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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 POSTAVAMI Z TITULNÍ STRANY
jsou Magdalena Hofmanová, Jiří Pomikálek a Tomáš
Bauer, koledníci z oddílu Hroši Chodov - TOM 6110. Tříkrálové sbírky pořádané Farní charitou se letos zúčastnilo na 260 koledníků, kteří do 88 kasiček nastřádali
253 900 korun. Výtěžek oproti loňskému roku narostl
o 25 669 korun a je vůbec nejvyšší v devatenáctileté
historii sbírky. Vybrané finanční prostředky pomohou
s provozními náklady Týdennímu stacionáři pro osoby
s Alzheimerovou chorobou.
05 KALENDÁŘ AKCÍ V ROCE 2019
Festivaly filmové, hudební i taneční, slavnosti všeho
druhu, bujaré karnevaly, prohlídky ve městě, projekce,
koncerty, představení, vrcholné sportovní akce i turnaje.
Karlovy Vary jsou městem, kde to žije. Inspirujte se
s námi.
09 MĚSTO A PŘÍRODA
Když přemýšlíme o městě, nevybaví se nám určitě jako
první myšlenka pojem příroda. Ta je však pro život ve
městě velmi důležitá, jde o základní prvek životního
prostředí v organismu každého města, který je garantem
každodenní kvality života.

10 MHD ZDARMA. JAK NA TO?
Jak pořídit roční karlovarskou jízdenku zdarma pro děti,
studenty a seniory? Dopravní podnik vydal podrobný
návod. Co je k tomu potřeba a jak postupovat?
13 LÁZEŇSKÝ POHÁREK
Výroční 20. ročník renomované gastronomické soutěže žáků středních škol proběhl letos v předvánoční
atmosféře v prostorech slavnostního sálu Grandhotelu
Pupp. Soutěžící prezentovali hotové výrobky a současně
vystupovali na pódiu před publikem.
17 JÁRA SCHIMMER. GUMOVÝ PANÁK
V karlovarské vyhlášené kavárně Elefant jsem s rozkoší
sledoval místního číšníka, který v práci jednoznačně
vynikal. Každý host byl pro něj ´jedničkou´. Byl perfektně
oblečen a sekt naléval pravou rukou, levou skrýval za
tělem. Upoutala mě nápadná paruka. Seznámil jsem se
tak s Járou Schimmerem.
22 DO DIVADLA PŘIJEDE I MALÝ PRINC
Karlovarské městské divadlo připravilo také na letošní
sezónu velmi atraktivní program, v němž nechybí velmi
oblíbená představení, ve kterých vystoupí celá řada
hereckých osobností.

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY,
IČ: 00254657 • REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků
VÝROBA: MEDIA, a.s.
ŠÉFREDAKTOR: Pavel Mrhálek, tel.: 734 517 073 (radnicnilisty@mediaas.cz)
DISTRIBUCE: Veronika Kalábová, tel. 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
INZERCE: tel.: 607 057 931 (karlovy.vary@mediaas.cz), 739 544 446 (kalabova@mediaas.cz)
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍCH KRL je 12. února 2019.
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• STALO SE / STANE SE
PROBÍHÁ REGULAČNÍ ODCHYT HOLUBŮ
V průběhu ledna a února proběhne na území města
regulační odchyt holubů. Ve vybraných lokalitách
s četným výskytem budou instalovány odchytové
klece a další zařízení. Odchycení holubi budou předáni
Záchranné stanici Drosera Bublava, která je použije
jako potravu pro hendikepované dravce.

OZVĚNY FESTIVALU NOVÝ RUSKÝ FILM
ZA VJEZD DO LÁZEŇSKÉHO ÚZEMÍ ZAPLATÍTE
I KARTOU
Pro úhradu poplatku za jednorázové povolení k vjezdu
do lázeňského území je možné nově použít také bezkontaktní platební kartu. Potřebným technickým zařízením byly vybaveny oba automaty umístěné u sídla
městské policie v Moskevské ulici. V automatech je
možné hotově nebo kartou zaplatit jednorázové povolení na jeden až sedm po sobě jdoucích kalendářních
dnů. Sazba poplatku činí za jedno vozidlo 50 korun za
každý započatý kalendářní den. Další automat bude
v brzké době umístěn v Mariánskolázeňské ulici, tedy
na dalším vstupu do lázeňského území.

PRIMÁTORKA JE KAŽDÝ MĚSÍC K DISPOZICI
OBČANŮM

První, Paměť podzimu a Sobibor. Tři filmy z úspěšného
programu listopadového festivalu Nový ruský film
měli znovu možnost shlédnout diváci začátkem ledna
v Malém sále hotelu Thermal. Festival představil průřez aktuální produkcí posledních dvou let, od komedií
až po až po válečné filmy. Zájem diváků o filmy byl
tak veliký, že se pořadatelé rozhodli uspořádat Ozvěny
festivalu Nový ruský film a vybrané filmy si ještě
jednou připomenout.

Primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová bude každý
měsíc k dispozici občanům města pro setkání nad
jejich problémy a podněty. Konat se budou zpravidla
poslední pondělí v měsíci v době od 15.00 do 17.00
hodin v její kanceláři v 5. patře magistrátu v Moskevské ulici. Ve stejné době mají občané města také
možnost využít zdarma právní poradny PRO BONO.
Únorové setkání je naplánováno na 25. února. Aktualizované termíny jsou vždy s předstihem anoncovány
na webu www.mmkv.cz.

PŘEHLÍDKA SEVERSKÝCH FILMŮ NABÍDNE
DÁNSKÉ PREMIÉRY
Přehlídka současných severských filmů Scandi
vstoupí do čtvrtého ročníku ve velkém stylu. Nabídne
divákům tři dánské premiéry, retrospektivu špičkových dánských režisérů Tobiase Lindholma a Michaela
Noera a sekcí pěti snímků Ingmara Bergmana odstartuje projekt Bergman 100. Pestrá severská nadílka
čeká na karlovarské diváky v kině Čas od 1. do 4.
února. Ve stejný termín proběhne přehlídka i v dalších
sedmnácti městech v zemi.

NA DIANU PO SVÝCH, LANOVKU ČEKÁ ÚDRŽBA
Na Dianu se dočasně dostanete jen po svých. Lanová
dráha Diana prochází pravidelnou údržbou. Odstávka
byla zahájena v polovině ledna a naplánována je do 8.
února. K rozhledně na Výšině přátelství můžete vyrazit
po několika stezkách v lázeňských lesích.

CYKLOSTEZKA POD DOUBSKÝM MOSTEM JE
NEPRŮJEZDNÁ
Havarijní stav Doubského mostu uzavřel cyklostezku
pod ním. Kvůli připravované demolici a stavbě nového
mostu přes Ohři musejí cyklisté i chodci uzavřenou
část stezky objet nebo obejít po přilehlých účelových
komunikacích. Náhradní trasa měří cca 200 metrů.
Doubský most je uzavřen od dubna loňského roku.
Jeho rekonstrukce je v kompetenci Ředitelství silnic
a dálnic ČR.

PRVNÍ NOVOROZENÉ DÍTĚ ROKU 2019 JE
HOLČIČKA
Prvním novorozeným občanem Karlových Varů je Nikol Vaštagová. Jako první karlovarské miminko se narodila na Nový rok tři minuty po deváté hodině, vážila
3060 gramů a měřila rovných 50 centimetrů. Nikolce
i její mamince Markétě Černé přišla do porodnice
popřát všechno nejlepší, nejen do letošního roku, ale
i do všech let budoucích, primátorka města Andrea
Pfeffer Ferklová. Předala jim také drobné dárky a šek
na pět tisíc korun, tradiční finanční příspěvek, který
každoročně první občánek města dostává.
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DOPRAVU PŘED HORNÍM NÁDRAŽÍM OVLIVŇUJE
REKONSTRUKCE
Rekonstrukce prostoru před Horním nádražím zasáhla
do dopravního režimu. Úplně omezeno je parkování,
částečně omezen je průjezd vozidel a pohyb chodců.
Obsluha místa autobusy MHD zůstává zachována na
provizorních zastávkách. Zajištěn je také průchod
chodců ve směru k Nádražní stezce. Za dočasné
omezení dopravy a snížení komfortu pohybu v lokalitě
se omlouváme.

• AKCE ROKU 2019

2019

KALENDÁŘ AKCÍ
JEDEN SVĚT
6.–17. 3.
Festival dokumentárních filmů o lidských právech.
V programu, jenž připravuje jedna z největších
neziskových organizací ve střední Evropě – Člověk
v tísni, naleznete nejen filmy o politických kauzách
a rozvojových tématech, ale taky snímky se sociální tematikou, o životním prostředí a lifestylu.

DOSTIHY
27. 4., 16. 6., 30. 6., 21. 7., 4. 8., 18. 8., 28. 9.
Historie závodiště sahá až do 19. století. Akce
konané na karlovarském závodišti patří k vysoce
prestižním. Proto není divu, že zdejší sezóna
každoročně začíná Dostihovým dnem evropské
šlechty, která se v Karlových Varech setkává
pravidelně koncem dubna.

662. ZAHÁJENÍ
LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
3.–5. 5.
Bohatý aktivní program pro celou rodinu je připraven pro návštěvníky i obyvatele města.

JARNÍ PORCELÁNOVÉ
SLAVNOSTI
3.–6. 5.

HRANÁ PROHLÍDKA MĚSTA
3. 5.
Představení města v netradičním podání Pouličního divadla Viktora Braunreitera, tentokrát na téma
lázeňství a lázeňští lékaři.

Porcelánové slavnosti se konají v prostorách
Grandhotelu Pupp, kde je instalována výstava
s prezentací společnosti Thun 1794 a.s. Celý
víkend je doplněn doprovodnými akcemi pro děti
i dospělé – Porcelánová školička a živá hudba.
Během slavností lze zakoupit porcelán regionálních značek za akční ceny.

KOLONÁDNÍ KONCERTY
květen – září
Což takhle dát si karlovarskou pitnou kúru
a zaposlouchat se k tomu do skladeb světových
i českých mistrů. Kde jinde toto prožít než na
karlovarských kolonádách. Pokud klimatické
podmínky dovolí, zní hudba kolonádami od jara
do podzimu. Nejvíce skladeb je interpretováno Karlovarským symfonickým orchestrem.
Karlovarský symfonický orchestr byl v roce 1835
založen Josefem Labitzkým jako sezónní lázeňské
těleso. Labitzkého syn August je o 40 let později
proměnil ve stálý symfonický orchestr s rozsáhlou
působností a všestranným
repertoárem. V roce 1894 řídil v Poštovním dvoře
kontinentální premiéru Dvořákovy Novosvětské symfonie. V letech 1911–1941 stál v jeho
čele Robert Manzer, který pozvedl orchestr na
pozoruhodnou uměleckou úroveň a navázal styky
s významnými osobnostmi evropské hudby, mimo
jiné P. Casalsem a R. Straussem.

7. MATTONI 1/2MARATON
KARLOVY VARY
18. 5.
Nechte se unést Geniem Loci tohoto místa a užijte
si jeden z nejmalebnějších půlmaratonů na světě.
21 kilometrů a 97,5 metrů uběhne rychle jako
voda a osvěží vašeho ducha. Přijeďte do Karlových Varů a nenajdete závod, ale poklad. Vezměte
celou vaši rodinu, děti, babičky, dědečky i kočárky
a přijďte se proběhnout nebo jen projít na nesoutěžní rodinný běh.
5

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU
4 týmů národních reprezentací = zajímavý turnaj,
na kterém nebude chybět napětí a snaha basketbalistek probojovat se do závěrečných nominací
svých celků.

11. VARY GOOD FEST
15. 6.
VARY GOOD FEST přiveze do Karlových Varů
tradičně to nejlepší z české nezávislé hudební
scény.

KING OF CITY DOWNHILL
22.–23. 6.
Největší městský sjezd v České republice. Dvoudenní cyklistický event, který určí ze tří disciplín
jediného vítěze. KV DOWNTOWN bude vrcholem
projektu KING OF CITY Downhill.

54. MEZINÁRODNÍ
FILMOVÝ FESTIVAL
28. 6.–6. 7.
12. KARLOVARSKÝ KARNEVAL
31. 5.–1. 6.
Karneval v červnu? Ano. Nenechte si ujít pestrobarevnou podívanou v poutavých kulisách královského města. Program odstartuje již v pátek 31. 5.
tradiční Dronte Noční romantickou plavbou.

8. TŘI KŘÍŽE FEST 2019
1. 6.
Festival alternativní hudby s jedinečným pohledem
na Karlovy Vary.

KARLOVARSKÝ AM BIKEMARATON ČESKÉ SPOŘITELNY,
KOLO PRO ŽIVOT
15. 6.
Na dopolední dětské soutěže na kolech naváže
nabitý doprovodný program pro celou rodinu. Pro
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dospělé jsou připravené trasy závodů na 37 a 57
km. Rodiny s dětmi, sváteční jezdci, co jezdí
na elektrokolech se mohou zapojit do pohodové
nezávodní vyjížďky po okolí Karlových Varů.

Filmový festival akreditovaný organizací FIAPF.
Pokud chcete vidět největší a nejznámější lázeňské město České republiky v úplně jiném světle
než po zbytek roku, tak si vyberte právě tento
festival. Čeká Vás tu bohatý doprovodný program,
koncerty, party a vystoupení.

7. KARLOVARSKÝ POHÁR
15. 6.

CARLSBAD CLASSIC
12.–13. 7.

Dovednosti moderních gymnastek, jejich mnohdy
až neuvěřitelné výkony, sestavy na hudbu, krásné
dresy a elegance pohybu osloví každého diváka.
Nadchněte se i vy krásou moderní gymnastiky,
sportu spojujícího eleganci těla s úžasnými výkony
gymnastek.

Setinová soutěž nabízí pestré zážitky za volanty
klasických automobilů. Jedinečná atmosféra Karlových Varů a lázeňského trojúhelníku se naprosto
skvěle doplňuje s elegancí a noblesou klasických
vozů.

9. MEZINÁRODNÍ TURNAJ
V BASKETBALU ŽEN
15.–17. 6.
Mezinárodní turnaj v basketbale žen za účasti

KIWI 2018 XTERRA TRIATLON
3. 8.
Plavání + Kolo + Běh = Triatlon

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU
CITY TRIATHLON KARLOVY VARY
ITU WORLD CUP
24.–25. 8.
Během 3denního eventu si všichni najdou to své.
Rodiny s dětmi se mohou zúčastnit City Night Run,
což je nesoutěžní
rodinný běh nočním městem. Děti si mohou
zkusit
Baby Duathlon, handicapovaní Paratriathlon,
amatérští sportovci Age Groups.

3. LÉTOFEST
30.–31. 8.
LÉTOFEST 2019 bude už dvoudenním festivalem,
který nabídne ve volnočasovém areálu areálu
Rolava top kapely československé scény. Hlavní
headlinery budou kapely např. Divokej Bill, Tomáš
Klus, Pražský Výběr, Mandrage, Xindl X, Vypsaná
Fixa, Lenny, Wanastowi Vjecy.

FIGHT NIGHT WEST
září
Adrenalin, napětí, odvaha a síla. Jestli jsou vám tato
slova blízká, potom byste rozhdoně neměli promečkat Fight Night West v Grandhotelu Ambassador
Národní dům, kde se v minulosti pořádaly boxerské
zápasy.

11. MINIFESTIVAL
POHÁDKOVÉ ZÁŘÍ
každá neděle v září
Divadelní představení pro malé, ale i velké nadšence divadelních pohádek.

24. KARLOVARSKÝ FOLKLORNÍ
FESTIVAL 
3.–8. 9.
Lidové tance, stovky tanečníků a muzikantů,
lidové zvyky a historická řemesla. Za léta své
existence festival hostil soubory z Afriky, Ameriky,
Austrálie i Oceánie a z většiny evropských zemí.

4. FESTIVAL SVĚTLA VARY° ZÁŘÍ
6.–7. 9.

motorovou pilou, soutěže, karneval. Program pro
děti i dospělé.

7. KARLOVARSKÝ KNEDLÍK FEST
4.–5. 10.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
14.–15. 9.

Festival ve spojení živé hudby a tradičních
karlovarských specialit podávaných přímo na ulici
města. Karlovarské knedlíky, karlovarské pivo
KAREL IV. a karlovarská Becherovka.

Dny evropského dědictví otevřou zajímavé karlovarské památky. Prohlídka každého místa bude
spojena s odborným výkladem a doprovodným
programem. Vstup je zdarma.

HRANÁ PROHLÍDKA MĚSTA
září
Představení města v netradičním podání Pouličního divadla Viktora Braunreitera, tentokrát na téma
lázeňství a lázeňští lékaři.

20. SOUZNĚNÍ
20.–21. 9.
Festival zdravotně postižených.

52. TOURFILM
4.–5. 10.
Na filmovém plátně prolítnete během pár dní celý
svět a uvidíte nové trendy ve filmové tvorbě. Součástí programu je i vyprávění známých osobností
z jejich cest po světě, fotografické výstavy atd.

36. JAZZFEST
KARLOVY VARY – SOKOLOV
říjen/listopad
Festival je zaměřen především na moderní jazz
a jeho fúzi s jinými hudebními žánry, včetně hudby
symfonické, za účasti muzikantů z celého světa.

10. BEST FEST
říjen/listopad
Divadelní festival BESTFEST každoročně představuje to nejlepší z české divadelní scény.

13. FESTIVAL CAMINOS
1.–3. 11.
Cestovatelský festival. Každý rok nabízí širokou přehlídku vyprávění a promítání o exotických i blízkých
zemích všech kontinentů. Nejdůležitějším prvkem
cestovatelského festivalu je zejména samotné
setkávání lidí, výměna zkušeností, čerpání inspirací
a získávání důležitých informací.

54. MEZINÁRODNÍ PĚVECKÁ
SOUTĚŽ ANTONÍNA DVOŘÁKA
8.–15. 11.
Soutěž, zpočátku určená studentům uměleckých
škol, se stala během let uznávanou soutěží mezinárodní. Zúčastňuje se jí každoročně 80–110 pěvců prakticky z celého světa v oborech OPERA,
JUNIOR a obor PÍSEŇ.

