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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 rozděle-
na do dvou administrativních budov;
Moskevská 21, Karlovy Vary 
U Spořitelny 2, Karlovy Vary

Rozšířené úřední hodiny občanských agend:
Příjem písemností - podatelna:
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, registr řidičů, registr vozidel, 
evidence obyvatel, matrika, místní poplatky, po-
volení k vjezdu do lázeňského území, parkovací 
karty, obecní živnostenský úřad:
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.
 
Úřední hodiny ostatních agend:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.

Městská policie Karlovy Vary, operační středisko: 
353 153 911

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, 
Redakční rada: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, JUDr. Hana Zemanová, Mgr. Tomáš Trtek, 
Ing. Petr Bursík, Věra Bartůňková, Petr Slezák, Mgr. Jindřich Čermák, Jan Kopál, Helena Kyselá 
REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků
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) 
VÝROBA, JAZYKOVÉ KOREKTURY: MEDIA, a.s., • UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍCH KRL je 4. 12. 2019.

01 POSTAVAMI NA TITULNÍ STRANĚ
jsou Josefína a Ellen. Žákyně ZŠ Poštovní jsme 
vyfotili ve Vánočním domě a vy je uvidíte na 
podiu u Mlýnské kolonády, kde zazpívají v rámci 
doprovodného programu Vánočních trhů v Karlo-
vých Varech. Vše podstatné k nim včetně programu 
najdete na stranách 6 a 7.

06 KARLOVARSKÝ ROK 2019
Přehledně a stručně. S blížícím koncem kalendář-
ního roku se nabízí příležitost tradičně se ohlédnout 
za tím podstatným, co se v uplynulých měsících ve 
městě odehrálo.

11 STRÁŽNÍCI MAJÍ JEDNOTNÉ HODNOSTI
Karlovarští strážníci se podpisem „Prohlášení“ 
z ledna letošního roku, a nyní také prakticky, 
připojili ke svým kolegům v celé ČR a s účinností 
od 1. listopadu zavedli jednotné hodnostní značení, 
tak aby bylo jednotné a transparentní pro veřejnost 
a ostatní složky IZS.

15 ANGLIČTINA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
V rámci odpoledního programu nabízí angličtinu 
hned několik městských školek. Výuce se věnují

zkušené lektorky jazykových škol, které děti s cizím 
jazykem seznamují zábavnou a hravou formou.

18 MALÉ VERSAILLES
„Třicet let jsem chodil, vždy v sobotu a v neděli 
před obědem do restaurace Malé Versailles, na
plzeňskou dvanáctku, někdy i na stock, který tu 
tehdy stál 6 korun. S partou jsme se tu scházeli
dokonce i na Silvestra,“ vzpomíná karlovarský 
novinář a spisovatel Luboš Zahradníček ve svém 
seriálu Kavárna na další z vyhlášených podniků ve 
městě.

20 LEONARDO DA VINCI V MUZEU
Pět set let uplynulo letos od úmrtí Leonarda da 
Vinci, všestranné renesanční osobnosti. Výstava 
v Muzeu Karlovy Vary přibližuje tohoto velikána hra-
vou formou a je výstavou doslova pro celou rodinu.

22 BLUESOVÁNOC
Blues v rozličných podobách bude patřit kino 
Drahomíra v sobotu 14. prosince. Hlavním tahákem 
bude znovuobnovená skupina Energit famózního 
kytaristy Luboše Andršta, která je nedílnou součástí 
české historie rockové i jazzové hudby. 
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• STALO SE / STANE SE

AŽ SE JARO ZEPTÁ
Šest zahradnic Správy lázeňských parků vysadilo 
v listopadu v záhonech po městě přes patnáct tisíc 
cibulek. Na jaře z nich vyrostou zejména tulipány, ale 
také krokusy, modřence, narcisy a česnek. Správa lá-
zeňských parků vytvořila i nové záhony, které na jaře 
rozkvetou, například u Dolního nádraží, v Sokolovské 
nebo Vítězné ulici. V nově zrevitalizovaném parku na 
místě někdejšího hřbitova v Sedleci vysadily zahradni-
ce pět stovek narcisů.

SKÁLA NAD PRŮTAHEM JE ZABEZPEČENÁ
Omezení provozu na průtahu městem je minulostí, 
skála nad silnicí je zabezpečená. Náročné práce na 
sanaci, které zamezí sesuvu masivu a padání kamenů 
na vozovku, trvaly od srpna. Svah musel být očištěn 
a zpevněn vysokopevnostními sítěmi. Na sanaci se 
s městem podílelo také Ředitelství silnic a dálnic.

NÁLEZ HISTORICKÉ DLAŽBY
zpozdí dokončení rekonstrukce ulic Moravská, 
Hynaisova a náměstí Svobody. V průběhu prací 
na rekonstrukci lokality nad Vřídlem se v blízkosti 
kostela svaté Máří Magdaleny našla původní dlažba. 
Ve spolupráci s památkáři je proto nutné vyřešit, kde 
a jak bude využita. Dopravní obslužnost lokality je ale 
zajištěna, Moravská ulice už je v běžném provozu. 
Uzavřeno zůstává pouze náměstí Svobody.

VÁNOČNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY
Ani v adventním období nepřijdou zájemci o produkty 
místních farmářů a výrobců. Během prosince se u Trž-
nice uskuteční dvoje farmářské trhy. Kvalitní potraviny 
i vánoční zboží pořídíte 6. a 20. prosince. Prodej začí-
ná jako vždy v 9.00 hodin a trvá do vyprodání zásob.

JUGOSLÁVSKÁ A BULHARSKÁ ULICE V NOVÉM
Průjezd frekventovanými ulicemi v centru města je 
komfortní. Jugoslávská a Bulharská ulice mají nový 
povrch, v Bulharské se opravil i chodník a veřejné 
osvětlení. V rámci celoplošných oprav komunikací 
došlo také na Štúrovu ulici v Bohaticích a nový asfalt 
dostane i prostor u zrekonstruovaného Koptova 
mostu.

POMNÍK PRO ANNU FIDLEROVOU
Přátelé a rodina karlovarské novinářky Anny Fidlerové 
si připomněli sto let od jejího narození (11.11.1919 
– 14.3.2016). Jako novinářka byla na dvacet let 
umlčena po vstupu okupačních vojsk v roce 1968, 
a přestože se obnovy demokratického zřízení dočkala 
až ve svých sedmdesáti letech, k profesi novinářky se 
s plným nasazením opět vrátila a dalších pětadvacet 
let s energií sobě vlastní psala a publikovala. Kole-
gové i veřejnost si cenili jejích jasných názorů, byla 
i respektovanou kritičkou a recenzentkou karlovarské 
kulturní scény. Pomník vznikl z iniciativy a zásluhou 
Rotary Clubu Karlovy Vary v parku v ulici Krále Jiřího 
nesoucím jméno jiné odvážné novinářky, Rusky Anny 
Politkovské.

AUTOBUSY S KNÍRY
Celý listopad brázdily Karlovy Vary autobusy s kníry. 
Dopravní podnik Karlovy Vary se opět připojil k akci 
Movember. Symbolem celosvětové charitativní kam-
paně zaměřené na podporu mužského zdraví a boje 
proti rakovině jsou kníry, které si nechávají muži 
během listopadu narůst. Na podporu Movemberu bylo 
proto vyzdobeno knírem patnáct vozů linek MHD.

SAMOOBSLUŽNÁ PARKOVIŠTĚ
Městská parkoviště budou samoobslužná. Příprava 
na modernizaci byla zahájena na plochách v centru 
města u Tržnice, ve Varšavské ulici a na nábřeží Jana 
Palacha. Tato parkoviště, stejně jako plochy v areálu 
KOME a u Poštovního dvora, budou do poloviny 
ledna vybavena automatickými závorami, platebním 
terminálem a další technikou. Platba bude možná 
v hotovosti, kartou nebo v aplikaci Moje DPKV.

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Slavnostního setkání ke Dni válečných veteránů se 
u Památníku obětem všech válek zúčastnilo několik 
přímých aktérů bojů a mírových misí. Několika 
veteránům udělil ředitel Krajského vojenského veli-
telství v Karlových Varech plukovník generální štábu 
Jaroslav Kořínek pamětní medaili. Stejnou medaili za 
spolupráci a podporu místního vojenského velitelství 
a pozitivní propagaci Armády ČR obdržela také primá-
torka Andrea Pfeffer Ferklová.
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Vřídelní kolonáda je stále 
v péči stavbařů a techniků

Za přísného dohledu statiků, hydrogeologů 
a dalších odborníků pokračují náročné stavební 
i technické práce na záchraně objektu Vřídelní 
kolonády, který je v havarijním stavu. Náklady 
se vyšplhají na zhruba 40 milionů korun. Vedle 
stavebních prací běží oprava takzvané krenotech-
nologie, tedy specifické technologie pro úpravu 
vřídelní vody. Město pořídilo novou akumulační 
nádrž, která je momentálně umístěná vedle 
kolonády a po dokončení sanačních prací bude 
přesunuta do suterénu pod výtryskem Vřídla. 
Stavbaři odstranili podlahu vřídelní síně, skleněné 
stěny i betonový podhled nad výtryskem pra-
mene. Tím byly zakončeny nutné zabezpečovací 
havarijní práce. V průběhu nadcházejících týdnů 

a měsíců bude odstraněn strop mezi suterénem 
a síní, akumulační nádrž bude spuštěna do su-
terénu kolonády. Poté dojde postupně na stavbu 
nového stropu podzemní části, stavbu skleněných 
stěn, nové podlahy a podhledu haly. Ten už 
nebude betonový, ale z takzvaných aquapanelů. 
Tím se objekt vrátí do kondice před havarijním 
stavem. 
Všechny tyto práce nezbytné k odstranění 
havarijního stavu objektu Vřídelní kolonády budou 
dokončeny do konce dubna, aby byl výtrysk Vříd-
la v hale obnoven na start lázeňské sezony 2020.
Souběžně podniká Kancelář architektury města 
první kroky k vypsání architektonické soutěže na 
budoucí podobu Vřídelní kolonády.

KARLOVARSKÉ INFOCENTRUM
uspělo v anketě Asociace turistických 
informačních center ČR. Na webu www.
kampocesku.cz zabodovala pobočka na třídě 
TGM. Díky získaným hlasům se stala Nejob-
líbenějším turistickým informačním centrem 
Karlovarského kraje. 

Zimní údržba
Zimní údržba komunikací ve městě se odvíjí od ak-
tuálních klimatických podmínek. V období bez sněhu 
se provádí zejména ruční očista, úklid spadaného 
listí a jiného nepořádku. Denně se bude v ulicích 
města pohybovat třicet pracovníků ručního úklidu 
společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, další 
pracovní čety nasazuje Správa lázeňských parků 
na chodníky a stezky ve Staré Roli a na sídlištích 
Čankovská a Růžový vrch. V období spadu sněhu 
bude zimní údržba zaměřena na zajištění sjízdnosti 
a schůdnosti komunikací a veřejných prostranství 
a odstranění sněhu. 

Důležité kontakty
Dispečerské pracoviště AVE CZ odpadové hospo-
dářství, provozovna Karlovy Vary, Mostecká 95: 
775 599 420 (nepřetržitě od 1.11.2019 - 30.3.2020) 
353 176 261 (pouze v pracovní době)
775 599 413 (vedoucí dispečer - pouze v prac. 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

ZMĚNA V TERMÍNECH PLATBY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Od 1. ledna příštího roku dojde ke změně termínů splatnosti úhrad za svoz komunálního odpadu.
Za tuto službu se nově bude platit zpětně. Ceny se nijak nemění, výše nadále vychází z velikosti 
využívané nádoby a četnosti jejího svozu.
Nové termíny splatnosti úhrady za svoz komunálního odpadu:
• Platba měsíčně – vždy do každého 15. dne následujícího měsíce                      
• Platba čtvrtletně – vždy do každého 15. dne v příslušném měsíci čtvrtletí, 
 tj. vždy do 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12. 
• Platba půlročně – vždy do každého 15. dne v příslušeném měsíci pololetí, 
 tj. vždy do 15. 6. a 15. 12. 
• Platba ročně - vždy do 15. dne posledního měsíce roku, tj. do 15. 12. 

Cena města Karlovy Vary a čestné 
občanství. Navrhněte svého kandidáta
Město opět ocení výjimečné osobnosti, které 
svým dílem přispěly k věhlasu Karlových Varů. 
Máte svého kandidáta na nejvyšší městská 
ocenění? Dejte nám o něm vědět. Nominace na 
udělení Ceny města Karlovy Vary a čestného 

občanství můžete zasílat do 15. ledna 2020. 
Písemné návrhy s podrobným zdůvodněním 
nominace adresujte Magistrátu města Karlovy 
Vary (odbor kancelář primátora města), Mos-
kevská 21.

Město bez kouře: 
Na nedopalky 
budou nové koše
V rámci projektu Karlovy Vary - Město bez kouře 
připravujeme další aktivity na podporu této kampaně, 
která má přispět ke snižování počtu kuřáků, elimina-
ci cigaretového kouře ve veřejném prostoru a s tím 
souvisejícího nepořádku v podobě nedopalků. Sou-
částí městského mobiliáře se brzy stanou nové koše 
na nedopalky. Magistrát města se také připravuje na 
certifikační proces, aby město jako první destinace 
v republice získala certifikát „Smoke-Free Culture.
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Jaký byl rok 2019 v Karlových Varech?
LEDEN
Od 1. 1. je jízdné MHD zdarma pro seniory nad 65 
let, žáky a studenty do 26 let. 23. 1. byla v Paříži 
slavnostně podepsána nominační dokumentace 
Great Spas of Europe. Uskutečnilo se první setkání 
vedení města se starosty ve spádové oblasti obce 
s rozšířenou působností Karlovy Vary. Poplatek za 
vjezd do lázeňského území lze nyní zaplatit i bez-
kontaktní platební kartou. Uskutečnily se prohlídky 
Vřídla pro zastupitele a média, začala jednání 
o opravě havarijního stavu Vřídelní haly. 

