21:
• Zdeňka Raková – kancelář 318,
telefon 353 151 220
• Bc. Martina Košíková – kancelář 333,
telefon 353 151 223.
První zasedání okrskových volebních komisí ve
městě Karlovy Vary se uskuteční v souladu se zákonem ve čtvrtek dne 21. prosince 2017. Oznámení
o svolání prvního zasedání okrskových volebních
komisí se při volbě prezidenta doručuje do datové
schránky, případně na adresu, kterou sdělili delegovaní členové jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence
obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti,
nebo na adresu trvalého pobytu. Současně se toto
oznámení zveřejní na úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary. Den vyvěšení na úřední desce je pokládán za den doručení.
V případě, že se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na první zasedání okrskové volební komise
bez omluvy nedostaví, nelze mu ze zákona umožnit
dodatečné složení slibu a bude povolán buď náhradník, nebo bude jmenován primátorem města
nový člen okrskové volební komise.
Vzhledem k výše uvedenému je žádoucí, aby všichni, kdož jsou oprávněni delegovat své zástupce,
popřípadě náhradníky do okrskových volebních komisí, uvedli v seznamu delegovaných zástupců kromě povinných údajů i adresy pro doručování, tzn.
kontaktní adresu v místě, kde se delegovaný zástupce bude zdržovat v době doručování oznámení,
tj. ve dnech 14. až 20. prosince 2017. Eliminují se
tím případy, kdy delegovaný zástupce nepřevezme
oznámení o prvním zasedání okrskových volebních komisí včas a bez omluvy se tudíž nedostaví.
Je třeba brát na zřetel, že na obeslání všech členů
okrskových volebních komisí je velmi krátká doba.
HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ SCHRÁNKY
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může
volič požádat magistrát města, a v den voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl

hlasovat v rámci svého volebního okrsku mimo
volební místnost, a to pouze v územním obvodu
svého volebního okrsku. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy
s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.
REALIZACE VOLEBNÍHO PRÁVA OBČANŮ
S ÚŘEDNÍ ADRESOU NA OHLAŠOVNĚ (tj. na
adrese Karlovy Vary, Moskevská 2035/21)
Občanům, kteří mají zaevidován trvalý pobyt na adrese ohlašovny, tj. na adrese: Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, se hlasovací lístky nezasílají poštou,
ale jsou připraveny voličům k vyzvednutí na informačním pultu v přízemí budovy Magistrátu města
Karlovy Vary, Moskevská 2035/21.
Tito voliči jsou zapsáni v seznamu voličů v okrsku
č. 1. Volební místností je základní škola Dukelských
hrdinů, Moskevská 25.
REALIZACE VOLEBNÍHO PRÁVA PACIENTŮ
HOSPITALIZOVANÝCH VE DNECH VOLEB
V KARLOVARSKÉ NEMOCNICI
Do karlovarské nemocnice se dostaví část volební
komise z okrsku, kam územně nemocnice spadá,
s přenosnými volebními schránkami. Mohou zde
volit pacienti:
1) kteří si nechali v místě svého trvalého bydliště
vystavit voličský průkaz, nebo
2) bez voličského průkazu, které však do 8. ledna
2018 do 16.00 hodin, v případě druhého kola
volby do 22. ledna 2018 do 16.00 hodin, nahlásila správa nemocnice k zapsání do zvláštního
seznamu voličů vedeného magistrátem města.
Nemohou zde volit občané hospitalizovaní na infekčním oddělení, neboť jde o zákonem stanovenou
překážku v právu volit.
REALIZACE VOLEBNÍHO PRÁVA LÁZEŇSKÝCH
HOSTŮ

Lázeňští hosté, kteří z důvodu lázeňské péče nemohou volit v místě svého trvalého bydliště, mohou
volit v jakémkoli okrsku v případě, že si přivezli do
lázní voličský průkaz. Pokud voličský průkaz nebudou mít, mohou volit v okrsku, kam územně jejich
léčebné zařízení spadá, ale pouze v případě, že je
správci těchto zařízení nahlásili do 8. ledna 2018 do
16.00 hodin, v případě druhého kola volby do 22.
ledna 2018 do 16.00 hodin, k zapsání do zvláštního
seznamu voličů vedeného magistrátem města.
VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ VE DNECH
VOLEB
Magistrát města Karlovy Vary zajistí v pátek 12. ledna 2018 (resp. 26. ledna 2018) od 8.00 do 22.00
hodin a v sobotu 13. ledna 2018 (resp. 27. ledna
2018) od 8.00 do 14.00 hodin vydávání vyhotovených občanských průkazů a cestovních pasů.
Zároveň bude v těchto dnech vyřizovat žádosti
o vydání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s platností pouze na 1 měsíc od data
vydání. Jedná se o případy, kdy občan zůstane bez
občanského průkazu například z důvodu ztráty či
odcizení, nebo mu před konáním voleb skončí platnost občanského průkazu a nemá platný cestovní
pas. Při podání žádosti o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů předloží občan dvě fotografie
a v případě, že nemá občanský průkaz, jiný osobní
doklad (např. řidičský průkaz, rodný nebo oddací list
apod.).

Další informace k volbám
jsou k dispozici na stránkách
Ministerstva vnitra ČR:

www.mvcr.cz
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• MĚSTSKÁ POLICIE

Jedna sobotní noc plná alkoholu.
A bobr návdavkem
Z pohledu strážníků ve službě to byla obvyklá sobotní noc, pro jednoho ze zahraničních návštěvníků
lázeňského města však skončila až v pondělí po
poledni a tak trochu kuriózně. Ale pěkně po pořádku. Je sobota 11. listopadu krátce před 22 hodinou,
když strážníci přijímají oznámení, že silně opilá žena
si ustlala na lavičce na dopravním terminálu ve
Varšavské ulici. Strážníci na místě nalezli pětačtyřicetiletou ženu ze Sadova, která vzhledem ke svému
stavu byla převezena do Sokolova na PAZS. V téměř
stejný čas řešila druhá hlídka v Sedleci oznámení na
dalšího opilce. Třiašedesátiletého muže s úředním
pobytem na karlovarském magistrátu se však hlídce
podařilo probrat a dubl pobyt na záchytce se tak
nekonal. Od začátku roku strážníci zajistili převez již
157 "klientů".
Po půlnoci přijali strážníci stížnost z Tuhnic na
rušení nočního klidu v ulici Brigádníků. Na rozdíl od

nedaleké restaurace se jeden z nájemníků panelového bytu rozhodl nezavírat a společně s kamarády
pokračoval v mejdanu. Přivolané hlídce se podařilo
po delší chvíli na třiatřicetiletého majitele bytu
dobouchat. Zásah hlídky sice vedl k vypnutí hudby,
ovšem po krátkém setrvání na místě byla opět
svědkem jejího zapnutí a tím i pokračování v rušení
nočního klidu. Majitel bytu byl strážníky postoupen
ke správnímu orgánu pro podezření z rušení
nočního klidu, jeho dva kamarádi pak pro podezření
z nevážení postavení úřední osoby při výkonu její
pravomoci.
Blížila se třetí hodina ranní a s ní přišlo další oznámení, tentokrát z centra města. V Jaltské ulici došlo
k poškození dveří u jednoho z nočních podniků.
Strážníci na místě zadrželi devatenáctiletého mladíka z Chodova, který si dle svých slov vybíjel vztek
a vykopl dvojitou skleněnou výplň u dveří. Z důvodu

podezření ze spáchání majetkového trestného činu
byla na místo přivolána Policie ČR, které byl případ
předán.
Poslední případ je spíše kuriózní a udál se až
v pondělí 13. listopadu, přesto má se sobotní nocí
něco společného. Alkohol je tím pojítkem. Strážníci
byli vyslání ve 13 hodin do prostoru bývalých zahrádek u Dolního nádraží, kde měl neznámý muž vytahovat stromky a házet je do řeky. Strážníci na místě
zjistili od svědků popis muže a směr jeho odchodu.
Osmačtyřicetiletý Rakušan byl hlídkou zastižen ve
Varšavské ulici. Zde strážníkům sdělil skutečně
originální důvod svého počínání. Láska k bobrům mu
vnukla potřebu házet stromky do vody, neboť dřevo
bobři milují. Hlavním důvodem bude spíše množství
vypitého alkoholu, neboť orientační dechovou zkouška prokázala téměř 2 promile alkoholu v dechu. Muž
skončil na protialkoholní záchytné stanici.

BUĎTE VIDĚT, PŘEŽIJETE

Z VÝKONU SLUŽBY

Měsíc listopad je charakteristický svým sychravým počasím a krátkými dny, zcela logicky je tedy ideální
pro dopravně-bezpečností akce zaměřené na viditelnost chodců. V týdnu od 13. do 19. listopadu se
městské policie v Karlovarském kraji domluvily na realizaci akce s názvem „Buďte vidět, přežijete!“,
která se pravidelně od roku 2014 opakuje kromě Karlových Varů také v Sokolově, Ostrově a Chodově.
Letošní ročník této informační kampaně byl díky podpoře krajského týmu BESIPU bohatý i na reflexní
materiály, které strážníci v ulicích města, spolu s poskytovaným doporučením, občanům rozdávali. Akce
byla prioritně cílena na děti, jejich rodiče a na seniory. Všichni oslovení, bez výjimky, souhlasili s důležitostí pravidla BÝT VIDĚT, ZNAMENÁ PŘEŽÍT.

Kouření se některým
opět prodražilo

Strážníci stále hledají nové kolegy
Nedostatek zaměstnanců řeší v současné době zaměstnavatelé napříč všemi obory po celé republice.
Strážníci v Karlových Varech hledají intenzivně nové
kolegy již od konce loňského roku a přestože se podařilo v posledních měsících získat čtyři nové posily,
podstav je stále příliš veliký, což se nejvíce projevuje
v pořádkové službě. Vedle náborového příspěvku
a dalších benefitů se snaží strážníci oslovovat
také případné zájemce přímo na burzách práce. Ta
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poslední proběhla 13. listopadu v Sokolově a pro
strážníky byla něčím nová. Tentokrát se již mohli
zaměřwit plně na studenty, neboť od 1. ledna 2018
se mění jedna ze základních podmínek přijetí do
pracovního poměru k městské policii a to věk. Nově
se již mohou hlásit zájemci od 18 let. Jestli bude
mezi těmi nejmladšími zájem a jakým způsobem
se městské policie s tímto novým prvkem vyrovnají
v rámci výcviku a odborné přípravy, se teprve ukáže.

V říjnu si strážníci více posvítili na neukázněné
kuřáky, kteří nerespektují zákaz kouření na
některých místech, hlavně pak na nástupištích,
v přístřešcích a čekárnách veřejné dopravy.
Akce byla realizována také na základě několika
stížností, které městská policie od občanů na
neukázněné kuřáky obdržela. Při více jak čtyřiceti kontrolách uvízlo v sítích strážníků celkem
37 osob holdujících nikotinu. Strážníci uložili
pokuty v celkové částce 8 700 korun a dva případy postoupili správnímu orgánu. Nejfrekventovanějším místem byl terminál na ul. Varšavská
a autobusové zastávky na ul. Západní.

Dušičky zvyšují nároky
na kontroly
K tomu, abychom pokojně mohli vzpomenout
na své blízké, kteří již nejsou mezi námi,
položit květiny a zapálit svíčku u hrobu nebo
v kolumbáriu, notnou měrou přispívají i strážníci
a policisté, kteří každý rok pravidelně na území
města provádějí kontrolu hřbitovů. Nejinak
tomu bylo na Dušičky také letos. Strážníci se
při svých kontrolách zaměřují především na
dodržování pravidel veřejného pořádku, ale i na
zaparkovaná vozidla před hřbitovy, která se
stávají terčem zlodějíčků. Ti často způsobí větší
škodu na vozidle než lupem samotným. V hledáčku jsou také nenechavci, kteří jsou schopni
z již uklizených a ozdobených hrobů výzdobu
odcizit a následně znovu zpeněžit. Proto nejen
na Dušičky pamatujte na okřídlenou hlášku, že
„vozidlo není trezor“ a všímejte si svého okolí.
V případě, že se stanete svědkem, v horším
případě aktérem zmíněných situací, obraťte se
na tísňovou linku 158 případně 156.

• DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Dům dětí a mládeže?
Naše cesta je nová, jiná,
hravá, říká o změně ředitelka

DDM V PROSINCI
Mikulášská nadílka.
Chystají se vícehlasé koledy
Mikulášská nadílka se také letos chystá v DDM
pro děti navštěvující kroužky. Akce proběhne
5. prosince v prostorách DDM Čankovská 9 a do
programu se tentokrát chystá netradičně vstoupit
hudební oddělení, které zahraje vícehlasé úpravy
vánočních koled. Komorní prostředí podpoří
profesionální přístup pracovníků, kteří celou akci
povedou. Nebude chybět kniha hříchů ani balíčky
plné sladkých překvapení. Zváni jsou nejen rodiče s dětmi, které jsou zapsáni do kroužků DDM,
ale také široká veřejnost se zájmem o mimoškolní činnost.
Předvánoční párty aneb Nás to baví
Akce pojatá jako párty se na 12. prosince chystá
v Lidovém domě ve Staré Roli. Rodiče s dětmi
zasednou v sále ke stolečkům a vznikne rodinná
atmosféra. Program předvánoční párty s podtitulem „Nás to baví“ se rozeběhne s úderem gongu
v 17.30 hodin. Všechny děti vystoupí s novými
čísly, které nacvičovaly od října. Párty má svou
dramaturgii, bude tedy velmi pestré s mnohými
překvapeními. Kromě spousty muziky, tance
a tak vůbec… se účastníci párty mohou těšit na
ukázku akrojogy,jiu-jitsu. Účinkují děti z Karlových Varů a okolí a hosté, vstupné je pouhých
50 kaček a na místě bude otevřený bar.

Se začátkem školního roku svůj první krok
do nové etapy udělal také Dům dětí a mládeže
Karlovy Vary, jehož zřizovatelem se stalo Statutární
město Karlovy Vary. Převedení organizace je
nesmírně náročná záležitost – a to nejen legislativně, nese sebou také personální problematiku.
Je proto poctivé poděkovat v této souvislosti za
pomoc vedení města a odboru kultury, školství
a tělovýchovy a samozřejmě také ZŠ Truhlářská ve
Staré Roli.
Někteří pracovníci z bývalého domu dětí odešli
a bylo nutné najít nové spolupracovníky. Ti, kteří
zůstali, se báli o místo a s obavou čekali na příchod nového ředitele. V tomto ohledu bylo září
náročné.
Týmová spolupráce a pozitivní klima jsou důležitými ukazateli fungování jakéhokoli školského
zařízení. Přesto si dovolím tvrdit, že pro volnočasová zařízení (jako je dům dětí) jsou nezbytnými
atributy. Chceme-li navodit příznivou atmosféru
pro dětské klienty, musí se dobře cítit i pracovníci. Srdcem každého domu dětí jsou vedoucí
zájmových kroužků. 90% práce a úspěchu je jejich
práce. Jsou to lidé, kteří se věnují dětem po své
práci, ve svém volném čase a to za minimální
mzdu. Dovolím si zde – veřejně - jim poděkovat za
jejich práci.
Děkuji.

Nevyřčenou otázkou zůstává, nakolik běžný
občan Karlových Varů pocítí změnu zřizovatele.
Zájmové kroužky fungují jako doposud, Centrum
zvířat ve Staré Roli nabízí celoroční prohlídky,
táborové aktivity „nový“ dům dětí také plánuje,
akce pro veřejnost máme také... Tak v čem je ta
zásadní změna?
Motem Domu dětí a mládeže v Karlových Varech
je: „Každé dítě má právo na úspěch a každé dítě
má dispozice jej zažít!“ My jsme tady od toho,
abychom mu pomohli na cestě za šťastným úsměvem a důvěrou v samo sebe. Proto i naše cesta
je nová, jiná, hravá… Dovolím si být neskromná
a pochlubit se první zpětnou vazbou od rodičů,
kteří nám svěřili děti na „Podzimní prázdniny
v DDM“.
„Děti se vrátily domů nadšené a spokojené. Děláte to dobře. Konečně je dítě dítětem. Moc děkuji
a pokračujte v tom.“
Nic z toho by se nestalo, kdybych kolem sebe
neměla úžasné spolupracovníky, kteří dělají svoji
práci s nadšením a srdcem. Jsem ráda, že s nimi
mohu spolupracovat a být součástí skvělého týmu.
Doufám, že i vy, kteří ještě Dům dětí a mládeže
v Karlových Varech neznáte, přijdete mezi nás
a sami se přesvědčíte o pravdivosti mých slov.

Dana Babincová,

ředitelka DDM KV

Prodejní výstava pomůže
s originálním dárkem
Výrobky z keramické hlíny, pletené předměty
z pediku, ručně paličkované výrobky…
DDM pořádá spolu s Farní charitou Karlovy Vary
předvánoční prodejní výstavu. K vidění budou
nevšední výrobky dětí ale i dospělých, vše
vyrobené ručně na základě starých rukodělných
praktik. Výrobky jsou skvělým tipem i na vánoční
dárek, jaký v kamenných obchodech neseženete,
například keramickou golfovou hůl či vyšívanou
hvězdu se jménem. Výstava se koná od 4. do
7. prosince vždy mezi 15. a 19. hodinou.
Vánoční tvoření pro malé i velké
Netradiční vánoční tvoření pro malé i velké
připravilo DDM Karlovy Vary na na patnáctého
a dvaadvacátého prosince. Na programu bude
vánoční aranžování, zdobení vánočních perníčků,
výroba papírových ozdob či vánoční tvoření ze
slaného těsta. Začíná se v 15.00 hodin (končí
v 19.00), přijít však můžete kdykoliv během akce.
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• ŠKOLSTVÍ

Učitelé a studenti Univerzity Papír pro Elišku
Karlovy v našem městě
Karlovarská vysoká škola má více podporovatelů a sponzorů, kteří mají zájem na jejím
rozvoji. Kromě Statutárního města Karlovy Vary
je to Karlovarský kraj, Karlovarská krajská
nemocnice a.s., NEMOS GROUP a.s. – nemocnice v Ostrově a v Sokolově, Imperial Karlovy
Vary a.s., Lázně Kyselka o.p.s., Léčebné lázně
Jáchymov a.s., Lázně Františkovy Lázně a.s.
Město pronajme škole budovu za symbolickou
1 korunu. Krajský úřad poskytne milionovou
dotaci. Osobním podporovatelem je pan Ing. Petr
Lewi.
Studenti se stanou osobnostmi majícími vztah
k lázeňskému regionu a přírodním typům léčby, které se cítí angažovány pro svůj kraj a netouží utíkat
do velkých měst a které vidí svoji budoucnost tady
(třeba jako budoucí pedagogové školy).
Záměru zřízení detašovaného pracoviště „Univerzitní studium v Karlových Varech se zaměřením
na fyzioterapii, ergoterapii, balneologii, rehabilitaci
a zdravotnický management“ se intenzivně věnuje
pracovní skupina, kterou dne 17. června 2016
jmenoval prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan 3.
lékařské fakulty Univerzity Karlovy ve složení: MUDr.
David Marx, Ph.D., proděkan pro studium a výuku
3. LF UK, prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová,
Ph.D., přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství
3. LF UK, doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D., garantka
oboru Fyzioterapie 3. LF UK, Ing. Petr Kulhánek,
primátor města Karlovy Vary, MUDr. Josef März, člen
představenstva Karlovarské krajské nemocnice,
a.s., Mgr. Iva Hnátová, Ph.D., fyzioterapeut a odborný asistent a Ing. Jan Klíma, člen Rady města
Karlovy Vary a koordinátor celého projektu.
Obor Fyzioterapie byl na 3. lékařské fakultě
Univerzity Karlovy otevřen již v roce 1992. Na koncepci výuky fyzioterapie na 3. LF UK se významně
podíleli prof. MUDr. Vladimír Janda DrSc., prof.

Den otevřených
dveří VVŠKV
Druhý ze série dnů otevřených dveří na nábřeží
Jana Palacha proběhne 8. prosince. Opět budou
probíhat praktické ukázky i odborné přednášky
a připravena jsou také vánoční překvapení. Dne
otevřených dveří se v prosinci zúčastní zástupci
Asociace studentů fyzioterapie, více o činnosti
ASF najdete na webu asfcr.cz. Na prosincový den
otevřených dveří VVŠKV zve návštěvníky Lukáš
Bauer (na snímku), olympionik a stále aktivní legenda světového běhu na lyžích je v současné
době šéfem Bauer Ski Teamu v prestižní sérii
dálkových běhů Visma Ski Classics. První den
otevřených dveří VVŠKV proběhl 10. listopadu,
v lednu se plánuje na dvanáctého.
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MUDr. Karel Lewit DrSc., doc. MUDr. František Véle,
CSc. V současné době na jejím rozvoji pracují prof.
MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D., doc.
MUDr. Dobroslava Jandová, CSc., doc. PhDr. Kamila
Řasová, Ph.D., MUDr. Jan Vacek, Ph.D. a další.
Fyzioterapie je část komprehensivní rehabilitace,
která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí
poruch pohybového systému organismu.
3. lékařská fakulta UK zažívá trvalý mnohonásobný převis poptávky uchazečů po studijním oboru
Fyzioterapie. Je to obor, u kterého je praxe stejně
důležitá jako teorie. Fakulta uvítala nabídku Karlových Varů k rozšíření výuky v tomto městě. Jsme
krajské město, které si získalo proslulost právě díky
navracení zdraví lidem z celého světa. Je zřejmé,
že pro studenty oboru Fyzioterapie nabízí obrovské
možnosti praxe.
Fakultě to umožní přijímat více studentů při zajištění garantované a etablované kvality výuky, kterou
ve stěžejních předmětech zajistí vlastní vyučující,
v těch doplňkových pak kapacity z Karlovarska.
Městu a kraji nabídne vzdělané a na praxi připravené lidi v profesi, po které je konkrétně v Karlovarském kraji extrémní poptávka.
Studentům nabízí kromě zmiňované praxe také
výhodné ubytování a stravování ve výjimečném
městě s bohatým kulturním, sportovním i volnočasovým vyžitím. Hned za kolejemi začíná nádherná
scenérie Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les,
přímo v centru města jsou loděnice na vodácky
oblíbené Ohři, půl hodiny trvá dojet k vrcholkům
Krušných hor, kde se nabízí letní i zimní sportovní
areály, sjezdovky, bikeparky. Jako typické lázeňské
město nepostrádají Karlovy Vary prostředí pro sporty
a kulturu pro lázeňskou péči charakteristické,
nekonečné stezky v rozsáhlé terapeutické krajině,
golfová hřiště, tenisové kurty, dostihové závodiště
a pro chvíle klidu a odpočinutí produkci symfonického orchestru, městského divadla či letního kina.

Iniciativa dětí ze ZŠ Konečná se setkala
s nebývalým ohlasem. Žáci této školy, kteří se
sdružují v minipodniku zvaném RODOKLUB,
uspořádali sběr starého papíru a výtěžek sbírky
věnovali malé Elišce, která trpí velmi závažným
onemocněním. Se svým nápadem a prosbou
o pomoc se zástupci školáků obrátili na své
spolužáky, širokou veřejnost a několik institucí,
například na magistrát města. Ohlas výzvy
a zejména výsledek pak iniciátorům sbírky
udělal velkou radost, stejně jako Elišce a jejím
rodičům. Děti jim výtěžek sbírky a další dárky
předaly na malé slavnosti a prozradily, že s aktivitami ve prospěch Elišky nekončí. To ostatně
dokládají také slova Karin Beranové, jedné
z RODOKLUBU: „Jsme žákovský minipodnik ze
ZŠ Konečná. Získáváme peníze a dáváme je
těm, kteří to potřebují. Jedním z těchto lidí je
malá Eliška z Pardubic, která má Rettův syndrom, mutaci genu CDKL5. Pět měsíců jsme
pro ni sbírali papír. Oslovovali jsme úřady i firmy, a pomáhali nám i lidé z okolí. Všechna jednání byla velice zajímavá a je to pro nás skvělá
zkušenost do budoucna. Přihlásili jsme se také
do soutěže Chceme čistě město, abychom pro
Elišku vyhráli peníze. Nakonec jsme společně
nasbírali 13 170 kg a získali 23 tisíc korun.
A nekončíme. ´Papír pro Elišku´posíláme dál
do celé ČR. Přidejte se k nám - sbírejte papír,
noste ho k nám do školy nebo přímo do sběrny
v Otovicích a peníze posílejte malé Elišce na
transparentní účet s poznámkou Papír pro
Elišku. Děkujeme,“ popisuje Karin Beranová,
ředitelka minipodniku RODOKLUB. Podrobné
informace o sbírce a aktivitách RODOKLUBu
ve prospěch Elišky najdete na internetových
stránkách rodoklub.webnode.cz.
Číslo transparentního účtu ve prospěch
Elišky: 2001142763/2010