Jedinečná koncepce festivalu kombinující nejzajímavější současné technologie s neopakovatelnou
architekturou lázeňského města.

43. KARLOVARSKÝ HLAS
listopad

PODZIMNÍ PORCELÁNOVÉ
SLAVNOSTI
6.–8. 9.

VÁNOČNÍ TRHY
prosinec

61. DVOŘÁKŮV KARLOVARSKÝ
PODZIM
12.–26. 9.
Pestrá přehlídka klasické hudby složená převážně
z děl tohoto výjimečného českého skladatele
se světovým přesahem.

2. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
MEDVÍDKŮ
13.–15. 9.
Pro vystavovatele z několika zemí světa, pro sběratele a milovníky medvídků a panenek Výstava,
workshopy-šití medvídků a jiné techniky výroby
hraček, divadelní a taneční vystoupení, řezba

Mezinárodní pěvecká soutěž v sólovém zpěvu.

Vánoční trhy jsou každoročně spjaty s bohatým
kulturním programem jak pro děti tak pro dospělé.

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
U GRANDHOTELU PUPP
30.11., 7.12., 14.12. a 21.12.
Přijďte si vychutnat sváteční atmosféru každou
adventní sobotu od 16 do 17 hodin za doprovodu
hudebních vystoupení.

SILVESTR
Rozlučte se starým rokem v Karlových Varech.
Bohatý program tento jedinečný večer pro vás každoročně připravují místní hotely, lázeňské domy,
restaurace, kavárny. Nabídky silvestrovských
programů sledujte na www.karlovyvary.cz.
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Územní plán je připravený
k veřejnému projednání
Příprava nového územního plánu města
postoupila do další fáze. Návrh je připraven
k veřejnému projednání. To se uskuteční v úterý
26. února 2019 od 15:00 hodin v sále Lidového
domu ve Staré Roli (Školní ulice). Návrh Územního
plánu Kalovy Vary a Vyhodnocení Územního plánu
Karlovy Vary na udržitelný rozvoj území je již
nyní k nahlédnutí na úřadu územního plánování

a stavebním úřadu magistrátu města, ve 4. patře
budovy U Spořitelny 2, a to v pondělí a ve středu
v časech 8 – 12 a 13 – 17 hodin. V jiném termínu
je možné do dokumentací nahlédnout po předchozí telefonické domluvě. Návrh územního plánu
je také přístupný na internetových stránkách
magistrátu (www.mmkv.cz v záložce magistrát –
územní plánování – pořizování územních plánů).

ZÁVADY A NEDOSTATKY
Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné. Pomozte nám a hlaste nám na webu města vaše postřehy. A pokud
vás zrovna nic nenapadá, zkuste se mrknout, jak se má rubrika čile k světu.
Odkaz najdete zde: https://mmkv.cz/cs/zavady-nedostatky

Kompostéry jsou
ještě k mání
Zájemci o domácí kompostéry, kteří se zapojili do
anketního průzkumu na jaře loňského roku, mohou
stále ještě využít přednostního práva k bezplatné
výpůjčce. K dispozici jsou zařízení tří velikostí, která obyvatelé města získají do bezplatné výpůjčky
do 31. 12. 2023. Poté kompostéry přejdou do jejich
vlastnictví.
Prosíme zájemce, kteří chtějí k likvidaci biologicky rozložitelných složek odpadu využívat domácí
kompostéry, aby se dostavili k podpisu smlouvy
a následnému převzetí zařízení, případně, pokud
již zájem nemají, aby tuto informaci sdělili odboru
technickému. Volné kompostéry pak budou nabídnuty k využití dalším zájemcům.
K převzetí kompostéru je potřeba dostavit se na
odbor technický (budova magistrátu města v Moskevské ulici 21) a podepsat smlouvu o výpůjčce.
Do smlouvy je nutné uvést číslo parcely, na které
bude kompostér umístěn. V případě, že je pozemek
v pronájmu, nebo je více majitelů, je nutný souhlas
všech majitelů pozemku. Smlouvu je možné uzavřít
každé pondělí a středu v době od 8.00 do 15.30
hodin v kanceláři č. 131, případně dle telefonické
domluvy na telefonním čísle 353 151 213. Kompostéry jsou k vyzvednutí v areálu kompostárny
v Žižkově ulici ve Staré Roli, a to každý všední den
od 9 do 17 hodin.
Veškeré podmínky a formuláře jsou uveřejněny
na webu magistrátu na stránce technického odboru ve složce Dokumenty.

Sousední obce? Chystá se pravidelná
spolupráce
Vedení města navázalo dialog s okolními
obcemi. Se starostkami a starosty obcí
a měst ve spádové oblasti obce s rozšířenou
působností Karlovy Vary diskutovalo mimo
jiné o možné spolupráci při péči o nalezená
nebo odchycená zvířata, o záměru provozovat
na karlovarském letišti pilotní školu nebo dopravní obslužnosti. Setkání by se měla konat
zhruba každý půlrok.

ZIMNÍ ÚDRŽBA
Úklid a údržba městských komunikací v Karlových Varech probíhají v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Úklid je zaměřen zejména na odstranění spadaného listí, pokračuje ruční očista
města, případně strojové metení. V období spadu sněhu je zimní údržba zaměřena na jeho odstraňování a zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací a veřejných prostranství. Zimní údržbu provádí
společnost AVE sběrné suroviny, ve vybraných lokalitách ji zajišťuje Správa lázeňských parků.
Důležité kontakty
Dispečerské pracoviště AVE sběrné suroviny a.s., provozovna Karlovy Vary, Mostecká 95:
775 599 420 (nepřetržitě do 30.3.2019)
775 599 413 (vedoucí dispečer - pouze v pracovní době)
353 176 261 (sekretariát – pouze v pracovní době)
Odpovědní pracovníci Magistrátu města K. Vary:
Vedoucí technického odboru Ing. Eva Pavlasová 353 151 242, 602 120 072
Technik zimní údržby Svatava Kopecká: 353 151 419, 725 533 207
8
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Vedení města jednalo s podnikateli
Lázeňství a cestovní ruch, příprava města na
vstup do UNESCO, územní plán, stav technické infrastruktury, financování kultury a sportu
a další témata byla předmětem neformálního
setkání vedení města s podnikateli a manažery místních firem. Debatovalo se také
o veřejných zakázkách a jejich dostupnosti
pro místní firmy a místní zaměstnance.

• KAM KV°

Kancelář architektury města

Životní prostředí – je pro
město důležitá příroda?
Když přemýšlíme o městě, nevybaví se nám určitě jako první myšlenka pojem příroda. Ta je však
pro život ve městě velmi důležitá, jde o základní
prvek životního prostředí v organismu každého
města, který je garantem každodenní kvality
života. Uvedený aspekt hraje stále důležitější roli
v rozvoji měst. Městské vlády na celém světě dnes
usilují o městskou přírodu, která má co možná
nejvyšší možnou rekreační hodnotu a ekologickou
rozmanitost.
Města nejsou pouze obytná sídla, ale jsou také
místem pro provoz rozličných obchodních aktivit,
průmyslu a dopravních uzlů. Tyto rozličné funkce
se koncentrují na omezeném prostoru a způsobují pro obyvatele nepříjemnou hlukovou zátěž
a znečištění ovzduší. Globální oteplování zvyšuje
tepelnou zátěž ve městech. Asfaltové a betonové
povrchy nejenže zabraňují vsakování dešťových
vod, ale v letních měsících se nepříjemně ohřívají
a společně s hustou zástavbou budov značně
zvyšují teplotu města v letním období.
Vědomá opatření pro snižování hluku, tepla, pro
lidský organismus škodlivých emisí a pro cirkulaci
čerstvého vzduchu v městských aglomeracích se
stala ústředními tématy v rámci rozvoje evropských měst od druhé poloviny 18. století. Parky,

aleje, stromořadí, vodní toky a další přírodní prvky
se od té doby stávají zásadním předpokladem pro
prevenci zdravotních rizik a pro kvalitu života ve
městech. Pro zachování kvality vzduchu a přívětivého klimatu a pro ochranu životního prostředí
ve městě je šetrné a udržitelné plánování klíčové.
Předcházet zdravotním rizikům obyvatel a ztrátám
biologické rozmanitosti se stalo při plánování měst
dnes prvořadým úkolem. V konkurenci evropských
měst získávají hodnoty zdravého životního prostředí stále větší význam. Aspekty ochrany zdraví
a ochrany životního prostředí jsou dnes přednostně
zohledněny v kontextu protikladných a konkurenčních zájmů funkčního využívání městského
prostoru. Posílilo i veřejné vědomí, že multifunkční
hodnotu městské přírody a krajiny je třeba hájit
a respektovat.
Městská příroda má mnoho forem a funkcí. Mohou to být pozůstatky původní přírodní krajiny, jako
jsou řeky, louky, lesy, nebo pozůstatky venkovské
kulturní krajiny, například sady a zahrady, či nové
zahradní prvky, parky nebo i plochy s náletovou
vegetací. Městské parky v centrech měst mají
důležitou roli pro kvalitu ovzduší a bývají často
označovány jako „zelené plíce“ města. Slouží také
jako místa pro setkávání, odpočinek a volnočasové

aktivity. I zahrádkářské osady a dnes stále více
oblíbené komunitní zahrady plní tyto zmiňované
funkce.
Geomorfologie území města Karlovy Vary
a krajinný ráz s jeho přírodními komponenty (lesy,
nivy, vodní toky, vřídelní minerální parky, promenádní cesty) ovlivňovaly urbanistickou kompozici
a architektonický výraz města. Město je na svém
území stále ještě bohaté na mimořádné krajinné
a přírodní hodnoty rozličných forem, které ovlivňují
jednotlivé složky životního prostředí, a příroda dotváří nezaměnitelný obraz města. Genius loci, duch
místa Karlových Varů, o to více zavazuje k ochraně
tohoto mimořádně hodnotného kulturního dědictví,
ale i k šetrnému a uváženému rozvoji tak výjimečného sídelního útvaru na severním úpatí chráněné
krajinné oblasti Slavkovského lesa a na úpatí
Podkrušnohorské oblasti.
Je samo sebou, že jako každá současná městská
aglomerace v 21. století se musí i Karlovy Vary
rozvíjet dle principů trvale udržitelného rozvoje.
Soulad mezi hospodářskými zájmy a společenským pokrokem s ohledem na plnohodnotné
zachování životního prostředí pro další generace
je pro krajské a lázeňské město Karlovy Vary
existenční nutností.
KAM KV°

Foto: Krausová, studentka SUPŠ
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• DPKV

Roční jízdné zdarma. Postup pro uplatnění
Jak pořídit roční karlovarskou jízdenku zdarma pro děti, studenty a seniory? Dopravní podnik
vydal podrobný návod. Ti, kdo už mají Karlovarskou kartu, to mají jednodušší. Pro využití tarifu
zdarma je totiž nezbytná. Ostatní si ji samozřejmě mohou pořídit. Co je k tomu potřeba a jak
postupovat?

Senioři nad 65 let
A) Nejsem držitelem platné Karlovarské
karty
1. Dostavit se do předprodejní kanceláře
Dopravního podniku Karlovy Vary v Zeyerově ulici.
2. Požádat o vystavení Karlovarské karty
3. S sebou přinést:
• Občanský průkaz nebo jiný průkaz
totožnosti ke kontrole osobních údajů
• 1 ks aktuální průkazové fotografie
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
• Vyplněnou žádost a podepsané podmínky pro vydání karty – lze vyplnit na
místě nebo je možno si předem vytisknout a vyplnit doma – www.dpkv.cz
(v záložce Jízdné / Karlovarská karta)
4. Nechat si na Karlovarskou kartu nahrát
roční jízdné za 0,-Kč
5. Po absolvování kroků 1. – 4. je teprve
možné využívat MHD zdarma po dobu
platnosti nahraného ročního jízdného
B) Jsem držitelem platné Karlovarské
karty
1. Dostavit se do předprodejní kanceláře
Dopravního podniku Karlovy Vary v Zeyerově ulici.
2. Nechat si na Karlovarskou kartu nahrát
roční jízdné za 0,-Kč
3. Teprve poté je možné využívat MHD
zdarma po dobu platnosti nahraného
ročního jízdného

Žáci a studenti 6–19 let

Studenti 19–26 let

A) Nejsem držitelem platné Karlovarské karty
1. Dostavit se do předprodejní kanceláře Dopravního podniku Karlovy Vary v Zeyerově ulici.
2. Požádat o vystavení Karlovarské karty
3. S sebou přinést:
• Občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti
ke kontrole osobních údajů
• Za děti mladší 15 let vyřizuje podání žádosti
a vyzvednutí karty zákonný zástupce, uvedený na žádosti na základě svého občanského
průkazu a rodného listu dítěte
• 1 ks aktuální průkazové fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
• Vyplněnou žádost a podepsané podmínky pro
vydání karty – lze vyplnit na místě nebo je
možno si předem vytisknout a vyplnit doma –
www.dpkv.cz (v záložce Jízdné / Karlovarská
karta)
4. Nechat si na Karlovarskou kartu nahrát roční
jízdné za 0,-Kč
5. Po absolvování kroků 1. – 4. je teprve možné
využívat MHD zdarma po dobu platnosti nahraného ročního jízdného

A) Nejsem držitelem platné Karlovarské karty
1. Dostavit se do předprodejní kanceláře Dopravního podniku Karlovy Vary v Zeyerově ulici.
2. Požádat o vystavení Karlovarské karty
3. S sebou přinést:
• Občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti
ke kontrole osobních údajů
• Platný žákovský nebo studentský průkaz, či
potvrzení o studiu na příslušný školní rok
• 1 ks aktuální průkazové fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
• Vyplněnou žádost a podepsané podmínky
pro vydání karty – lze vyplnit na místě nebo
je možno si předem vytisknout a vyplnit
doma – www.dpkv.cz (v záložce Jízdné /
Karlovarská karta)
4. Nechat si na Karlovarskou kartu nahrát roční
jízdné za 0,-Kč
5. Po absolvování kroků 1. – 4. je teprve možné
využívat MHD zdarma po dobu platnosti nahraného ročního jízdného

B) Jsem držitelem platné Karlovarské karty
1. Dostavit se do předprodejní kanceláře Dopravního podniku Karlovy Vary v Zeyerově ulici.
2. Nechat si na Karlovarskou kartu nahrát roční
jízdné za 0,-Kč
3. Teprve poté je možné využívat MHD zdarma po
dobu platnosti nahraného ročního jízdného

Senior expres mění věkovou hranici

65  70

Od 1. února dochází k posunu věkové hranice
klientů Senior expresu z 65 na 70 let. Úprava
souvisí s nově zavedeným jízdným zdarma na
linkách karlovarské MHD pro všechny cestující
od 65 let. Držitelů průkazů ZTP nebo ZTP/P se
změna věkové hranice netýká.
Zvýhodněné přepravy vozidlem Senior expresu
mohou využít všichni občané města od 70ti let,
držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P a obyvatelé
domů s pečovatelskou službou nebo domova
10
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pro seniory. Nutná je předchozí registrace a průkaz Senior expresu. Každý klient může službu
využít až 4× za měsíc, jízdu si může objednat na
bezplatné telefonní lince 800 100 951. Služba
je dostupná v pracovní dny od 7:00 do 15:30
hodin, cena za dopravu Senior Expresem je
stanovena na 25 korun.
Více informací a provozní podmínky Senior
expresu najdou zájemci na webu magistrátu
nebo Dopravního podniku Karlovy Vary.

B) Jsem držitelem platné Karlovarské karty
1. Dostavit se do předprodejní kanceláře Dopravního podniku Karlovy Vary v Zeyerově ulici.
2. S sebou přinést platný žákovský nebo studentský průkaz, či potvrzení o studiu na příslušný
školní rok
3. Nechat si na Karlovarskou kartu nahrát roční
jízdné za 0,-Kč
4. Teprve poté je možné využívat MHD zdarma po
dobu platnosti nahraného ročního jízdného

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

• MĚSTSKÁ POLICIE

Oslavili jsme konec roku.
Někteří až moc
Během vánočních svátků strážníci pravidelně zajišťovali převozy opilců na PZS. Nejinak tomu bylo
i poslední noční službu roku 2018. Ve 20.00 hodin
strážníci na žádost kolegů z PČR zajistili transport
dvaapadesátiletého občana Rumunska, který nadýchal téměř 3,5 promile. Příchod nového roku oslavil
muž v horizontální poloze na sokolovské záchytce.
Přibližně ve stejnou dobu jiná hlídka městské
policie řešila žádost o nastartování vozidla, které
odmítlo poslušnost. Služba MP, kterou občané často
využívají splnila očekávání a řidička mohla odjet.
Oslavy téměř vrcholily, když 15 minut před
půlnocí přijalo Krajské operační středisko HZS na

linku 112 oznámení cizince o napadení na Západní
ulici. Kolegové předali informaci strážníkům, kteří
s nimi sdílí pracoviště a ti vyslali na místo hlídku.
Strážníci situaci na místě uklidnili s tím, že agresor
si příchod nové roku zpestřil pokutou uloženou
v příkaze.
Do konce služby strážníci řešili drobné incidenty
podnapilých osob a spolupracovali s policisty při
pátrání po agresivní ženě, která měla opakovaně
napadnout svoji známou před jednou z diskoték
v centru města a také asistovali při řešení dopravní
nehody na křižovatce ulic Moskevská a Krále Jiřího.