ÚNOR
Po jednáních s Letištěm Karlovy Vary, Karlovarským 
krajem a leteckou školou F-Air byla vyjednána 
pravidla, kterými se musí řídit letecký provoz. 26. 
února se v Lidovém domě konalo veřejné projednání 
návrhu nového územního plánu města Karlovy Vary. 

BŘEZEN
Od 1. 3. mají občanské agendy magistrátu úřední 
hodiny každý den v týdnu (dosud občanské průkazy, 
cestovní pasy, nově matrika, evidence obyvatel, 
povolení k vjezdu do lázeňského území, místní po-
platky, parkovací karty, registr řidičů, registr vozidel, 
obecní živnostenský úřad). Karlovy Vary prostřed-
nictvím KAM KV vybraly site managera UNESCO, je 
jím Lucie Sochorková. 20. 3. navštívil Karlovy Vary 
a Císařské lázně prezident Miloš Zeman v doprovodu 
hejtmanky Karlovarského kraje a primátorky města 
Karlovy Vary. Byla zahájena generální oprava pece 
krematoria, dokončena byla v červnu s finanční 
podporou Karlovarského kraje. Byla zahájena 
rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí 
Svobody.

DUBEN
Na linky karlovarské MHD vyrazilo 14 nových kom-
fortních a ekologických autobusů na CNG značky 
IVECO Urbanway a IVECO Crossway LE. Stránky 
Infocentra města Karlovy Vary získaly 1. místo v ka-
tegorii Cena ministryně pro místní rozvoj v soutěži 
Zlatý erb. V budově magistrátu Moskevská 21 byl 
zřízen Senior Point – pracoviště zaměřené na pomoc 
seniorům při vyřizování jejich úředních záležitostí. 
Město nechalo nainstalovat 3 nové informativní 
radary - ukazatele. Byl opraven povrch Moskevské 
ulice v úseku magistrát – Krále Jiřího. Celoplošnou 
opravou krytu prošla ulice Petřín, která slouží jako 
objízdná trasa při rozsáhlé rekonstrukci ulic Morav-
ská – Hynaisova – nám. Svobody. Z důvodu zajištění 
bezpečnosti silničního provozu, především pěších 
byla osazena betonová svodidla podél Jáchymovské 
ulice. Karlovy Vary získaly dotaci 3,5 milionu na 
opravu kremační pece z rozpočtu Karlovarského 
kraje. celkové náklady činí 6 milionů. Karlovy Vary, 
Mariánské Lázně a Františkovy Lázně, Karlovarský 
kraj, Destinační agentura Františkovy Lázně 
a společnost Mastercard uspořádaly konferenci 
„Lázně 21. století – rozvoj regionu a podnikatelské 
příležitosti“, která se konala v Becherově vile. 

KVĚTEN
Veřejnosti byla zpřístupněna při zahájení lázeňské 
sezóny rekonstruovaná Goethova vyhlídka. Cestu 
ke Goethově vyhlídce vyzdobily Lázeňské lesy jako 
Stezku strašidel. KAM KV uspořádal k ZLS výstavu 
studentských návrhů a inspirací Teplá / Ohře. 
Vřídlo hostilo během ZLS také výstavu Společně do 
UNESCO představující kandidující lázeňská města. 
Při zahájení sezóny Karlovy Vary představily pilotní 
část aplikace Virtuální průvodce městem, město 
nejen za tím účelem pořídilo a veřejnosti představilo 
detailní virtuální 3D model Mlýnské kolonády. 
Západní ulice v okolí křižovatky u Becherovky 
dostala nový povrch. Na dvaceti stanovištích byly 
instalovány odpadové nádoby na sběr olejů a tuků 
z domácností. Nový automat na povolení k vjezdu do 
lázeňského území byl instalován v Mariánskolázeň-
ské ulici u Císařských Lázní. Viditelným krokem po-
kračujících oprav Vřídelní kolonády se stala instalace 
nové akumulační nádrže, prozatím vedle Vřídla, ke 
konci oprav se přesune do podzemí. Dopravní pod-
nik začíná nabízet tematické zájezdy především (ale 
nejen) pro rodiny s dětmi. Byl postaven nový chodník 
do Sedlece (dokončení 31.7.). Byla opravena pěší 
stezka vedoucí z Rosnic až do Jabloňové ulice 
a opraven byl i povrch komunikace v Čankově.

ČERVEN
Na Mlýnské kolonádě v Karlových Varech byl 
zahájen celostátní happening ZUŠ Open za účasti 
mj. Magdaleny Kožené. V KV Areně se konal ke dni 
dětí Den Her. Město začalo řešit odpadové nádoby – 
vlastníci nemovitostí by si měli ověřit, že jim svozové 
společnosti poskytují opravdu tolik nádob, kolik 
platí. Zastupitelé města přijali pozvání na setkání 
s vedením hotelu Thermal, které je seznámilo 
s plánem připravované rekonstrukce hotelu. Ta bude 
mít šestnáct etap, náklady ve výši 580 milionů korun 
a potrvá do roku 2023. Komplex bazénu získá nové-
ho nájemce – provozovatele, který zde mj. vybuduje 
vodní a saunový svět zaměřený na rodiny s dětmi. 
13. 6. se konalo veřejné projednání Plánu udržitelné 
městské mobility Karlovy Vary a Generelu dopravy 
Karlovy Vary v Alžbětiných lázních. Lávka přes Horní 
nádraží, stavba financovaná městem Karlovy Vary, 
získala 1. místo v hodnocení odborné poroty a Cenu 
časopisu Stavebnictví v soutěži Stavby Karlovar-
ského kraje 2019. Město Karlovy Vary podepsalo 
s Asociací hotelů a restaurací a společností Philip 
Morris memorandum o spolupráci na projektu 
Karlovy Vary – lázeňské město bez kouře. KAM KV 
uskutečnil přednášku Společně do UNESCO za účas-
ti site manažerky Lucie Sochorkové a PR manažerky 
Nory Dolanské. Byla dokončena oprava kremační 
pece. Ta má nyní záruku pět let a dvanáct tisíc žehů. 
Karlovarské krematorium se vrací do standardního 
provozu. V areálu Rolava se uskutečnil 1. ročník 
akce „Pomáhejme s radostí“. Zábavně informační 
program představil poskytovatele sociálních služeb 
ve městě. Ředitelství silnic a dálnic a společnost 
EUROVIA CS představily na společné tiskové 
konferenci na půdě Magistrátu města Karlovy Vary 
harmonogram výstavby nového Doubského mostu. 
Do provozu bude uveden v nejpozději prosinci 
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letošního roku. Rychlost výstavby umožnilo použití 
standardů zadávání zakázek dle tzv. žluté knihy 
FIDIC – mezinárodní federace konzultačních inžený-
rů. Město zahájilo každodenní kropení ulic v širším 
centru v době tropických veder. Kropicí vozy vyjíždějí 
3× denně. Byly opraveny ulice Kollárova a Čechova 
v horních Drahovicích a také komunikace a chod-
níky v části Sedlecké ulice v úseku od křižovatky 
s Jáchymovskou ke Krušnohorské. Oprava Sedlecké 
ulice, oprava pěších stezek pod Gagarinovou ulicí, 
okolo rybníků Rokosáků. Byla vytvořena nová parko-
vací místa na Moskevské ulici. 

ČERVENEC
Karlovy Vary na jeden den navštívili účastníci Česko-
-emirátského obchodního fóra, které se na začátku 
července konalo v Praze. V rámci mezinárodního fil-
mového festivalu uspořádal KAM KV diskusi na téma 
Film – architektura – veřejný prostor s uvedením 
filmu Lidský rozměr vizionářského dánského archi-
tekta Jana Gehla. Karlovy Vary a VODAFONE Czech 
Republic podepsaly „Memorandum o spolupráci pro 
gigabitovou budoucnost“. Do roka by v Karlových 
Varech měla vzniknout první komerční 5G síť, která 
může přilákat nové technologické firmy a učinit 
z města digitální laboratoř. Během festivalu začala 
také putovní výstava „Památky Karlovarského kraje 
na seznam UNESCO“. Během července navštíví 
výstava Jáchymov, který je součástí čerstvě zapsané 
hornické krajiny Krušnohoří. Během festivalu také 
otevřel UNESCO Bar u Vřídelní kolonády, v provozu 
zůstal do Festivalu světla. Tradiční festivalový 
koncert se letos konal na Mlýnské kolonádě, 
v doprovodu karlovarských symfoniků vystoupil Miro 
Žbirka. Na pěších zónách ve městě začala platit 
opětovně prodloužená doba zásobování. V poslední 
době bylo zásobování možné dopoledne jen do 9.00 
hodin, nyní je do 10.00 hodin. Na Chebský most 
vyjela mostní diagnostická souprava, která umožnila 
odběr vzorků pro posouzení stavu jeho konstrukce 
bez nutnosti stavět lešení. Z důvodu bezpečnosti 
byly osazeny sítě na obou dvou římsách Chebského 
mostu. Byl opraven povrch ulice Konečná na sídlišti 
Čankovská a také ve vnitrobloku Brigádníků a okol-
ních ulic, kde byl rovněž vytvořen parkovací záliv ze 
zatravňovacích dlaždic.

SRPEN
Velvyslanec Spojených arabských emirátů v České 
republice Abdulla Mohamed Almaainah v Karlových 
Varech slavnostně zahájil celosvětový Rok tolerance. 
Za podpory města byly u atletického stadionu vybu-
dovány bechvolejbalové kurty. Byl opraven povrch 
a instalováno nové osvětlení Škroupovy ulice.

ZÁŘÍ
Byla dokončena rekonstrukce přednádražního 
prostoru u Horního nádraží, která začala v říjnu 2018 
a na kterou navázaly další akce – např. křižovatka 
příjezdové rampy s Nákladní ulicí. Uskutečnil se 4. 
ročník festivalu světla VARY°ZÁŘÍ v nové podobě 
a dramaturgii. Dny Evropského dědictví 2019 
přinesly v Karlových Varech komentovanou prohlídku 
Goethovy vyhlídky, vilové čtvrti Westend, Dosti-
hového závodiště ve Dvorech (slaví letos 120 let) 
a kostela Povýšení sv. Kříže v Rybářích (letos byly 
biskupem plzeňským posvěceny nové zvony Josef, 
Maria a Kristus). Dopravní podnik Karlovy Vary za-
koupil nový ekologický a komfortní autovláček, který 
může sloužit i při mírné nepřízni počasí, například 
během adventu. Byl opraven povrch a vytvořeno 
nové vodorovné značení na parkovišti v Polské ulici 
u bývalé Slavie. Na Západní vedle burzy vzniklo nové 
záchytné parkoviště pro autobusy. Byl zrekonstruo-
ván Koptův most z Čertova ostrova k Solivárně. Nový 
povrch dostala Husova ulice ve Staré Roli u hřbitova.

ŘÍJEN
Karlovy Vary navštívila přátelská delegace starostů 
z Kaunaské oblasti v Litvě. Karlovy Vary, stejně jako 
dalších deset lázeňských měst sedmi evropských 
zemí, kandidujících na zápis do seznamu světového 
dědictví UNESCO, navštívili inspektoři ICOMOS, 
kteří vydají své doporučení valnému shromáždění 
UNESCO. To projedná kandidaturu tzv. Great Spas 
of Europe na svém zasedání v červnu příštího roku 
v Číně. KAM KV, město a CzechInvest uspořádaly 
konferenci Svět 2040 jako součást tvorby nové 
strategie města, cílem je zapojit do tvorby a imple-
mentace strategie místní osobnosti, podnikatele, 
obyvatele. Na konferenci navázaly strategické pra-
covní workshopy. V polovině října se konalo druhé 
setkání vedení města se starosty obcí ve spádové 
oblasti obce s rozšířenou působností Karlovy Vary. 
Byly opraveny chodníky na sídlišti Čankovská v ulici 
U Koupaliště a severní, dále pak chodníky v ulici 
Maďarská a v ulici Plešivecká.

LISTOPAD
Ve spolupráci s ŘSD byla dokončena sanace 
nestabilního svahu nad průtahem. Do náročných za-
bezpečovacích prací a instalací vysokopevnostních 
sítí muselo město investovat zhruba 9 milionů korun. 
Jugoslávská a Bulharská ulice mají nový povrch, 
v Bulharské se opravil i chodník a veřejné osvětlení. 
V rámci celoplošných oprav komunikací došlo také 
na Štúrovu ulici v Bohaticích nebo křižovatku u Kop-
tova mostu. Opravil se také chodník podél plechové 
ohrad ve Staré Kysibelské a chodník ve Slovenské 
ulici naproti galerii. ZŠ Dukelských hrdinů už má 
hřiště. K venkovním hodinám tělocviku a aktivitám 
v rámci družiny mohou místní děti využívat multi-
funkční plochu, kde se dá hrát tenis, malý fotbal, 
volejbal a další hry. Byl zahájen proces modernizace 
a automatizace parkovišť ve městě. DPKV zahájil 
stavební a technické úpravy. Bez obsluhy se parko-
viště u Tržnice, ve Varšavské, na nábřeží J. Palacha 
nebo KOME obejdou v lednu. Město se zapojilo do 
společné snahy Karlovarského kraje a Chebu rozšířit 
vysokoškolské studium v regionu, a to spoluprací 
se Západočeskou univerzitou v Plzni. Cílem je získat 
pro město výuku oborů Fakulty zdravotnických studií 
ZČU, zejména fyzioterapie, pro kterou jsou ve městě 
připraveny kvalitní prostory a špičková zařízení pro 
praktickou část studií.  