• ŠKOLSTVÍ

MAPem to nekončí, v přípravě je návazný projekt

Místní akční plány rozvoje vzdělávání jsou realizovány po celé České republice. Také na Karlovarsku
probíhaly od dubna 2016 do listopadu 2017 aktivity
místního akčního plánování v projektu „MAP ORP
Karlovy Vary“ (MAP). Smyslem MAPu je rozvoj
a prohlubování spolupráce, usnadnění přenosu
informací, sdílení dobré praxe, vzájemné učení se,
pochopení a lepší uchopení požadavků na školy
kladené z celostátní úrovně a plánovaní tvrdých
investičních a měkkých neinvestičních aktivit
potřebných pro rozvoj vzdělávání.
Do projektu „MAP ORP Karlovy Vary“ byly zapojeny všechny základní a mateřské školy zřizované
Statutárním městem Karlovy Vary, z dalších karlo-

varských škol pak Waldorfská základní a mateřská
škola Wlaštovka, Základní a střední škola Karlovy
Vary a Základní a mateřská škola při zdravotnických
zařízeních. Pedagogičtí pracovníci škol se dle svého
zájmu zapojovali do vzdělávacích a plánovacích
aktivit projektu. Na podzim roku 2017 se jednalo
například o seminář „Doporučení České školní
inspekce pro práci škol, školských zařízení a jejich
zřizovatelů“, seminář „Jak zapracovat podpůrná

opatření do činnosti školy“, edukační výtvarná dílna
pro pedagogy.
Výstupem projektu je „Místní akční plán rozvoje
vzdělávání na Karlovarsku“, který je obsáhlým
strategickým dokumentem, jehož plné znění naleznete na stránkách projektu: http://mas-sokolovsko.
eu/projekty/aktualni/map-orp-kv/. Máme hotový
strategický dokument a co dál? Projekt „MAP ORP
Karlovy Vary“ v listopadu skončil, ale MAPem to
nekončí, možná to MAPem teprve začíná. V přípravě
je návazný projekt z Operačního programu výzkum
vývoj a vzdělávání, v němž budeme pokračovat
v akčním plánování a pro školy organizovat konkrétní vzdělávací aktivity zaměřené například na
podporu podnikavosti a kreativity, poznání regionu,
polytechniku, čtenářskou gramotnost apod. Kromě
toho blízká budoucnost může přinést i omezení
dotací z tzv. evropských peněz. Je proto výzvou
pro MAP hledat cesty, v jaké podobě pokračovat
v rozvoji vzdělávání bez dotací.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zapojeným
školám, jejich pedagogickým pracovníkům a zřizovatelům. Bez jejich nápadů a nasazení by MAP
nemohl fungovat.
Ing. Markéta Hendrichová

výrobce hotelového porcelánu
1. máje 30, 360 06 Karlovy vary

PŘIJMEME:

 MALÍŘE/KU PORCELÁNU - STŘÍKAČE/KU
 SÁDRAŘE (nutné - vyučený nebo praxe v oboru)
pouze ranní směna

 DĚLNICKÉ PROFESE VE VÝROBĚ
i do směnného provozu

NABÍZÍME:

zázemí silné stabilní společnosti
firemní bonusy: 5 týdnů dovolené
dotované stravování od 10 Kč
možnost dalšího osobního rozvoje

MOBIL: 724 984 890 E-MAIL: peronalistika@gbkv.cz
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Mateřské centrum Karlovy Vary bude mít nové prostory
Hlavním posláním Mateřského centra Karlovy
Vary je snižovat izolovanost rodičů s malými dětmi
a vytvářet pro ně inspirativní zázemí a smysluplně
strávený volný čas . Podporujeme rozvoj dětské
osobnosti a nenásilnou socializaci dítěte. Snažíme
se zavčasu odhalit možné vývojové a zdravotní
problémy. Vytváříme pocit pospolitosti a možnosti
pro seberealizaci. Posilujeme vztahy v rodině. Poskytujeme „nízkoprahové“ poradenství. Rodičům po
mateřské dovolené pomáháme ve snadném návratu
do zaměstnání. Podporujeme a propagujeme dobrovolnictví a nezištnost. V našem Dobrovolnickém
centru Vlaštovka, které vzniklo při Mateřském centru
Karlovy Vary, poskytujeme zázemí i odbornou pomoc
pro dobrovolníky.
Mateřské centrum Karlovy Vary je neziskovou organizací, která působí v Karlových Varech již od roku
1995. Kromě pravidelných aktivit pro rodiče s dětmi
nabízí i další služby. Od roku 2016 založilo a provozuje Dětskou skupinu Karlovaráček – tzv. Mateřinka
pro děti od 1roku. Již 12 let provozuje Krajské
dobrovolnické centrum Vlaštovka, které přijímá, ale

i vysílá dobrovolníky do různých organizací v Karlovarském kraji. Pro rodiče pořádá mnoho vzdělávacích aktivit. Např. rekvalifikační kurzy, besedy,
přednášky workshopy aj. Podporuje neformální setkávání a zprostředkovává pomoc rodinám v obtížné
situaci. Pro děti nabízí kromě Dětské skupiny mnoho
naučných, sportovních i adaptačních aktivit. Jednou
z nejoblíbenějších je kurz „Poprvé bez mámy“. V létě
se věnují ji 18 let příměstským táborům a pro děti už
do 4 let. Pro celé rodiny pořádají během celého roku

Potravinová banka děkuje městu
Karlovy Vary za podporu
Potravinová banka Karlovarského kraje děkuje
Statutárnímu městu Karlovy Vary za finanční
podporu ve výši 80 tisíc korun, kterou využívá na
činnost letošním roce. Díky příspěvku se může
nezisková organizace věnovat svému poslání, čímž
je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. A co
zajímavého se aktuálně v potravinové bance děje?
Zejména je potřeba uvést, že se jí podařilo rozšířit
centrální sklad v Sokolově. Vedle toho pořizuje
nové vozidlo s chlazením pro přepravu darovaných
potravin.
„Automobil již máme objednaný. Dostat bychom
ho měli ještě v letošním roce. Pro nás to bude velký
vánoční dárek, který nám značně usnadní distribuci
potravin. Navíc se nám tím i rozšíří darovaný
sortiment. Nově budeme moci brát i větší množství
ovoce, zeleniny, uzenin nebo mléčných výrobků,“
vysvětlil Hloušek potřebu nového vozidla.
Cílem potravinové banky je získávat zdarma
přebytky produkce zemědělského i potravinář-
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ského průmyslu nebo neprodejné, ale poživatelné
potraviny. Navíc shromaždovat zboží při veřejných
sbírkách potravin v supermarketech či ve školách.
„Tyto potraviny jsou pak dále bezplatně distribuovány jiným sdružením bojujícím proti hladu. Jedná
se o neziskové či charitativní organizace provozující
například azylové domy, noclehárny nebo domovy
pokojného stáří,“ vysvětlil ředitel s tím, že potraviny
putují také k lidem pocházející z města Karlovy Vary.
Peníze na provoz a vybavení získává organizace
také od dalších měst z našeho kraje. Letos se
dočkala podpory ze strany města Chodova, Kraslic
a Karlových Varů. V minulosti finančně pomohl také
Karlovarský kraj, Cheb, Ostrov, Rotava nebo Aš.
Potravinovou banku Karlovarského kraje založily
v roce 2015 dobročinné organizace s dlouholetou
působností v našem regionu – Farní charity, Armáda
spásy a Pomoc v nouzi.
Milan Hloušek,
ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje

víkendové akce např. Den dětí, Mikuláš, Uspávání
broučků, velikonoce aj.
Dobrou zprávou je, že Město Karlovy Vary v čele
s panem primátorem vyslyšelo prosby a nabídlo
centru další prostory pro jejich činnost. Nyní jsou
prostory v rekonstrukci, ale již v listopadu byla
otevřená první polovina a na začátku roku 2018 již
budou celé prostory k dispozici. Za tuto podporu by
chtělo centrum moc poděkovat.
V Kollárově ulici zůstane především Dětská
skupina Karlovaráček, kde je pro velký zájem nyní
zažádáno o navýšení kapacity na 24 dětí. Do prostor
v Mozartově ulici se přesune většina aktivit Mateřského a Dobrovolnického centra. Od ledna se může
veřejnost dočkat i nového projektu, který si bere za
cíl podpořit nezaměstnané rodiče, kteří pečují o dítě
do 15 let věku. Projekt bude nabízet především
zdarma rekvalifikační kurzy a zprostředkovávat
zaměstnání .
Škála služeb je rozmanitá a novinky můžete sledovat na www.materske-centrum.cz.

Žaneta Salátová

Valika: Každé dítě má
právo žít v rodině
Centrum pro dítě a rodinu Valika je nezisková organizace, které se v sociální oblasti
pohybuje již čtvrtým rokem. Na území celého
Karlovarského kraje poskytujeme bezplatné
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
V rámci těchto služeb zajišťujeme podporu
rodinám s jedním nebo více dětmi do 18 let,
u kterých je jejich vývoj ohrožen kvůli dlouhodobě nepříznivé sociální situaci (špatné bytové
podmínky, nezaměstnanost, dluhy, apod.)
a rodiče nejsou schopni sami bez pomoci
tento stav překonat.
Nabízí také podporu a pomoc pěstounům.
V rámci dohod o výkonu pěstounské péče
(tzv. doprovázení) zajišťují odlehčení, odborné
poradenství, svépomocné skupiny (kluby),
kvalitní a smysluplné vzdělávání nebo zajištění
asistovaného kontaktu.
Další velkou oblastí, na kterou se Centrum
pro dítě a rodinu Valika zaměřuje d samotného vzniku organizace, je podpora a rozvoj
pěstounské péče. Každé dítě má právo žít
v rodině, v rámci této činnosti tady proto usilují
o zvýšení povědomí veřejnosti o pěstounské
péči. Několikrát do roka pořádají informační
akce a to i v Karlových Varech.
V loňském roce tady rozšířili nabídku svých
služeb o facilitaci případových konferencí, které lze využít jako jeden z nástrojů pro řešení
konkrétních situací ohrožených dětí a jejich
rodin. Dále nabízí mediaci, což je neformální,
mimosoudní řešení složité situace s pomocí
prostředníka, mediátora. Další informace
o Centru pro dítě a rodinu Valika najdete na
webu valika.cz a facebooku centrumvalika.

• LIDÉ

Rodačku z Prahy přivedl
do Varů sokolský slet 1949

Soutěž: Záběry
ze života města

Úctyhodných 90 let oslavila paní Vilemína Tajerová. Rodačku z Prahy a celoživotní oddanou sokolku
přivedl do Karlových Varů v roce 1949 sokolský slet.
Město se jí a jejímu manželovi zalíbilo, a protože
zde měla strýce, který mladým manželům nabídl
zázemí ve svém domě, rozhodli se tady zůstat.
„Ale stýskalo se mi, nejen po Praze, ale zejména
po mamince a sestře – dvojčeti,“ vzpomíná paní
Vilemína. V Kalových Varech našla uplatnění v lékárně a později v kanceláři technických služeb. Svůj
volný čas zasvětila společně s manželem Sokolu.
„Celý život jsem cvičila malé děti, byla jich vždycky
plná tělocvična. Kdysi jsme také zavedli cvičení
maminek s dětmi a rodiny se nám do tělocvičny
doslova hrnuly,“ pyšní se oslavenkyně. Vedle péče
o stovky dětí s láskou vychovala svého syna, který
je dnes její oporou a pečlivým návštěvníkem v domě
pro seniory, kde paní Tajerová žije. Patří mezi aktivní
a zvídavé seniory. Každý den čte Lidové noviny, luští
křížovky, zapojuje se do dění v domově důchodců. Její vášní jsou hudební pořady, na které čas
od času vyrazí i do divadla, nikdy si nenechá ujít
televizní přenos nebo záznam operních představení.
Pečovatelky ji chválí za samostatnost a soběstačnost a také za pozitivní náladu. Proto paní Tajerové
přejeme, ať ji pozitivní nálada, ale také pohoda
a zdraví provází i v dalších letech.

Mezi více než padesáti zaslanými fotografiemi vybírala za první čtvrtletí letošního
roku porota fotosoutěže vyhlášené Městem
Karlovy Vary na téma „Záběry ze života
města“. Autorkou vítězné fotografie je
Dagmar Zinková. Autorka vítězné kolekce
snímků byla odměněna mimo jiné vstupenkami na koncert Pavla Šporcla s Karlovarským symfonickým orchestrem Vánoce
na modrých houslích, který se uskuteční
22. prosince v Grandhotelu Pupp. Fotosoutěž
pokračuje dále. Je určena pro obyvatele
města a účastníci mají za úkol pořídit fotografie z vybraných akcí, které se v průběhu
roku v Karlových Varech konají. Hodnotící
komise bude v každém čtvrtletí vybírat nejlepší snímky a jejich autory ocení vstupenkami na kulturně společenské a sportovní
akce v aktuálním období a dalšími věcnými
cenami. Vybrané snímky budou využívány
při obměnách webu magistrátu. Z 36 vybraných děl bude vybrán jeden hlavní vítězný
snímek, jehož autor obdrží barevnou tiskárnu určenou pro tisk fotografií.