ZPRÁVY Z ULICE
Morbidní skládka
Strážníci v průběhu roku pravidelně řeší
znečištění veřejného prostranství ať již v podobě nepovolených skládek či nebezpečného
odpadu včetně injekčních jehel. Více než 200
případů si připíší na konto i za rok 2018. Ovšem jedna z posledních v uplynulém roce byla
opravdu netradiční. Během kontroly městské
části Drahovice narazila hlídka 26. prosince
na rakev pohozenou u popelových nádob.
Protože na upíry strážníci nevěří, provedli
bližší kontrolu a zjistili, že se jedná o prázdnou
rakev nejlevnějšího provedení, načež nález
zanesli do informačního systému k zajištění
následného úklidu.
Ukájel se na veřejnosti
V polovině prosince ppřijalo Operační a informační středisko MP oznámení o muži, který se
měl na veřejnosti ukájet. Strážníci v Rybářích
zadrželi jim dobře známého dvaačtyřicetiletého muže z Plzně (nyní bezdomovec), který
se podobného protiprávního jednání dopustil
opakovaně a strážníci s ním mají bohaté zkušenosti. Stejně jako na konci října, i tentokrát
byl muž pro podezření ze spáchání trestného
činu předán Policii ČR.
Dvě mouchy jednou ranou
Strážníci vyjíždějí pravidelně ke krádežím
v obchodních domech, už méně často se jim
to stává na čerpacích stanicích. Obsluha krátce před půlnocí zadržela ženu, která odcizila
sim karty v hodnotě převyšující 3000 korun.
Strážníci v rámci prověřování, zda žena nebyla
v posledních třech letech za stejné jednání
trestána kontaktovali PČR. Policisté sice zjistili,
že toto prověření je negativní, přesto na místo
dorazili. Osmatřicetiletá žena z Karlových Varů
se vyhýbala převzetí doručenky k soudu, takže
policisté využili příležitosti. Strážníci přestupek
následně dořešili uložením pokuty v příkaze na
místě ve výši 5000 korun.

Labutí mise

Úterní služba ve druhý týden ledna se ještě pořádně nerozběhla a strážníci už vyráželi do Dvorů na oznámení z Krajské hygienické stanice: u vchodu do
objektu se jim usídlila labuť. Strážník vyškolený k odchytu zvířat měl již s labutěmi co do činění a tak bez větších problémů přemístil zpátky k řece i tuhle
cestovatelku. V klidu si odplula a tak „labutí mise“ měla jen epizodní trvání.
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Mateřské centrum pomáhá
i nezaměstnaným rodičům
Mateřském centrum Karlovy Vary (MC) působí
v našem městě již 24 let. Možná, že ho znáte pouze
jako organizaci, která nabízí kurzy pro rodiče s dětmi
nebo příměstské tábory. Oblast činností je však
mnohem větší. Již čtvrtým rokem MC provozuje
Dětskou skupinu Karlovaráček. Kapacita je 24 dětí,
Karlovaráček přijímá děti již od jednoho roku. Další
aktivity probíhají převážně v Mozartově ulici. Jsou
to nejen kurzy pro rodiče s dětmi, pro budoucí
maminky, pro děti například,, Poprvé bez mámy“
a mnoho jiných.
MC je také místem poradenským. Pokud se rodina
potýká s jakýmkoliv problémem, můžete zde najít
místo, kde vám pomohou a zprostředkují pomoc.
Jak říká ředitelka Žaneta Salátová, zprostředkovávají

nejčastěji pomoc pedagogicko-psychologické poradny, ale také pomoc s oddlužením, šikanou ve škole,
či pomoc při řešení partnerských problémů.
Již druhým rokem tady realizují projekt ,,Na cestě
k úspěchu“, který je financovaný z OPZ z EU. Tento
projekt pomáhá rodičům pečujícím o dítě do patnácti
let s nalezením zaměstnaní. Není to jen zprostředkovatelská činnost, ale také finanční. Projekt hradí
zaměstnavatelům za takto zaměstnaného rodiče po
dobu šesti měsíců všechny náklady související se
mzdou. To je samozřejmě pro zaměstnavatele velice
atraktivní.
Kromě zaměstnání si tady mohou rodiče zvýšit
i svou kvalifikaci. Na výběr je téměř jakýkoli rekvalifikační kurz či profesní kvalifikace, přes Mateřské

centrum je to navíc zdarma. Největší zájem je o profesní kvalifikaci ,,Chůva pro děti do zahájení povinné
školní docházky“.
Čerstvé maminky se mohou obracet na laktační
poradkyni, nebo navštěvovat soubor podpůrných
skupinek, které se pravidelně scházejí k nějakému
tématu. Během celého roku pořádají přednášky,
besedy a mnoho víkendových aktivit, nabízí se třeba
Den dětí nebo Mikuláš, oblíbené je také Uspávání
broučků. Přes léto v MC už 19 let pořádají příměstské tábory a kromě centra pro rodinu, jsou také
centrem dobrovolnickým.
Více o Mateřském centru Karlovy Vary se dočtete
na www.materske-centrum.cz.

Žaneta Salátová, ředitelka MCKV

Učíme se stárnout zdravěji
Setkávání s vrstevníky a čerpání informací
ze zajímavých přednášek. Například o tom,
jak nenaletět podvodníkům. V tomto duchu
se nesla série seminářů s názvem „Zdravé
stárnutí aneb naproti stáří“, kterou jsme pro
seniory uspořádali od června do listopadu.
Jestli si někdo myslí, že seniory baví sedět
doma se založenýma rukama, účast na některé z našich letošních akcí by ho nejspíš vyvedla z omylu. Na přítomných bylo pokaždé vidět,
jak se na setkávání s ostatními těší. Předávali
si vzájemně rady a informace nejen ze zdravotní nebo sociální oblasti, ale také ohledně
třeba zahrádkaření nebo zdravé výživy.
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krl° ÚNOR

Podařilo se nám tak naplnit to, co jsme si
předsevzali: vytvořit seniorům prostředí, ve
kterém mohou relaxovat – jak fyzicky, tak
psychicky. Náš projekt „Zdravé stárnutí aneb
naproti stáří“ vede seniory k tomu, aby se
sami aktivně podíleli a pečovali více o své
zdraví, preferovali zdravý životní styl a přestávali vnímat sami sebe jako nesoběstačné či
zbytečné.
Ze seminářů zaujal nejvíc ten s názvem
„Finanční gramotnost u seniorů“, zaměřený na
skupinu nejvíce ohroženou finanční negramotností. Starší lidé nejen že financím často příliš
nerozumí, zároveň bývají přespříliš důvěřiví

k mladším lidem. A právě kvůli tomu se mohou
snadno stát obětí nejrůznějších pastí neprofesionálních prodejců, o kterých jsme si zvykli
mluvit jako o „šmejdech“.
Do našeho projektu se zapojilo přes 100 lidí
z celého regionu. Všichni účastníci obdrželi na
závěr zdravotně výchovné materiály, příručky
a osvědčení o absolvování.
Věra Sládková, ředitelka Oblastního spolku
Českého červeného kříže Karlovy Vary

• ŠKOLSTVÍ

Lázeňský pohárek proběhl
letos v předvánoční atmosféře
Výroční 20. ročník již renomované gastronomické soutěže žáků středních škol „Lázeňský
pohárek“ proběhl letos v předvánoční atmosféře
v prostorech slavnostního sálu Grandhotelu Pupp.
Náročnou soutěž prověřující odbornou zdatnost
žáků společně partnersky organizují karlovarská
pobočka Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Střední
škola stravování a služeb Karlovy Vary a Středisko
praktického vyučování Grandhotel PUPP.
Na letošní ročník dorazilo 23 soutěžících
reprezentujících gastronomické školy i hotelové
společnosti zvučného jména z celé české republiky. Soutěžící prezentovali jak svoje hotové výrobky,
tak i současně vystupovali na pódiu před publikem, kde se snažili přesvědčit o svých dovednostech. Hodnoceni byli komisemi složenými z našich
špičkových odborníků v oblasti gastronomie v čele
v prezidentem Asociace kuchařů a cukrářů ČR
panem Miroslavem Kubcem.
Absolutní vítězství v kategorii kuchař i cukrář
tentokrát získali žáci reprezentující Středisko
praktického vyučování hotelu InterContinental Praha, ale na dalších místech vynikly i výkony žáků
karlovarské Střední školy stravování a služeb.
Podstatné však je, že soutěžící získali náročnou
přípravou a soutěžním zápolením nové zkušenosti
a inspiraci.

Jednodenní pololetní prázdniny
plné her a překvapení se v Domě dětí a mládeže
na Čankovské chystá na 1. února. Nutné je přihlášení předem na webu ddmkv.cz nebo přímo
v DDM na Čankovské 9. Akce se koná od 8.00 do
16.00 hodin, vstupné je sto korun.
Přespávačka se skřítkem Otmarem
proběhne už jako druhá v pořadí tentokrát z 8.
na 9. února. Narozeninová přespávačka vypukne
v 17.00 hodin, končí se druhý den v jedenáct. Děti
čeká bohatý program, pyžamová párty a narozeninový dortík od Otmara. Hlásit se můžete na webu
ddmkv.cz nebo v kanceláři DDM na Čankovské 9.
Cena za nocležníka je 100 korun, v ceně mají děti
jídlo, pití a pomůcky k programu. A nezapomeňte,
každý nocležník si sebou vezme spacák karimatku, pyžamo a hlavně dobrou náladu!

Snaha organizátorů však byla naplněna i tím, že
celodenní akce poskytla mladým gastronomům
i jejich pedagogům krásné zážitky a také mnoho
prostoru pro výměnu odborných zkušeností a přispěla též k popularizaci gastronomických řemesel.
Organizačně náročnou soutěž mladých talentů
významně podpořilo i město Karlovy Vary finanční
dotací.
Jiří Neumann

Hrajeme o Rákosníčkovo hřiště!
Karlovy Vary jsou ve hře o jedno z posledních
Rákosníčkových hřišť společnosti Lidl. O tom, zda
atraktivní pohádkové hřiště ve městě vyroste,
rozhodne hlasování. Zapojíte se?
Hlasování začíná 1. února 2019 v 10.00 hodin
a končí 28. února 2019 ve 23.59 hodin, hlasuje se
na webových stránkách www.lidl-rakosnickova-hriste.cz a prostřednictvím aplikace s názvem
„Vyhrajte Rákosníčkovo hřiště“ na sociální síti
Facebook. Prodejny Lidl jsou v Karlových Varech
dvě. Každý den lze zaslat dva hlasy, jeden přes
web, jeden přes facebookovou aplikaci. Hřiště
budou postavena v blízkosti prodejen s nejvyšším
počtem hlasů.

ZPRÁVY Z DDM

Dětská hřiště se symbolem pohádkového
Rákosníčka nabízí dětem k aktivnímu hraní velkou
prolézačku, pískoviště, šikmou horolezeckou stěnu, lanovou překážku, nechybí ani kolotoč a různé
druhy houpaček. Klidovou zónu doplňuje domeček
a oplocené hřiště, které poskytuje dostatek laviček
a zpevněnou plochu pro kočárky. Rákosníčkovo
hřiště je určeno zejména dětem předškolního
věku a napomáhá plnohodnotnému trávení jejich
volného času.
V letech 2012 až 2018 postavila společnost
Lidl celkem 89 Rákosníčkových hřišť, v letošním
roce by jich mělo přibýt 11. Bude jedno z nich
v Karlových Varech?

Jarní prázdniny
proběhnou v karlovarském DDM už tradičně ve
velkém. Celý týden čeká na děti spousta výletů,
vděčný je vždy bazén v Chomutově, zajímavé
bude určitě letiště. Ale nechte se překvapit, vše
vypukne v pondělí 18. února a skončí v pátek
dvaadvacátého.
Kolotoč interních veřejných koncertů
se v DDM rozjede se začátkem února. Žhavá
novinka nabídne každý měsíc vystoupení dětí
z místních kroužků. První díl série je naplánovaný
na 28. února, těšit se můžete na šikovné klavíristy
se svým recitálem. Premiéru si střihne Dan Orálek, geniální klavírista autista v DDM přezdívaný
„klavírní Rain Man“.

First Lego League
hostila ZŠ jazyků

First Lego League. Jedno ze tří základních kol
soutěže v rámci ČR se 15. prosince 2018 vůbec
poprvé uskutečnilo na Základní škole jazyků Karlovy
Vary. Kola se zúčastnilo šest týmů z Karlovarského
kraje ve čtyřech disciplínách: týmové spolupráci,
prezentaci výzkumného úkolu zaměřeného na
vesmír, designu postaveného robota a robotgame.
Poslední disciplína byla nejnapínavější, za dvě a půl
minuty musel naprogramovaný robot splnit co
nejvíce úkolů a nasbírat tak nejvíc bodů. Celkovým
vítězem základního kola se stali Karlovaráci. Tým
z Prvního českého gymnázia Karlovy Vary tak postupuje do semifinále, které se koná 7. února 2019
Danuše Kubová,
v Bratislavě.

Základní škola jazyků Karlovy Vary
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Rodinná pouta. Stěhování
i vdavky v sedleckém kostele
Úctyhodné devadesáté narozeniny oslavila
v lednu paní Jiřina Mašková. Jejím rodištěm
jsou středočeské Čelákovice, dětství a období
dospívání ale prožila v Pacově, kde se vyučila
modistkou. Za prací se pak přestěhovala do
Rakovníka, ale už po čtyřech měsících se jí
zastesklo po rodičích a silné rodinné pouto ji
nakonec nasměrovalo do Karlových Varů. „Otevřela jsem noviny a hledala práci pro tatínka.
Našla jsem tam inzerát Sedleckého kaolinu,
který nabíral nové pracovníky a nabízel i bydlení
pro celou rodinu. Tak jsme se osmého března
roku 1947 přestěhovali,“ vzpomíná na zásadní
událost ve svém životě paní Jiřina. Chvíli na to
se v sedleckém kostele vdávala. S manželem
vychovala dva syny, postupem času se dočkala
tří vnoučat a tří pravnoučat.
Pracovala mimo jiné v rychločistírně u někdejší
Vindobony a také u služeb města. Oboru modistky se věnovala ve volném čase. „Ráda jsem
pletla a šila. Dostala jsem látku nebo šaty po
mamince a ušila z toho něco pro sebe,“ vzpomíná paní Mašková. Mezi její největší koníčky
patřilo zahradničení. U chaty na Velkém rybníce
pěstovala zeleninu a květiny, zejména milované
růže. I dnes se čile se zajímá o dění kolem sebe,
v televizi sleduje zprávy a také sport, hlavně
hokej, který kdysi hráli i její synové. I přes
četné zdravotní a životní peripetie, kterými si
prošla, neopouští paní Jiřinu pohodová nálada
a energie. Sama se však podivuje nad tím, že se

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ
kdy: 11. - 17. února 2019, od 18:30
kde: Bratská jednota baptistů
zádovu míru 42/112, Karlovy Vary
MHD konečná 3 a 15
PO 11.02.
Přednáška: Skrytí zabijáci manželství. Nick Lica,
kazatel sboru BJB KV
ÚT 12.02.
Přednáška: Deset zabijáků vztahů a jak se jim
bránit - Nick Lica.
ST 13.02.
Společné modlitby KV ekumeny.
ČT 14.02.
Večer pro páry ve vlastní režiji (procházka,
romantická večeře, spol. čas).
PÁ 15.02.
Přednáška pro mládež z KV ekumeny:
Úskalí při volbě životního partnera. Zdeněk
Pospíšil, lektor ACET ČR

Blahopřejeme! Jiřině Maškové na snímku
k devadesátinám blahopřeje náměstek primátorky Tomáš Trtek. 
Foto: MMKV
devadesátky dožila. „Nikdy by mě nenapadlo, že
budu žít tak dlouhý život. Jsem sama zvědavá,
jestli se dožiju i pětadevadesátky ,“ vyznává se
oslavenkyně. Nezbývá než popřát paní Maškové,
aby se té další životní mety dožila ve zdraví
a pohodě.

SO 16.02.
Přednáška: EMPATIE - předpoklad trvalých
vztahů. - Nick Lica
NE 17.02.
Ranní bohoslužby v KV církvích zaměřené na
téma vztahy a manželství.
více na www.karlovyvary.bjb.cz

Dodnes ráda zpívá. Oslavila 102. narozeniny
Neuvěřitelné 102. narozeniny oslavila v lednu
paní Marie Haaková. Narodila se ve slovenské
obci Valča v okrese Martin a své dětství a mládí
doslova prochodila v podhůří a po kopcích Malé
Fatry. Do školy chodila paní Marie pěšky sedm
kilometrů, milovala výlety do hor v okolí Valči.
Karlovaračkou je paní Haaková již dlouhých 60
let. Se svým manželem, který pocházel z Plzně
se potkala jako studentka ve vlaku cestou do
školy. Pracoval tehdy na dopravních stavbách na
Slovensku. S ním odešla do Čech a spolu se také
nakonec přestěhovali do Karlových Varů. Narodili
se jim dva synové, Mirek a Luděk, časem do

www.spsostrov.cz

rodiny přibyla čtyři vnoučata a sedm pravnoučat.
Paní Marie svůj život zasvětila péči o rodinu a
domácnost, ráda tančila a dodnes ráda zpívá,
ale nejvíc svůj volný čas dělila mezi zahrádku ve
Všeborovicích a turistiku. Mezi její nejoblíbenější
výletní místa patřily karlovarské dominanty jako
Diana, Linhart, lázeňské lesy a také Mlýnský
pramen.
I ve svém úctyhodném věku je paní Haaková
neuvěřitelně vitální a užívá si radostí, které jí život
přináší. Neustále má nutkání něco dělat a drobná
práce ji těší. Paní Marii přejeme ještě jednou
pevné zdraví a pohodu do dalších let.