PROSINEC
Dějištěm vánočních trhů byla zvolena Mlýnská kolo-
náda a okolní lokalita v lázeňském centru. Trasa od 
Thermalu k Puppu dostane nové osvětlení, novinkou 
jsou moderní stánky, na jejichž podobě se podílela 
Kancelář architektury města. Administrativními 
a přípravnými pracemi byly zahájeny opravy Sadové 
a Mlýnské kolonády. Zatímco rozsáhlá obnova 
kamenné kolonády bude rozdělena do několika etap 
a potrvá zhruba dva a půl roku, litinová kolonáda 
ve Dvořákových sadech bude opravená do konce 
června 2020. 

PRŮBĚŽNÉ AKCE
Vedení města navázalo úzký kontakt s místními 
podnikateli, se kterými si na občasných setkáních 
vyměňuje názory na rozvoj města. Ze zábradlí mostů 
postupně mizí reklamní bannery a město se tak čistí 
od „reklamního smogu“.
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Vánoce v Karlových Varech

VÁNOČNÍ TRHY
Před Mlýnskou kolonádou budou rozmístěny dvě 
desítky nových prodejních stánků, ve kterých 
najdete dobroty, dekorace i dárky. Chybět nebude 
svařené víno, punč nebo medovina, langoše, 
palačinky, klobásy, sýry, uzené ryby, oříšky, sušené 
ovoce, jablka v karamelu. Lákadlem bude čoko-
ládové nářadí, vánoční keramika, ale také čepice, 
bačkory, šály nebo výrobky z vlny. Další stánky 
zejména s občerstvením najdete u Thermalu. Ve 
všední dny nakoupíte u stánků od 10 do 18 hodin, 
o víkendech do 20 hodin. O svátcích bude prodejní 
doba upravena. Na Štědrý den se stánky otevřou 
od 10 do 15, 25. a 26. prosince od 10 do 19 hodin.

OZDOBY PRO SVĚTLUŠKU
Díky spolupráci s Českým rozhlasem Karlovy Vary 
dostanou vánoční trhy charitativní punc. Ve středu 
11. prosince najdete na Mlýnské kolonádě stánek, 
kde si budete moci zakoupit originální vánoční 

ozdoby, za jejichž výrobou jsou stovky hodin práce 
nevidomých. Nákupem rozzáříte svůj stromeček 
nebo jimi můžete obdarovat blízké. Výtěžek je ur-
čen Světlušce, projektu Nadačního fondu Českého 
rozhlasu.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Koledy i jiné písničky, divadlo, animační show 
pro děti, doprovodný program bude opět pestrým 
mixem. Na podiu u Mlýnské kolonády se představí 
spousta dětí z karlovarských mateřských, zá-
kladních a uměleckých škol a také místní umělci. 
Lákadlem budou vystoupení známých tváří české 
hudební scény, jako jsou Michal Hrůza, Jitka 
Zelenková, Josef Laufer, Milan Drobný, Maxim 
Turbulence, Martin Chodúr a další. V programu 
nechybí ani tradiční prvky jako Mikulášská nadíl-
ka, oblíbený Průvod světlonošů, celorepublikový 
projekt Česko zpívá koledy nebo Rybova Česká 
mše vánoční. DOPRAVA NA VÁNOČNÍ TRHY

Jedním z hitů letošního adventu se jistě stane vá-
noční vláček. Vyhřívaná souprava autovláčku bude 
jezdit v hodinových intervalech na trase od Hlavní 
pošty k Císařským lázním a doprava bude zdarma. 
K dopravě do lázeňského území je možné využít 
také běžné linky MHD, které obsluhují zastávku 
Lázně III (linky č. 1 a 4), spoj č. 2 na Divadelní ná-
městí nebo linku č. 13 jezdící k lanovce Imperial.

Kompletní program, prodejní dobu na vánočním 
tržišti, jízdní řád autovláčku a další informace 
hledejte na webu www.vanocnivary.cz. 
Vánoční trhy Karlovy Vary najdete také na 
facebooku.

SOUTĚŽTE S NÁMI: O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ OKNO
Povedla se vám vánoční výzdoba? Pochlubte se. Zapojte se do naší soutěže Nejhezčí vánoční okno 
v Karlových Varech. Soutěž vyhlašujeme ve spolupráci s Vánočním domem v Doubí. Stačí vyfotit vá-
nočně vyzdobené okno a snímek zaslat do 10. prosince na emailovou adresu fotosoutez@mmkv.cz. 
Pokud zaujmete porotu složenou ze zástupců organizátorů, můžete vyhrát finanční prémii ve výši až 
pět tisíc korun. Vítězové budou vyhlášeni a odměněni v neděli 22. prosince v průběhu doprovodného 
programu vánočních trhů na Mlýnské kolonádě. 

PRAVIDLA SOUTĚŽE
Soutěž je určena obyvatelům města Karlovy Vary, každý účastník může přihlásit jedno dílo. Soutěžní 
fotografie vyzdobeného okna na objektu v Karlových Varech o datové velikosti minimálně 1 MB a ma-
ximálně 5 MB je nutné zaslat do 10. 12. 2019 na fotosoutez@mmkv.cz. Připojte své jméno a adresu, 
na které se vyzdobené okno nachází.
Autor souhlasí s tím, že město smí oceněná díla bezplatně a neomezeně využívat na svém webu, 
facebookovém profilu a Karlovarských radničních listech. 

Světlonoši

Tu pravou vánoční atmosféru letos zažijete v lázeňském centru. Trasu od hotelu Thermal ke Grand-
hotelu Pupp rozzáří nové osvětlení na stromech, mostech i v prostoru. Vánoční trhy vypuknou 30. 
listopadu a potrvají do 26. prosince. Před Mlýnskou kolonádou vyroste vánoční tržiště a scéna pro 
pestrý doprovodný program. Vánoční strom ozdobí prostor před hotelem Thermal. Přijďte ho s námi 
rozsvítit. Slavnostní akt proběhne v sobotu 1. prosince v 17:30 a kromě stromu se rozsvítí nová 
světelná výzdoba lázeňského centra. 

Ozdoby pro Světlušku

Do Vánočního 
domu v Doubí 
sveze vláček
Za pravou sváteční atmosférou se v čase adventu 
můžete vypravit také do Vánočního domu v Doubí. 
I tam vás zaveze vánoční vláček, a to každou sobotu 
mezi 30. listopadem a 26. prosincem. Na trasu 
Tržnice – kpt. Jaroše – krajský úřad – Vánoční dům 
vyjíždí vždy ve 13 hodin. Pokud se naopak do Vánoč-
ního domu vypravíte linkou MHD č. 6 dříve, můžete 
se vánočním vláčkem projet na cestě zpět. Odjíždí 
ve 13:30 a jede po trase Vánoční dům – KV Arena – 
Tržnice – Thermal – hlavní pošta. 
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NEDĚLE 1. 12.  15:00 Pěvecká třída Štěpánky Steinové
  16:00 Šárka Marková
  17:30 KSO - BrasKVintet
  17:30  Rozsvícení Vánočního stromu u Spa Hotelu  

Thermal za doprovodu trumpetisty Milana Šoltésze
  18:00 Zapálení 1. adventní svíce
   Požehnání Vánočním trhům
  18:10 PRIMÁTORSKÁ POLÉVKA
  18:10 JOSEF LAUFER

PONDĚLÍ 2. 12.  15:00 MŠ Javorová
  17:00 Kateřina Bodláková & Henry Volf

ÚTERÝ 3. 12.  15:00 ZŠ Truhlářská
  17:00 Duo Flamingos

STŘEDA 4. 12.  15:00 Sbory ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
  17:00 Jazz Cakes

ČTVRTEK 5. 12.  15:00 Divadlo Letadlo - O ježečkovi a myšce
  16:00 MAGDA MALÁ
  17:00 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
  18:00 MAXIM TURBULENC

PÁTEK 6. 12.  17:00 Swing Melody Orchestra

SOBOTA 7. 12.  15:00 Divadlo Letadlo - Vánočka
  16:00 ŠMOULÍ VÁNOCE s kamarádem WIKIM
  17:00 TOMÁŠ SAVKA

NEDĚLE 8. 12.  15:00 Cubitus – pěvecký sbor z Lokte
  16:00 MILAN DROBNÝ
  17:15 Prima Vista Quintet
  18:00 Zapálení 2. adventní svíce
  18:10 NÁMĚSTSKOVSKÝ SVAŘÁK
  18:10 JITKA ZELENKOVÁ

PONDĚLÍ 9. 12.  15:00 Sbory ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
  17:00 Kateřina Bodláková & Henry Volf

ÚTERÝ 10. 12.  15:00 MŠ Vilová
  17:00 Vocal Band Quartet 

STŘEDA 11. 12.  -------  Český rozhlas Karlovy Vary  
– prodej originálních ozdob ve prospěch Světlušky 
– Nadačního fondu Českého rozhlasu

  15:00 MŠ Mládežnická
  16:00 MŠ Tašovice
  17:00 Jazz Cakes
  18:00 Česko zpívá koledy

ČTVRTEK 12. 12.  15:00 Školní družina ZŠ Jazyků
  16:00 ZŠ Dukelských hrdinů
  17:00 Duo Flamingos

PÁTEK 13. 12.  15:00 ZŠ Mozartova
  16:00 MŠ Krušnohorská - Červená
  17:00 Brass Band

SOBOTA 14. 12.  15:00 Kujme Pikle Band
  16:00 Gabriela Urbánková
  17:00 Průvod světlonošů
  18:00 Rybova Česká mše vánoční

NEDĚLE 15. 12.  15:00 Cantus De Velas - lidový sbor
  16:00 Eliška Ochmanová
  17:15 Trio Piacere (KSO)
  18:00 Zapálení 3. adventní svíce
  18:10 NÁMĚSTSKOVSKÁ VÁNOČKA
  18:10 MARTIN CHODÚR

PONDĚLÍ 16. 12.  15:00 ZŠ Poštovní
  16:00 MŠ Krušnohorská - Modrá
  17:00 Andělé kolem nás

ÚTERÝ 17. 12.  15:00 ZŠ 1. máje
  17:00 Kateřina Bodláková & Henry Volf

STŘEDA 18. 12.  15:00 MŠ Krymská
  15:45 1. MŠ Karlovy Vary
  17:00 Jazz Cakes

ČTVRTEK 19. 12.  16:00 ZUŠ Antonína Dvořáka
  17:00 Duo Flamingos

PÁTEK 20. 12.  16:00 2. MŠ Karlovy Vary
  17:00 Elly Jay

SOBOTA 21. 12.  15:00 Divadlo L. Baláka - Vánoční Betlém
  16:00 Vánoční tancování s Honzou Onderem
  17:00 Adventní melodie s Míšou Noskovou

NEDĚLE 22. 12.  15:00 Pěvecká třída Štěpánky Steinové
  16:00 Frank Sinatra & Louis Armstrong Revival
  17:00 Trio Kawai (KSO)
  18:00 Zapálení 4. adventní svíce
  18:10 NÁMĚSTSKOVSKÉ CUKROVÍ
  18:30 MICHAL HRŮZA

PONDĚLÍ 23. 12.  15:00 Po Po Trio
  16:00 KT Band
  17:00 Christmas Trio

STŘEDA 25. 12.  16:00 Vánoční koledy a tradice
  17:00 KT Band

ČTVRTEK 26. 12.  16:00 Christmas Trio
  17:00 Staropražští Pardálové

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

VánočníVÁNOČNÍ TRHY 
KARLOVY VARY
PROGRAM - MLÝNSKÁ KOLONÁDA - 30.11. - 26.12.2019

WWW.VANOCNIVARY.CZ

• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 
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• KAM KV°

Veřejný prostor společně s veřejnými budovami 
jsou nejdůležitějšími jednotkami v urbanistické 
kompozici města a mají důležitý význam pro 
sociální vazby společnosti. Tým Kanceláře 
architektury města nyní spolupracuje s MCA 
atelierem na přípravě Strategie a interaktivního 
manuálu - koncepčního nástroje pro postupnou 
revitalizaci veřejných prostranství, které za 
předpokladu realizace přispějí k jejich oživení.

Co můžeme považovat za veřejnou budovu? 
Takovou, která je postavena pro podporu veřejné 
infrastruktury, jako je například veřejná správa, 
zdravotnictví, vzdělávání, služby, doprava a kul-
tura. Jako konkrétní příklady si pak můžeme 
představit radnici, školy, úřady, knihovny, divadlo, 
nádraží, ale i veřejné toalety apod. 
Co považujeme za veřejný prostor, záleží na úhlu 
pohledu a účelu. Můžeme ho chápat doslovně 
jako prostor a prostředí, které je všem veřejně pří-
stupné bez omezení a které může být i nehmotné. 
Náměstí, nábřeží, ulice, parky, sportoviště, tržiště, 
přístupné vnitrobloky apod. označujeme pojmem 
veřejná prostranství, která slouží ke všeobecnému 
užívání bez ohledu na vlastnictví. Nemusí se vždy 
jednat o otevřený prostor, například zastřešené 
prostory, jako kolonády, které jsou specifické a ty-
pické stavby pro naše město, plní tak funkci veřej-
ných prostorů a slouží jako místo pro setkávání.
Pro zvýšení atraktivity města mimo lázeňskou 
sezonu se vedení města rozhodlo, že atmosféru 
adventu, dobu přípravy na vánoční svátky, si 

můžeme tentokrát užívat na městských vánočních 
trzích v lokalitě malebné lázeňské čtvrti, od 
předprostoru hotelu Thermal, u Mlýnské kolonády 
až po Grandhotel Pupp, které probíhají od 30. lis-
topadu a potrvají do 26. prosince. S návrhem dvou 
desítek nových stánků pomáhal městu Karlovy 
Vary KAM.