O D 1. 12.
V OC FO N TÁ N A

Adventní setkání před Grandhotelem Pupp
Přijďte si vychutnat sváteční atmosféru
každou adventní sobotu od 16 hodin
ADVENTSTREFFEN VOR DEM GRANDHOTEL PUPP
Genießen wir gemeinsam die schöne Atmosphäre des bevorstehenden
Weihnachtsfestes jeden Adventssamstag um 16 Uhr
ADVENT TIME IN FRONT OF THE GRANDHOTEL PUPP
Enjoy the festive Christmas atmosphere together with us
every Advent Saturday at 4 pm

2.12.

9.12.

16.12.

23.12.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Tradiční nápoje a speciality
Wintergetränke und Spezialitäten
Traditional drinks and delicacies

www.oc-fontana.cz

www.pupp.cz

Chebská 370, Karlovy Vary
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Na skok do lesa
Žlutá cesta a okolí
V předchozím díle jsme s popisem trasy
skončili pod Dianou. V prosinci už počasí nebývá
na procházky tak příznivé, ale když se přece jen
umoudří, nakonec uvidíte mnohem víc než v létě.
Ze stromů už totiž dávno opadalo listí, takže
vedle obvyklých výhledů na Karlovy Vary se mezi
holými větvemi stromů nabízí ještě další, mnohdy
nečekané průhledy na město.
Na dosud absolvovanou trasu navážete nejlépe
tak, že prostě vyjedete lanovkou na Dianu a po
již zmiňované modré turistické trase sejdete na
křižovatku pod rozhlednu. Zde se trasy kříží, takže bez problémů můžete pokračovat dál po žluté.
K Dianě jsme minule slíbili přinést podrobnější
informace, ale protože se o rozhledně, či restauraci stále něco píše, tak jen zmíníme, vzhledem
k ročnímu období, že každoročně se na Dianě
koná jeden z největších Silvestrů ve městě. Lanovka na Výšinu Přátelství pak zcela výjimečně
vozí hosty přes les i v noci.
My ale nyní spěcháme na Vyhlídku Karla IV. Od
křižovatky mnoha cest, u které stojí neogotická kaple Ecce Homo, Chopinův altán, a ještě
kamenná Aranyho lavice, musíte vystoupat po
vrstevnicové cestě na takzvaný Jižní vrch. Na
jeho temeni, v nadmořské výšce 514 metrů,
stojí stará rozhledna, Vyhlídka Karla IV. Věž se
zubatým cimbuřím není příliš vysoká, ale díky
vykácenému průseku v lese, uvidíte částečně jak
na střed města, tak i na jeho širší okolí.
Výšina svého času také nesla název Hammerberg, což autor prvního českého průvodce po

Beethovenův altán
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okolí lázní bez dlouhého váhání přeložil a vtipně
si vymyslel nové slovo Kladivec. Po druhé straně
této nevelké „boule“, tak označil karlovarské
kopce zas jiný autor, se vine cesta dál.
„Žlutá cesta“ nás nyní povede směrem k řece
Teplé. Takže budeme klesat. Po cestě se mezi
stromy několikrát otevře zajímavý výhled na
sanatorium Imperiál. Turistická trasa pak překračuje Findlaterovu stezku a v místě kde začíná
stezka Hadí, se nachází zvláštní skalní útvar, pro
který už v období romantismu návštěvníci vymysleli poetický název: „Kámen básníků“.
Hadí stezka klesá poměrně rychle a končí
u silnice z Karlových Varů do Březové. Krátký
rovný úsek po chodníku okolo Teplé vede k mostu přes tuto řeku (rozcestí u Poštovního dvora).
Dál pak po cestě okolo záchytného parkoviště
pod bývalým Kouzelným městečkem (prapůvod dnešního názvu KOME). Právě sem přijíždí
většina autobusů s cizinci. V zázemí parkoviště
je malá tržnice a WC. Půjdete okolo, než opět
vstoupíte do lesa. Alej vysokých stromů vede
přímo k Beethovenovu altánu. U tohoto prostorného objektu se křižují tři cesty, Beethovenova,
Okružní a Mickiewiczova.
Naše trasa vede po Beethovenově cestě.
Ta nejdříve vystoupá do kopce a teprve pak
se srovnává do vrstevnice. Místy ji obklopují
poměrně husté, smíšené a různověké porosty,
a to až k Libušině chatě. Tato jednoduchá, ale
architektonicky zajímavá stavba stála původně
na průseku a byl od ní skvělý výhled ve směru

Kaple Ecce Homo
na Imperiál. Tento výhled se nyní otvírá až za
chatou. Umožňuje ho velká paseka, která tu
vznikla po vichřici v roce 1990. Dnes už tu ale
nezbyly po vývratech takřka žádné stopy. Mladé,
převážně smrkové porosty tu spolu s buky na-

Chopinův altán
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...již od roku 1992

Správce nemovitostí hledá
do svého kolektivu

TECHNIKA

do hlavního pracovního poměru.
Nástup možný ihned.
Požadavky:
SŠ vzdělání, práce na PC,
komunikativnost.
osobní pohovor sjednejte
na tel. 602 127 699 p. Knedlíková,
nebo email: knedlikova@reba.cz

 PRODEJ a OPRAVY ŠPERKŮ
 VÝKUP DRAHÝCH KOVŮ
za nejlepší možné ceny
 INTERNETOVÝ PRODEJ
Západní 1208/11, Karlovy Vary
tel.: 353 229 274
PO - PÁ: 9.00 - 17.30
info@klenotnictvi-jelinek.cz

www.klenotnictvi-jelinek.cz
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Dyleň chystá v divadle na
60. výročí vánoční koncert
Jubilejní šedesáté výročí oslavuje v letošním
roce karlovarský soubor písní a tanců Dyleň.
Při této příležitosti pořádá 9. prosince výročně-vánoční koncert v Karlovarském městském
divadle.

Soubor písní a tanců Dyleň zpracovává folklor
z oblasti širšího Karlovarska, Podkrušnohoří a Poohří. V roce 1957 jej založili manželé Aleša a Miroslav Balounovi. Ti přišli jako učitelé do vysídleného
pohraničí po druhé světové válce a začali zde sbírat
a studovat autentický folklorní materiál. Založili nejprve dětský pěvecký sbor při základní škole, který
posléze rozšířili i o složku taneční. Postupem času
se z dětského kroužku stal dospělý soubor, který
až do roku 1974 fungoval pod názvem Mládí. Nový
název Dyleň byl vybrán podle bájemi opředené hory
v Českém lese nedaleko německých hranic.
Po roce 1989, kdy pro mnohé soubory přišly
těžké časy, začala Dyleň, která vždy fungovala
samostatně a bez jakékoliv větší podpory zvenčí,
prosperovat. V oblasti, jejíž tradice zpracovávala
a zpracovává, v nejzápadnějším cípu Čech, není
vztah k folkloru mezi obyvateli tolik zakořeněn jako
třeba na Valašsku, Chodsku nebo jižní Moravě. Je
tedy těžší najít si cestu do srdcí diváků písničkou
z Karlovarska a jeho širšího okolí. Ale právě proto
je tento folklor neotřelý, neoposlouchaný a oslovuje mnoho laiků i odborníků. Kdysi nevyhovující
německé vlivy se stávají zajímavým prvkem v repertoáru souboru.
Dyleň vystupuje ve zrekonstruovaných karlovarských lidových krojích. Ve svém velmi rozsáhlém
repertoáru má například také písně a tance řemeslnické, taneční hry, mateníky, kolečka a především
tance humorné.
V současné době Dyleň sdružuje něco kolem
20
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stovky členů od 3 až do 68 let rozdělených do pěti
tanečních a jedné hudební složky. Nejmenší dětičky
tančí v Holoubátkách, pokračují do Blešek a s nástupem do školy přestupují do Dětského folklorního
souboru. V těchto třech dětských složkách se děti

s folklorem seznamují a kolem patnáctého roku
nastupují do dospělého souboru – do Jelenů.
Jeleni vznikli původně jako několik málo tanečních
párů, které už vyrostly z dětského souboru, ale do
dospělého se ještě nehodili. V současné době je jim
kolem třiceti. Poslední a hlavní taneční složkou je
takzvaný „Archiv“. Mnozí z nich jsou v souboru už
od jeho založení! Tanečníky doprovází lidová muzika ve složení několika smyčců, klarinetu, flétny,
harmoniky a dud. Dyleň se také může chlubit tím,
že na jednom pódiu spolu vystupují nejen rodiče
a jejich děti, ale dokonce i vnoučata.
Dospělá i dětská složka se pravidelně účastní
festivalů nejen doma, ale i v zahraničí. Do největší
dálky se „Dyleňáci“ podívali do Mexika, Malajsie,
Izraele nebo na Severní Kypr. Od roku 1996 Dyleň
organizuje vlastní Karlovarský folklorní festival, na
který každoročně zve nejlepší soubory z celého
světa a ze všech koutů Čech, Moravy a Slezska
a který se stal neodmyslitelnou součástí kulturního
života v Karlových Varech, ale i dalších městech
kraje.
Ke svému jubileu si členové souboru pro diváky
připravili koncert v Karlovarském městském divadle, který se bude konat 9. prosince a nese název
Rok s Dylení. Provedou diváky zvyky a tradicemi,
které se udržovaly v západočeských staveních
a chalupách během jednotlivých ročních období
a na konci naladí do poklidné vánoční atmosféry.
Popřejme jim tedy, ať je dál baví zpívat, tancovat
a hrát a to aspoň dalších 60 let!

Létofest 2018
nabídne na
Rolavě dva dny
skvělé muziky
Po úspěšném tažení v Letním kině se hudební festival Létofest 2018 přesune na Rolavu.
Poslední víkend v srpnu Karlovy Vary ožijí
multižánrovým hudebním festivalem. Festival
nabídne dvě pódia, přičemž druhé pódium
bude patřit regionálním kapelám. Návštěvníci, kteří na Rolavu zavítají, se mohou těšit
na Mandrage, Wanastowi Vjecy, BSP (Baláž,
Stihavka, Pavlíček), UDG, Sebastián, Marek
Ztracený. Hlavní hvězdou pátečního programu
bude skupina CHINASKI, která přiveze halový
mejdan, se kterým aktuálně objíždí vyprodané
hokejové arény. Umožní jí to v rámci festivalů
neviděné pětatřicet metrů široké pódium, které dovolí přenést nejvýpravnější show skupiny
i pod širé nebe.
Svým jediným vystoupením v ČR v roce
2018 obohatí sobotní program kapela KABÁT.
Na své si přijdou také rodiny s dětmi s bohatým programem a soutěžemi.
A na závěr pro vás máme jeden tip. Jako
skvělý vánoční dárek využijte možnost koupě
vstupenek za zvýhodněnou cenu 590 korun,
nabídka ovšem platí pouze do 31.12.2017.
Vstupenky lze zakoupit on line v síti TicketLIVE
www.ticketlive.cz nebo vybraných Infocentrech. Více informací najdete na facebooku
nebo webu letofest.cz.

www.letofest.cz

24—25/8/2018
Karlovy Vary
/Rolava

Chinaski/Mandrage

BSP/Wanastowi Vjecy/UDG
Sebastian/Marek Ztracený
Předprodej
Ceny 2denních vstupenek (Kč):

590,–
1/10—31/12
2017
Letofest_2018-Karlovy_Vary-A2.indd 1

720,–
1/1—31/3
2018

850,–
1/4—31/5
2018

900,–
1/6/2018—
den před akcí

950,–

1denní:
pátek 450,–
sobota 550,–
na místě

07.11.17 16:34

51. ČEZ JIERSKÁ 50
16.–18. ÚNOR 2018

• INZERCE
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hlavní partneři
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• INZERCE

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

Vánoční turné Pavla Šporcla a KSO
vyvrcholí v Karlových Varech
Fenomenální houslista Pavel Šporcl se představil s Karlovarským symfonickým orchestrem
zdejšímu publiku již několikrát. Dokonce jej

mohly obdivovat i děti základních škol, kdy Pavel
Šporcl vystoupil s KSO na výchovných koncertech.