SPŠ
Ostrov
KVALITNÍ A PERSPEKTIVNÍ VZDĚLÁNÍ
N Ej m o D E RN Ě j šÍ TE ch N IcKÁ šKoLA V KARLoVARS K ém K RAjI oTEVÍRÁ PRo Ro K 2019—2020 TyTo oboRy: Autotronik /
Elektrotechnika / Informační technologie / Strojírenství / Nástrojař / Veřejnosprávní činnost / mechanik opravář motorových vozidel
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zijemeregionem.cz

Krušné hory jsou
mým domovem
Lenka Sárová Malíská
designérka a malířka
Karlovy Vary

Karlovarský kraj jsme MY! všichni

15

z

městě vznikl další šermířský oddíl, a sice
pod Svazarmem. Roztříštěnost se však
nekonala, v roce 1959 došlo ke spojení a k dalšímu velkému přestupu, tentokrát do karlovarské
Lokomotivy. Sloučení však mělo významný vliv
na růst výkonnosti. Hron vzpomíná, jak se tehdy
stal hlavním trenérem ing. Václav Podlaha. „Dříve
jsme dosahovali jen ojedinělých úspěchů, ale
ing. Podlaha se zasloužil o rychlý růst sportovců.
Karlovarští šermíři se stále častěji zúčastňovali
celostátních soutěží a také se sami začali podílet

tělocvična,
musela
být vždy připravena
24 titulů, 17 druhých aVedení
13 třetíchšermířského
míst,“ tolik jen odd
častěji
se objevovalikterá
už i mezi
československou
z hodnotící zprávy z roku
1997. bývalý zkušený
elitou.“
lehké, Hron připomněl, že výna Nebylo
dennítovyučování.“
převzal
Hron dodává, že to byla záležitost všech kategorií
hodou byla možnost v rámci Lokomotivy cestovat
Za nejpodstatnější mezník vývoje karlovarského
beš. činnost klubu je dn
v závodech jak v čechách, tak na Moravě. „Počet
za zvýhodněné jízdné.
šermu lze označit rok 1976, kdy 27. listopadu
byla
mladých
titulů se dál
zvyšoval. na
Bylovýchovu
to krásné období,
byla spo
za
námi
vidět
poctivá
práce,“
vzpomíná
dnes
už seni
z místa
na
místo
na Růžovém vrchu slavnostně otevřena specializomezi členy úspěšní
pětasedmdesátiletá legenda karlovarského šermu.
Také střídání tělocvičen narušovalo činnost
vaná šermírna, jediná v české republice. Úspěchy
ale pryč. Přesto práce, k
oddílu. Materiál, který šermíři nutně potřebovali
čekat, zkarlovarští
šermíři
odvádějí s mladou gener
pro na
své sebe
aktivity,nenechaly
museli stále převážet
místa
zůstává čestným předsedou
na místo
dvoukolovou
károu.
„Na
dlouhých
15
let
Po
čtyřiapadesáti
letech
v pozici předsedy
získávají tituly mistrů československa, prosazují
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vyrovnávat
• NOVÉPowerPoint,
TECHNOLOGIE –Photoshop
iPod, iPad, tablet
Word,
Excel,
s •tím,
že budeme
žít bez
ní. Ve svých
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• Word, Excel,
PowerPoint,
Photoshop
• POMOC •VYSOKOŠKOLÁKŮM
POMOC
–PŘÍPRAVA
PŘÍPRAVA
sedmdesátí
letech VYSOKOŠKOLÁKŮM
mi vychovává –
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dvě děti
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lektorka777
PC kurzů
940 777
555,
PC kurzů
protože pan otec těchto dětí " ráčil odejít" založil
si okamžitě novou rodinu a zplodil další dvě děti
s jinou ženou, aby mohl nás " hodit přes palubu".
Můj tatínek s námi ještě žije necelé dva roky,
ale ztráta maminky je pro něj nepřekonatelná.
Ještě se stará o zahradu, topí na vile, pohlídá
děvčata ve věku devět a jedenáct let. Ale ani on
se nedočkal nějaké léčby, která by mu pomohla
s jeho celoživotním astma, které si přivezl ještě
z první války. Tehdy obvyklé léky byl Synthophylin a Codein, ani maminka nedostává léky na její
vysoký tlak. Někdy mi to připomíná dnešní léčení
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• KARLOVARSKÁ KAVÁRNA
V seriálu Kavárna provází karlovarský novinář a spisovatel Luboš Zahradníček
vyhlášenými podniky ve městě a vzpomíná při tom na slavné hosty lázeňské metropole i její obyvatele. Vyzpovídal víc jak 2500 respondentů, na ty nejzajímavější
vzpomíná na stránkách Karlovarských radničních listů.

Jára Schimmer. Gumový panák
Půl života byl krasobruslařem, půl číšníkem v Elefantu

V

rámci mé aktivní novinářské praxi jsem
absolvoval přes dva a půl tisíce rozhovorů. Od
prezidenta (Václava Havla) po žebrajícího bezdomovce před karlovarskou tržnicí, který po týdnu
umřel – zmrzl! Témat by bylo na knížku, bohužel
jsem situaci podcenil, dnes už je pozdě! A tak
vzpomínám, někdy už bohužel respondenti chybí.
V karlovarské vyhlášené kavárně Elefant jsem
s rozkoší sledoval místního číšníka, který v práci
jednoznačně vynikal. Každý host byl pro něj
´jedničkou´. Byl perfektně oblečen a sekt naléval
pravou rukou, levou skrýval za tělem. Upoutala
mě jeho nápadná paruka. Seznámil jsem se tak
s Járou Schimmerem.
Jak jsem se dozvěděl, vyučil se malířem
porcelánu, přiznal se mi, že ale neměl tak zvaný
´sitzfleisch´. „Otec byl výpravčím, často jsme se
stěhovali a tak jsme se jednou ocitli v Novém

Jára Schimmer Karlovarský revuální krasobruslař po skončení aktivní sportovní činnosti
pracoval v karlovarském Elefantu jako číšník.

Foto: z archivu Luboše Zahradníčka

Sedle. Pracoval jsem v Loučkách, ale táhlo mě to
do Karlových Varů,“ vzpomínal.
To už Jára závodně tancoval a napadlo ho
zkusit to u karlovarských krasobruslařů. Povedlo
se a v roce 1954 ve 20 letech se stal krajským
přeborníkem.
Po vojně se znovu rozhodoval, krasobruslení
chtěl využít. Jára rád vystupoval v pauzách hokejových utkání na zimním stadionu ve Varšavské ulici
a v uších mu stále zní sympatické volání: „Jára
na led!“ Byl oblíbený a plné tribuny ho měly rády.
Cíl byl jasný - dostat se do České krasobruslařské
revue.
„Nebylo to jednoduché, byl jsem malý,“ usmíval
se Jára. „Ale vzali mě a hned jsem odjel na angažmá do Moskvy. Přidali nám ještě další dva měsíce
v Tbilisi. Byla to velká škola. Secvičovali jsme už
další premiéru, když se dostavil soudruh cenzor
a představení zakázal. Důvod? Málo oblečené
tanečnice! Dívky byly propuštěny, ale okamžitě po
nich skočila rakouská revue, kde největší hvězdou
byla Milena Kladrubská. Mimochodem tato parta
se dokonce představila kdysi v Karlových Varech v hale v Jízdárenské ulici.“
O Járu se postaral choreograf z Národního
divadla Boris Milec a doporučil mu francouzskou
lední revue Scala. Vyšlo to a tak pro karlovarského
krasobruslaře se otevřelo nejšťastnější období
sportovního života. „Jezdili jsme po celé Evropě
od Monte Carla po Ostende, společnost měla
k dispozici 150 tanečníků, včetně komparsu. Ve
společnosti byli Poláci, Maďaři, Němci, Australané,
Američané i Angličané. Německý majitel vsadil na
legendární mistrovskou dvojici Marika Kiliusová
a Hans Jurgen Baumler. Angažoval v Anglii sedm
Liliputánů a i pohádka o Sněhurce měla velký
úspěch. Nazkoušeli jsme i pár lehkých operetek
a já se musel naučit i trochu zpívat. Byl jsem pohybově nadaný, střihal jsem roznožky jednu za druhou. Začali mi říkat ´Gumový panák´. Pracoval jsem
i ve dvojici s Američanem Braunem, ale brzy jsme
skončili, byl to nebezpečný partner, zvláště, když
se opil a opilý byl prakticky pořád. Vyhodili ho!
Bydleli jsme v karavanech, někdy jsem vystupovali

i třikrát denně, ani jsme se neodličovali. Výdělky
byly slušné, ale museli jsme si platit stravu, auto
i bydlení… a hlavně každý rok jsme museli přinést
do Pragokoncertu 3500 marek, to abych mohl zase
za rok z republiky vyjet!“
V roce 1971 odjel Jára své poslední turné, a opět
se octl na rozcestí. Vrátil se na karlovarský zimní
stadion, aby pomohl s dětmi. „Ohodnocení 14
korun na hodinu, spojené s ranním vstáváním
ve 4 hodiny mě ubíjelo a tak jsem raději využil
nabídky a stal se ze mě číšník. Nastoupil jsem
v Lubenci, pracoval jsem i v Mariánských Lázních,
ale zalíbilo se mi až v karlovarském Elefantu,
kde jsem pracoval 30 let! Uměl jsem německy,
anglicky, francouzsky a to bylo pro kavárnu terno.
Vzpomínám na ´endéráky´, jak do sebe cpaly dorty,
jeden stál tehdy 9,60. Oni v kavárně obědvali třeba
4 větrníky a 6 kafí.“
Evropští krasobruslaři z různých zemí se každý
rok schází, aby zavzpomínali i prodiskutovali
současnost. Nebývá jich málo, v roce 2008 jich
přijelo do Prahy skoro tři sta. Schimmer vzpomínal, jak přijely ty nejznámější hvězdy, které kdysi
ztvárňovaly princezny, kněžny a další pohádkové
postavy, ale také odvážní artisté a samozřejmě
komparsisté. Šlo o perfektní mejdan. Uskutečnil
se výlet do Českého Krumlova, krasobruslaři absolvovali projížďku parníkem do Modřan a třídenní
akce byla obrovským mejdanem. Mezi hosty byla
stále přitažlivá Ája Vrzáňová, Jindra Kramperová,
Hanka Mašková, Věra Suchánková-Zdeněk Doležal,
mohutná Souke Dajkstrová, která byla při těle
i když ještě když ještě aktivně závodila Zlý jazyky
o ní tvrdily, že kdyby se mistrovství konala někde
na rybníku, tak by při svém unikátním otevřeném
axelu mohla zmizet pod vodou.

Luboš Zahradníček
Bohužel náš dřívější rozhovor musím doplnit
o smutnou zprávu. Jára Schimmer, zcela osamocen, bez příbuzných, po těžké nemoci zemřel ve
svém bytě 13. června 2018. Obřad se nekonal.
Zpopelnění se uskutečnilo na náklady města
Karlovy Vary.
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Na skok do lesa
Poslední stopy

České sedátko po rekonstrukci
Původní lesy v okolí měst byly ve středověku
vykáceny. Dřevo posloužilo jednak jako materiál
na stavby všeho druhu a samozřejmě také na
výrobky, velmi široké škály, zjednodušeně řečeno
v době dřevěné bylo dřevěné všechno. Kolébky,
truhly, lžíce, kola, vozy, šindel, koryta, roury, sudy,
nebo třeba džbery. Vše, co zbylo, pak proletělo
komíny domů panstva, či pivovarů. Nedostatek
dřeva se mnohde silně projevoval již na počátku
17. století.
Romantismus
Příroda jako taková, respektive pobyt v ní,
se začal chápat již před rokem 1800 za zdraví
prospěšný, a dokonce byl doporučován k léčbě.
Hygienické podmínky v některých městech byly
totiž v té době velmi špatné.
Jean-Jacques Rousseau, později často citovaný
švýcarský filozof, se také svého času domníval,
že pravidelné procházky za hranice města mu
pomohou k utužení pevného zdraví.
Lékaři začali svým pacientům předepisovat
pobyty v místech s přímořským, či horským
klimatem a příležitosti se chopila i četná lázeňská
města. Navíc některé lázně měly to štěstí, že se
nacházely na místech s přirozeným, velmi pěkným
přírodním rámcem. To by ale samo o sobě nestačilo. Okolí měst bylo nutné nejdříve dobře zpřístupnit
a pak dále upravit, aby zeleň příznivě působila na
své návštěvníky.
Zjednodušeně řečeno, tehdejší učenci tvrdili,
že přírodní park by měl člověka osvěžit svým
18

krl° ÚNOR

úrodným a příjemným vzhledem a celkově by pak
tento prostor měl vyzařovat klid a uvolnění.
Christian Cay Lorenz Hirschfeld, německý
profesor filozofie a teoretik zahradní architektury
koncem 18. století, ve svém díle ustanovil normy,
které měly napomoci správnému zakládání parků
u lázeňských měst, kromě jiného i v návaznosti na
předepsaný způsob pitné kúry. K tomu mimo jiné
zmínil: „…vedle pohodlných procházkových cest

Altán Rusalka

je ale také třeba vytvořit mnoho míst vhodných
k pobytu společnosti při zábavě, či odpočinku,
nejlépe v příjemném stínu.“ Požadoval též vytváření zátiší pro případ nepříznivého počasí, nejlépe
s přístřešky a zástěnami. Myslel též i na osamělá,
skrytá loubí a takový park otevírající se vhodným
způsobem do volné přírody, kde se střídaly malebné louky a stinné lesy, byl pak učiněný ráj na zemi.
Hirschfeld skutečně pečlivě promýšlel každý detail. Myslel na zdraví a pohodlí návštěvníků lázní,
ale doporučoval i náročnější aktivity, například jízdu na koni. Základem byla výstavba kvalitních cest
a ty měly být udržovány čisté, suché a vhodně
zastíněné. Vybavení dřevěnými lavičkami, nejlépe
bílé barvy se pokládalo za samozřejmost. Pokud
byla možnost vystavět nějaké sedadlo na výšině
s dostatečným výhledem do okolní krajiny, nebylo
nad čím váhat.
Dlužno podotknout, že v období romantismu byly
lázně navštěvovány pouze v sezóně, proto takový
důraz na stín. Také množství lázeňských hostů
nebylo nijak velké, takže společnost se v otevřené
přírodě těšila kromě jiného, i z pocitů povznášející
volnosti.
Karlovy Vary
Do lázní na břehu Teplé se nový módní směr
dostavil jen s malým zpožděním a vše už vlastně
začal hrabě Rudolf Chotek1, který v roce 1756
nechal upravit vycházkovou cestu do lesů za
Českým sálem.
Podivuhodné nápady měl i poštmistr Korb, který
chtěl propojit svůj Poštovní dvůr s lázněmi novou
promenádou a své plány předložil roku 1792
krajskému úřadu v Lokti. Jenže mezitím dal hrabě
Christian Clam Gallas postavit k poctě hraběnky
Doroty Kuronské, na skále nad řekou, gloriet a tím
na dlouhý čas určil vzhled tzv. Dorotiných niv.
Na lepší zpřístupnění karlovarských lesů
věnovali na počátku 19. století nemalé částky
i další významní návštěvníci lázní, a především
pak skotský šlechtic James Ogilvie Findlater,
který zde dal postavit i dva altány2. Během deseti
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né, aleje. Jelikož neměl mužského potomka, jeho dědicem se stal synovec, hrabě
Jan Rudolf Chotek.
Jan Rudolf rovněž působil ve státní službě (vládní rada, ministr financí) a v roce
1802 se stal purkrabím. Zasloužil se o výstavbu nových silnic v Čechách a založil
nové parky v okolí Vltavy.
Na svém zámku Kačina shromáždil velké množství knih. V letech 1804-1824 byl
předsedou Královské české společnosti
nauk a přispěl mimo jiné k lepšímu poznání topografie Čech. Podporoval například
průzkum Krkonoš. V Karlových Varech dal
postavit altán u Parnaské skály. Rovněž je
pokládán za iniciátora postavení vyhlídky
na místě, kde se nachází dnešní chata
Rusalka.

Pole a louky mezi dnešním GH Pupp a Poštovním dvorem, v době, kdy ještě neexistoval
Richmond, natož Toscana
let se blízké okolí města díky přispění donátorů
velmi proměnilo. Změny vzbudily zasloužený ohlas
a významní hosté to dokázali ocenit. Patřil k nim
i J. W. Goethe, který mimo jiné napsal: „… bylo
tu zřízeno také mnoho mimořádně příjemných
procházkových pěšin, a už jsme měli to potěšení
se po nich projít...“
V duchu romantismu byly pak karlovarské parky
a lesy upravovány řadu let, vznikly desítky drobných staveb a těžko říci v kterém období bylo toto
dílo považováno za nejdokonalejší.
Poslední stopy
Romantismus jako učení doporučující návrat
k přírodě, respektive předurčující vztah člověka
ke krajině, která obklopuje jeho sídla, ovlivnil
i umělce. Spisovatele, básníky, malíře a hudební

skladatele. Příroda, jejíž divokost byla mnohde
uměle vytvářena, jeskyně, ruiny vodopády, jezírka,
to byla nejlépe za bouře, zcela příznačná dekorace
pro rozervaného hrdinu.
Tam, kde do obrazu ideální krajiny něco chybělo,
musel zahradník tento dojem dotvářet. Postupně
se našla řada mecenášů, jejichž nadšení umožnilo
vznik parků, zahrad a krajinářských celků, z nichž
některé těší oko návštěvníka dodnes.
Stopy po krajinářských úpravách Findlatera
a jemu podobných zakryly v údolí řeky Teplé
postupně nové stavby. Jiná místa ohlodal zub
času. Dorotiny nivy prakticky zcela zanikly. Prostor
vyplnily nové komunikace a stavby (Galerie umění,
Sluneční lázně, kavárna Sanssouci, letní kino).
Ale i tak, zvláště na stráních v přilehlých lesích,
zůstala řada stinných promenád a omšelé zdi z na
sucho vyskládaných kamenů, dávají vzpomenout
na dobu jejich vzniku.
Posaďte se na lavičku a zaposlouchejte se
do toho zvláštního lesního ticha. Pozor přichází
Goethe. Možná zaslechnete i útržek rozhovoru,
hrabě Findlater cosi vypráví a pak se oba muži tiše
smějí…

Pavel Reiser, Martin Jiřík

2hrabě z Findlateru a Seafieldu navštívil Karlovy Vary mezi lety 1793 až 1810
čtrnáctkrát a město mu velmi vděčí za
svůj rozvoj, a to nejen vzhledem k mnoha
investicím na zkrášlení okolí, ale také díky
darům do sociálních institucí. Potom co
odešel z Británie, byly jeho finanční záležitosti řízeny londýnskými bankéři a peníze
plynuly do Čech přes pobočku v Teplicích. Činy hraběte ocenili karlovarští
měšťané památníkem, který dodnes stojí
nad Myslivnou, Findlaterův obelisk.
V roce 1808 se hrabě v Karlových
Varech setkal s J. W. Goethem. Obědvali
spolu v Poštovním dvoře a pak se prošli
k nedávno postavenému altánu nad údolím Teplé.
Findlater, stejně tak jako Goethe byli
náruživými uživateli lázeňské léčby. Hrabě
byl v péči známého lékaře Jana Theobalda Helda a většinou bydlel v hostinci Ananas.