Nejenom vánoční stánky
KAM KV° připravil pro město návrh tržních stánků. 
Hlavním požadavkem byla vizuální jednota 
a variabilita, aby bylo možné jeho využití na akcích 
různého druhu a v různém prostředí - vánoční, 
velikonoční, farmářské trhy, stánky s občerstvením 
na společenských akcích, krytá zastřešení pro 
sezení, apod. Variabilita stánku také spočívá 
v možnosti změny opláštění včetně střechy podle 
potřeby, například během vánočních trhů se počítá 
se stěnami z březové překližky a s membránovou 
střechou. Osvícená průsvitná membrána jako 
střecha stánku dotváří atmosféru příchodu Vánoc. 
Důležitým funkčním prvkem tohoto návrhu je 
možnost propojení stánků, které mohou sloužit 
jak jednotlivě, tak jako propojený průchozí celek 
pro stánkaře, kteří využijí větší prostor. Nastávající 
vanoční trhy budou prvním testem, zda se funkční 
a estetické předpoklady, které byly výchozím vo-
dítkem pro návrh tržních stánků, v praxi osvědčí. 
Tým Kanceláře architektury města Karlovy Vary 
přeje všem čtenářům Karlovarských radničních 
listů příjemné prožití vánočních svátků a těší se na 
setkávání s Vámi v novém roce. 

Kancelář architektury města 

Vánoční trhy zdůrazňují 
důležitost veřejného prostoru

ÚTERÝ 10. 12. v 16:00
KAM KV°, nám. Dr. M. Horákové 2041, K. Vary
Promítání filmu Skleněný pokoj s krátkým 
úvodním slovem  
Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých 
let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské 
dílo modernistické architektury z betonu a oceli je 
dílem slavného architekta von Abta. Středobodem 
domu je „Skleněný pokoj“. 
Československé drama z roku 2019 promítáme 
zdarma. Kapacita prostoru je omezená, prosíme 
o registraci na adresu: j.boukalova@kamkv.cz 
nejpozději do 6. 12. 2019 nebo osobně v Kance-
láři architektury města.

SOBOTA 14. 12. v 20:20
Městské divadlo Sokolov
PechaKucha Night Sokolov
První Pecha Kucha Night v Sokolově - večer, 
během nějž vystoupí deset mluvčích, z nichž 
každý jeden dělá svět lepším. Jsou to odvážní 
a inspirativní lidé, kteří budou o svém povolání, 
zaměstnání či zájmu vyprávět publiku. Veče-
rem provede moderátor Filip Koryta. Jedním 
z 10 hostů bude Petr Kropp a Jana Boukalová 
z KAM KV°. Rezervace míst provádějte na www.
mdksokolov.cz

ÚTERÝ 17. 12. v 18:00
KAM KV°, nám. Dr. M. Horákové 2041, K. Vary
Inspirujeme se: Kultivace vnitrobloků - od 
participativního zadání přes architektonické 
řešení po realizaci a užívání
Jak může architektonická soutěž pomoci úspěšné 
kultivaci toho nejintimnějšího z veřejných pro-
stranství - dvorku, plácku či vnitrobloku? V čem 
spočívá úloha architekta, proč je důležité dobré 
zadání a jak ho architekt umí rozvinout? Jak 
postupuje příprava projektu po soutěži, nač může 
narazit a jaká je role těch, před jejichž prahy pro-
bíhá? Architekt Marek Sivák z plzeňského spolku 
Pěstuj prostor představí své zkušenosti z projektů 
architektonických proměn veřejných prostranství 
včetně vnitrobloků.
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ZPRÁVY Z ULICE 
Město si znečišťujeme sami
Strážníci se v součinnosti s technickým odborem 
věnují soustavně problému odkládání odpadu 
mimo vyhrazená místa. Za dobu spolupráce již 
strážníci uložili mnoho pokut. Výjimkou nejsou 
pokuty v řádu tisíce korun. Nejzávažnější případy 
jsou pak postoupeny správnímu orgánu. Městská 
policie z tohoto důvodu nyní pořizuje mobilní set, 
který bude využíván k monitorování lokalit, kde je 
tento problém nejpalčivější.

Odchyceného výra převezme záchranná 
stanice
Začátkem listopadu se v pozdní odpoledne na 
městskou policii obrátily dvě ženy, které telefonicky 
oznámily výskyt zraněné velké sovy pod Tuhnickým 
mostem. Strážník na místě skutečně našel Výra 
velkého, který měl poraněné levé křídlo. Ptáka se 
podařilo strážníkovi bezpečně odchytit a převést 
do Minizoo, které provozuje karlovarský Dům dětí 
a mládeže. Zde se o něj postarají, než si ho převez-
me záchranná stanice.

Dohled na hřbitovech probíhal celý týden
Stejně jako každý rok, i letos v období dušiček 
mohli návštěvníci hřbitovů potkat strážníky nebo 
asistenty prevence kriminality, kteří zde prováděli 
zvýšený dohled, aby nebyla narušována pietní 
atmosféra. Strážníci a asistenti se zaměřili primár-
ně na zaparkovaná vozidla v okolí hřbitovů a na 
případné nenechavce. Opatření bylo vyhodnoceno 
jako úspěšné, neboť se obešlo bez jakýchkoliv 
potíží.

• MĚSTSKÁ POLICIE

Ve středu 30. října 2019 v Lidovém domě 
primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová spolu 
s velitelem Městské policie Marcelem Vlasá-
kem předala strážníkům listiny se zařazením 
(jmenováním) do hodnosti. Karlovarští strážníci 
se tak nejen podpisem „Prohlášení“ z ledna 
letošního roku, ale nyní i prakticky, připojili ke 
svým kolegům v celé ČR a s účinností od 1. 

listopadu 2019 zavedli hodnostní značení. Ini-
ciativa vznikla na Kolegium ředitelů městských 
policií statutárních měst a hlavního města Prahy 
v roce 2018. Hodnostní značení je po dohodě 
se Svazem měst a obcí zpracováno ve třech 
verzích, a to pro obecní policie, městské policie 
a městské policie statutárních měst.

Cílem „Prohlášení“ je zavedení jednotného 

hodnostního značení z důvodu sjednocení 
názvosloví, tak aby bylo jednotné a transparentní 
pro veřejnost a ostatní složky IZS.

Přechodná doba na zavedení jednotného 
systému je stanovena do 1. ledna 2022, kdy si 
většina MP bude připomínat 30 let od znovu-
obnovení činnosti městských policií v našich 
městech.

Městská policie přistoupila ke sjednocení hodností

V pohádkách se říká: „Co peklo schvátí, už 
nenavrátí“. V případě kontejnerů to díky strážníkům 
neplatí.    

Děkovné dopisy strážníkům za pomoc v různých 
životních situacích přibývají, což pochopitelně těší 
nejen vedení městské policie, ale i radnice. Velmi 
často se jedná o seniory, se kterými mají strážníci 
zkušenosti i díky dlouholetému projektu Senior 
akademie.

Případ ze samého konce října byl však přeci 
jen trochu atypický. Po 17. hodině se na Operační 
a informační středisko MP obrátila nešťastná žena, 
která omylem při vhazování odpadu do kontejneru 
vhodila i kabelku s doklady a klíči. Operační na 
místo vyslal hlídku, která si dokázala nestandardně 
poradit. Hlídka PCO zapůjčila kolegům z pořádkové 
služby žebřík, díky němuž byli schopni zajistit svého 
kolegu, který se do kontejneru vrhl rovnou po hlavě. 
Díky jeho obětavosti se podařilo majitelce kabelku 
i s obsahem zachránit.

Kabelka skončila v kontejneru aneb 
ze strážníka trčely ven jen nohy

STRÁŽNÍCI ÚSPĚŠNĚ OŽIVOVALI
Koncem září byla záchrannou zdravotní službou aktivována hlídka městské policie s žádostí o výjezd 
na ulici TGM. Strážníci v bytě nalezli ženu v bezvědomí, bez dechu a tepu. Zatímco první z nich 
zahájil okamžitě resuscitaci, druhý začal připravovat defibrilátor. Po příjezdu zdravotníků si tito 
pacientku převzali s tím, že strážník v mezidobí pokračoval dále v resuscitaci. Po úspěšném použití 
AED zdravotníky se ženě navrátily životní funkce. Vynaložená snaha a spolupráce přítomných tak byla 
korunována. Strážníci ještě pomohli s transportem ženy ze třetího patra do sanity a po té se již vydali 
za dalšími povinnostmi.
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• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Dveře dokořán: Jsem tady spokojená

„Jsem tady spokojená,“ říká Míša, klientka 
organizace pro lidi s mentální a přidruženým 
kombinovaným postižením Dveře dokořán. Na jaře 
tohoto roku se po dlouhodobé přípravě v předchozí 
domácnosti odstěhovala do nájemního bytu, kde 
žije samostatně. Přitom se dívá z okna a náhle 
vykřikne: „Prší! To si musím vzít bundu, viď?“ To je 
jen jedna z mála věcí, kterou řeší osobní asistent-
ka, která dochází pravidelně za Míšou.

Aby Míša mohla žít samostatně, je potřeba, aby jí 

služba osobní asistence pomohla tam, kde si není 
jistá, nebo kde potřebuje větší podporu. „Asis-
tentka mi pomáhá uklidit, zamést, vyprat, učesat 
a taky nakoupit, vaříme – třeba gulášovou polívku, 
omáčku a knedlík.“ To jsou pravidelné aktivity, 
které Míša v doprovodu asistentky zvládá. Služba 
osobní asistence řeší např. i hospodaření s finan-
cemi nebo zajišťuje doprovod na úřady, k lékařům 
nebo na volnočasovou aktivitu. „Chodím taky do 
práce – zametám venku u školy, “ říká Míša.

„Pro naši službu je důležité, aby naši klienti byli 
zapojeni do běžných aktivit, a tak spolupracujeme 
s dalšími návaznými službami, jako je například 
sociální rehabilitace společnosti Rytmus, která 
pomohla Míše najít práci.“ říká vedoucí organi-
zace Bohumil Svoboda. „Službu osobní asistence 
poskytují Dveře dokořán po celém Karlovarském 
kraji, a to lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením ve věku od 7 – 80 let. Služba probíhá 
ve všední dny od 8 do 16 hodin nebo dohodou dle 
potřeby uživatele.“

„Tady je to lepší než doma, jsem tady sama, po-
slouchám cédéčka. Mám ráda Nohavicu, Michala 
Davida a Vondráčkovou. Chodím i za taťkou a svým 
kamarádem. Včera jsme spolu byli na pouti,“ 
pokračuje Míša a popisuje svůj všední den bez 
přítomnosti asistentky. Na otázku, jestli by se Míša 
chtěla vrátit domů, odpovídá razantním NE a do-
dává, že se jí v bytě líbí. Míša je jedna z klientů, 
kterým se dveře dokořán otevřeli na cestu vlastní 
samostatnosti a tím i větší spokojenosti v životě.

„Snažíme se o to, aby naše služba vyšla maxi-
málně vstříc svým klientům, a to nelze dělat bez 
součinnosti opatrovníků a příbuzných,“ dodává 
vedoucí Bohumil Svoboda.

V případě zájmu můžete službu kontaktovat na 
mail svoboda.dveredokoran@seznam.cz nebo 
telefonicky 603107099 a 608645998.

 Anna Handrychová, sociální pracovnice

Potravinová banka Karlovarského kraje děkuje 
městu Karlovy Vary za finanční podporu ve výši 74 
000 Kč, kterou využívá na činnost letošním roce. Díky 
příspěvku se může nezisková organizace věnovat 
svému poslání, čímž je boj proti hladu a proti plýtvání 
potravinami.

A co zajímavého se aktuálně v potravinové bance 
děje? „Připravujeme se na podzimní kolo Sbírky po-
travin, která se uskuteční v sobotu 23. listopadu 2019 
ve vybraných prodejnách v Karlovarském kraji a celé 
České republice. Díky této sbírce budeme moci dopl-
nit náš sklad, kde nám nejvíce chybí trvanlivé mléko, 
konzervy, polévky nebo drogerie,“ říká Milan Hloušek, 
ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje.

Zatímco v roce 2017 přerozdělila potravinová banka 
přes 31 tun, v roce 2018 to bylo již 88 tun a v rámci 
spolupráce s 21 odběratelskými neziskovými orga-
nizacemi se dostala potravinová pomoc k nejméně 
2000 osobám v našem regionu.

Potravinová banka je zařazena do poplachového 
plánu Hasičského záchranného sboru Karlovarského 
kraje, kdy je připravena pomoci v oblasti zabezpečení 
nouzového stravování pro obyvatelstvo postižené 
mimořádnou událostí. Pokud bude potřeba, může 
v mimořádných případech zajistit potraviny také pro 
občany Karlových Varů nacházející se v tíživé životní 
situaci.

 Milan Hloušek, 
ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje

Potravinová banka děkuje za podporu

POTRAVINOVÁ BANKA
Organizaci založily v roce 2015 dobročinné organizace s dlouholetou pů-
sobností v našem regionu – Farní charity, Armáda spásy a Pomoc v nouzi.
Provoz potravinové banky Karlovarského kraje je financován z dotačního 
programu Ministerstva zemědělství. Peníze na činnost a vybavení získává 
organizace i od dalších měst z našeho kraje. Letos se potravinová banka 
dočkala finanční podpory také ze strany Karlovarského kraje, města 
Chodova, Kraslic, Chebu a Nadačního fondu Tesco.