Pavel Šporcl je v současnosti jeden z nejpopulárnějších českých umělců působících v oblasti vážné hudby. 
Foto: František Renza

V prosinci KSO pod vedením svého šéfdirigenta
Jana Kučery doprovází houslistu na turné nazvaném „Vánoce na modrých houslích – Generali
Tour 2017“. Společně vystoupí na osmi koncertech v českých městech, poslední z koncertů se
uskuteční na „domácí půdě“ orchestru, v Karlových Varech 22. prosince v Grandhotelu Pupp.
Pavel Šporcl vydal začátkem listopadu své první
vánoční album a právě jeho obsah bude tvořit
program koncertu. Mezi vánočními melodiemi, písněmi i tradičními koledami v unikátním
aranžmá pro Šporclovy modré housle a orchestr
zazní i Tichá noc, Rolničky a Ave Maria. V premiéře návštěvníci koncertu vyslechnou i houslistovu
vlastní vánoční kompozici Modlitba, chybět nebudou melodie z filmu Anděl Páně II. a samozřejmě
„hymna“ českých Vánoc - Narodil se Kristus Pán.
S Pavlem Šporclem a KSO se na koncertech
představí sopranistka Jana Šrejma Kačírková
a chlapecký sbor Boni Pueri.
Karlovarský symfonický orchestr přeje nejen
svým posluchačům krásné a klidné vánoční
svátky a vše nejlepší do roku 2018.
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• KULTURA

52. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže
Antonína Dvořáka - listina vítězů
OPERNÍ NADĚJE ŽENY
1. cena
5.000 Kč
Cenu získává JANA MARGOVÁ (SVK)

52. MEZINÁRODNÍOPERA
PĚVECKÁ
SOUTĚŽ ANTONÍNA DVOŘÁKA
ženy

1. cenaANTONÍN DVOŘÁK
25.000SINGING
Kč
52. INTERNATIONAL
CenuCOMPETITION
získává SONIA WARZYŃSKA

(POL)

KARLOVY VARY 2017

2. cena
Cenu získává

3.000 Kč
HANA KUŽELOVÁ (CZE)

3. cena
1.500 Kč
Cenu získávají ANNA POKORNÁ (CZE)
a DOMINIKA MAJDANOVÁ (SVK)
Čestné uznání

LENKA ŠŤASTNÁ (CZK)

OPERNÍ NADĚJE MUŽI
1. cena
5.000 Kč
Cena nebyla udělena
2. cena
Cenu získává

3.000 Kč
ONDŘEJ BENEK (CZE)

3. cena
1.500 Kč
Cena nebyla udělena

2. cena
10.000 Kč
Cenu
získávají
EVGENIYA
KUZNETSOVA (RUS)
LISTINA VÍTĚZŮ / LIST OF
WINNERS
a LUCIE VAGENKNECHTOVÁ (CZK)
JUNIOR ženy
1. cena
Cenu získává

1. cena
20.000
Kč 5.000 Kč
Cenu získává JANA MARGOVÁ (SVK)
ZUZANA ZÁMEČNÍKOVÁ (CZE)

2. cena
Cenu získává

10.000
Čestné uznání za účast ve finálovém kole získává
3. cena Kč 1.500 Kč
Cenu získávají ANNA POKORNÁ (CZE) a DOMINIKA MAJDANOVÁ (SVK)
ELIŠKA
ZAJÍCOVÁ (CZE)
KRISTÝNA VYLÍČILOVÁ (CZE)

2. cena

2. cena
Cenu získává

krl° PROSINEC

3.000 Kč

Cenu získává
ONDŘEJ BENEK
Čestné uznání za účast
ve finálovém
kole(CZE)
získávají
3. cena
1.500 Kč
BARBORA
MICHALCOVSKÁ
(SVK)
Cena nebyla udělena
ZOYA PETROVA (RUS)
MARIE SCHMIDTOVÁ (CZK)

2. cena
7.500 Kč
Cenu získávají NATASHA DRAKE (USA)
a TAMARA MOROZOVÁ (SVK)
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3.000 Kč
HANA KUŽELOVÁ (CZE)

Čestné uznání LENKA ŠŤASTNÁ (CZK)

JUNIOR muži
1. cena
Cenu získává

5.000 Kč
VOJTĚCH ŠEMBERA (CZE)

2. cena
Cenu získává

3. cena
5.000 Kč
OPERNÍ NADĚJE
MUŽI
Cenu získávají ZUZANA
KOPŘIVOVÁ
(CZE)
1. cena
5.000 Kč
a NIKOLA
URAMOVÁ
(CZE)
Cena nebyla udělena

PÍSEŇ v absolutním pořadí mužů i žen
1. cena
20.000 Kč
Cenu získává DÁVID HARANT (SVK)

3. cena
Cenu získává

OPERNÍ NADĚJE ŽENY

3. cena
Cenu získává

PÍSEŇ v absolutním pořadí mužů i žen
1. cena 20.000 Kč
Cenu získává DÁVID HARANT (SVK)

3. cena
Cenu získává

7.000 Kč
ANNA THUN (POL)

OPERA muži
1. cena
Cenu získává

25.000 Kč
WOONGYI LEE (J. KOREA)

2. cena
Cenu získává

15.000 Kč
KIRILL MATVEEV (RUS)

3. cena
Cenu získává

7.000 Kč
MINHONG AN (J. KOREA)

20.000
Kč Kč
Čestné uznání za účast ve finálovém kole získávají
2. cena 7.500
Cenu získávají NATASHA
DRAKE
(USA) a TAMARA MOROZOVÁ (SVK)
SVIATOSLAV
VYNNYK
(UKR)
DAEJU NA (J. KOREA)
ZIYUAN ZHAO (ČÍNA)
3. cena 5.000 Kč
Cenu získává VOJTĚCH ŠEMBERA (CZE)
10.000 Kč
JUNIOR ženy
ARTUR
MATEUSZ GARBAS (POL)
1. cena
20.000 Kč
Titul absolutního vítěze
Cenu získává ZUZANA ZÁMEČNÍKOVÁ (CZE)
5.000
Kč
letošního ročníku získává:
2. cena
10.000 Kč
Cenu získáváŠEMBERA
ELIŠKA ZAJÍCOVÁ
(CZE)
VOJTĚCH
(CZE)
SVIATOSLAV VYNNYK (UKR)
ADAM NÁDLER (SVK)

• KULTURNÍ SERVIS
KMD karlovarské městské divadlo
Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
1. 12.
10:00 Viktor Braunreiter: Tajemství pánů
Becherů - veřejná generální zkouška
Činohra KMD
Nová komedie ČKMD je plná tajemných bylin, lásky a lidskosti. A to
vše s příchutí Becherovky!
Hrají: Lucie Domesová, Karel Beseda, Magdaléna Hniličková,
Radek Bár, Viktor Braunreiter, Tereza Švecová, Bára Štěpánová, Jiří
Švec, František Špaček, Eliška Huberová Malíková
Režie: Jiří Seydler
2. 12.
19:30 Viktor Braunreiter: Tajemství pánů
Becherů - premiéra
Činohra KMD
Hořkosladké vyprávění o „třináctém karlovarském prameni“ nás
zavede do dávné historie města, ale také do časů nedávno minulých. Uvidíte příběh, plný vyvážené chuti pravdy a básnické licence.
4. 12.
19.30 Viktor Braunreiter: Tajemství pánů
Becherů
Činohra KMD
Becherovka je známá především vyvážeností chutí, dokonalou
souhrou té sladké a té hořké. I v životě se prolínají chvíle radostné
a bolestné. Ani u nejslavnější karlovarské rodiny, stvořitelů Becherovky, to nebylo jiné.

Vystoupení připravili učitelé Petra Blau, Markéta Odvodyová, Pavla
Šemberová, Lenka Sušaninová, Miroslava Lendělová, Vladimíra
Hubená, Josefína Severová a Karel Šimandl. Pořadem provede
moderátor Jiří Zeman.
12. 12. 19:30 Jan Smigmator, Dasha & Big Band Felixe
Slováčka: Swingové Vánoce 2017
Po úspěšném a beznadějně vyprodaném turné v roce 2016
jsou tu Swingové Vánoce se svými sólisty a fantastickým big
bandem i letos. Dvouhodinovým koncertním programem publikum
provázejí zpěvák Jan Smigmator a držitelka prestižní ceny Thálie
multižánrová zpěvačka Dasha, i tentokrát je doprovodí Big Band
Felixe Slováčka, jeden z nejlepších swingových orchestrů evropské
hudební scény. Galakoncert je složen ze slavných vánočních
evergreenů zlaté éry swingu, včetně skladeb orchestrů Glenna
Millera a Counta Basieho, písní Franka Sinatry, Elly Fitzgerald,
Tonyho Bennetta, Michaela Bublého, Barbry Streisand, ale také
hitů pop music v originálních bigbandových aranžmá. Na jevišti
se představí v doprovodu big bandu také špičková saxofonistka
Markéta Smejkalová.
14. 12. 11:00 Jazzové Vánoce – představení pro školy
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.
14. 12. 19:30 ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
V programu napříč všemi žánry vystoupí hudebníci, zpěváci a tanečníci ze Základní školy a Základní umělecké školy Karlovy Vary.

6. 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. Libreto vychází z pohádky
německého spisovatele E. T. A. Hoffmanna Louskáček a myší král
a také ze slavné Vánoční povídky Charlese Dickense. Uvidíte příběh
o sváteční atmosféře Štědrého večera, ve kterém se realita spojuje
s dětskou fantazií ve fascinující labyrint. Svou vánoční tématikou je
dárkem hlavně dětem před vytouženými svátky.
Účinkují: Pavel Enekeš/ Vladimir Gončarov/ Petr Popovský,
Margarita Pleškova/ Vladimíra Podhorná/ Natalia Vasina, balet
Severočeského divadla
Režie: Vladimír Nečas

18. 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, Lucie
Zvoníková, Miroslava Lendělová, Jaromír Bína, Jan Fraus, Jaroslav
Pleticha, Plzeňský komorní orchestr, Smíšený pěvecký sbor Nová
Česká píseň
Dirigent: Zdeněk Vimr

7. 12.
19:30 Irena Dousková: Hrdý Budžes
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny
Douskové. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté
školy Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské
normalizace. V prostředí školy a divadla v jednom nejmenovaném
okresním městě se odvíjí sled komických příhod, trapných zážitků,
drobných i větších neštěstí. Barbora Hrzánová obdržela za roli
Helenky cenu Thálie 2003 za mimořádný jevištní výkon.
Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková, Libor Jeník
Režie: Jiří Schmiedt

19. 12. 10:00 Matthieu Delaporte, Alexandre de La
Patelliere: Jméno - představení pro školy
Západočeské divadlo Cheb
Duchaplná francouzská konverzační veselohra. Čtveřice příbuzných
a přátel je postavena před zdánlivě banální úkol: vysvětlit pátému
členu společnosti a nastávajícímu otci Vincentovi, že pojmenovat
synka Adolf není dobrý nápad. Jak to v tomto žánru bývá, všichni
se příšerně pohádají, vytáhnou na sebe veškeré bolístky a traumátka z minulosti, aby vše nakonec dospělo ke zdárnému happy endu.
Účinkují: Vladimíra Vítová, Zdeněk Bartoš, Michal Švarc, Pavel
Richta, Pavla Janiššová
Režie: Petr Mikeska

8. 12.
9:00 a 10:30 Jana Pithartová: Konec strašidel ve
Svatošských skalách - představení pro školy
Činohra KMD
Strašidelná pohádka o cestě za štěstím, inspirovaná pověstmi
Zdeňka Šmída. Strašidýlka jsou vlastně hodní a zábavní tvorečkové. O kolik hroznější je pro ně nemít pro co žít! Jak strašidelně
strašlivé musí být nemilovat! Najde Jan Svatoš svoji lásku?
Hrají: Martin Jurajda, Lucie Domesová, Karel Beseda, Magdaléna
Hniličková, Jiří Švec, Tereza Švecová a Eliška Huberová Malíková
Režie: Jiří Seydler
Cena vstupenky: 50,-

20. 12. 16:30 Vánoční show 2017
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. Moderátoři Jan Čenský a Petr Salava se
v rolích kapitánů kluků a holek doslova vyřádí, miláček dětí Michal
Nesvadba předvede nejúspěšnější výstupy ze svých pořadů. Přijďte
tedy prožít Vánoce s Michalem a jeho kamarády...
Účinkující: Jan Čenský, Petr Salava, Michal Nesvadba, Jana
Koutová

9. 12.
18:00 Rok s Dylení – Soubor písní a tanců
DYLEŇ
Karlovarský folklorní Soubor písní a tanců Dyleň slaví letos šedesát
let od svého založení. Po celou tuto dobu zpracovává autentický
materiál z nejzápadnějšího koutu Čech, z oblasti Poohří a širšího
Karlovarska. Jak mladá děvčata tančila o kouzelné svatojánské
noci? Co všechno se semele v lese na houbách? A jak se hodovalo
na štědrovečerní večeři našich předků? Přijďte se dozvědět něco
o tradicích jednotlivých ročních období a nasát poklidnou a hřejivou
atmosféru blížících se Vánoc.