Memento:
„Nikdy jsem si nemyslel, že by svoboda člověka
záležela v tom, aby dělal to, co chce, nýbrž spíše
v tom, aby nikdo nedělal to, co nechce.“

Jean-Jacques Rousseau
1

Dorothein atán kolem roku 1800

Za vlády Marie Terezie byl nejvyšším
kancléřem Rudolf Chotek. Tento šlechtic
již předtím zastával význačné posty ve
státní správě (ministr, nejvyšší komoří,
prezidentem finanční komory) a v roce
1759 obdržel řád zlatého rouna.
V Karlových Varech dal v roce 1756
postavit první klasickou lesní promenádní
cestu. Nechal také upravit nábřeží řeky
Teplé a založil zde, později velmi oblíbe-

Jan Rudolf Chotek (1748-1824)
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Cyklus Poezie & Jazz uvede
básně Bohuslava Reynka
Pořady Poezie & Jazz, které se s podporou Města Karlovy Vary odehrávají
v Galerii Drahomíra šestým rokem, představují známé i méně známé básnířky
a básníky především české, nechybí ale výjimky v podobě cizích autorů. Básně
čte Poetická skupina Drahomíra, čtení prostřídává hudební skupina Jazz
Apetit.
V únorovém pokračování cyklu, 14. února, zazní básně českého básníka,
malíře, grafika a překladatele Bohuslava Reynka (1892 – 1971). První sbírky,
které napsal ve dvacátých letech minulého století, jsou ovlivněny expresionismem. Expresionistické tóny však postupně ztrácely na významu, přestože
měly i nadále v autorově poezii své místo. Poté, co básník na deset let odmlčel, se jeho básnický projev proměnil.
Významnější jsou motivy přírody a z Reynkových básní je stále patrnější
křesťanská spiritualita a láska k Bohu a ke všemu božímu stvoření po vzoru
sv. Františka z Assisi. Zvláštní místo v jeho básních zaujímají obrazy z lidského
hlediska zcela nepatrných tvorů, které přispívají k vylíčení básníkovy pokorné
lásky k Bohu, životu a ke všemu, co žije a trpí.
Po komunistickém puči v roce 1948 vycházela Reynkova poezie pouze v bibliofilských vydáních nebo časopisecky, prvního souborného vydání se dočkala
až roku 1969. Vrcholem jeho tvorby je poslední sbírka Odlet vlaštovek, kterou
napsal v letech 1969 – 1971 a která vyšla v roce 1978 v exilu.
Stejně jako básnická tvorba, i jeho tvorba grafická došla plného oficiálního
uznání až po pádu komunistického režimu v 90. letech. Řadu jeho básní
zhudebnili autoři především z okruhu tzv. alternativní hudby.

100 let – 100 děl
100 umělců – 100 osudů

Novou stálou expozici a několik osudů umělců přiblíží ve druhé části
komentované prohlídky kurátorka galerie Božena Vachudová.
Nově otevřená stálá expozice Galerie umění Karlovy Vary je výstavním
holdem ke 100. výročí založení Československé republiky. Z rozsáhlých
sbírek českého a slovenského umění byla vybrána stovka děl, která se
vztahují k jednotlivých letům 1918 – 2017 buď vročením díla nebo datem
narození či úmrtí jejich autora. Zvolený princip nabízí zajímavé kombinace
děl, která se obvykle do své blízkosti nedostávají. Touto metodou občas
vznikla nečekaná setkání, jindy se vedle sebe naopak ocitla díla, která spolu
souzní a poskytují představu o charakteru umění své doby. Expozice nabízí
prolínání uměleckých stylů a mezigeneračních výpovědí a skýtá prostor pro
interpretaci jednotlivých obrazových příběhů i nečekaně vzniklých paralel.
A právě ty budou námětem 2. části komentované prohlídky kurátorky Boženy Vachudové, která návštěvníky provede od r. 1945 do začátku 80. let.

GaLEriE UMĚní
KarLOVy Vary

Počernická 120
360 05 Karlovy Vary
ACTAPOL, spol. s r.o.
353 56 12 40
777 82 27 25

100

LET
DĚL
UMĚLCŮ
OSUDŮ

prodejna.karlovyvary@biomac.cz

Galerie umění Karlovy Vary,
příspěvková organizace Karlovarského kraje
Otevřeno od 28. 10. 2018, denně kromě pondělí 10 –17 hodin
Goethova stezka 6, Karlovy Vary, www.galeriekvary.cz
Výstavu finančně podpořili Karlovarský kraj
a Statutární město Karlovy Vary.
Živý kraj

kultura a sport
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V únoru nabídne KSO symfonické
harašení i cimbál jako sólový nástroj
Nejkratší měsíc v roce znamená pro Karlovarský symfonický orchestr pomyslné vykročení do
druhé poloviny koncertní sezony. V únoru nabídne
KSO posluchačům tři koncerty, z nichž mimořádnou pozornost upoutá jistě koncert 14. února
v Karlovarském městském divadle s názvem
„3Free Men Show aneb Symfonické harašení“. Už
sám název dává tušit, že půjde o ne zcela typický
koncert klasické hudby. Oněmi třemi muži v názvu
jsou klavíristé Ondřej Gregor Brzobohatý a Ondřej
Brousek a šéfdirigent KSO Jan Kučera. Trio
připravilo nezapomenutelný večer plný hudebních
vtipů s dvěma klavíry a symfonickým orchestrem.
Kdo si myslí, že se u klasické hudby nedá pořádně
zasmát, nebo neví, proč pláčeme při banálním
filmovém dialogu, či dokonce, jak by zněla známá
„Osudová“, kdyby byl Beethoven optimista, neměl
by si rozhodně nechat tento koncert ujít. A dojde
i na „Souboj klavírů“.
O týden dříve, 7. února, se uskuteční v Lázních III
další z mistrovských dirigentských kurzů, v jejichž
rámci spolupracuje KSO s prestižními evropskými
hudebními univerzitami. Tentokráte s Vysokou
školou hudební Hannse Eislera v Berlíně, která
patří mezi evropskými školami k nejslovutnějším.
Na posledním koncertě se 28. února rovněž
v Lázních III představí Komorní orchestr Karlovar-

V únoru nabídne KSO symfonické harašení - 3Free Man Show
ských symfoniků, sestavený z nejlepších hráčů
orchestru. Obsazení komorního orchestru je
proměnné v závislosti na programu. V programu
tohoto koncertu vedle skladeb Respighiho, Bartóka, Šostakoviče a Barbera zazní i skladba pro
nástroj, který se v klasické hudbě objevuje velmi
zřídka. Komorní orchestr uvede koncertní fantazii

foto Khalil Baalbaki

Malovené na cimbál Dalibora Štrunce. Štrunc je
nejen špičkovým cimbalistou, který hraje v několika různých formacích, ale věnuje se též skládání
a pedagogické činnosti. Jako sólistka se představí
mladá cimbalistka Johana Klára Kratochvílová.
Uměleckým vedoucím koncertu je koncertní mistr
KSO, houslista Jakub Sedláček

NOVOSTAVBA
PRODEJ MODERNÍHO BYTU 4+KK 140 M2 S TERASOU
V CHODOVĚ U KARLOVÝCH VARŮ
STÁNÍ PŘED DOMEM | KLIDNÁ LOKALITA | GARÁŽ

cena od 26 000 Kč/m2
tel.: +420 739 544 403
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Do divadla přijede i Malý princ
a celá řada hereckých osobností
S programem první poloviny sezony 2019 Karlovarského městského divadla seznamuje jeho
ředitelka Dana Neumannová.
Karlovarské městské divadlo připravilo také na
letošní sezónu velmi atraktivní program, v němž
nechybí velmi oblíbená představení. Už v lednu
například potěšilo stále příznivce KMD další Besídkou kultovního pražského divadla Sklep. V únoru
se mohou diváci těšit na několik atraktivních titulů.
Divadlo J. K. Tyla z Plzně uvede úspěšné baletní
nastudování nejslavnějšího milostného příběhu
světové literatury Romeo a Julie se strhující hudbou
Sergeje Prokofjeva. A neméně slavný je Malý princ.
Pražské Studio Dva jej zpracovalo do originálního
hudebního projektu v režii respektovaného Šimona
Cabana. V hlavní roli se představí zpěvák a herec
Jan Cina. Studio Dva se koncem února ještě představí s komedií hitmakera Patrika Hartla 4 sestry
v hvězdném obsazení s Ivanou Chýlkovou, Annou
Šiškovou, Janou Strykovou a Berenikou Kohoutovou. Výborné herecké obsazení má i inscenace
Divadla Ungelt Skleněný strop s Jiřím Langmajerem
a Tatianou Vilhelmovou.
Činohra KMD chystá společně se Západočes-

kým divadlem v Chebu 9. března další společnou
premiéru, tentokrát půjde o komedii Škola základ
života. Karlovarskou premiéru bude mít i nové
představení orchestru Melody Makers, nazvané Rapsodie v modrém pokoji s geniální hudbou George
Gershwina a Jaroslava Ježka. Na své si v březnu
přijdou i fanoušci Jaroslava Duška a jeho one man
show Čtyři dohody a Pátá dohoda. Vyslyšeli jsme
i přání diváků, kteří si stále píší o Líbánky na Jadranu, další hit Patrika Hartla, který budeme reprízovat
v dubnu. V tomto měsíci se dočkají i koncertu
Janka Ledeckého a velmi úspěšného představení
Divadla Bez zábradlí Garderobiér v hlavních rolích
s Karlem Heřmánkem a Josefem Cardou.

Na začátek května chystáme hudební komedii Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst
v mapách, která je v pražském Divadle ABC stále
vyprodaná. A publikum se tradičně dočká
i Divadla Járy Cimrmana (tentokrát přiveze
Lijavec) nebo vynikajícího muzikálu Edith, vrabčák
z předměstí Divadla J. K. Tyla v Plzni.
Z květnových titulů ještě připomenu alespoň
vynikající inscenaci Divadla na Jezerce Už je tady
zas, která je kritiky považována za nejaktuálnější
dramaturgický počin na české divadelní scéně.
O dalších představeních budeme čtenáře KRL
průběžně informovat.
Veškeré podrobnosti a termíny se zájemci o některá z představení či předplatné mohou dozvědět
na našem novém webu www.karlovarskedivadlo.
cz. Zároveň si dovoluji upozornit na změny v on-line
rezervacích na internetu. Jednotlivci si mohou
on-line rezervovat maximálně čtyři vstupenky
a platnost rezervace byla snížena na délku 7 dnů.
Vycházíme vstříc pracujícím a posunuli jsme čas
zahájení předprodeje na 18:00. Změny se vztahují
k předprodeji na internetu.
Dana Neumannová,
ředitelka Karlovarského městského divadla

Velká cena cestovního ruchu: bodovala karlovarská karta
Infocentrum města Karlovy Vary bylo oceněno za
svůj projekt turistické karty Karlovy VARY REGION
CARD. Projekt se umístil na 3. místě celorepublikové
soutěže Velká cena cestovního ruchu 2018 / 2019
v kategorii Nejlepší turistický produkt. Cenu převzal
v rámci veletrhu GO – REGIONTOUR 2019 Martin
Janouš.
Turistická karta Karlovy VARY REGION CARD má pro
návštěvníky Karlovarského kraje připraveno více než
70 atraktivních návštěvních míst v celém regionu,
které je po zakoupení karty možno navštívit z velké

Festival muzejních
nocí začne letos
v Karlových Varech
Festival muzejních nocí zahájí v květnu ve
svých nově zrekonstruovaných prostorách
Muzeum Karlovy Vary. Zároveň se stane hlavním
partnerem národní putovní výstavy. Celorepubliková akce se koná už po patnácté. Pokaždé
je zahajován v jiném městě a pro jubilejní
ročník si vybrala Asociace muzeí a galerií ČR
právě Karlovy Vary. Místní muzeum obdrželo za
rekonstrukci budovy a vybudování interaktivní
expozice nejvyšší ocenění v národní soutěži
Gloria musaealis.
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části zdarma. Patří mezi ně historické památky,
muzea, galerie, montánní památky, lázně a bazény,
tradiční regionální výroba a další turistické zajímavosti. Karta nabízí i řadu slev – divadelní představení
Karlovarského městského divadla, koncerty Karlovarského symfonického orchestr, sport, restaurace,
půjčovny a další služby.
Držitelé karty mohou také bezplatně využívat linek
městské hromadné dopravy i populárních vyhlídkových autovláčků v Karlových Varech a Mariánských
Lázních, vyjet zdarma lanovkou na karlovarskou

Dianu nebo se projet vyhlídkovou linkou Karlovy Vary
– Loket – Bečov – Karlovy Vary.
Zakoupit ji samozřejmě mohou též obyvatelé města
Karlovy Vary i celého karlovarského regionu pro své
přátele, příbuzné či návštěvy, které za nimi v průběhu
celého roku přijíždějí, a to ve variantě 2, 4 nebo 7 dní.
Karlovy VARY REGION CARD zakoupíte v Infocentrech v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Lokti,
dopravním terminálu Cheb a v některých karlovarských hotelech.
Více informací na www.karlovyvarycard.cz.

• INZERCE

23

• KULTURNÍ SERVIS
KMD karlovarské městské divadlo
Divadelní nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621, www.karlovarskedivadlo.cz
Objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
2. 2.
20.00 DIVADELNÍ PLES
Lidový dům Stará Role
Činohra Karlovarského městského divadla
Maškarní ples na téma Hrdinové z filmu, knih a divadelních her.
Divadelním plesem vás budou provázet Eliška Huberová Malíková
a Viktor Braunreiter.
Účinkují: Big Band Karlovy Vary a diskotéka Musicspectrum Ing.
Jiřího Neumanna
4. 2.
10.00 Ivana Dukić, Zdeněk Bartoš: Boryš umí
po skalinách
Představení pro školy
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu.
4. 2.
19.30 Ivana Dukić, Zdeněk Bartoš: Boryš umí
po skalinách
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Tanečně-pohybově-činoherní kaleidoskop, reflektující malé i velké
dějiny uprostřed Evropy za posledních sto let. Dokument o životě
nejslavnějšího českého horolezce Vlastimila Boryše, jehož jméno
se dostalo až do textu české hymny. Vlastimil Boryš se narodil 28.
října 1918 v česko-německém manželství a v průběhu dvacátého
století byl hrdinou nebo alespoň očitým svědkem většiny událostí,
které formovaly historii a tím i současnost České republiky.
Diváci se například dozvědí, jaký byl vztah Boryšovy matky ke
Karlu Čapkovi, jak určil Boryšův osud jeden loketský jednooký
knihkupec, proč nebyly natočeny Lásky jedné tmavovlásky,
jaký byl vztah Boryše a profesora Wichterleho a mnoho dalších
zajímavostí. Projekt vznikl ke stému výročí samostatného státu.
Hrají: Magdaléna Hniličková, Jiří Švec, Viktor Braunreiter, Eliška
Malíková Huberová, Miroslav Sabadin, Karolína Jägerová, Pavel
Richta, Vladimíra Vítová, Pavla Janiššová, Radmila Urbanová,
Barbora Mošnová, Petr Németh, Jan Hanny Firla, Ondřej Král,
Robert Mára Režie: Zdeněk Bartoš, Ivana Dukić
5. 2.
19.30 Edward Taylor: Vztahy na úrovni
Představení pro uzavřenou společnost.
6. 2.
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/ Petr Horák/ Milan Vlček – tenor, Petr
Matuszek/ Jakub Tolaš/ Petr Poldauf – bas
7. 2. 19.30
Sébastien Thiéry: Dva nahatý chlapi
JT PROMOTION s.r.o.
Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora, která
v současné době slaví v Paříži velké úspěchy. Seriózní advokát,
věrný manžel a otec dvou dětí, se jednoho dne probudí nahý v
posteli se svým kolegou z práce. Ani jeden netuší, jak se do této
situace dostali, manželka jednoho z nich však vymyslí způsob, jak
zjistit pravdu. Ale ta je, jak se nakonec ukáže, skutečné pravdě
hodně vzdálená.
Hrají: Martin Zounar, Martina Randová, Martin Kraus, Daniela
Šinkorová
Režie: Antonín Procházka
10. 2.
19.30 Sergej Prokofjev: Romeo a Julie
Divadlo Josefa Kajetána Tyla Plzeň Nejslavnější milostný příběh
v choreografickém pojetí Libora Vaculíka. Strhující Prokofjevova
hudba je pro tanečníky plochou, na níž prožívají bolestný příběh
sotva vzešlé lásky. Síla původně Shakespearovy tragédie však tkví
i v zobrazení zhoubné lidské nenávisti – a teprve zmar života dětí
přinese usmíření mezi dvěma znepřátelenými italskými rody.
Účinkují: Michal Kováč/ Petr Strnad, Kristýna Potužníková/ Anna
Srncová, Michal Kováč/ Richard Ševčík/ Martin Šinták/ Kryštof
Šimek, Miroslav Hradil/ Grzegorz Moloniewicz, Petr Brettschneider/ Petr Čejka, Lýdie Švojgerová, Jarmila Hruškociová/ Zuzana
Hradilová/ Kristýna Miškolciová, Jiří Žalud, Marek Lhotský/
Vojtěch Jansa, Pavel Mach, Karolína Hejnová/ Kristýna Venená a
další, balet a sbor Divadla J. K. Tyla Plzeň
Režie: Libor Vaculík
12. 2.
10.00 Alois Jirásek, Jana Galinová: Lucerna
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Představení pro školy. Docela velké divadlo
Příběh malého panství, kam přijíždí nová paní kněžna a místní
úředníci na ni chtějí udělat dojem. Témata lásky, manželských
šarvátek, mládí, stáří a hlavně touhy po právu a svobodě a
nutnosti za ně bojovat jsou v dnešní době aktuálnější více, než
bychom si přáli. Možná si diváci díky nejhranější české divadelní
hřepřipomenou, že „ten, kdo zapomene na svá práva, zůstane
vždycky jenom sluhou nebo otrokem“.
Hrají: Dušan Matouš, Petr Erlitz, Lenka Lavičková, Markéta
Velánová, Andrea Traganová, Jana Galinová, Pavlína Lišková,
Dušan Matouš, Robert Stodůlka, Petr Kozák, Antonín Klepáč,
Lukáš Masár a Michal Žižka.
Režie: Jurij Galin
14. 2.
19.30 3 Freeman Show aneb Symfonické
harašení - pronájem
Karlovarský symfonický orchestr
Účinkují: Ondřej Gregor Brzobohatý, Ondřej Brousek, Jan Kučera
Cena vstupenky: předprodej Karlovarského symfonického orchestru (Abonentní cyklus A)
16. 2.
19.30 Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
Studio Dva
Hudební projekt na motivy jednoho z nejznámějších příběhů
moderní světové literatury. V titulní a jediné roli originálního
zpracování se představí Jan Cina.
Hraje: Jan Cina
Režie: Šimon Caban
17. 2.
15.00 Peter Ďurica, Ernest Val'ko: Na kouzelném paloučku
Divadlo Loudadlo
Sluníčko slíbí měsíčku, že když už půjde spinkat, bude mu pak
vyprávět, co se zatím odehrálo na kouzelném paloučku. Co tropí
tančící slunečnice, kamarádi žabáci Kvik a Kvak, neodolatelný
„šoumen“ myšák Kiko, rybičky pod hladinou, papíroví draci i
kamarádi Jů a Hele.
Scénografie a loutky: Dana Malá
20. 2.
19.30 The Backwards – Beatles revival
Kapela The Backwards je jedním z nejlepších Beatles revivalů
na světě, o čemž svědčí i dvojnásobné vítězství na prestižním
Beatlefestu v New Yorku v letech 1998 a 2003. Nový program
pod názvem „Beatles – Solo Years“ nabídne kromě největších
hitů nejznámější songy jednotlivých členů kapely, které vznikly po
rozpadu legendárního bandu.
Účinkují: Dalibor Štroncer, Miroslav Džunko, František Suchanský,
Daniel Škorvaga
24. 2.
15.00 Václav Čtvrtek, Jana Galinová: Loupežník Rumcajs
Docela velké divadlo
Slavné pohádkové příběhy jičínského ševce s písničkami a
kostýmy inspirovanými Pilařovými ilustracemi.
Hrají: Petr Erlitz, Markéta Velánová, Lenka Lavičková, Lucie
Randáková/Jana Galinová, Lukáš Masár, Petr Kozák, Michal
Žižka/ Robert Stodůlka
Režie: Jurij Galin
25. 2.
19.30 Patrik Hartl: 4 sestry
Studio Dva
Komedie o módě, dietě, touze po lásce, milostných dobrodružstvích, chlípném včelaři a překvapení v kompostu. Táta měl hodně
rád ženy, takže má každá z jeho dcer jinou mámu. Ale i povahu,
rozmary, potíže a touhy. 4 sestry jsou punkovou crazy komedií
o tom, že i když si pořádně lezete na nervy, je zábavnější prožít
život s rodinou než bez ní.
Hrají: Ivana Chýlková, Anna Šišková, Jana Stryková, Berenika
Kohoutová, Roman Štabrňák
Režie: Patrik Hartl