INZERUJTE 
V RADNIČNÍCH LISTECH

t: 739 544 446 

e: kalabova@mediaas.cz
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Je legendou karlovarského basketbalu

Významné jubileum oslavila na podzim jedna 
z legend karlovarského basketbalu. Devadesáti 
let se dožil Karel Růžička, spoluzakladatel klubu 
Thermia Karlovy Vary. Narodil se v Praze a dětství 
i mládí prožil ve čtvrtích Holešovice a Karlín, kde 
absolvoval obchodní akademii. Během vysokoškol-
ských studií tělovýchovy a sportu se seznámil se 

svojí budoucí ženou Janou, s níž prožil pětašedesát 
let společného života, z velké části v Karlových 
Varech. Do našeho města ho zavála vojenská po-
vinnost. Do místních kasáren ve Dvorech narukoval 
v roce 1951. Po návratu do civilu dostal nabídku 
úřednického místa na krajském úřadu a ve městě 
se usadil nastálo. Úředničinu časem vyměnil za 
práci fotografa u komunálních služeb v Karlových 
Varech a Jáchymově a svou pracovní kariéru 
zakončil jako vedoucí hospodářské správy Pozem-
ních staveb Karlovy Vary. Nezahálel ani v osob-
ním životě. S manželkou vychoval syna Davida 
a dceru Editu, časem se také dočkal role dědečka 
a pradědečka čtyř vnoučat a dvou pravnoučat. 
Celoživotní láskou a náplní volného času byl pro 
pana Růžičku sport, zejména basketbal. Věnoval 
se ale také atletice, hlavně běhu na delších tratích. 
Jednou dokonce startoval i s Emilem Zátopkem, na 
což celý život vzpomíná. Jako basketbalista sklízel 
úspěchy v dresu místního armádního klubu, po 
vojenské službě přijal nabídku hrát za Lokomotivu 
Karlovy Vary. V jejích barvách působil v šedesátých 

letech několik sezon, hrál za ni dokonce i celo-
státní první ligu. Několikrát vyjel s Lokomotivou do 
zahraničí nebo nastoupit proti atraktivním klubům 
ze světa na místní palubovce. Po rozepři s tímto 
klubem založil společně s dalšími staršími hráči 
Lokomotivy nový klub - Thermii KV. Ta později 
v nové soutěži úspěšně postupovala a posléze Lo-
komotivu porážela. Z aktivního hráče Karla Růžičky 
se postupně stal basketbalový trenér. Zasloužil se 
o výchovu jediného mládežnického dívčího týmu 
v historii Thermie KV, ve kterém trénoval i svoji 
vnučku Karolínu. V současnosti v basketbalové tra-
dici rodiny pana Růžičky pokračuje jeho pravnuk, 
který se basketbalu také aktivně věnuje. Čerstvý 
devadesátník Karel Růžička se vždy zajímal o sport 
v širokém pojetí. Je skalním příznivcem FC Slavia 
Praha. Nejraději se pohyboval mezi přáteli z bas-
ketbalu, byl vždy velmi společenský. Ve společnosti 
přátel a příbuzných je nejspokojenější. Proto mu 
vedle tradičního pevného zdraví přejeme do dal-
ších let spoustu sportovní radosti i potěchy v kruhu 
rodiny a přátel.

• LIDÉ

Když nevyhrajete, pozvu vás na večeři
28. října slavila republika výročí vzniku samostat-

ného československého státu a slavila také paní 
Dagmar Čumplová. Důvodem oslavy této rodačky 
z Plzně byly její devadesátiny. Karlovaračkou je od 
roku 1950. „V Plzni jsem nebyla chtěná. Odmítala 
jsem stranu, strýc byl v americké armádě…,“ vy-
světluje důvody svého stěhování do města prame-
nů. Paní Dagmar je celoživotním bojovníkem, vždy 
se s odvahou prala s nejrůznějšími překážkami. 
„Byla jsem sportovní dítě, žádný mazánek. Bruslila 
jsem, lyžovala, dokonce jsem skákala na lyžích 
z můstku ve Špindlu. Když mě chtěli poslat na práci 
do cihelny, radši jsem snědla zkažené vejce, abych 
neprošla zdravotní prohlídkou,“ prozrazuje se 
spikleneckým úsměvem, jak se dokázala vyhnout 
nechtěné práci. „Vždy jsem si se vším poradila, 

i rakovinu jsem porazila.“ Životní výhrou byl pro 
paní Dagmar její manžel Vlastimil. Potkala ho, když 
se přestěhovala do Karlových Varů. A na seznámení 
si pamatuje dodnes. „Pracoval ve Spořitelně. Byl 
Velký pátek, šla jsem podat Sportku a on mi říká: 
‚Když nevyhrajete, pozvu vás na večeři‘. Nevyhrála 
jsem ve Sportce, ale vyhrála jsem muže. A zůstal 
mi na celý život.“ Společně vychovali dceru a do-
čkali se dvou vnoučat. Paní Čumplová pracovala 
v provozech mnoha známých karlovarských 
podniků, v Jizeře, Pasáži, v Poštovním dvoře nebo 
v Národním domě. Vždycky měla ráda společnost 
a vyhledává ji i nyní. Nejčastěji tu karbanickou. 
V klubovně důchodců nebo se sousedkou hraje 
žolíky o sirky. Paní Dagmar přejeme štěstí ve hře, 
ale zejména v životě a samozřejmě pevné zdraví.

Ve věku 89 let v neděli 13.10.2019 zemřel 
významný karlovarský malíř, hudebník a pedagog 
Jiří Šik. 

Jiří Šik se narodil v Plzni, vystudoval Kon-
zervatoř v Praze, Pedagogickou fakultu v Plzni 
a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. 
Působil na Pedagogickém institutu v Karlových 
Varech, v Karlovarském symfonickém orchestru 
a následně třicet let jako profesor na Střední 
pedagogické škole v Karlových Varech. 

Po profesionální dráze houslisty se od konce 
padesátých začal věnovat už jen soustředěně 
malbě, nejdříve krajiny a od osmdesátých let 
především malbě figury. Jeho výstavní činnost 
zahájil v roce 1959 v tehdejší městské galerii Dílo 

v Karlových Varech. Od té doby vystavil své ob-
razy na více než 60 samostatných a společných 
výstavách v České republice a v zahraničí. Patřil 
k nejdéle působící generaci malířů v Karlových 
Varech a jedním z mála, kteří se ve zdejším vý-
tvarném regionu trvale zabývali figurální malbou.

Jak napsala kurátorka Galerie umění Božena 
Vachudová, “Jiří Šik ve svých obrazech zpo-
dobňoval člověka v jeho pevném vkořenění do 
mezilidských vazeb a pout. Každým svým dílem 
se dotýkal sounáležitosti člověka s člověkem 
a směřoval naše vnímání k tomu, co je základem 
je přirozené existence, a to k bytostné touze po 
lásce, přátelství, chápavém lidském kontaktu 
a soucítění.

Zemřel Jiří Šik, karlovarský umělec a pedagog

Jiří Šik (uprostřed) na jedné z jeho posled-
ních výstav v Městské galerii s keramikem 
Ladisla vem Švarcem (vlevo) a Varvarou 
Divišovou (vpravo), ředitelkou galerie. 
 Foto: Stanislav Kožený

Dagmar Čumplová si užila oslavu 90. naro-
zenin v klubovně Svazu důchodců v Úvalské 
ulici.

Karel Růžička při mezinárodním basketba-
lovém utkání v Karlových Varech.
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Sonda do života škol na Karlovarsku
Projekt MAP Karlovarsko II se zabývá zlepšová-

ním kvality vzdělávání prostřednictvím spolupráce 
aktérů ve výchově a vzdělávání.  V projektu 
i nadále pokračujeme v přípravě zajímavých 
vzdělávacích aktivit, do kterých se školy zapojují 
dle svého zájmu. Snažíme se, aby naše aktivity 
pomohly zlepšovat kvalitu vzdělávání a přispěly 
tak k naplňování vize rozvoje vzdělávání „Chce-
me, aby Karlovarsko bylo místem příležitostí“.

V červnovém čísle Karlovarských radničních 
listů jsme informovali, že pracovníci realizační-
ho týmu projektu MAP Karlovarsko II postupně 
navštívili všechny základní, mateřské a základní 
umělecké školy z Karlových Varů a okolí. V těchto 
rozhovorech jsme se zajímali o rozvoj čtenářské 
a matematické gramotnosti na školách. Zjišťovali 
jsme zkušenosti škol se vzděláváním dětí a žáků-
-cizinců.  Zajímalo nás, zda školy jezdí na více-
denní výlety, jaké jsou názory ředitelů na nabídku 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
jak je to s odchody žáků na víceletá gymnázia 
či jaká je úspěšnost žáků u přijímacích zkoušek 
na střední školy. Zajímalo nás také, co si ředitelé 
škol myslí o skutečnosti, že školy v Karlovarském 
kraji vycházejí dlouhodobě nejhůř v různých testo-
váních a srovnáních a věnovali jsme se dalším 
a dalším tématům. Provedli jsme tak určitou 
sondu do života škol na Karlovarsku.

Souhrn informací z těchto rozhovorů jsme 

sepsali do dokumentu, který jsme zveřejnili na 
webových stránkách projektu. Údaje jsou ano-
nymizovány tak, abychom netvořili žebříčky škol 
a někoho nepoškodili. Nicméně i tak představuje 
dokument souhrn zajímavých informací a možný 
zdroj inspirace pro ředitele škol. Protože z roz-
hovorů vyplynuly některé dotazy, které členové 

realizačního týmu neuměli zodpovědět, obrátili 
jsme se na Českou školní inspekci. Dokument 
tak obsahuje i doporučení České školní inspekce, 
která mohou využít ředitelé škol. Dokument je 
dostupný na webu MAP Karlovarsko II: http://
mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlo-
varsko-ii/

Budeme rádi, pokud zjištěné příklady dobré 
praxe a doporučení vejdou v život. O novinkách 
v projektu MAP Karlovarsko II se můžete dozvědět 
také na našem facebooku: https://www.facebook.
com/MAPKarlovarskoII/

 Ing. Markéta Hendrichová

Vize rozvoje vzdělávání    Chceme, aby Karlovarsko bylo místem příležitostí.

Malířem za víkend

Nevěříte, že kreslit nebo malovat se dá naučit 
za víkend? A že jediné co, k tomu potřebujete, 
je vlastní mozek a ruce? Po dvoudenním kurzu 
kreslení pravou hemisférou se o tom přesvědčíte 
a odnesete si nádherné obrázky.

Kreativita neboli tvořivost je schopnost člověka 
a odlišuje nás od ostatních živočichů. Pro mnohé 
lidi v dnešní době je to však vzdálený pojem, aniž 

by věděli, jak s tvořivostí pracovat. Kreativita není 
talent, ale způsob myšlení.

Co vás čeká na kurzu Kreslení pravou mozkovou 
hemisférou?

Během dvoudenního kurzu se dozvíte zajímavé 
informace o fungování mozku, budete kreslit 
poslepu, vzhůru nohama, negativně a druhý 
den nebudete věřit, jakého pokroku jste dosáhli. 
Důkazem vám budou vaše obrázky, které si pak 
odnesete domů.

S námi to zvládne každý. Kurzy jsou vhodné 
i pro úplné začátečníky. Milí a laskaví lektoři vás 
povedou krůček po krůčku. Nemusíte se obávat, 
že byste cokoli nezvládli. Všechno se podaří!

Veškeré pomůcky a materiál máte k dispozici 
zdarma po celou dobu kurzu. S sebou si vezměte 
pouze dobrou náladu a peníze na oběd. Čeká Vás 
skvělý program a přátelské prostředí. Po chvíli se 
vaše obavy rozpustí, získáte nové přátele a koníč-
ky pro svůj volný čas.

Na kurz je potřeba se přihlásit! Registrace info@
ateliermozaika.cz, více informací a obrázků nalez-
nete na stránkách www.ateliermozaika.cz.

Děti na Dukle se 
dočkaly vlastního 
sportoviště
Během léta a podzimu se v areálu ZŠ Dukel-
ských hrdinů pracovalo na tom, aby měli místní 
školáci prostor pro venkovní hodiny tělocviku 
a volnočasové aktivity v rámci družiny. Původ-
ně plánovaný a finančně náročný projekt, který 
počítal s rozsáhlým zásahem do celého areálu, 
byl zredukován na vybudování účelné multi-
fukční plochy. Ta vyrostla na místě někdejšího 
dětského hřiště s dožilými herními prvky. Od 
konce října už škole a družině slouží multi-
funkční hřiště s polyuretanovým povrchem, 
na kterém se dá hrát malá kopaná, házená, 
tenis nebo volejbal. Součástí sportoviště jsou 
ochranné sítě a cesta k němu vede po novém 
chodníku. Náklady na nové školní sportoviště 
činily zhruba 3 miliony korun.
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Žákyně ZŠ Truhlářská 
jsou v přespolním 
běhu stříbrné

Rádi bychom se podělili o radost ze sportovního 
úspěchu v celostátním kole soutěže v přespolním 
běhu, o který se zasloužily žákyně ZŠ Karlovy Vary, 
Truhlářská 19, konkrétně Eliška Kučerová, Veronika 
Zrůstová, Veronika Šalátová, Jana Zmrzlá, Tereza 
Nováková a Sára Doležalová.