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. Hraje
nejslavnější operetní melodie a evergreeny Franze Lehára,
Johanna Strausse, Emmericha Kálmána, Oskara Nedbala a dalších
a za poměrně krátkou dobu již doprovázel velký počet slavných
umělců. Jeho zakladatel Petr Macek je dirigentem, kontrabasistou,
uměleckým vedoucím i moderátorem tohoto tělesa.
Účinkují: Venuše Dvořáková/ Liana Sass/ Eva Charvátová – soprán,
Roman Krebs/ Martin Horák/ Milan Vlček – tenor, Petr Matuszek/
Jakub Tolaš/ Petr Poldauf – bas

10. 12. 19:30 Michael Parker: Zamilovaný sukničkář
uzavřená společnost
Divadelní společnost Háta
Fraška zkušeného Michaela Parkera slibuje množství zapeklitých
situací a neočekávaný konec.
Hrají: Lukáš Vaculík, Martin Zounar, Filip Tomsa, Adéla Gondíková,
Mahulena Bočanová, Veronika Jeníková, Ivana Andrlová, Olga
Želenská, Kristýna Kociánová, Radka Pavlovčinová a další
Režie: Roman Štolpa
11. 12. 16.00 ADVENTNÍ KONCERT žáků a učitelů ZŠ
a ZUŠ Karlovy Vary
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Zveme Vás na tradiční adventní koncert žáků a učitelů Základní
školy a Základní umělecké školy Karlovy Vary. Nalaďte se svátečně
společně s mladými hudebníky, tanečníky a zpěváky, kteří se
představí v pestrém programu s vánoční a zimní tématikou.

KSO karlovarský symfonický orchestr
Husovo nám. 2, K. Vary, tel.: 353 228 707-8, www.kso.cz
1. 12.
19:30 Dirigentský Masterclass
Lázně III
Ve spolupráci s Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 36 C dur K 245 „Linecká“
Antonín Dvořák: Symfonie č. 8 op. 88 „Anglická“
Umělecký garant a vedoucí projektu dirigent prof. Christian Ehwald
22. 12.

19:00 Pavel Šporcl: Vánoce na modrých hous-

lích – Generali Tour 2017
Grandhotel Pupp
Překrásné vánoční melodie, písně i tradiční koledy – koncertní provedení prvního vánočního alba houslového virtuosa Pavla Šporcla
a Karlovarského symfonického orchestru.
V premiéře zazní rovněž houslistova vlastní vánoční kompozice
Modlitba.
Pavel Šporcl - housle
Jana Šrejma Kačírková - koloraturní soprán
Karlovarský symfonický orchestr
Chlapecký sbor Boni Pueri
Jan Kučera - dirigent
25. 12. 15:00 Vánoční koncert KSO A Grandhotelu Pupp
Grandhotel Pupp
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Barbora Řeřichová - soprán
Štěpánka Pučálková - alt
Martin Šrejma - tenor
Vojtěch Šembera - bas
Ludmila Juránková - varhany
Jan Kučera - dirigent

DIVADLO HUSOVKA
Klub Paderewski, p. Tůmová tel.776098404
Půjčovna kostýmů, p. Selecká tel. 777866019
URL: www.husovka.info
1. 12.
19:30 O (té)
Scénická kompozice o čekání a očekávání. S použitím veršů
Teodory Žurkové a Johanny Lee Fialové. Choreografie: Petra Blau,
režie a kouč projektu: Hana Franková Hniličková, hudba: Clarinet
Factory, Barbora Poláková, Sexy Dancers a Chilla Quartet. účinkují:
Eliška Baxová, Karolína Husáková, Kristýna Košlerová, Ema Kučerová, Andrea Malúšová, Kateřina Nevšímalová, Nikola Nevšímalová
a Eliška Perutková.
6. 12.
19:30 Robert Křesťan a Druhá tráva
Druhá tráva je řazena mezi špičku na folk & country scéně nejen
doma, ale i v zahraničí. Autorská a interpretační výjimečnost
Roberta Křesťana a mimořádná instrumentální zdatnost členů
skupiny, která jako jedna z mála českých kapel pravidelně každý
rok absolvuje turné po USA.
8. 12.
19:30 Vladimír Körner: Psí kůže
Balada o návratu domů. Příběh ze sklonku třicetileté války. Tři
zběhlí vojáci, Eliáš, Arnolf a Vilkis, hledají útočiště na statku obhospodařovaném Eliášovým strýcem. Zvítězí lidskost a příbuzenská
náklonnost – nebo touha po majetku? V režii Anny Ratajské hrají
Martin Cirkl, Luboš Štěpán, Tomáš Mutinský, Petr Richter, Magdaléna Hniličková, Jana Harantová, Jiří Hnilička, Marek Himl, Eva
Šollová, Petr Johanovský, Diana Derahová, Adam Fedorek, Eliška
Huberová, Andrea Kiralyi a Jana Trsová.
9. 12.
19:30 Studio Hamlet – Tomáš Vůjtek: Spolu –
host DS D3
Kdy jindy být Spolu než o Vánocích? Hra nejen o tom, že Baarová
má oči mandlové a Mandlová oči barové, ale i o těch, kdo je nenáviděli a milovali. Inscenace Studia Hamlet ze Železného Brodu
kombinuje podrobné dokumentární informace o dvou slavných
českých herečkách a vytváří z nich skvěle vystavěný emotivní
příběh nejen o dvou zatracovaných i obdivovaných ženách, ale
také o našem národu… Ve hře Tomáše Vůjtka, nositele mnoha
cen divadelní kritiky, hrají Zdislava Bohuslavová a Iva Chaloupková.
Inscenace je dárkem našim divákům v rámci přehlídky výjimečných
amatérských počinů Karlovarský Harlekýn.
10. 12. 15:00 Vlastimil Peška - Komedie o narození
Ježíška aneb Betlém
Veselá taškařice, půvabná vánoční hra, v níž se nejen hraje, ale
i zpívá a koleduje. V režii Anny Ratajská účinkují členové Divadelního studia D3. „Narodil se Kristus pán – veselme se.
15. 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.
17. 12. 15:00 Vlastimil Peška - Komedie o narození
Ježíška aneb Betlém
Veselá taškařice, půvabná vánoční hra, v níž se nejen hraje, ale
i zpívá a koleduje. V režii Anny Ratajská účinkují členové Divadelního studia D3. „Narodil se Kristus pán – veselme se.“
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. Zkrátka a dobře, vaše oblíbená
kapela vám připomene, že čas se zastavit nedá, nic netrvá věčně,
ani rok 2017. Ale především zahraje pro radost sobě i všem
přítomným, k tanci, poslechu i ke zpěvu písničky nejen skupiny
Marsyas. Kompletní formace ve složení Anděl, Bitman, Konývka,
Peterka, Svoboda, Žák, Žemlička a také Evička a Blanka vás
přesvědčí, že je i po letech stále ve formě.
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• KULTURNÍ SERVIS
KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 222 963
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz,
www.kinodrahomira.cz
1. 12.
19:30 Metallica
2. 12.
14:30 a 17:00 Paddington 2
2. 12.
19:30 Kvarteto
3. 12.
14:30 Paddington 2
3. 12.
17:00 Kvarteto
3. 12.
19:30 Metallica
4. 12.
17:00 Zahradnictví: Nápadník
4. 12.
19:30 Vražda v Orient expresu
5. 12.
17:00 Červená (projekce pro seniory)
5. 12.
19:30 Kvarteto
6. 12.
19:30 Kvarteto
7. 12.
17:00 Přání k mání
7. 12.
19:30 Mžitky (filmový klub)
8. 12.
17:00 Přání k mání
8. 12.
19:30 Dokud nás svatba nerozdělí
8. 12.
21:30 John Lennon "Párty"
9. 12.
14:30 Paddington 2
9. 12.
17:00 Přání k mání
9. 12.
19:30 Naprostí cizinci
10. 12. 14:30 Přání k mání
10. 12. 17:00 Paddington 2
10. 12. 19:30 Rock´n Roll
11. 12. 19:30 Na shledanou tam nahoře
12. 12. 17:00 Sama (projekce pro seniory)
12. 12. 19:30 Kvarteto
13. 12. 17:00 Přání k mání
13. 12. 19:30 Zahradnictví: Nápadník
14. 12. 19:30 Z Paříže do Paříže (filmový klub)
15. 12. 17:00 a 19:30 Star Wars: Poslední z Jediů
16. 12. 14:30 Paddington 2
16. 12. 17:00 Star Wars: Poslední z Jediů
16. 12. 20:00 Kavárenské vítání zimy - Crossroad Bros
17. 12. 14:30 Přání k mání
17. 12. 17:00 Star Wars: Poslední z Jediů
17. 12. 19:30 Zahradnictví: Nápadník
18. 12. 19:30 Star Wars: Poslední z Jediů
19. 12. 17:00 Zahradnictví: Nápadník
		
(projekce pro seniory)
19. 12. 19:30 Místo splněných přání
20. 12. 19:30 Thelma
21. 12. 19:30 Wind River (filmový klub)
22. 12. 17:00 Přání k mání
22. 12. 19:30 Cukrář
23. 12. 14:30 Paddington 2
23. 12. 17:00 Jumanji: Vítejte v džungli!
23. 12. 19:30 Špindl
25. 12. 14:30 Jumanji: Vítejte v džungli!
25. 12. 17:00 Zahradnictví: Nápadník
25. 12. 19:30 Cukrář
26. 12. 14:30 Přání k mání
26. 12. 17:00 Jumanji: Vítejte v džungli!
26. 12. 19:30 Špindl
27. 12. 14:30 Jumanji: Vítejte v džungli!
27. 12. 17:00 Star Wars: Poslední z Jediů
27. 12. 19:30 Špindl
28. 12. 14:30 Ferdinand
28. 12. 17:00 Kvarteto
28. 12. 19:30 Vážený občan
29. 12. 14:30 Jumanji: Vítejte v džungli!
29. 12. 17:00 Špindl
29. 12. 19:30 Velká nádhera
30. 12. 14:30 Ferdinand
30. 12. 17:00 Špindl
30. 12. 19:30 Cukrář

GALERIE UMĚNÍ
Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel: 353 224 387, www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: út - ne: 10 - 17 hodin (pro školy dle dohody)
Sváteční otevírací doba:
do 17. 12.		
10-17 hodin
18. - 25. 12.
zavřeno
26. 12.		
10-17 hodin, vstupné 1 koruna
27.-29. 12.
10-17 hodin
30. - 31. 12.
zavřeno
1. 1. 2018		
12-17 hodin, vstupné 1 koruna
VÝSTAVY:
do 1. 1. Alois Wachsman - Malířská vášeň pro hazardní hru
(vernisáž 2. 11. 17:00)
Výstava Aloise Wachsmana (1898-1942), zakládajícího člena skupiny Devětsil a významné osobnosti české meziválečné avantgardy,
představí výběr z jeho osobité malířské tvorby. Reprezentativní
soubor děl přiblíží autorův magický realismu a primitivismus, imaginativní kubismus i vrcholné období svébytného pojetí surrealismu
naplněné bezprostředním výrazem, dadaistickým vtipem, hrou se
vzpomínkami či pojmy.
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krl° PROSINEC

Stálá expozice: České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy
českého umění 20. století a představuje díla klasiků českého
moderního umění i současných autorů – např. A. Slavíček, J.
Preisler, J. Trampota, J. Zrzavý, J. Čapek, E. Filla, J. Šíma, M.
Medek, V. Boštík, K. Nepraš, M. Rittstein, Z. Sýkora, K. Malich, F.
Skála, J. Róna aj.
DALŠÍ AKCE:
3. 12.
15:00 Tajemný svět Aloise Wachsmana
Výtvarná dílna pro děti od 7 let a jejich rodiče (prarodiče) obsáhne
interaktivní prohlídku obrazů Aloise Wachsmana a následné
jednoduché tvůrčí činnosti inspirované vystavenými díly.
17. 12. 17:00 a 19:30 Štědrej večer nastal
Tradiční adventní koncert DaD kvintetu, Velmi malého komorního
orchestru Varvary Divišové a Příležitostného komorního pěveckého
sboru – jako obvykle s koledami, vánoční pohádkou v podání Lucie
Domesové 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 cernohousova@galeriekvary.cz
Sváteční otevírací doba:
do 17. 12.		
10-17 hodin
18. - 25. 12.
zavřeno
26. 12.		
10-17 hodin, vstupné 1,- Kč
27.-29. 12.
10-17 hodin
30. - 31. 12.
zavřeno
1. 1. 2018		
12-17 hodin, vstupné 1,- Kč
VÝSTAVY:
do 28. 1. 2018 Čapek & Čapek / Hravě světem velkých
umělců Josefa a Karla
Výstava s interaktivními prvky a edukativním programem připomene především dětský svět zobrazený v prvorepublikové literární
tvorbě bratří Čapků. Olejomalby Josefa Čapka s dětskou tematikou
doplní kresby, grafické listy i zajímavá vydání dětských knih.
Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové
čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE:
7. 12.
16:00-18:00 Vánoce na textilu
Dílna zaměřená na rozmanité techniky malby na textil se inspiruje
tradičními vánoční motivy, z kterých poté mohou vzniknout polštáře
a další doplňky.
prosinec Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze pro
2 osoby. Konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 111
nebo 606 928 844.