silných osobností, které se nedokážou přestat milovat, ačkoli je
všechno proti.
Hrají: Jiří Langmajer, Vincent Navrátil, Vladimír Pokorný, Tatiana
Vilhelmová
Režie: Vít Vencl
JIŽ V PŘEDPRODEJI
17. 4.
19.30 Janek Ledecký – Akustické turné 2019
Janek Ledecký na jaře 2019 absolvuje turné, kde přehraje své
písně v akustických aranžích. Stane se tak poprvé od roku 1994,
kdy vyšel záznam z jeho unplugged koncertu v podobě úspěšného živého alba Jenom tak, jež dostalo zlatou desku a zlatou
videokazetu od Warner Home video za nejprodávanější hudební
video roku. „Eric Clapton založil svým geniálním MTV Unplugged
novou disciplínu. Uvědomil jsem si, že na Spotify si nejčastěji
vyhledávám akustické koncerty. Sítem akustického hraní projdou
totiž vždycky jenom ty nejsilnější písničky. A těm se dostanete až
na dřeň. Keith Richards tvrdí, že rozdíl mezi hraním na akustickou
a elektrickou kytaru je jako mezi jízdou na kole a na motorce.
Dodávám – je potřeba to střídat. A já už to nevystřídal zatraceně
dlouho,” vysvětluje Janek. Přijďte se podívat, které z jeho největších hitů oním sítem prošly. Dojde samozřejmě i na Žentour a
pár coververzí hudebníkových největších vzorů, jako jsou Rolling
Stones, Beatles a Bob Dylan.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, tel.: 353 228 707-8, www.kso.cz
7. 2.
19.30 Dirigentský masterclass ve spolupráci s
Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin
Lázně III
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Hebridy, předehra op. 26
Antonín Dvořák: Koncert pro housle a moll, op. 53
Johannes Brahms: Symfonie č. 1
Umělecký garant a vedoucí projektu dirigent prof. Christian
Ehwald
14. 2.
19.30 3Free Men Show aneb Symfonické
harašení
Karlovarské městské divadlo
Jak by zněla „Osudová“, kdyby byl Beethoven optimista? Proč
pláčeme při banálním filmovém dialogu? Co je to „nevhodná“
hudba? Že se u klasické hudby nedá pořádně zasmát? Může mít
„Souboj klavírů“ vítěze? Na tyto otázky vám odpoví trio Brousek
– Gregor Brzobohatý – Kučera, které si pro vás připravilo
nezapomenutelný večer plný hudebních vtipů s dvěma klavíry a
symfonickým orchestrem na pódiu.
Ondřej Gregor Brzobohatý – klavír
Ondřej Brousek – klavír
Jan Kučera – dirigent
28. 2.
19.30 Respighi/ Štrunc/ Bartók/ Šostakovič/
Barber
Lázně III
Ottorino Respighi: Staré tance a árie
Dalibor Štrunc: Malované na cimbál, koncertní fantazie
Béla Bartók: Rumunské tance
Dmitrij Šostakovič: Komorní symfonie
Samuel Barber: Adagio
Johana Klára Kratochvílová – cimbál
Komorní orchestr Karlovarských symfoniků
Jakub Sedláček – umělecký vedoucí

DIVADLO HUSOVKA
Klub Paderewski, p. Tůmová tel.776098404
Půjčovna kostýmů, p. Selecká tel. 777866019
URL: www.husovka.info

26. 2.
19.30 Marc Camoletti: Stará láska nerezaví
Divadélko Radka Brzobohatého
Francouzská situační komedie. Manželé netrpělivě čekají na
ukončení rozvodového řízení, aby mohli začít každý svůj život bez
toho druhého a s novými mladšími partnery. Pořád však obývají
společný byt, protože ONA v něm má ordinaci, ON kancelář. A
tak se nechtěně stávají svědky nových vášni svých protějšků – a
začíná pracovat nečekaná žárlivost…
Hrají: Irena Máchová/ Bára Mottlová, Patricie Solaříková/ Eliška
Dohnalová, David Gránský, Felix Slováček jr./ Vojta Efler, Martin
Sochor
Režie: Hana Gregorová

2. 2.
19.30 Samý kecy ňákejch básníků
Básníci, co je tak úplně neznáte. Patrik Linhart, J. H. Kalif a
Robert Wudy – uvádí Teodor Kravál – čte se poezie i „poezie“ –
chceš se bavit? Husovka rulééééz!

27. 2.
19.30 David Hare: Skleněný strop
Divadlo Ungelt
Dva rozdílné světy, dva nesmiřitelné přístupy k životu a jeden
společný pocit viny, jehož se nejde zbavit. Fascinující střet dvou

10. 2.
15.00 Vlastimil Peška: Čučudejské pohádky
Hejá, hejá, hejá, hejá! Indiánské verze nejdobrodružnějších
příběhů pro děti od 4 do 104 let, tedy Perníkové chaloupky,

7. 2.
19.30 Majerovy brzdové tabulky
Nezaměnitelný zvuk a pocit, hudba v krajině a krajina v hudbě,
půlnoční úplněk a skály vyprahlé poledním sluncem, ranní mlha
a první večerní hvězda, lidé na cestě a neviditelné bytosti lesa,
písně zdánlivě zaniklého starého světa. Vystoupení „Majerovek“ v
původní sestavě s výběrem písní ze všech pěti alb, které kapela
vydala.

• KULTURNÍ SERVIS
Smolíčka pacholíčka a Šípkové Růženky, také roztodivná zvířena,
nadpřirozené bytosti, humor, podmanivé písně a divoké tance.
Účinkují karlovarští Indiáni z Déčka. Režie: Petr Richter.
12. 2.
19.30 Antonín Přidal: Sáňky se zvonci
Obnovená premiéra
Scénické čtení malé noční hry. Dopisy českých šlechtičen, které
poletují šestnáctým stoletím a mezi hrady. O věčném ženském
údělu, naplněném čekáním, nadějí a zklamáním, touhou po
blízkosti drahého člověka, vůlí přežít, vydržet všechny rány osudu.
V režii Anny Ratajské účinkují Tereza Cirklová, Diana Derahová,
Jana Harantová, Magdaléna Hniličková, Eliška Malíková, Petra
Richter Kohutová, Kristýna Šollová a Jana Trsová.
13. 2.
19.30 Tomáš Svoboda: Srnky
Hořká komedie o outsiderech a jejich ženách… ženách???
Dirigent, jemuž po autonehodě transplantují oční víčka…
mykolog trpící gigantismem… vynálezce čili autor penalty v
boxu… úředník finančního úřadu, jenž touží po vztahu se ženou.
Jedna noc, která je svede dohromady, a srnky, které se objeví
bůhvíodkud a bůhvíjak – a chtějí bůhvíco… V režii Petra Richtera
účinkují Marek Himl, Tomáš Mutinský, Petr Johanovský, Adam
Fedorek, Diana Derahová, Andrea Kiralyi, Jana Harantová, Eva
Šollová a Jiří Hnilička.
14. 2.
19.30 Tellemarkk
Zvuky pralesa, dálky pouští, neobvyklé barvy – to všechno je
Tellemarkk. Tento ojedinělý improvizační ensemble tvoří zpěvačka
a violoncellistka Dorota Barová, saxofonista Pavel Hrubý a
perkusista Tomáš Reindl. Jejich první CD vzniklo roku 2010 jako
nahrávka koncertu v plzeňské staré synagoze. Překrásný hlas
Dorky, při kterém běhá mráz po zádech a občas se i slzy tlačí
do očí, Tomášem Reindlem nádherně rozeznělé perkuse, které
vás zavedou až do daleké Indie a úžasný zvuk basklarinetu Pavla
Hrubého zaručí, že z koncertu budete odcházet o zážitek bohatší,
s maximálním klidem v duši a s úsměvem na tváři.
26. 2.
19.30 Jamie Marshall & Amplified Acoustic
Band
Jamie Marshall zazářil v Husovce před rokem sólově jako předskokan Vladimíra Mišíka. Tentokrát přiveze Amplified Acoustic
Band. Pražská multižánrová hudební skupina s bluesovými kořeny kolem anglického písničkáře disponuje bohatým autorským
i převzatým repertoárem a výrazným aranžérským potenciálem.
Jamieho doprovázejí zkušení hudebníci, kteří jsou výraznými
personami na české hudební scéně.
27. 2.
19.30 Teodor Kravál: V Kadani je krásně
Minikomedie punkového karlovarsko-ostrovsko-ústecko-loketského autora, jehož jméno řve, řičí a řádí. No Satisfaction,
Endless River a E-G-A. A rockeři, co jsou v… garáži. V režii Petry
Richter Kohutové účinkují Petr Johanovský, Teodor Kravál, Marek
Himl, Vladimír Kalný a Bára Šmudlová.

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

17.00 Bohemian Rhapsody
19.45 Ženy v běhu
14.30 Spider-Man: Paralelní světy
17.00 Ženy v běhu
19.30 Bohemian Rhapsody
14.30 Spider-Man: Paralelní světy
17.00 Bohemian Rhapsody
19.45 Ženy v běhu
17.00 Bohemian Rhapsody
19.45 Bohemian Rhapsody
17.00 Zrodila se hvězda
19.45 Ženy v běhu
17.00 Ženy v běhu
19.30 Bohemian Rhapsody
17.00 Ženy v běhu
19.30 Projekce filmového klubu: King Skate
17.00 Ženy v běhu
19.30 Metallica – koncert v Nimes
14.30 Lego příběh 2
17.00 Na střeše
19.30 Ženy v běhu
14.30 Lego příběh 2
17.00 Ženy v běhu
19.30 Bohemian Rhapsody
17.00 Bohemian Rhapsody
19.45 Na střeše
Projekce pro seniory: Já, Maria Callas

12. 2.
19.30 Potomek
13. 2.
Kino nehraje
15. 2.
17.00 Léto s gentlemanem
15. 2.
19.30 Alita: Bojový anděl
16. 2.
14.30 Lego příběh 2
16. 2.
17.00 Alita: Bojový anděl
16. 2.
19.30 Ženy v běhu
17. 2.
14.30 Lego příběh 2
17. 2.
17.00 Bohemian Rhapsody
17. 2.
19.45 Léto s gentlemanem
18. 2.
17.00 Léto s gentlemanem
18. 2.
19.30 Alita: Bojový anděl
19. 2.
14.30 Spider Man: Paralelní světy
19. 2.
17.00 Beautiful Boy
19. 2.
19.30 Zrodila se hvězda
20. 2.
14.30 Lego příběh 2
20. 2.
17.00 Ženy v běhu
20. 2.
19.30 Léto s gentlemanem
21. 2.
14.30 Jak vycvičit draka 3
21. 2.
18.00 Galerie Drahomíra: Sáňky na zvonci
21. 2.
19.30 Filmový klub: A dýchejte klidně
22. 2.		
Jak vycvičit draka 3
22. 2.
17.00 Bohemian Rhapsody
22. 2.
19.45 Ženy v běhu
23. 2.
14.30 Jak vycvičit draka 3
23. 2.
17.00 Úhoři mají nabito
23. 2.
19.30 Bohemian Rhapsody
24. 2.
14.30 Jak vycvičit draka 3
24. 2.
17.00 Metallica – koncert v Nimes
24. 2.
19.45 Ženy v běhu
25. 2.
17.00 Na střeše
25. 2.
19.30 Úhoři mají nabito
26. 2.
17.00 Projekce pro seniory: Hovory s TGM
26. 2.
19.30 Léto s gentlemanem
27. 2.
17.00 Ženy v běhu
27. 2.
19.30 Bohemian Rhapsody
28. 2.
17.00 Co jsme komu udělali 2
28. 2.
19.30 Projekce filmového klubu: Bistro Ramen

GALERIE UMĚNÍ Karlovy Vary
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
tel: 353 224 387, 731 439 450, e-mail: info@galeriekvary.cz;
www.galeriekvary.cz
Otevírací doba:
ÚT až NE 10.00 - 17.00 (pro školy dle tel. dohody).
Vždy první středu v měsíci vstup zdarma do všech poboček
galerie umění.
Stálá expozice z provozních důvodů uzavřena do 4. 2. 2019.
Přízemí z provozních důvodů zavřeno do 13. 3. 2019.
STÁLÁ EXPOZICE
100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů
Výstavní projekt k 100. výročí založení Československa zahrne
100 děl českých a slovenských umělců ze sbírkových fondů
galerie. Každý rok z období 1918 – 2017 prezentuje příznačné
dílo vztahující se k danému roku (narozením, úmrtím autora,
vročením, ap.). Nová stálá expozice nabízí nečekané umělecké
konfrontace autorů i děl generačně i morfologicky vzdálených.
Výstavu podpořili Karlovarský kraj a Statutární město Karlovy
Vary.
DALŠÍ AKCE
13. 2.
19.30 Oldřich Janota
Alternativní písničkář Oldřich Janota, kultovní osobnost české
folkové scény, letos slavící 70. narozeniny, okouzlí publikum
kytarou a magickými texty i hudbou.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel: 354 224 111, 606
928 844; www.becherovavila.cz
Otevírací doba: ÚT až NE 10.00 - 17.00
dílny je nutno rezervovat na tel. 354 224 111, 606 928 844
nebo na vargova@galeriekvary.cz
Z provozních důvodů zavřeno do 27. 2. 2019
VERNISÁŽ
28. 2.
17.00 Uloženo v paměti – Porcelán Ladislava
Švarce
Průřez celoživotní tvorbou významného karlovarského výtvarníka
Ladislava Švarce (1933–2018), který si svým dlouholetým
působením v oblasti výtvarného zpracování porcelánu, dokonalým
zvládnutím malířského řemesla, porozuměním specifickým
vlastnostem porcelánové hmoty i touhou experimentovat, získal

uznání v karlovarském regionu i mimo něj.
Výstava potrvá do 31. 3. 2019.
HISTORIE OBJEKTU
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezentována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové
čtvrti Westend.
DALŠÍ AKCE
12. 2.
16.00 Keramická dílna – Závěsný svícen
Při dílně Pavly Vargové vzniknou z keramické hlíny závěsné svícny
na hromnicové svíčky či výrobky dle vlastní fantazie.
14. 2.
10.30 Výtvarná dílna pro nejmenší – Barvy a
malba
Program pro nejmenší děti, při němž se seznámí s barvami nejen
pozorováním. (Návaznost na MHD č. 4)
18. – 22. 2.
9.00 Celodenní výtvarné dílny pro děti o
jarních prázdninách
Týdenní výtvarná tvorba zaměřená na rozličné techniky a témata.
Na každý den je možno hlásit se zvlášť. Oběd formou svačiny je
nutné mít s sebou, pitný režim je zajištěn. Přihlášky a další informace na e-mailu vargova@galeriekvary.cz, tel. 734 788 029.
26. 2.
16.00 Zimní ikebana v šálku
Během výtvarné dílny účastníci vytvoří květinové vazby do porcelánového šálku. Konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224
111 nebo 734 788 029.
Točení na hrnčířském kruhu: Dvouhodinový minikurz točení pro
začátečníky určený pouze pro 2 osoby.