Dívky v této sestavě suverénně postupovaly skrze 
dílčí kola soutěže až do kola nejvyššího, republi-
kového, kde se umístily celkově na druhé příčce. 
Stříbrná medaile družstva je podtržena úžasnými 
úspěchy jednotlivých děvčat, kdy se 3 žákyně školy 
umístily do 10. místa.

V současné době školu navštěvuje výborná gene-
race mladých sportovkyň, která sbírá úspěchy napříč 
sporty. Kromě úspěchu v již zmíněném přespolním 
běhu, čeká dívky krajské finále v atletickém čtyřboji, 
který se bude konat na jaře 2020. Věříme, že i tento 
závod bude pro dívky šancí k úspěchu. 

 V. Gavlasová a L. Jankovský, vyučující TV

V rámci odpoledního programu nabízí angličtinu 
hned několik městských školek.  Výuce se věnují 
zkušené lektorky jazykových škol, které děti s ci-
zím jazykem seznamují zábavnou a hravou formou. 

V rámci 1. MŠ Karlovy Vary je kroužek angličtiny 
dostupný v obou školách v Krymské ulici, v MŠ 
Komenského a Východní. U zbývajících školek není 
cizí jazyk vyučován zejména z důvodu velmi malé-
ho zájmu rodičů. Škola na náměstí E. Destin03ové 

má mezi dětmi velký počet cizinců, proto se zamě-
řuje zejména na výuku českého jazyka.

2. MŠ Karlovy Vary vyučuje angličtinu ve svých 
pobočkách v ulicích Krušnohorská, Vilová, Javoro-
vá, Mládežnická, Fibichova a v Sedleci.

Jedná se o nadstandardní aktivitu pro děti nad 
rámec běžného předškolního vzdělávání. Kroužky 
angličtiny jsou proto placené rodiči či jinými 
zákonnými zástupci.

S angličtinou se děti seznamují 
už v mateřských školách

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ DO VŠECH JAZYKŮ
Tel. 776 722 611, Moskevská 10, Karlovy Vary

orbis@orbispreklady.cz

15

· LiDÉ

Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

zajímavostí bylo, že tehdy v lázeňském 
městě vznikl další šermířský oddíl, a sice 
pod Svazarmem. Roztříštěnost se však 

nekonala, v roce 1959 došlo ke spojení a k další-
mu 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 

na organizování vlastních sportovních akcí. Stále 
častěji se objevovali už i mezi československou 
elitou.“ Nebylo to lehké, Hron připomněl, že vý-
hodou byla možnost v rámci Lokomotivy cestovat 
za zvýhodněné jízdné.

z místa na místo
Také střídání tělocvičen narušovalo činnost 
oddílu. Materiál, který šermíři nutně potřebovali 
pro své aktivity, museli stále převážet z místa 
na místo dvoukolovou károu. „Na dlouhých 15 let 
nám vycházeli vstříc ve Střední keramické škole 
v Rybářích, kde jsme měli velice slušné tréninkové 
možnosti, ale přeci jen, to byla stále jen školní 
tělocvična, která musela být vždy připravena 
na denní vyučování.“
Za nejpodstatnější mezník vývoje karlovarského 
šermu lze označit rok 1976, kdy 27. listopadu byla 
na Růžovém vrchu slavnostně otevřena specializo-
vaná šermírna, jediná v české republice. Úspěchy 
na sebe nenechaly čekat, karlovarští šermíři 
získávají tituly mistrů československa, prosazují 
se i v Poháru mistrů evropských zemí. V Karlových 
Varech začínají pořádat Lázeňský pohár, který 
se koná každoročně. Navazuje tak na mezinárodní 
turnaje konané v Lázních iii a v Grandhotelu Pupp. 
„Mezi nejúspěšnější šermíře patří především 
několikanásobný mistr republiky a reprezentant 
Václav Břicháček, dále pak K. Salinger, F. Prska-
vec, J. Valha, J. Kučera, J. Špatenka, O. Řezanka, 
M. Rubeš, K. Valhová a další. 
Počty získaných medailí karlovarských borců jsou 
neskutečné. „V jednotlivcích jsme získali 37 titulů, 

23 druhých a 36 třetích míst, v družstvech pak 
24 titulů, 17 druhých a 13 třetích míst,“ tolik jen 
z hodnotící zprávy z roku 1997.
Hron dodává, že to byla záležitost všech kategorií 
v závodech jak v čechách, tak na Moravě. „Počet 
titulů se dál zvyšoval. Bylo to krásné období, byla 
za námi vidět poctivá práce,“ vzpomíná dnes už 
pětasedmdesátiletá legenda karlovarského šermu.

zůstává čestným předsedou
Po čtyřiapadesáti letech v pozici předsedy oddílu 
se Miroslav Hron v roce 2006 s Lokomotivou roz-
loučil, je však stále čestným předsedou českého 
šermířského svazu.
Vedení šermířského oddílu v Karlových Varech 
převzal bývalý zkušený závodník Martin Ru-
beš. činnost klubu je dnes zaměřena převážně 
na výchovu mladých sportovců. časy, kdy byli 
mezi členy úspěšní seniorští reprezentanti, jsou 
ale pryč. Přesto práce, kterou současní trenéři 
odvádějí s mladou generací, je k nezaplacení.
V minulém roce se objevila v médiích zpráva, 
že v roce 2012 měli karlovarští šermíři vůbec svou 
nejlepší sezonu. informace se dotkla šermířské 
legendy Miroslava Hrona. 
„Vím, jak je hodnocení činnosti složité a náročné.“ 
Hron upozorňuje na deset tlustých kronik oddílu. 
„Když jsem v roce 2006 končil, kroniky ještě 
existovaly. Tam byly seriózní informace, tam by se 
jistě našly pozitivní hodnotící materiály k řadě vý-
znamných akcí, které by mohly kandidovat na titul 
nejlepší šermířská sezona.“
Luboš zahradníček

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

Karel Neckář hrál za Vídeň i Dynamo
Úctyhodné devadesáté narozeniny oslavil v minu-
lých dnech pan Karel Neckář. Jeho rodištěm jsou 
sice Holice na Pardubicku, ale již přes šedesát 
let žije v Karlových Varech. Přistěhoval se sem 
se svou manželkou, původem Francouzkou, 
kterou kdysi potkal ve Vídni. V Karlových Varech 
pak společně založili rodinu a vychovali dva syny 
a jednu dceru. A protože rodina vzešla z kosmo-
politního základu, má pan Neckář dvě ze čtyř 
vnoučat v Německu a pravnoučata až v Americe. 
Devadesát let panu Karlovi asi málokdo věří, 

bezpochyby pro jeho vitalitu, dobrou náladu 
a samostatnost. O svou domácnost v paneláku 
ve Staré Roli se stará úplně sám, jen vaření teprve 
nedávno přenechal jiným. A také na zahradě už 
tolik nepracuje. Ale pořád se podle svých slov 
obejde bez léků. Zato se ale neobejde bez svého 
milovaného fotbalu. Dnes už samozřejmě sleduje 
oblíbený sport jen v televizi, ale bývaly doby, kdy 
se za mičudou sám honil. Kopal za Vídeň a pak 
také za karlovarské Dynamo. A právě fyzická kon-
dice nabraná při fotbale a také na kole, na kterém 

ještě nedávno jezdil, jsou podle pana Neckáře 
základem vitality, ze které těží dodnes. Přejeme 
panu Neckářovi neutuchající vitalitu a ještě hodně 
pohody a radosti do dalších let. (red)

inzerce

stěHování – rYdol
čr + evropa

tel.: 602 444 940, 353 220 554

SC
-3
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POČÍTAČOVÉ KURZY
•		Školení	soukromě	nebo	v	malé	skupince	
•		NOVÉ	TECHNOLOGIE	–	iPod,	iPad,	tablet
•		Word,	Excel,	PowerPoint,	Photoshop
•	POMOC	VYSOKOŠKOLÁKŮM	–	PŘÍPRAVA	
KE	ZKOUŠKÁM,	STYLIZACE	DIPLOM.	PRACÍ

777 940 555, www.softwarovaskola.cz
Iva Kulatá
lektorka PC kurzů

SC-330142/09 Překládáme veškeré  
evropské jazyky  
včetně soudního ověření

Tel.: 776 722 611, Krymská 5, Karlovy Vary 
orbis@orbispreklady.cz, www.orbispreklady.cz
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Šermovat se ve Varech začalo ve Spořitelně
• Datum 16. listopadu 1952 si Miroslav Hron pamatuje, jako by to bylo dnes. Tehdy hrstka nadšenců 
založila v Karlových Varech první šermířský oddíl. „Pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spořitelna 
jsme se vlastně narodili, po dvou letech jsme však všichni přestoupili pod Slovan Karlovy Vary,“ dodává 
legenda karlovarského šermu.

zajímavostí bylo, že tehdy v lázeňském 
městě vznikl další šermířský oddíl, a sice 
pod Svazarmem. Roztříštěnost se však 

nekonala, v roce 1959 došlo ke spojení a k další-
mu 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 

na organizování vlastních sportovních akcí. Stále 
častěji se objevovali už i mezi československou 
elitou.“ Nebylo to lehké, Hron připomněl, že vý-
hodou byla možnost v rámci Lokomotivy cestovat 
za zvýhodněné jízdné.

z místa na místo
Také střídání tělocvičen narušovalo činnost 
oddílu. Materiál, který šermíři nutně potřebovali 
pro své aktivity, museli stále převážet z místa 
na místo dvoukolovou károu. „Na dlouhých 15 let 
nám vycházeli vstříc ve Střední keramické škole 
v Rybářích, kde jsme měli velice slušné tréninkové 
možnosti, ale přeci jen, to byla stále jen školní 
tělocvična, která musela být vždy připravena 
na denní vyučování.“
Za nejpodstatnější mezník vývoje karlovarského 
šermu lze označit rok 1976, kdy 27. listopadu byla 
na Růžovém vrchu slavnostně otevřena specializo-
vaná šermírna, jediná v české republice. Úspěchy 
na sebe nenechaly čekat, karlovarští šermíři 
získávají tituly mistrů československa, prosazují 
se i v Poháru mistrů evropských zemí. V Karlových 
Varech začínají pořádat Lázeňský pohár, který 
se koná každoročně. Navazuje tak na mezinárodní 
turnaje konané v Lázních iii a v Grandhotelu Pupp. 
„Mezi nejúspěšnější šermíře patří především 
několikanásobný mistr republiky a reprezentant 
Václav Břicháček, dále pak K. Salinger, F. Prska-
vec, J. Valha, J. Kučera, J. Špatenka, O. Řezanka, 
M. Rubeš, K. Valhová a další. 
Počty získaných medailí karlovarských borců jsou 
neskutečné. „V jednotlivcích jsme získali 37 titulů, 

23 druhých a 36 třetích míst, v družstvech pak 
24 titulů, 17 druhých a 13 třetích míst,“ tolik jen 
z hodnotící zprávy z roku 1997.
Hron dodává, že to byla záležitost všech kategorií 
v závodech jak v čechách, tak na Moravě. „Počet 
titulů se dál zvyšoval. Bylo to krásné období, byla 
za námi vidět poctivá práce,“ vzpomíná dnes už 
pětasedmdesátiletá legenda karlovarského šermu.

zůstává čestným předsedou
Po čtyřiapadesáti letech v pozici předsedy oddílu 
se Miroslav Hron v roce 2006 s Lokomotivou roz-
loučil, je však stále čestným předsedou českého 
šermířského svazu.
Vedení šermířského oddílu v Karlových Varech 
převzal bývalý zkušený závodník Martin Ru-
beš. činnost klubu je dnes zaměřena převážně 
na výchovu mladých sportovců. časy, kdy byli 
mezi členy úspěšní seniorští reprezentanti, jsou 
ale pryč. Přesto práce, kterou současní trenéři 
odvádějí s mladou generací, je k nezaplacení.
V minulém roce se objevila v médiích zpráva, 
že v roce 2012 měli karlovarští šermíři vůbec svou 
nejlepší sezonu. informace se dotkla šermířské 
legendy Miroslava Hrona. 
„Vím, jak je hodnocení činnosti složité a náročné.“ 
Hron upozorňuje na deset tlustých kronik oddílu. 
„Když jsem v roce 2006 končil, kroniky ještě 
existovaly. Tam byly seriózní informace, tam by se 
jistě našly pozitivní hodnotící materiály k řadě vý-
znamných akcí, které by mohly kandidovat na titul 
nejlepší šermířská sezona.“
Luboš zahradníček

čestný předseda českého šermířského svazu 

a dlouholetý předseda šermířského oddílu Lokomo-

tivy Karlovy vary miroslav hron.