GALERIE DRAHOMÍRA
Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – pá 11 – 20, so – ne 14 – 20 hodin
do 30. 12.		
Kateřina Rutherford & Doris Windlin –
Viditelný čas
Výstava obrazů dvou malířek z umělecké skupiny Experiment 2,
která ve své tvorbě vychází z umělecké teorie “Školy vidění” malíře
a pedagoga Radoslava Kutry. Malby v souladu s touto školou
vycházejí z impresionismu a Paula Cézanna. Nejčastějšími náměty
obou malířek je krajina a portrét.
Součástí vernisáže bude premiéra filmu Malovaný Berlín, dokumentu o malování ve městě.
7. 12.
18:00 POEZIE & JAZZ: Být či nebýt? Číst či
nečíst? William Shakespeare
V pokračování cyklu uvede Poetická skupina Drahomíra a hudební
skupina Jazz Apetit představí výběr z tvorby Williama Shakespera.
Zazní nejznámější monology a dialogy z her Zkrocení zlé ženy,
Othello, Romeo a Julie a dalších.
Překvapením bude rozšíření obou účinkujících skupin o hosty,
netradičnímu pojetí pořadu bude odpovídat i hudební složka
představení.

MĚSTSKÁ GALERIE KARLOVY VARY
Stará louka 26, Karlovy Vary
www.mgkv.cz
Otevřeno denně od10 do 18 hodin.
Do 7.12. Bädersprung: Z lázní do lázní
Výstava uměleckého spolku ZeitKunst Baden-Baden.
Od 8.12. Prodejní výstava
Prodejní výstava obrazů, soch, oektů ze skla, porcelánu, keramiky,

dřeva, a užité keramiky, skla a porcelánu od českých umělců.

GALERIE SUPERMARKET
náměstí Republiky 1, 360 01 Karlovy Vary
(podchod mezi Becherovkou a Dolním nádražím)
facebook: SUPERMARKET wc, www.supermarketwc.cz
otevřeno každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin
4. až 22. 12.
Vánoční Pelmel opět v galerii!
Potěšit, nadělit, překvapit! Originálně, bez stresu a na jednom
místě!? Prodejní výstava designových dárků již za pár korun.
15. až 17. 12.
Adventní dílny
Tradiční vánoční advent v galerii bude plný zajímavých netradičně
- tradičních dílen. Od 10.00 do 18.00 hodin, vstup zdarma, platíte
jen to, co si odnesete.

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email:
novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
Sváteční otevírací doba:
do 23. 12.		
10-17 hodin
24. - 26. 12.
zavřeno
27.-30. 12.
10-17 hodin
31. 12.		
10-15 hodin
VÝSTAVY:
do 7. 1. 2018
Výstava: Betlémy a obyčeje od adventu
do Tří králů
Výstava přiblížuje krajové zvyky, pranostiky a pověry na Karlovarsku v době od počátku adventu, během svátků vánočních, na
Silvestra a Nový rok až do Tří králů. Představuje historii betlémů
a typických hraček z Krušnohoří, k vidění jsou historické
betlémy ze sbírek Muzea Karlovy Vary a Muzea Cheb- skříňkové
z oblasti Krušných hor i stavěné, například karlovarský betlém
řezbáře Jiřího Laina.
DALŠÍ AKCE:
3. 12.
15:00-17:00 výtvarná dílna: Svícny z papírové
krajky
Účastníci dílny si vyrobí z papírové krajky s vánočními motivy
ozdobné svícny. Kromě svícnů je možné si z papírové krajky
vyrobit i přáníčka a ozdoby. Dílna je určena dětem i rodičům.
10. 12. 16:00 divadlo: Divadlo Letadlo - Vánočka
Hudební vánoční pohádka je o mlsném chlapci Jiříkovi, který
nejí zdravé dobroty, ani je neochutná, a proto ani neví, jak
vlastně chutnají. Pomůže mu dobrá čarodějnice Nososlava? Děti
se také mohou těšit na úplně novou koledu.
16. 12. 13:30-16:30 výtvarná dílna: Vánoční dílna
Vánoční výtvarná dílna, určená dětem i rodičům, je zaměřená
na výrobu vánočních dárečků, ozdob na stromeček, přáníček
a zdobení perníčků. Účastníci si mohou vyrobit např. Andílky
z korálků či papírová přání, perníčky ke zdobení budou
k dispozici.
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.
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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
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
Vyhlídka, Raisova 4, tel. 353 224 203

• KULTURNÍ SERVIS
Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:
PO, ÚT, ČT 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00
ST		 ZAVŘENO
PÁ		
12.00 – 16.00

program v oddělení pro děti.
HUDEBNÍ POŘAD:
8. 12.
18:00 7. podvečer nejen o jazzu
Poslech, čtení, povídání. Připravil a uvádí Jan Pelc.

Ve dnech 23. 12. 2017 – 1. 1. 2018 bude Městská knihovna KV
(včetně poboček) U Z A V Ř E N A

PRO DĚTI:
Oddělení pro děti
8. 12.
15:00 až 16:30 Pátek – bláznivých her svátek
Určeno pro děti od 7 let.
9. 12.
10:00 až 12:00 Čteme o přírodě: vánoční pohádky
Program pro děti od 5 let.

7. 12.
17:00 Metamorfní technika
Přednáška Dany Jüthnerové o jednoduché, relaxační a velmi
účinné masážní metodě.
20. 12. 17:00 Vánoční zpívání s Lídou v knihovně
Malí i velcí si mohou přijít zazpívat vánoční koledy do půjčovny
prvním patře.
Každý čtvrtek
16:00 Čtenářský klub
Určeno pro děti 2. až 5. tříd.
Každé úterý
14:15 Jóga pro seniory
Pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové.
Každé úterý
15:30 až 16:10 Hrajeme si pohybem
Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační a pohybové aktivity
rodičů s dětmi ve věku 3-7 let.
Vstup na akce je zdarma!
.

KRAJSKÁ KNIHOVNY 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
Pobočka Lidická
2. 12.
10:00 až 18:00 Předvánoce v knihovně
Adventní setkání v knihovně - kafíčko, cukrovíčko, pohodička,
svařáček, ale hlavně - na podívání i pořízení: šperky, vánoční
ozdoby a hvězdy, hračky, patchworkové kabelky, prostírání,
keramika, bločky, svíčky, prostě nezbytné a všemožné radůstky
17:00
Tomáš Podroužek: Vánoční koncert
VÝSTAVY:
Kavárna Dvory
do 29. 12. Paličkovaná krajka – technika Chrisanthe
Výstava prací Sdružení Krušnohorská krajka.
Půjčovna pro dospělé
12. 12. až 26. 1. 2018 Dalibor Nesnídal: Všehochuť
Aneb od každého trochu.
17:00
Vernisáž
Autogramiáda a beseda s autorem, sál knihovny.
Hala Dvory
do 30. 12. Chvála knihy
Výstava výtvarných prací SSUPŠ Zámeček, Ateliéry Křimice,
Plzeň.
A-klub
do 2. 1. 2018
Střípky z cest
Výstava fotografií z cest Růženy Reischigové a Petra Callo.
Pobočka Lidická
do 29. 12. Petr Strnad: GRAFIKA
Výstava grafik známého karlovarského výtvarníka.
Sál Dvory
4. 12.
17:00
rok, křest knihy.
18. 12. 17:00
křest knihy.

Vladimír Bružeňák, Josef Macke: Morový
Petra Kovačíková: Pouť na Sibiř

Oddělení pro handicapované
12. 12. 17:00 až 18:30 Vzývání panny
Poslední část z cyklu besed s farářem a pedagogem Lukášem
Bujnou. Tentokrát autorské čtení z jeho sbírky poezie.
PŘEDNÁŠKY:
Sál Dvory
6. 12.
17:00 Příběh o Marcebile
Petr Mikšíček ve volném cyklu Ozvěny Karlovarského kraje II.
Univerzita volného času.
HLASITÉ ČTENÍ:
Oddělení pro handicapované
6. 12.
14:00 Čtení do ucha
Arto Paasilinna: Krátká paměť pana rady. Čte Jitka Tichá.
Pobočka Lidická
13. 12. 18:18 A jinak vám nic nechybí?
Za slova - z díla Vladimíra Holana čtou Marcela Hadravová, Jan
Hadrava, Petr Kašpar.
KLUB RODIČŮ:
Oddělení pro handicapované /odd. pro děti
12. 12. 16:00 Čas jen pro vás
Tentokrát na téma: Kouzla s balicím papírem – kurz techniky
balení dárků. Děti mohou po dobu klubu využít doprovodný

HERNÍ KLUB:
A-klub Dvory
každý čtvrtek
15:00Herní klub
Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková hranice není
stanovena.
PRO SENIORY:
Pobočka Lidická
7. 12.
10:00 Literární klub seniorů
Představení Divadla Dagmar „MĚSTO“.

PLAVÁČEK KARLOVY VARY
Kontakt: Dáša Štrosová tel: 777 201 774, email: karlovyvary@
plavacek-deti.cz
13. 12. Otevřená lekce
Přijďte si ochutnat plavání s námi. Plaveme, saunujeme se
a užíváme si masáže spolu s našimi dětmi každou ST od 14.00
do 15.30 v Krytém bazénu Sokolov. Těšíme se na vás. Nutno
ohlásit se předem.

STUDIO ŽIVA
Varšavská 1197/6, Karlovy Vary, mezi Městskou tržnicí a Alžbětinými lázněmi
www.studioziva.cz, tel.: 724 241 285, vorlovasarka@seznam.cz
Jógové studio nejen pro ženy.
4. 12.
18:45 Relaxační večery
Začátek kurzu dechových a relaxačních technik.
6. 12.
17:30 Přednáška zdarma
Seznámení s hormonální jógou a pánevním dnem pro ženy.
Jóga pro ženy
Každé pondělí od 17.00, ve středu od 8.00 a ve čtvrtek od
18.30 hodin.
Hormonální jóga
Opakovací lekce pro absolventky. Každé úterý od 8.00 a čtvrtek
od 17.00 hodin.

WLAŠTOVKA KARLOVY VARY
Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary
tel: 777 724 869, e-mail: tolarova@wlastovka.cz,
www.wlastovka.cz
9. 12.
13:00 až 18:00 Vánoční jarmark
(Modenská 15, Karlovy Vary)
každou středu

9:00 až 12:00 Pohádka pro Wlaštovku

FARMÁŘSKÉ TRHY
Před Městskou tržnicí v K. Varech pořádá KV City Centrum.
Kontaktní osoba: Božena Turoňová, 778 883 010
1. 12 a 15. 12.

10.00 Městské farmářské trhyhy

KOSTEL SV. ANNY
3. 12.
17:00 Adventní koncert
Světské i duchovní adventní písně, spirituály, sklaby klasických
i současných autorů, koledy. Účinkují: Dětský pěvecký sbor
Rolnička ZŠ a ZUŠ K. Vary, Smyčcový kvartet sourozenců
Rezkových, Pěvecký sbor Chorea Nova.
5. 12.
17:00 Rozsvícení vánočního stromu v Sedleci
Pestrý program pro děti, zpívání koled, ohnivá show.
17. 12. 15:00 Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční
Nejznámější česká vánoční mše, kterou tady 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 širokému
obecenstvu. Účinkují: Karlovarský pěvecký sbor a jejich hosté,
orchestr Karlovarské komorní collegium, operní sólisté, varhany.
Řídí: Jan Rezek.

24. 12. 21:30 Štědrovečerní bohoslužba slova
Bohoslužbu slova, určenou především pro rodiny s dětmi
provází P. Romuald Štěpán Rob. Koledy zpívá příležitostný
komorní sbor složený převážně z členů KPS a sedleckých žen
za doprovodu komorního orchestru. Na varhany hraje Daniela
Karliczeková.

ARMÁDA SPÁSY
Karlovy Vary, Jugoslávská 16, mobil: 773 795 004
e-mail: daniel_bisko@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz
Filmová kavárna (filmy s poselstvím) vždy první pátek v měsíci
od 18:00
Bohoslužba každou neděli od 16:00 (Jugoslávská 16).