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

GALERIE DRAHOMÍRA
Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – ne 14 – 20 hodin
do 31. 3. Radomír Kletečka – Moje Vary
Radomír Kletečka vystavuje své obrazy s motivy Karlových Varů,
jejich nejbližšího okolí a lázeňských lesů. Používá olejové barvy,
akvarelové barvy a kvaš. Absolvent Fakulty architektury a pozemního stavitelství Praha se věnoval řadu let fotografii, vystavoval v
Praze i dalších městech. Velmi dlouhá léta také kreslí a maluje.
Mimo vystavených žánrových obrazů maluje pro své blízké známé
i portréty. Tvoří pro radost.
14. 2.
18.00 Poezie & Jazz: Bohuslav Reynek - Básně
V pokračování cyklu uvede Poetická skupina Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit výběr z básní českého básníka, malíře,
grafika a překladatele Bohuslava Reynka (1892 – 1971). První
sbírky byly ovlivněné expresionismem, v pozdější tvorbě byly
výraznými motivy příroda, křesťanská spiritualita a láska k Bohu a
ke všemu božímu stvoření. Zvláštní místo v jeho básních zaujímají
obrazy z lidského hlediska zcela nepatrných tvorů, které přispívají
k vylíčení básníkovy pokorné lásky k Bohu, životu a ke všemu,
co žije a trpí. Po roce 1948 vycházela Reynkova poezie pouze v
bibliofilských vydáních nebo časopisecky, prvního souborného
vydání se dočkala až roku 1969. Vrcholem jeho tvorby je poslední
sbírka Odlet vlaštovek, kterou napsal v letech 1969 – 1971 a
která vyšla v roce 1978 v exilu. Stejně jako básnická tvorba, i
jeho tvorba grafická došla plného oficiálního uznání až po pádu
komunistického režimu v 90. letech.
21. 2.
18.00 Divadelní studio D3: Antonín Přidal –
Sáňky se zvonci
Scénické čtení básnické hry Antonína Přidala o věčném ženském
údělu, naplněném čekáním, nadějí a zklamáním, touhou po
blízkosti drahého člověka, vůlí přežít, vydržet všechny rány osudu.
Přidal se inspiroval v literárním archívu objevenou řadou dopisů,
které si v 16. století psaly české šlechtičny, osaměle žijící na
svých venkovských sídlech a hrádcích, zatímco jejich manželé
dobývali svět a honili kariéru na královském dvoře.

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ
Rumunská 8, 36009 Karlovy Vary
tel: Husárik Petr, 608335902, www.galerie-husarikova.cz
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• KULTURNÍ SERVIS
otevírací doba: dle telefonické domluvy
26. 1.
17.00 Výstava: Davida Szalay / Robert Vicián
Bronzové plastiky Davida Szalaye i obrazy Roberta Viciana
můžete shlédnout až do konce února.
30. 1.
19.00 Koncert: Soňa Hrubá
V hudebním večeru potěší nádherný hlas zpěvačky Soni Hrubé
s českými evergreeny ze 70. až 90. let doprovázený kapelníkem
Pepou Škulavíkem se svým ForteBand J.P.Š.
22. 2.
19.00 Koncert klasické hudby uměleckého tria
klavír - Jarmila Štruncová
violoncello - Josefína Severová
hoboj - Daniel Fajkus

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email:
novalouka@kvmuz.cz, otevřeno st-ne 10-17, www.kvmuz.cz
VÝSTAVY
do 24. 2. Zimní radovánky – zima v Krušnohoří na přelomu 19. a 20. století
Výstava přiblížující život obyvatel Krušnohoří v zimním období
se časově zaměřuje na období od druhé poloviny 19. století do
poloviny 20. století. Seznámí s historickým vývojem lyžování, k
vidění budou historické lyže, sáně a další sportovní vybavení.
Před první světovou válkou a v období mezi válkami se v
Krušných horách začal naplno rozvíjet turistický ruch i v zimním
období. Na německé i české straně hor vznikla řada lyžařských
spolků, stavěly se skokanské můstky i sáňkařské dráhy a konala
se zde řada závodů.
Druhá část výstavy představuje, jak prožívali zimní období
obyvatelé krušnohorského venkova. Návštěvníci se seznámí
nejen s vánočními zvyky, ale také s typickými řemesly, jako bylo
krajkářství, knoflíkářství a výroba hraček.
DALŠÍ AKCE
7. 2.
17.00 Kostel sv. Linharta a počátky K. Varů
Přednáška
V karlovarských lázeňských lesích se nachází torzo středověkého kostela sv. Linharta. Archeolog muzea Jiří Klsák přiblíží
jeho historii nerozlučně spjatou s později založeným městem v
nedalekém tepelském údolí. Jak ukázaly historické prameny a
archeologický výzkum provedený ve zbytcích kostela v letech
1989 až 1993, hrál důležitou roli jako farní kostel v této oblasti
blízké královskému loketskému hradu již od 13. století. Jako
místo duchovní útěchy i posledního odpočinku. Jeho postupný
zánik souvisí s přenesením duchovní správy do Karlových Varů na
konci 15. století.
NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – zcela nová, multimediální podoba
stálé expozice připravená ke 150. výročí existence muzea přibližuje v šesti sálech v prvním patře historii města. Cesta začíná u
Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, a pokračuje přes založení
lázní a vývoj lázeňské léčby až k proměnám architektury Karlových Varů, společenskému a kulturnímu životu lázeňského města
a historii mezinárodního filmového festivalu. Druhé patro představuje přírodu a historii regionu od nejstarších dějin, přes slavné
období těžby rud a neméně významnou tradici cínařství a výroby
skla a porcelánu. Závěr expozice je věnován dramatickému 20.
století. Exponáty jsou doplněny mnohými multimediálními prvky.
Koho nezaujmou doplňující projekce, nahrávky, prezentace na
dotykových obrazovkách či kvízy, může si vyzkoušet nejrůznější
exponáty vlastníma rukama, nebo se alespoň pokochat odlehčeným pojetím dějin na obrázcích Dalibora Nesnídala.
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
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krl° ÚNOR

ST 		
PÁ 		

12.00 – 15.00
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
Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:
PO, ÚT, ČT
9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00
ST 		
ZAVŘENO
PÁ 1		
2.00 – 16.00
1. 2. - 28. 2.
Adventní tvoření
Soutěž o nejkrásnější vánoční ozdobu, vyhlášená 10.-14. 12.
2018. Výstava soutěžních prací dětí z MŠ a ZŠ pod záštitou
primátorky města Karlovy Vary.
12. 2.
17.00 Degustace thajských čajů a bylin
Přednáška Ing. Zdeňka Nepustila, který návštěvníky zavede
do světa málo známých čajů a bylin Siamu. Každý návštěvník
degustace všechny byliny detailně pozná „na vlastní kůži“ a
uslyší řadu zajímavostí.
19. 2.
17.00 Sebeláska
Sebeláska je umění důležité pro spokojený a vydařený život.
Máte se rádi? Víte, jak na to? Přijďte pobesedovat s Bc. Ludmilou
Křivancovou do půjčovny MěK KV.
26. 2.
17.00 Promítání v knihovně - Na stupních
vítězů
Citlivé, formálně vytříbené a místy úsměvné portréty představují
pět atletů, kteří se ve skromných podmínkách připravují na 18.
mezinárodní seniorské mistrovství světa ve finském Lahti. Tvůrci
snímku výmluvně ukazují, kolik zdravého ducha, svěží mysli a
obdivuhodné kondice je možné uchovat ve starém těle.
28. 2.
18.00 Čtení pro duši (Daniela Fischerová,
výběr z knih)
Pravidelná literární posezení doprovázená klasickou hudbou s
Karlem Daňkem a Ludmilou Křivancovou. Vždy poslední čtvrtek v
měsíci na pobočce MěK KV, Čankovská.
Každé úterý
14.00
Jóga pro seniory
Pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové.
Každé úterý
15.15 až 16.00 Hrajeme si pohybem
Pro předškolní děti. Pravidelná setkání pro rozvoj komunikační
a pohybové aktivity rodičů s dětmi ve věku 3-7 let. Kapacita je
omezena, předchozí domluva na tel. 353 221 365/27, e-mail:
i.hrebikova@mestskaknihovnakv.cz

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary, telefon: 354 222 888,
email: knihovna@knihovnakv.cz
Pobočka Lidická, Lidická 40, 360 20 K. Vary, telefon: 353 224
034, email: knihovna@knihovnakv.cz
www.knihovnakv.cz
VÝSTAVY
Hala Dvory
8. 1. – 25. 2.
Plastiky, obrazy, grafiky
Výstava děl Jordana Tenčeva.
A-klub
7. 1. – 28. 2.
Krása přírody
Výstava obrazů Daniely Matějkové a Blanky Bodrovové.
Pobočka Lidická
7. 1. – 28. 2.
Emaily
Výstava obrazů Jaroslav Durdise.
Kavárna Dvory
14. 1. – 25. 2.
Práce na papíře
Výstava obrazů Pavla Jiříka.
Půjčovna pro dospělé
5. 2. – 28. 2.
Aprílové knížky – humov v knižní vazbě
Výstava děl Libora Michaláka. Vernisáž výstavy 5. 2. od 17.00 h.
PŘEDNÁŠKY
Sál Dvory
4. 2.
17.00 Židovské památky v Karlovarském kraji II.

přednáška Chaima Kočího, Rituálního správce NŽH Praha, Chevra
Kadiša ČR. Druhá část přednášky.
14. 2.
9.00 Konference: Péče o památky a krajinu v KK
Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska pořádá
ve spolupráci s Karlovarským krajem třetí ročník konference Péče
o památky a krajinu v Karlovarském kraji – prezentace činnosti
spolků, obcí a dalších institucí v oblasti záchrany a obnovy památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje v roce 2018.
PRO ŠIKOVNÉ RUCE
A-klub
5., 12., 19., 26. 2. 16.00 – 18.00 Relaxujeme při pletení a
háčkování
Podpořte s námi dobrou věc a naučte se něco nového. Pleteme
a háčkujeme ponožky, bačkory a plédy pro babičky a dědečky z
domovů pro seniory. Zájemci prosím kontaktujte Evu Vodičkovou,
email: vodickova@knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872
Oddělení pro handicapované
7. 2.
16.00 Jarní skřítci – veselá dekorace
Tvořivá dílna pro zájemce z řad veřejnosti. Kapacita kurzu 12
osob.
PRO DĚTI
Oddělení pro děti
1., 8., 15., 22. 2. 15.00 – 17.00
Velká pátrací akce
Každý pátek přibyde nová indicie, kterou musí děti najít v oddělení pro děti. Každý měsíc nová hádanka… nový autor, nová kniha.
Záleží jen na hráčích, zda přijdou až na konci měsíce a vyluští vše
najednou, nebo budou chodit postupně každý týden. Na úspěšné
vylosované pátrače čeká odměna.
1.2.
10.00 – 12.00 Prázdninové čtení
Představujeme našim čtenářům detektivní příběhy. Čtení,
soutěže, výtvarná dílna.
2. 2.
10.00 – 12.00 Za pohádkou do knihovny
Přibližujeme malým čtenářům klasické pohádky prostřednictvím
výtvarných dílniček, soutěží a hlavně čtení. Tentokrát na téma
Perníková chaloupka.
19. 2.
10.00 – 12.00 Prázdninové čtení
Představujeme našim čtenářům Řecké báje a pověsti. Čtení,
soutěže, výtvarná dílna.
21. 2.
10.00 – 12.00 Prázdninové čtení
Představujeme našim čtenářům příběhy Jaroslava Foglara. Čtení,
soutěže, výtvarná dílna.
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY pro studenty SŠ
A-klub
závazná rezervace místa v jednotlivých aktivitách na vodickova@
knihovnakv.cz
4., 11., 18., 25. 2. 16.30 Literatura je nudná
Lektor Teodor Kravál.
5., 12., 19., 26. 2. 17.00 Evoluce žurnalistiky
Lektorka Barbora Šmudlová.
5., 12., 19., 26. 2. 16.00 – 18.00 Hraní společenských her
Pojďte se se spolužáky naučit něco nového. Naučte se hrát
společenské hry pod vedením Jana Šimka.
6., 13., 20., 27. 2. 16.30 Divadelní workshop
Lektorka K. Štěpánková.
6., 13., 20., 27. 2. 17.00 Umění prezentace
Lektorka P. Jungmanová.
6., 13., 20., 27. 2. 16.00 – 17.00 Lektorování výtvarných
dílen pro děti
Lektorka Romana Vlčková.
7., 14., 21., 28. 2. 16.30 Storytelling v popkulturní literatuře
Lektor Teodor Kravál.
ÚNIKOVÁ HRA
A-klub Dvory
Každé úterý a pátek 16.00 až 17.30 Strážce příběhů/
Zabijačka
Knihovna je multikulturní místo, kde najdete mnohé. Držíme se
s dobou, a proto pro vás máme i Escape (únikovky). Můžete si
vybrat mezi Strážcem příběhů a „Zabijačkou“. Obě hry jsou založené na literatuře. Nemusíte se však ničeho bát, jsou to všechno
známé příběhy, a i kdybyste náhodou příběhy neznali, tak je vše

• KULTURNÍ SERVIS
koncipované tak, že se vám děje spojí. Hlásit se můžete na www.
utecknize.cz
HERNÍ KLUB
A-klub Dvory
každý čtvrtek
15.00 Herní klub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní
věková hranice není stanovena.
HUDEBNÍ POŘAD
Pobočka Lidická
1. 2.
18.00 Jazzový podvečer 1/2019
Poslech / čtení / povídání. Připravil a uvádí Jan Pelc. Povídka,
román, poezie, dopisy... Zajímavosti ze světa jazzu, blues i jiné
hudby. Novinky i archivní nahrávky proložené slovem a četbou,
životopisnými informacemi.
JOSHUA REDMAN 50 / Z archivu: JULIE DRISCOLL
& BRIAN AUGER / Novinka: NORMA WINSTONE
DESCANSADO / Koncert: WEATHER REPORT 1978
PRO SENIORY
Pobočka Lidická
14., 28. 2. 10.00 – 12.00 Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů.
Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se na Vás!

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO
K Letišti 144, 360 01 Karlovy Vary
tel. 357 070 595, hvezdarna@astropatrola.cz, astropatrola.cz,
astro-webcast.eu
Objednávky večerních pořadů pro veřejnost (jednotlivci i skupiny),
informace o aktuálních úkazech +420 777 95 34 21 - ředitel
společnosti, informace o pobytech pro skupiny, Astronomickém
klubu a akcích pro děti a mládež
ÚNOR 2019
(bez nutnosti registrace předem)
1. 2.
19.30 Hvězdářský Večerníček
1. 2.
21.00 Za drahokamy Orionu
2. 2.
15.00 Mámo, táto, já chci radioteleskop
2. 2.
17.00 Neviditelný vesmír v obýváku
8. 2.
19.30 Hvězdářský Večerníček
8. 2.
21.00 Za drahokamy Orionu
15. 2.
19.30 Hvězdářský Večerníček
15. 2.
21.00 Měsíc kolem úplňku
16. 2.
20.15 Pohádky s hvězdičkou
16. 2.
17.00 Neviditelný vesmír v obýváku
22. 2.
19.30 Hvězdářský Večerníček
22. 2.
21.00 Za drahokamy Orionu
SO až ČT Hvězdy na telefon
Registrujte se denně na pozorování. Zavolejte každý den mezi 13.
a 16. hodinou na telefon 357 070 595 a dohodněte si večerní
pozorování hvězdné oblohy největším dalekohledem na Karlovarsku. Registrace předem se provádí kvůli možnosti oboustranné
komunikace ohledně aktuálního počasí.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor Slovan Karlovy Vary
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270
2. 2.
9. 2.
16. 2.
2. 3.

Mariánské Lázně – Zimním krajem léčivých vod
Ostrovský tatarský pochod – Vojkovice nad Ohří
Příbram – Hornický skanzen Březové hory
Praha – Šáreckým údolím

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny Klubu
českých turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou k dispozici
na www.fjw.rajce.net.

TCG KARLOVY VARY
Slovenská 2021/5a, 360 01 Karlovy Vary
Head Coach: Marcela Kotěšovcová, 603 207 063, info@tcgkv.cz
Tajemník klubu: Jan Kučera, 603 379 692, kucera@tcgkv.cz
Správce areálu: Roman Dytrych, 603 946 312, dytrych@
cmagency.cz
2. - 5. 2.		
Pohár města Karlovy Vary
Halový turnaj dorostenek – kat.B3
6. - 10. 2.		

HMMČR seniorů – turnaj ITF 3

23. -26. 2.		
Pohár města Karlovy Vary
Halový turnaj mužů – kat.B4

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

9. -12. 3.		
Pohár TCG
Halový turnaj dorostenců – kat.C

BOHOSLUŽBY

23. - 27. 3.
Pohár města Karlovy Vary
Halový republikový turnaj žen – kat. A3
Všechny turnaje se odehrají v nové (jedné z nejmodernějších
v republice) tenisové hale se 4 kurty s povrchem Green set
v areálu Gejzírpark Karlovy Vary.