Karel Neckář hrál za Vídeň i Dynamo
Úctyhodné devadesáté narozeniny oslavil v minu-
lých dnech pan Karel Neckář. Jeho rodištěm jsou 
sice Holice na Pardubicku, ale již přes šedesát 
let žije v Karlových Varech. Přistěhoval se sem 
se svou manželkou, původem Francouzkou, 
kterou kdysi potkal ve Vídni. V Karlových Varech 
pak společně založili rodinu a vychovali dva syny 
a jednu dceru. A protože rodina vzešla z kosmo-
politního základu, má pan Neckář dvě ze čtyř 
vnoučat v Německu a pravnoučata až v Americe. 
Devadesát let panu Karlovi asi málokdo věří, 

bezpochyby pro jeho vitalitu, dobrou náladu 
a samostatnost. O svou domácnost v paneláku 
ve Staré Roli se stará úplně sám, jen vaření teprve 
nedávno přenechal jiným. A také na zahradě už 
tolik nepracuje. Ale pořád se podle svých slov 
obejde bez léků. Zato se ale neobejde bez svého 
milovaného fotbalu. Dnes už samozřejmě sleduje 
oblíbený sport jen v televizi, ale bývaly doby, kdy 
se za mičudou sám honil. Kopal za Vídeň a pak 
také za karlovarské Dynamo. A právě fyzická kon-
dice nabraná při fotbale a také na kole, na kterém 

ještě nedávno jezdil, jsou podle pana Neckáře 
základem vitality, ze které těží dodnes. Přejeme 
panu Neckářovi neutuchající vitalitu a ještě hodně 
pohody a radosti do dalších let. (red)
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POČÍTAČOVÉ KURZY
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Windows, Office, grafika, internet
Indiv. pomoc při nastavení mobilů, tabletů…

Iva Kulatá

POČÍTAČOVÉ KURZY

VÝUKA HRY NA KYTARU
tel.: 777 940 555 www.hrajunakytaru.cz

www.softwarovaskola.cz

•  nejlepší cena

•  větší přehled

•  více služeb

•  vše vyřídíte z domova

•  přátelský přístup

www.sprava85.cz
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hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Pohádka
I v podvečer a v pozdním věku s hůlkou v ruce lze 
prožít vzrušení. V závěru „popelnicového“ kolečka 
s velikou taškou - směsný odpad, sklenice, papír  
jsem došla k poslednímu kontejneru. Z kabelky přes 
rameno se ozvalo zvonění mobilu. Hovor, na který 
jsem se těšila. Taška tedy putovala na uvolněné 
místo v tašce velké. A povídaly jsme.  Podvědomě 
naučeným grifem jsem vyklopila tašku do otvoru 
prázdného kontejneru. Papír putoval na dno 
i s kabelkou. Pryč byly klíče, peněženka i doklady.

Hovor na číslo svozové firmy již v tuto dobu nebral 
nikdo, vytočila jsem tedy některé ze známých 
třímístných čísel a ozvala se městská policie. Pak 
šlo vše ráz naráz. Po domluvě jsem počkala chvilku 
na místě, služebním autem dorazili dva šikovní hoši.
Vyhodnotili situaci  a přizvali další vůz s technikou. 
Stačil nápad, žebřík a nebojácný policista, který 
se spustil po hlavě ke dnu kontejneru a kabelku, 
naštěstí zavřenou, vylovil ze dna. 

Vše chytře, rychle, se vstřícným a příjemným 
vystupováním. Nepřipustili žádné zasloužené „díky“ 
se slovy: je to naše práce, pomáhat. I když  se prý 
s něčím takovým setkali poprvé.

Jsou skvělou vizitkou práce a jednání městské 
policie, chlapci na svém místě. Určitě jim patří můj 
vřelý dík. A v zaměstnání pak pochvala a červený 
puntík.  Hana Brichcínová 

Majetek města
Do veřejné diskuse se s pravidelností vrací téma 

nakládání s městským majetkem a nezřídka dochází 
k velmi emotivním reakcím ze všech stran. Není se 
čemu divit. Při pohledu na stav některých objektů ve 
vlastnictví města si mnozí pokládají otázku, jestli by 
nebylo lepší jejich provoz nebo dokonce vlastnictví 
svěřit do rukou soukromých subjektů. V protikladu 
k tomu stojí názorová linie, která vnímá pronájmy 
a prodeje majetku města jako něco nekalého. 
Oba tyto pohledy stojí na reálných zkušenostech, 
přesto ale není dobré je zobecňovat a používat jako 
univerzální řešení. 

Hledání udržitelného přístupu ke správě majetku, 
který by vycházel z analýzy dostupných dat, by mělo 
být prioritou. Bohužel, město jako by na tento proces 
rezignovalo. Postupně se stává normou řešit pouze 
jednotlivé havarijní nebo téměř havarijní stavy, kdy 
se řešení bez jakékoliv vize dají poměrně snadno 
obhájit právě onou potřebou jednat rychle. 

Město se potýká se značnými obtížemi ve všech 
úrovních nakládání s majetkem. Věřím, že v mnoha 

případech je vhodné, aby správu a provoz zajišťoval 
soukromý sektor. Co ale v žádném případě nemůže 
zastat nikdo jiný než město, je hledání funkční 
náplně městských objektů. Týká se to především 
objektů, které nemají potenciál generovat zisk, ale 
mohou, nebo měly by přispívat k prosperitě města 
jako celku. Dlouhodobě a více či méně neúspěšně 
město řeší funkční náplň Císařských a Alžbětiných 
lázní, Vřídelní kolonády, letního kina. V poslední 
době se do popředí dostává také téma městských 
bytů, ať už ve smyslu tzv. startovacích, nebo jako 
benefit pro zaměstnance městských společností, 
které bojují s nedostatkem pracovních sil. Pozornost 
také přitáhl prodej prostoru, kde je provozována 
soukromá školka. Všechny tyto příklady spojuje 
jeden společný znak. Nezapadají do žádné oficiální 
strategie, kterou by prosazovalo současné vedení. 
Přitom právě vzájemné vazby jednotlivých řešení 
jsou tím, co rozhoduje o jejich dlouhodobém přínosu.

 Pavel Sušanin, zastupitel za Piráty

Dovoluji si opožděně reagovat na čl. Westend 
v čísle 4/2012  KRL. Zmíněna je firma Slowak-
Čerych, z Prahy pocházel Anton Čerych, Josef 
Slowak /1840-1896/ se narodil ve Znojmě a zemřel 
v Linci. Město Znojmo zakoupí zdejší někdejší 
Německý dům jehož byl autorem a tak upřesňuji 
v níže uvedeném článku dle rodinných záznamů (byl 
bratrancem mého pradědečka).

Architekt znojemského „Domečku“
Zastupitelé města schválili odkoupení budovy 

České spořitelny, která vstupovala významným
způsobem do společenského života obyvatel 

Znojma mnoha generací.
O stavbě spolkového domu rozhodl r. 1881 

Německý měšťanský spolek ve Znojmě a ze čtyř
předložených návrhů byl vybrán stavební plán 

a rozpočet architekta Josefa Slowaka, který spolu 
se stavitelem Josefem Schweighoferem stavbu 
prováděl a kolaudoval. Výstavbou německých 
národních domů se podrobněji zabýval Mgr. Jan 
Galeta (Německé domy na Moravě, sborník Mezery 
v historii, 2014), kterému se o osobě architekta 
nepodařilo zjistit více podrobností, snad jen 
skutečnost, že patřil do znojemské rodiny Slowaků 
podnikající v keramickém průmyslu.Z dostupných 
zdrojů lze informaci o architektovi rozšířit.

Josef Slowak (1840-1896) byl synem Franze 
Slowaka a Johanny Machainové,dcery Isidora

Machaina z Vyškova, oddaných 19.8.1838 

s bydlištěm na Neustiftu (Znojmě - Novosadech) 
v domě č.p.21. Otec i matka pocházeli z rodin 
zabývajích se výrobou keramiky už od pol. 18. 
stol. Po absolvování technických studií stavebního 
inženýrství působil Josef Slowak jako architekt 
a asistent na Polytechnickém institutu ve Vídni 
a v r. 1866 byl přijat do Spolku rakouských 
inženýrů a architektů. Ve Znojmě pobýval během 
výstavby železniční dráhy a je autorem nádražních 
budov z let 1870-71. Železniční spojení přispělo 
k nebývalé stavební aktivitě i v jiných městech, 
zejména v Karlových Varech. Počet návštěvníků 
lázní se ztrojnásobil a tamní městská rada se snažila 
o řízení nové výstavby zadáváním tzv. regulačních 
zastavovacích plánů celých lokalit. Josef Slowak 
v té době působí v Karlových Varech, v r. 1872 
spolu s Heinrichem Mattonim a dalšími podnikateli 
investuje do pozemků a spojuje se s pražským 
stavitelem Antonem Čerychem. Firma SlowakČerych 
získala povolení staveb v Karlových Varech na léta 
1873-1877 a zpracovala první zastavovací plán pro 
dokončení Sadové třídy. J. Slowak na Zámeckém 
vrchu též započal se stavbou anglikánského 
novogotického kostela sv. Lukáše pro potřeby 
lázeňských hostů, kostel byl vysvěcen v r. 1877. 
(Zmíňky o jeho karlovarském působení obsahuje 
publikace Mgr. Lubomíra Zemana „Průvodce 
architekturou Karlových Varů„ /NPÚ, Praha 2012/). 
Z Karlových Varů se odstěhoval do Lince, kde byl 
r.1886 jmenován prozatímním vedoucím městského 
stavebního úřadu, r. 1887 byl jako „vrchní inženýr“ 
ustanoven vedoucím stavebního úřadu definitivně. 
O jeho náhlém úmrtí 27.1.1896 referují linecké 
noviny Volksblatt a Tages-Post, ten připomíná i jeho 
původ ve znojemské keramické rodině.

Německý měšťanský spolek ve Znojmě se rozhodl 
svěřit stavbu spolkového domu zřejmě

architektovi, který se prosadil v konkurenčím 
prostředí významného lázeňského města.

 Libor Slovák

Redakční oprava 
V příspěvku Hany Hronové v listopadovém Hyde-
parku jsme se dočetli „...proč by měl výt ve Sme-
tanových sadech Karel IV.“, místo vytí však autorce 
příspěvku šlo o bytí. Ve stejném vydání v rubrice 
Stalo se / stane se nijak nesouvisel první odstavec 
článku Umění staví mosty s odstavcem druhým, 
ten k žádnému příspěvku na stránce nepatřil. 
Děkujeme laskavým čtenářům za upozornění.
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Oděvy Živnostnice roku jsou funkční i elegantní 
Je to téměř rok, co si Kristina Tomandlová 

mohla po slavnostním galavečeru v pražském 
Žofíně položit pod vánoční stromeček úhledně 
opentlený dárek v podobě ocenění Živnostnice 
roku. „Když vyhlásili, že je na prvním místě 
Kristina Tomandlová, tak jsem chvilku jen nevě-
řícně seděla,“ přiznala s úsměvem karlovarská 
podnikatelka. Za dobu ankety je vůbec první, kdo 
v ní z našeho kraje zvítězil.

Její firma Erin šije v Karlových Varech oděvy 
pro hotely i gastronomické provozy. Recept na 
úspěch v téhle branži? Funkčnost a elegance!

Jejími zákazníky jsou například hotely Savoy, 
Bristol, Kolonáda, Imperial Karlovy Vary, Golf 
Mariánské Lázně, Grandhotel Pupp. „V současné 
době, vzhledem ke kladným a doporučujícím 
ohlasům, hledáme cesty ke zvýšení kapacity 
výroby a k udržení stávající dobré kvality,“ říká 
Kristina Tomandlová.

Kdo by si však myslel, že v regionu plném 
lázeňských hotelů má doslova zlatý důl, zmýlí 
se. „Lázeňská města nejsou zlatý důl, spíše se 
mi daří mimo Karlovy Vary. Ve Varech mám svojí 
starou klientelu, kterou jsem si musela takzvaně 
vybojovat, vybudovat a ukázat jim, že jim mám 
se svým týmem co nabídnout,“ vysvětluje Kristi-
na Tomandlová.

Vztahy se ovšem budují těžce, člověk se jim 
musí věnovat, aby vybudoval u zákazníka důvěru. 
Vždy je nejlepší, aby nabídku přímo viděl a sám 

posoudil. A co může nabídnout za sortiment 
například konkrétně pro hotel? Pokud se domluví 
na schůzce, přinese ukázat vzorky, materiály 

a vlastní hotové výrobky, aby si je například 
ředitel hotelu uměl představit. Když ji osloví, že 
potřebuje obléci pokojské nebo wellness, číšníky, 
servírky, kuchaře, nachystá si vzorky a ukáže, jak 
jsou zpracované, jaké má látky. Oděv pak musí 
především ladit s duchem hotelu.

Vítězná živnostnice nevydává žádné katalogy, 
dělá věci individuálně, protože chce, aby každý 
hotel měl svoje logo, svůj vlastní styl. Pokud jde 
o trendy v hotelovém oblékání, hodně prosazuje 
jednoduchost, protože když si číšník nebo servír-
ka po náročné práci ještě musí udržovat svoji 
uniformu, tak jim nechce dávat žádné volánky, 
všechno musí být příjemné, jednoduché. Musí to 
být praktické, tak aby se v tom zaměstnanci osm 
až deset hodin mohli pohybovat. Materiály pro 
výrobu získává těžce, také vzhledem k tomu, že 
spousta domácích firem zanikla.

Vzhledem k tomu, že už podniká 25 let, tak 
kontakty má, stejně jako vytipované dodavatele. 
Dováží například z Nizozemska. Práce je zároveň 
jejím hobby a cíle má takové, že s nimi nezbývá 
než plně souhlasit, i když k nim není možná 
ještě vždy a všude úplně blízko: „Chtěla bych 
se posunout tak, aby když přijdu do restaurace, 
kde si zaplatím servis, kde si zaplatím drahé 
jídlo, jsem v pěkném prostředí, tak abych měla 
i kulturní zážitek z toho oděvu, z toho číšníka 
a z té servírky, z personálu, který mě obsluhuje,“ 
říká Kristina Tomandlová.

• LIDÉ

 Foto: firmaroku.cz

Kniha M.E.G aneb jak na šťastné vztahy 
a zvládnutí životní lekce

Ředitelka nadačního fondu Michaela Elisabeta Georgina 
Mašková (30 let) v říjnu letošního roku vydala svoji první 
motivační knihu ve které jsou příběhy podle skutečných 
událostí osob, tak i návody na šťastný život a vztahy. 
Výtěžek z knihy jde na nákup vybavení nemocnic, které 
nadační fond zastupuje. Kniha je k zakoupení pouze na 
eshopu M.E.G Charity (www.meg-charity-eshop.cz). Tato 
kniha se dle recenzí stala velmi populární u lidí všech 
věkových kategorií.
Michaela E.G Mašková není jen ředitelkou nadačního 
fondu, ale mimo jiné i úspěšnou bloggerkou. Za vznikem 
knihy stojí právě blog o vztazích, který se stal v krátké 
době velmi navštěvovaný.
Každá kniha je s věnováním a s pusou od samotné MEG.