BOHOSLUŽBY
Apoštolská církev
Karlovy Vary, Západní 63, telefon: 777 801 350
e-mail: ostrov@cirkevbezhranic.eu
web: www.cirkevbezhranic.eu
Bohoslužba každou sudou neděli od 10.00.
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
tel.: 724 152 480, e-mail: karlovy-vary@evangnet.cz
web: karlovy-vary.evangnet.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:15
Biblická hodina každý čtvrtek od 17:00
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.
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• SPORT

Světový pohár ve Varech
je triatlonovou akcí roku
Poprvé ve své historii hostily ITU Světový pohár
v triatlonu letos koncem léta Karlovy Vary a hned
se pořadatelé dočkali uznání na světové i domácí
scéně. Vysokou úroveň závodu už vyzdvihla ve
svém hodnocení Světová triatlonová unie a přidala
se i Česká triatlonová asociace, která karlovarský
City Triathlon na listopadovém vyhlašování výsledků
ankety „Král triatlonu“ v Olomouci slavnostně
dekorovala Triatlonovou akcí roku 2017.
„Je to pro celý organizační tým splněný sen.
Cesta k němu byla velice dlouhá, přes Evropské
poháry, EP premium, ale podařilo se to. O tuto cenu
a úspěšný triatlonový víkend se zasloužili také
naši partneři a více než stovky dobrovolníků,“ říká
Vladimír Malý, ředitel City Triathlon Karlovy Vary.
Zároveň potvrdil, že ITU Světový pohár v triatlonu
se do Karlových Varů vrátí i v příštím roce, počítá se
s termínem 30. srpna až 2. září.
Samotnou anketu Král triatlonu potřetí v řadě
ovládla Vendula Frintová. „Byla to povedená sezona.
Za všechny ty úspěchy jsem moc ráda, ale věřím,
že nebyly poslední,“ uvedla česká reprezentantka.
Frintová má za sebou úspěšnou sezonu. Na mistrovství Evropy ve sprintu získala bronz, na evropském
šampionátu na olympijské distanci vybojovala čtvrté
místo. Největší úspěchy si ale schovala na samotný
závěr sezony, kdy nejprve získala stříbrnou medaili
na zá vodě Světového poháru v Karlových Varech,
následně vyhrála závod Světového poháru v Huelvě
a o 14 dnů později se radovala z první příčky na
finálovém závodě Evropského poháru v Melille.
„Jsem rád, že její famózní závěr triatlonové sezony mohli sledovat také diváci v Karlových Varech.
Stříbro ze Světového poháru bylo pro nás takovou
třešničkou na dortu,“ dodává ke skvělé sezoně
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Frintové šéf karlovarského závodu Vladimír Malý.
O vítězství Frintové rozhodli svým hlasováním
členové vedení České triatlonové asociace,
zástupci klubů, trenéři a sportovní novináři. Druhé
místo přisoudili Janu Čelůstkovi, třetí příčku obsadil
Petr Soukup.
Akcí roku se stal závod Světového poháru v Karlových Varech. Západočeské město bylo vůbec poprvé
zařazeno do kalendáře prestižního ITU Triathlon
World Cupu a za svou premiéru získalo od Mezinárodní triatlonové unie (ITU) vynikající hodnocení.
„Závod Světového poháru v Karlových Varech byl

splněním snu. Cesta k němu byla dlouhá, ale dokázali jsme to,“ uvedl ředitel závodu Vladimír Malý.
V rámci slavnostního večera byly oceněny také
další osobnosti české triatlonové scény. Trenérem
roku odborná veřejnost zvolila potřetí v řadě Luboše
Bílka, který připravuje elitní triatlonisty v zahraničí
i v Česku. Cenou pro nejlepšího mládežnického
trenéra roku byl oceněn
Jan Vaněk. Hvězdou Facebooku fanoušci v internetovém hlasování zvolili Alžbětu Hruškovou, která
porazila i své slavnější reprezentační kolegy.

• SPORT

Kajakář Prskavec se po
MS zotavoval ve Varech
Pouhý měsíc volna si po světovém šampionátu ve
francouzském Pau naordinoval český vodní slalomář
Jiří Prskavec. Jeho závěr strávil v Karlových Varech
v Hotelu Imperial, kde ho čekaly i proslulé lázeňské
procedury. „Jestli někam na odpočinek, tak rozhodně do Varů. Doufám, že mi tam dodají novou energii
a budu do toho moct jít znovu naplno,“ přál si bronzový medailista z loňských olympijských her v Rio de
Janeiro při svém příjezdu do Karlových Varů.
Po návratu domů to půjde už ráz na ráz. Na
přelomu listopadu a prosince vyráží na dvoutýdenní
soustředění do Afriky. Následuje příprava doma, kdy
chce Prskavec během Vánoc okusit běžky a bazén,
a v lednu vyráží na tradiční měsíc a půl trvající soustředění do Austrálie. „Dám přípravě zase maximum,
protože se chci nominovat do reprezentace, abych
mohl jet na mistrovství Evropy v Praze. Vždycky byl
pro mě nejvíc svět, ale tím, že bude Evropa tentokrát
doma, to pro mě znamená opravdu hodně. Chci tam
být a chci bojovat o medaile,“ přeje si Prskavec.
Možná v něm byl ještě pořád kus zklamání
z nedávného mistrovství světa. Smutek, že závěr
sezony prostě dopadl špatně a on se vůbec neprobil
do finále. Jenže když se kajakář Jiří Prskavec podívá
zpětně na celý závodní rok, usmívá se a nadšeně
řekne: „Byla to velmi úspěšná sezona, ve které se mi
nepovedl jen jeden závod. Jinak jsem byl na každém
mezinárodním klání ve finále a pouze jednou neměl

z toho medaili. Skvělou výkonnost potvrzuje fakt, že
ve všech závodech, ve kterých jsem startoval jsem
zajížděl časy, do nejlepší trojky. Takže ano - byl to
úplně super rok, kterému chyběla jen třešnička na
dortu. A to je ta největší chyba.“
I tak jeden titul mistra světa získal. Společně s parťáky Tunkou a Přindišem triumfovali na šampionátu
ve francouzském Pau v kategorii hlídek. Neporazitelní byli i na mistrovství Evropy, kde k tomu Prskavec
přidal individuální bronz. Také proto není teď na konci letošní sezony důvod truchlit, byť rána z Pau se
ještě nestihla zahojit. Navíc sám kajakář cítí zlepšení
v technice, ví, že se zase o oproti loňsku, kdy získal
bronz na olympiádě, o kus posunul. „Jsem dál. Teď
bych jen potřeboval vyladit, abych zajížděl převážně
čisté jízdy a nedával tolik šťouchů,“ vypráví.
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY
ADAS, DJIN,
JIRCHA,
LUKEŠ,
MALÁK,
RIN, TAIE

Z TOHO
DŮVODU

INICIÁLY
HERCE
DELONA

RADIOLOKÁTOR

HNUTÍ ZA
OBČANS.
RÁDCE
SVOBODU MOHAMEDA
(ZKR.)

MATKA
MĚST

MĚŇAVKA

JAPONSKÁ
JEDNOTKA
DÉLKY

ŘÍMSKY
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1. DÍL
TAJENKY

OČNÍ
LÉKAŘI
(HOVOR.)

NIKOLI
POUZE

SPZ
OLOMOUCE

SLOVENSKY
JAKÁ

STÁT USA

VÝSTRAŽNÉ
SVĚTLO
PRO LODĚ

SEVERSKÝ
PAROHÁČ
NĚKDY
POZDĚJI
RUSKÝ
SOUHLAS
SPZ
RYCHNOVA
N. KNĚŽNOU

ATOL
INDONÉSIE

ŘÍMSKÝCH
552

ZKRATKA
PRO KUS

LESÍK

RATAJ

FRANCOUZSKY
CÍCHA

SLOVENSKY
KDO

LESKLÁ
TKANINA

SLOSOVÁNÍ

SPOJKA

ZNAČKA
PONOŽEK

ANGLICKY
DNES

PŘEDLOŽKA

ČESKÝ
KARIKATURISTA

OHMATÁNÍ

MOJE
LÁSKA

RADIOAKTIVNÍ
PLYN

CENY

PALIVO

NÍZKÉ
DŘEVINY

NOSNOSTI

HOLOHLAVÝ
NÁCEK

OPUCHLINA

VESNY

MRAVNÍ
ZÁKLADY

AKVARIJNÍ
RYBKA

SEDLECKÝ
RYBNÍK

HLAS
KOZY
NÁDOBA
NA
ZALÉVÁNÍ

OTEC
(KNIŽNĚ)

HUDEBNÍ
ZNAČKA

BRNĚNSKÝ
BÁSNÍK

TRPĚT
ZA ZLÉ
SKUTKY

DNES
(NÁŘEČ.)

ANGLICKY
ANEKDOTA

ABSENCE
SVĚTLA

PŘEDMĚT
PRIMITIV.
UCTÍVÁNÍ

ŠENK

HUDEBNÍ
TELEVIZNÍ
STANICE
VÝTVARNÉ
DÍLO

ANGLICKY
TO

RÁJE
SHRNOUT
HŘEBENEM

STRUMA
MOBILNÍ
TELEFON

TLACH
(Z NĚMČ.)

RÁNO

STRACH

DOMÁCKY
ELIŠKA

USEŇ
Z JEHŇAT

JEJDA
HESLO

SIBIŘSKÝ
VELETOK

OZNÁMIT

FRANCOUZSKÝ
FILMOVÝ
KOMIK
PÍSMENO
ŘECKÉ
ABECEDY

SPZ
NÁCHODA

CITOSL.
OHRAZENÍ

NESMĚLE

OSMAN

NÁSTROJ
TKALCE
SLOVENSKY
JAK

STARÉ
VZTAŽNÉ
ZÁJMENO

CHYTAT
PTÁKY
(ZAST.)

ZÁSOBNÍKY
NA FOTKY

MODLA
PŘEZDÍVKA
EISENHOWERA
PUCHÝŘEK
V ÚSTECH

ČESKÝ
MATEMATIK

CHYTILI

ČESKÝ
DIVADELNÍK

KORÝŠ
MÍSTO
TRESTŮ V
PODSVĚTÍ
CHEM.
ZN. ASTATU

KOVOVÝ
SUD

ŽENSKÉ
JMÉNO
1.12.

LIKÉRNÍK

LESKLÝ
NÁTĚR

A SICE

DEN
ZASVĚCENÝ
JUPITEROVI
KÓD
MAURICIA

2. DÍL
TAJENKY

DOMÁCKY
ALEXANDR

ANTICKÉ
DVOUUCHÉ
NÁDOBY

TAJIT

Památku nechal přestavět z původního gotického hradu Mikuláš z Lobkovic v roce 1578. Součástí areálu je i panský pivovar.

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

Odbor kancelář primátora
Alena Pokorná – pověřená řízením odboru
353 151 470, Moskevská 21
a.pokorna@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
Mgr. Vojtěch Burda
353 151 227, Moskevská 21
v.burda@mmkv.cz

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

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

KRÁSA OD JEŽÍŠKA
vOuchERy A bAlÍčKy

KUPUJTE NA

www.PETrAcliNic.cz
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na všechny dioptrické obruby
a sluneční brýle!
V Karlovarském kraji nás najdete v těchto pobočkách:
Chebská 370/81a (OC Fontána) - Karlovy Vary
T. G. Masaryka 5 - Karlovy Vary
Dragounská 2529/6 (OC Dragoun) - Cheb
Těšíme se na vás!

Podmínky a více informací na www.fokusoptik.cz.
Do poboček v Karlovarském kraji uvítáme nové kolegy!
Váš životopis rádi uvítáme na e-mailu personalni@fokusoptik.cz
nebo volejte na telefonní číslo +420 296 119 111.

» Darujte zdraví, darujte
vánoční poukaz
* nabídka platí na prodej od 6. 11. 2017 do 23. 12. 2017
• výše slevy podle druhu procedury
• čerpání procedur 9. 1. - 31. 3. 2018
Alžbětiny lázně • Smetanovy sady 1 • 360 01 Karlovy Vary
www.spa5.cz telefon: 353 304 211 • e-mail: info@spa5.cz
31

Zpříjemněte si
chladné noční večery
a dotvořte si tu pravou
vánoční atmosféru s našimi
kusovými koberci z kolekce

Bursa.

ˇ
Prejeme
krásné
svátky...

... ve Vaší nejbližší prodejně BRENO s nejširším
sortimentem podlahových krytin / 58x v ČR

Karlovy Vary, Západní 41 (vedle Penny)
tel.: 353 560 946 • po–pá 9–19, so–ne 9–17
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Vánoční
inspirace...
sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

BRENO.cz

KUPON NA SLEVU
při nákupu

%

Platí pouze do 31. 12. 2017!

Vztahuje se pouze na zboží na pprodejně.
j
Slevy se nesčítají, neplatí zpětně, na akční
kč í
zboží, na objednávku ani v e-shopu.
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NoviNky z AsklepioNu
Výrazná sleva na operaci očních víček,
tipy na vánoční dárky a další novinky…
plAstikA víček jeN zA 9 900 kč
Pouze 9 900 Kč zaplatíte v Asklepionu za plastickou operaci horních
i dolních víček v průběhu prosince, ledna a února.
BezBolestNá hydrAtAce, plAzMAterApie…
…lipolýza i podpora růstu vlasů novým injektorem u225
při komfortním rychlém ošetření, které nevyžaduje předchozí
anestezii.
splNíMe i tA NejtAjNější přáNí: váNočNí vouchery
AsklepioN
Vánoční vouchery v hodnotách 500, 1 000, 2 000, 5 000 a 10 000 Kč
zakoupíte na všech recepcích Asklepionu nebo si je objednáte
online na www.asklepion.cz/voucher.

Asklepion - laser and Asthetic Medicine, www.asklepion.cz
karlovy vary - Hotel Bristol, Sadová 19, +420 353 344 557-8