STUDIO ŽIVA
Varšavská 1197/6, Karlovy Vary, mezi Městskou tržnicí a
Alžbětinými lázněmi
www.studioziva.cz, tel.: 724 241 285, vorlovasarka@seznam.cz
PO 17.00, ST 8.00, ČT 18.30
Jóga pro ženy
Jemná jóga i pro začátečnice.
ÚT 19.30 Jin jóga
Hluboce relaxační jóga
ÚT 8.00, ČT 17.00 Hormonální jóga
Opakovací lekce.
6. 2.
17.30 Ženství jako dar
Začátek kurzu
9. 2.
10.00 – 18.00 Tajemství ženského pánevního dna
Celodenní seminář.
26. 2.
17.00 – 19.00 Hormonální jóga
Začátek docházkového kurzu.

WLAŠTOVKA KARLOVY VARY
Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary
tel: 777 724 869, e-mail: tolarova@wlastovka.cz, www.
wlastovka.cz
9. 2.
9.00 - 14.00 Ateliér: Archa pro dospělé
Mokré plstění, hlaste se na 777 724 869
13. 2.

17.00 Den otevřených dveří

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU
Malá školka – Dětská skupina a mateřské centrum Pohádka pro
Wlaštovku, Lidická 398, Karlovy Vary – Drahovice, tel: 608 300
991, e-mail: pohadka@wlastovka.cz
6. 2.
13. 2.
20. 2.
27. 2.

Zimní průsvit/ skládaná hvězda
Krmítko pro ptáčky
Jarní prázdniny – dílnička se nekoná
Masopustní maska

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

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY
www.farnoststararole.cz; www.akavar.webzdarma.cz
Přednáší a vede filosof, publicista, teolog, katolický kněz a člen
jezuitského řádu MTh.Václav Umlauf, Ph.D.
PŘEDNÁŠKA
8. 3.
19.00 Ideály křesťanského socialismu
Fara v Rybářích
DUCHOVNÍ OBNOVA
9. 3.
9.00 Chudí v Bibli a chudí ve skutečnosti
Kostel Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli

ARMÁDA SPÁSY

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

Karlovy Vary, Jugoslávská 16, mobil: 773 795 028
e-mail: olga_gebauerova@czh.salvationarmy.org
web: www: armadaspasy.cz
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EuroHeroes. Hledáme běžecké hrdiny
V Karlových Varech byl loni v jako prvním
městě zahájen projekt EuroHeroes. Po úspěšné premiéře nejenže tahle vytrvalecká aktivita
pokračuje, ale rozšiřuje se dokonce do dalších
dvou českých měst. Pořádající RunCzech chce
tímto krokem posílit stávající projekty Evropské
atletické asociace a ještě více je rozvinout. „Věřili
jsme, že v rámci projektu EuroHeroes v Karlových
Varech nebo v Českých Budějovicích objevíme
nové hrdiny, jenž budou ostatní inspirovat ke
sportu a aktivnímu životnímu stylu. Šestý ročník
lázeňského půlmaratonu ovládla poprvé v historii
Eva Vrabcová Nývltová, což bylo hodně dojemné,“
uvádí Carlo Capalbo, prezident organizačního
výboru RunCzech a předseda komise silničních
běhů IAAF.
Jako svou iniciativu představil RunCzech projekt
v roce 2018 ve spolupráci s Evropskou atletickou
asociací. Snahou je podpora talentů evropské
atletiky a jejich další rozvoj v širším kontextu.
Cílem je najít nové sportovní hrdiny. EuroHeroes
se úspěšně rozjíždí, projekt byl pozitivně vnímán
jak běžci tak veřejností, a proto v nadcházející
sezoně RunCzech věnuje hned čtyři své regionální
závody na podporu evropské atletiky. Mattoni
1/2Maraton Karlovy Vary byl oceněn certifikátem
5 Star Quality Road Race certificate, což je dle
norem EAA známkou kvalitního závodu.
Vytrvalostní běhy jsou v jednadvacátém století
pod dominancí afrických běžců. Ohromná motivace především keňských a etiopských vytrvalců
vedla k překonání řady světových rekordů, ale
zároveň tak zastínila výkony evropských atletů.
V záplavě afrických šampionů ztrácí evropské
publikum svoje hrdiny. Média si přestávají všímat
lokálních elitních běžců, ke kterým by měli mít
fanoušci a sportovci nejblíže a jejichž výkony
by měly inspirovat mladší generace. Záměrem
iniciativy EuroHeroes je ovšem nejen podpora
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Vítězná Eva Vrabcová-Nývltová Naposledy se stejný kousek podařil Janě Klimešové v roce
2000 na pražském půlmaratonu. Česká vytrvalecká jednička splnila papírové předpoklady a roli
favoritky letošního karlovarského půlmaratonu proměnila v první české vítězství v domácí sérii
RunCzech. 
Foto: RunCzech
závodních běžců, ale zejména propagace pohybu
a zdravého životního stylu u široké veřejnosti.
Nová iniciativa RunCzech chce posílit stávající projekty Evropské atletické asociace (EAA).
„Všechny závody RunCzech jsou oceněny také
pěti hvězdičkami evropské atletické platformy

‚Běh pro všechny', na což může být RunCzech
právem hrdý. Je velmi důležité, aby evropští atleti
dostávali více příležitostí závodit na evropských
silničních bězích a EuroHeroes jsou úžasnou iniciativou na podporu a propagaci této platformy,“
říká Svein Arne Hansen, prezident EAA.
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Favorita trápili, přesto volejbaloví
mistři body z Itálie nevezou
Volejbalisté Modeny hledali recept na české
šampiony povážlivě dlouho, ve třetím kole základní fáze Ligy mistrů prohrávali s týmem Karlovarska ještě v koncovce úvodní sady. Nakonec přeci
jen vytěžili plný bodový zisk po výhře 3:0. „Jsem
spokojený s výkonem našich hráčů a s jejich
bojovností,“ hodnotil utkání Jiří Novák, trenér VK
ČEZ Karlovarsko.
Hostující kouč poslal na hřiště postupně jedenáct hráčů, na postu univerzála dostal příležitost
Američan Jalen Penrose, který přispěl sedmi
body. Nejproduktivnějším hráčem Karlovarska byl
jedenáctibodový smečař Lukáš Vašina. Excelentní úspěšnost útoku 86 procent vykázal Vojtěch
Patočka. „První dva sety mě mrzí, kdybychom
je v Modeně uhráli, bylo by to krásné,“ zasnil se
pětadvacetiletý blokař. „Ale je to o chybách, těch
jsme udělali víc, a proto jsme prohráli.“
Stejnou příčinu porážky viděl i trenér Jiří Novák.
„I v těch setech, ve kterých jsme drželi krok, jsme
udělali nějaké chyby, které druhá strana neudělala. Rozhodla kvalita.“ Předvedený výkon v Modeně je ale pro české mistry slibnou vyhlídkou před
klíčovým obdobím sezony. „Pokud odehrajeme to,
na co máme, ale přesto nevyhrajeme, nemůžu se
zlobit,“ pokračoval Novák. „Doufám, že kluci, kteří
nehrají pravidelně, získali sebedůvěru a zjistili,

že se i s takovým týmem můžou měřit, i když
Modena nehrála v nejsilnější sestavě.“
Příští utkání Ligy mistrů odehrají volejbalisté
Karlovarska znovu v Itálii, 31. ledna nastoupí na
hřišti týmu Civitanovy, který prochází soutěží bez
ztráty setu.
Kromě obou italských velkoklubů se při své
premiéře v elitní evropské soutěži potkali ve
skupině ještě se sedminásobným mistrem Polska
Kedzierzyn-Kožle. „Lépe jsme to nalosované mít
asi nemohli, na jednu stranu je to velice těžká
skupina, na stranu druhou velice atraktivní,“
komentoval los předseda karlovarského klubu
Jakub Novotný.
V každém utkání Ligy mistrů čelí volejbalisté
Karlovarska osobnostem ověnčeným medailemi
z olympijských her nebo mistrovství světa či
Evropy. „Přijedou nejlepší hráči planety, polští
mistři světa, dále pak hráči jako Zaytsev, Simon,
Juantorena,“ těšil se Novotný. „Myslím, že kdo
chce vidět to nejlepší ze světového volejbalu, měl
by k nám do haly přijít.“
V hlavní fáze nejprestižnější klubové soutěže je
dvacet mužstev, čeští šampioni se ocitli ve společnosti nasazených týmů z pouhých devíti zemí.
Všichni jejich protivníci hrají v elitních ligových
soutěžích. „Kedzierzyn-Kožle je jeden z nejlepších

klubů v Polsku, Modena vytvářela historii italského volejbalu, Civitanova zase v Itálii dominuje
posledních deset let,“ upozornil Novotný. Soupeře
sám důvěrně zná, vždyť jako hráč strávil někdejší
reprezentační univerzál v Polsku a v Itálii dohromady sedm let.

NESLAVTE... BAVTE SE!

14. 2. | 15–19

HODIN

Dárek
a nákup
VALENTÝNSKÝ FOTOBOX

ZDARMA

 SDÍLEJTE FOTKY NA NAŠEM FACEBOOKU 
A VYHRAJTE POUKÁZKU DO TESCA!
ZA NÁKUP NAD 200 KČ V NAŠEM OC
VALENTÝNSKÝ DÁREK
INZERUJTE V RADNIČNÍCH LISTECH

www.oc-fontana.cz

t: 739 544 446 e: kalabova@mediaas.cz
Chebská 370, Karlovy Vary
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OSYCHAT
NA
POVRCHU

STARÁ
SOLMIZAČ.
SLABIKA

SIBIŘSKÝ
VELETOK

NÁZEV
ZNAČKY
POLOMĚRU

LAKOMEC
NÁZEV
PÍSMENE
T
ŽENSKÉ
JMÉNO

JMÉNO
KOMENSKÉHO

RUSKÝ
REVOLUCIONÁŘ

VESNY

POTOMEK

PYSK

CESTOVAT
VZDUCHEM

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

ZNAČKA
NÁTĚROVÉ
HMOTY

ANGLICKÝ
ZÁPOR
NÁZEV
NEZNÁMÉ
FRANCOUZSKÉ
MĚSTO

ZNOJ

LIKÉRNÍK

PODPĚRNÉ
SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

OTEKLÁ

MEZINÁR.
DEN DĚTÍ

VLASTNÍ
SAMCŮM

SLOVENSKÝ
SOUHLAS

BOŽSKÝ
POKRM

DRUH
KVĚTENSTVÍ

FILM NA
POKRAČOVÁNÍ

STRANA
ÚČETNÍ
KNIHY
ANGLICKY
JEDNA

AZUROVĚ
STARÉ
VZTAŽNÉ
ZÁJMENO
ČESKÝ
DIRIGENT

SPZ
LOUN

ZPČ.
MĚSTO

ANGLICKY
AKR
AKVARIJNÍ
RYBA

STARŠÍ ZN.
ŽILETEK
STROJ NA
ÚPRAVU
LEDU

JEDOVATÝ
MPZ
NIZOZEMSKA
HAD
KANADSKÝ
ZPĚVÁK
ROSTLINA S
DUŽNATÝMI
LISTY

JISTĚŽE
(ZASTAR.)

AVŠAK

CHEM.ZN.
RUBIDIA

KANCELÁŘ.
ZKRATKA

INICIÁLY
ZPĚVÁKA
ZICHA

NEBO

NĚMECKY
OREL

Z POLOVINY

OTROK

NA ONOM
MÍSTĚ
SPZ
RYCHNOVA
NAD KN.

ZASÍVAT
ZN.VIDEOKAZET
POSVÁTNÁ
SLABIKA
BUDHISTŮ

1. DÍL
TAJENKY

LEHKÉ
LOUBÍ
INICIÁLY
FYZIOLOŽKY
ILLNEROVÉ

2. DÍL
TAJENKY

PRAVÝ
PŘÍTOK
DUNAJE
V NĚMECKU

LÁZEŇSKÁ
OBEC VE
ŠVÝCARSKU

CIZÍ
ŽENSKÉ
JMÉNO

NÁŘEČNĚ
CHLAPEC

INDIÁN

KÓD SAN
MARINA
SMOLJAKOVY
INICIÁLY

INICIÁLY
FOTBALISTY
PANENKY

POCTIVÁ
DÍVKA
POVRCH.
DŮL

ASIJSKÝ
STÁT

BÝT
ZARAŽENÝ
(CITOSL.)

NÁPADNÍK

INICIÁLY
SPISOVAT.
KLÍMY
MORAVSKÉ
MĚSTO

POPULÁRNÍ
MIMOZEMŠŤAN

CHEM.ZN.
RADIA

Zajímal se o ni také Johann Wolfgang Goethe. Tento vzdělaný literát a znamenitý přírodovědec ji poprvé navštívil v roce 1806, pak se k ní vrátil ještě třikrát.
V letech 1811, 1820 a 1822. Naposled už ale nepřišel sám, navštívil ji společně s dalšími muži - s hrabětem Kašparem Šternberkem, švédským chemikem J.
J. Berzeliem a chebským radou Šebastiánem Grünerem. Ona však inspirovala i další muže, například básníka Petra Maděru, který podle ní pojmenoval jednu
ze svých sbírek.
Ostatně vztahuje se k ní pověst. Podle pověsti se právě u ní usadil syn krále trpaslíků ze severu. Na místě založil oheň, avšak převrhl se mu kotel s vařící
vodou, která se rozlila na všechny strany... A za tuto nedbalost už trpaslíci nesměli... Je to?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SWISS-FORM, a.s. – Konstrukce, výroba dílů a sestav z plechu
Výrobní závod Nejdek
Nový výrobní závod Nová Role

SWISS-FORM, a.s. – Konstrukce, výroba dílů a sestav z plechu

Rozšiřujeme
a hledáme
kolegy
naatyto
pozice:
SWISS-FORM,náš
a.s.tým
– Konstrukce,
výroba
dílů
sestav
z plechu
Výrobní závod Nejdek

Výrobní závod Nejdek
TECHNICKÉ
Nový výrobníODDĚLENÍ:
závod Nová Role (v provozu od 01.02.2019)

Nový výrobní závod Nová Role (v provozu od 01.02.2019)

•
Vedoucí projektu / Key Account Manager
Rozšiřujeme naše technické oddělení a hledáme kolegy na tyto pozice:
•
Technik kvality
••
Pracovník
technické
Vedoucí projektu
/ Keypřípravy
Accountvýroby
Manager
Technikkonstruktér
kvality
••
Strojní
Pracovník technické
přípravy výroby
••
Programátor
CNC strojů

•
Strojní konstruktér
Jsme
společnost, která
většinu své produkce exportuje do zahraničí, proto hledáme kolegy,
•
Programátor
CNC strojů

kteří se nebojí komunikovat v anglickém, nebo německém jazyce.

Jsme společnost, která většinu své produkce exportuje do zahraničí, proto hledáme kolegy, kteří se
nebojí komunikovat
anglickém,
nebo
jazyce. Vás následně mohli kontaktovat a
Budeme
rádi, pokudv nám
zašlete
Vášněmeckém
životopis, abychom

osobně seznámit s naší společností, včetně oblastí činností, které budou v kompetenci
Budeme rádi,
pokud námpozic.
zašlete Vaše CV, abychom Vás následně mohli kontaktovat a
nabízených
pracovních

osobně seznámit s naší společností, včetně oblastí činností, které budou v kompetenci nabízených
pracovních
pozic. / vanecek@swissform.cz / www.swissform.cz
Richard
Vaněček
SWISS-FORM,
a.s. – Konstrukce, výroba dílů a sestav z plechu
Richard Vaněček / vanecek@swissform.cz / www.swissform.cz
Výrobní závod Nejdek
Nový výrobní závod Nová Role (v provozu od 01.02.2019)

VÝROBNÍ ODDĚLENÍ:

Rozšiřujeme naše oddělení výroby a hledáme kolegy na tyto pozice:

•
•
••
••
••
••
••

Seřizovač a operátor CNC strojů
Seřizovač a operátor CNC strojů
Seřizovač
a operátor robotizovaných pracovišť
Seřizovač a operátor robotizovaných pracovišť
Operátor
NCaaCNC
CNCstrojů
strojů
Operátor NC
Svářeč
TIG
Svářeč TIG
Brusič
kovů
Brusič kovů
Pracovník
expedice
Pracovník expedice

Budeme rádi,
Váš
životopis,
abychom
Vás Vás
následně
mohlimohli
kontaktovat
a
Budeme
rádi,pokud
pokudnám
námzašlete
zašlete
Váš
životopis,
abychom
následně
kontaktovat
a
osobně seznámit
včetně
oblastí
činností,
kterékteré
budou
v kompetenci
nabízených
osobně
seznámitssnaší
našíspolečností,
společností,
včetně
oblastí
činností,
budou
v kompetenci
pracovních pozic.
nabízených
pracovních pozic.
Ing. Igor
Igor Blažek
/ www.swissform.cz
Ing.
Blažek//blazek@swissform.cz
blazek@swissform.cz
/ www.swissform.cz
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NoviNky z AsklepioNu

No. 1
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RAdikálNí oMlAzeNí pleti
kRevNí plAzMou A RAdiofRekveNcí
v kARlových vARech NyNí zA AkčNí ceNu 8 900 kč
Vitamínovým koktejlem z vlastní plazmy nastartujeme
regenerační procesy a zpomalíme stárnutí. Účinky ještě
znásobíme prohřátím hlubokých vrstev kůže radiofrekvencí.
oRl speciAlisté AsklepioNu
14. 2. 2019 v kARlových vARech
Odstranění chrápání, léčba chronické rýmy, operace nosní
přepážky, léčba krvácení nosu, spánkový monitor.
uNikátNí lepidlo NA křečové žíly veNAseAl
Řeší problém křečových žil okamžitě, bezbolestně
a bez nutnosti nosit kompresní punčochy.
NoviNkA - cheMický peeliNg NeostRAtA
Vyzkoušejte klinicky ověřený chemický peeling, nebo
omlazující retinolový peeling. Naši zkušení lékaři vám
doporučí individuální program ošetření pro
váš typ pleti.

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