Koupí knihy přispíváte 
na M.E.G Charity nadační fond, 

který nakupuje vybavení do nemocnic.
Na zadní straně knihy zjistíte, 

jakou konkrétní nemocnici 
a oddělení jste nákupem podpořili.

“Krásná, motivační a hodně emotivní kniha. Rozhodně budete potřebovat kapesníčky.” - K.

“Excelentní a dokonalá, jako sama Meg.” - M.

“Velké emoce, zamyšlení sám nad sebou a svým chováním k ženám.” - T.

“Knihu jsem přečetla jedním nádechem. Velká Gratulace.” - B.

“Krásná kniha plná skutečných příběhů. Navíc se mi moc líbí, že koupí této úžasné knihy mohu přispět na dobrou věc.” - K.

“Životní příběhy, které toužíte zažít, možná jste již zažili, nebo i takové, kterým se budoucnosti chcete vyvarovat.  
To vše má tato kniha. Příběhy plné emocí a zdravého nadhledu, který občas každý z nás potřebuje.” - Z.

KNIHA

M.E.G
Aneb jak 
na šťastné vztahy
a zvládnutí 
životní lekce...

Kniha M.E.G aneb jak na šťastné vztahy a zvládnutí životní lekce je kniha plná motivačních kapitol 
a životních příběhů, které jsou založeny na skutečné události.

Vztahy jsou naší celoživotní součástí, tak si je pojďme dělat krásné a příjemné.

Z celého srdce Vám děkuji za podporu a zapojení.
PS: Vybavené nemocnice a záchranné jednotky pro nás pro všechny.

Prodej na www.meg-charity-eshop.cz

Facebook: M.E.G charity • Instagram: m.e.g.charity.nadacnifond
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Malé Versailles – z původní cihelny 
do luxusní současnosti

Třicet let jsem chodil, vždy v sobotu a v neděli 
před obědem do restaurace Malé Versailles, na 
plzeňskou dvanáctku, někdy i na stock, který tu 
tehdy stál 6 korun. S partou jsme se tu scházeli 
dokonce i na Silvestra. Budova, kam v minulém 
století vozily hosty kočáry, stojí trochu stranou - 
v začátku Křižíkovy ulice. V okolí je park, několik 
lázeňských domů, ale i pravoslavný kostel a fara. 
Bývala tu kdysi cihelna, poblíž stál dřevěný 
kuželník a na blízkém, jezírku se proháněli karlo-
varští hokejisté. Dříve narození diváci si tu ještě 
pamatují klasické hokejové zápasy.

Vedoucí tu býval Otta Malý, manželka obslu-
hovala, u výčepu pivo točila paní Marcela, která 
to tu uměla pořádně ´roztočit´. Setkávali jsme se 
ve formance, poblíž výčepu u dvou větších stolů 
a kupodivu, z dnešního hlediska až překvapivě, 
jsme tu vydrželi stát i několik hodin. K význam-
ným hostů patřili houbař Kroupa, doktor, ale 

i básník Wittner, opilec Cejnar, geometr Brebera, 
divadelní kostýmérka Ida, u kavárenského stolku 
si kontroloval svůj chabý rozpočet důchodce, 
kterému jsme podle tmavé rádiovky na holé hlavě 
říkali Hříbeček. Na place kmital pan Werner, který 
dnes vlastní hotel Chebský dvůr - na Zámeckém 
vrchu.. Dalšímu vynikajícímu vrchnímu jsme říkali 
´plukovníku´ - nikdo nevěděl proč. Později jsem ho 
vídal obsluhovat v restauraci hotelu Dvořák.

Restaurace, která v té době byla v majetku 
Sokolovské uhelné, potřebovala nutně opravu.. 
Zařizovala ji firma stavitele Vlasty Balcara. Podiv-
né sklady zmizely, vznikl taneční sál a galerie, kde 
často hrával karlovarský Swing jazz Karla Uhlíka.

Pivo podražilo a tak jsem objekt ztratil z dohle-
du. Připravena byla další podstatná změna, jejíž 
součástí byla další tentokrát totální rekonstruk-
ce. Objekt získal  zahraniční majitel a přidal ho 
k dalším svým´úlovkům´. Patřily k nim objekty  

Rubín, Brno, Gejzír park, Poštovní dvůr, Palatin, 
ale i Toscana, kde je zřízena vysoká škola. Vše 
řídí Centrální management agency, vedoucím 
Malého Versailles se stává Slovenka Barbora 
Ryshková, která mně provedla novým zázemím: 
„Kromě  předělaného sálu vzniklo 9 hotelových 
pokojů, z nichž jeden mohou využívat invalidé. 
Před budovou směrem k jezírku jsme vybudovali 
pro hosty dvě velké terasy a dětské hřiště. Prostor 
v bývalém skleníku je vyzdoben a mohou ho 
využívat, jak svatebčané, tak i ti co plánují rodinné 
oslavy. Zajímavostí bude stavba mola k jezírku, 
kde kromě půjčovny loděk tu hodlají upravít 
místo pro rybáře. Je tu  dost ryb, mimochodem 
i sumci a kapři. Jsme připraveni přijmout i 160 
hostů,  máme 36 zaměstnanců, z toho je jen 11 
kuchařů“, pochlubila se mladá vedoucí.  Ptal jsem 
se kolik stojí plzeňské pivo „Nedá se nic dělat 55 
korun, musíme  se podřídit okolí“!

Seběhnete z mírného kopečku a kolem ruského 
konzulátu se dostanete brzo k sympatické odpo-
lední kavárně i večerní a noční vinárně U Lenky. 
Jáchymovský podnikatel Václav Biško  si nevybral 
golf, ani politiku, jeho velkým relaxem bylo pořídit 
si malý podnik, kde má možnost posedět s přáteli 
a ještě na tom něco vydělat. Na střeše krychlové 
budovy zřídil letní kavárnu se třemi stolky, kam 
chodí lidé na oblíbenou´dvojku´, nebo jen na pivo. 
Vinárna je potom ve spodní části budovy, kam ale 
vede 30 nepříjemných schodů  Ale je tu příjemná 
pohoda  – a na tu Václav Biško sázel.

Zavítal jsem i do další nedaleké kavárny Matto-
ni, umístěné v komplexu Bristolu Palace. Poblíž 
recepce mě vždy vítal, ale i ostatní hosty, bývalý 
číšník Grandhotelu Pupp Svatopluk Halada. Ka-
várna byla z komplexu Bristol vyčleněna, což mělo 
u hostů úspěšnou odezvu. Vedoucí zavzpomínal 
jak tu hostil Karla Gotta a Helenu Vondráčkovou 
s partnery. Umělci tu využívali poměrně klidného 
prostředí. Při mé nedávné návštěvě jsem byl zkla-
mán. Kavárna je dlouhodobě uzavřena, nábytek je 
zabalen a čeká se co se dál bude dít.    

 Luboš Zahradníček

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.

Malé Versailles Restaurace prodělala velké stavební úpravy – k lepšímu.
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KSO ukončí rok dvěma vánočními koncerty
Blížící se vánoční svátky zpříjemní poslucha-

čům Karlovarský symfonický orchestr dvěma 
koncerty. Ve Velkém sále hotelu Thermal to bude 
19. prosince Vánoční koncert KSO se zpěvákem 
Davidem Deylem, který bude řídit dirigent, 
hudebník a skladatel Ota Balage. David Deyl je 
skladatel a zpěvák s mimořádnou barvou hlasu, 
který se od svého třetího alba „V ozvěnách“ 
zaměřuje na klasický crossover, v němž propo-
juje moderní a populární písně s krásou tradiční 
klasické hudby. Ve stejném stylu pokračoval 
David Deyl i na svém dalším albu s názvem 
„Moje Vánoce”.

Den před koncertem, 18. prosince, se usku-
teční ve Vánočním domě autogramiáda Davida 
Deyla s prohlídkou Vánočního domu. Na tuto akci 
je nutné koupit si vstupenku.

Již tradičně uvádí KSO v prosinci „Rybovku”, 
tedy  Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. 
Letos zazní na Vánočním koncertě Karlovarského 
symfonického orchestru a Grandhotelu Pupp 
v sále hotelu 25. prosince. Nejslavnější a nejzná-
mější česky psanou církevní a vánoční skladbu, 
známou rovněž jako mše „Hej mistře!“, napsal 
Jakub Jan Ryba v roce 1796. Prostřednictvím 
opisů se brzy rozšířila po celých českých zemích. 
Už od počátku vznikalo mnoho jejích úprav 
a protože se nedochovala originální Rybova par-
titura, jsou v současnosti hrané verze sestavené 
na základě kritických rozborů různých opisů 
mše.

Před Rybou mší vyslechnou návštěvníci 
koncertu Chorální předehry Johana Sebastiana 

Bacha a na závěr klasickou koledu Narodil 
se Kristus Pán. Koncert bude řídit dirigent Jiří 
Štrunc, v Rybově mši se představí sopranistka 
Kristýna Kůstková, mezzosopranistka Inka Ko-
řínková, tenorista Vincenc Ignác Novotný, basista 

Vojtěch Šembera, varhaník Vladimír Jelínek, 
Karlovarský pěvecký sbor, sbor Pražští pěvci.

Karlovarský symfonický orchestr přeje všem 
svým posluchačům a příznivcům krásné Vánoce 
a vše nejlepší v roce 2020.

David Deyl

Leonardo da Vinci. 
Muzeum představí 
velkého génia

Pět set let uplynulo letos od úmrtí Leonarda da 
Vinci, všestranné renesanční osobnosti. Rodným 
jménem Leonardo di ser Piero byl nejen malířem, 
čelným představitelem renesanční malby, ale 
také sochařem, architektem, přírodovědcem, 
hudebníkem, spisovatelem, vynálezcem a kon-
struktérem. Jako malíř je autorem nejslavnějšího 
portrétu všech dob – Mony Lisy. Výstava v Muzeu 
Karlovy Vary přiblížuje tohoto velikána hravou 
formou a je výstavou doslova pro celou rodinu.

Interaktivní výstava „Leonardo“ z produkce Ob-
jevárium s r. o. poskytuje dětským i dospělým ná-
vštěvníkům příležitost objevit da Vinciho myšlení, 
tvorbu, vynálezy a poznání, napříč všemi vědami. 
Bude možné zkusit si reprodukovat Leonardovy 
nákresy, manipulovat modely vynálezů, včetně 
mechanického křídla a různých mechanických 
strojů, stavět geometrické struktury, hrát si ve 
velkém modelu Leonardova slavného vojenského 
tanku, zatočit Vitruviánským mužem, postavit 
Leonardův přenosný most, sestavit anatomické 
modely, nebo digitálně upravovat a promítat 
obrazy Mony Lisy. Návštěvníci výstavy se rovněž 
dozvědí, jak Leonarda inspirovala příroda.

Výstava začíná vernisáží 11. prosince 
v 17 hodin a potrvá do 1. března příštího roku.
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Když prší 
uvnitř…

Milí příznivci a návštěvníci karlovarské hvěz-
dárny, jak už z našeho webu asi víte, na konci 
srpna 2019 jsme museli výrazně omezit provoz. 
Za to se omlouváme. Jenže když vám prší uvnitř 
baráku, nedá se nic dělat. Hned po prvním 
větším dešti na konci léta se naplno projevil ha-
varijní stav stropu hlavního přednáškového sálu, 
který už mimochodem hostil nejednu vědeckou 
celebritu. Niagarské vodopády to sice nebyly, ale 
i tak voda protekla celým kinosálem a nyní se 
situace opakuje při každém i sebemenším dešti. 
Stropem voda protéká nejen na sedačky, ale také 
na projekční techniku a přímo před promítacím 
plátnem.

I přes havarijní stav se v maximální míře 
snažíme zmírnit dopady na zájemce o návštěvu 
a na naše vědecké projekty. Stále platí nabídka 
„Hvězd na telefon“. Po předchozím telefonickém 
objednání vám za jasných nocí kdykoli před-
vedeme krásy oblohy největším dalekohledem 
na Karlovarsku. V omezené míře také pokračují 
programy pro děti. Naše hvězdné pohádky vám 
zatím promítneme v klubovně, i v tomto případě 
ale prosíme o předchozí telefonickou domluvu.

Jsme velmi rádi, že Město Karlovy Vary, kte-
rému objekt patří, začalo havarijní stav objektu 
postupně řešit. První práce už máme během září 

a října za sebou. Hotové jsou úpravy pozemku, 
oprava oplocení, výměna elektrokotle vytápění, 
nátěry zábradlí, obnova části fasády a také 
instalace elektrického ohradníku, takže už snad 
nehrozí likvidace majetku divokými prasaty, která 
si nás bohužel velmi oblíbila. Nyní netrpělivě če-
káme na samotnou opravu střechy a izolací, aby 
protékající voda nezpůsobila další větší škody.

Je nám jasné, že mezi všemi nutnými investi-
cemi města bude hvězdárna asi těžko někdy na 
prvních pozicích, ale i tyto dílčí úpravy stárnou-
címu objektu velmi pomohou. Vždyť od prvního 
výkopu stavby Hvězdárny Františka Krejčího 
letos v říjnu uplynulo rovných 60 let! 

Věříme, že díky podpoře ze strany města brzy 
opět nabídneme plnohodnotný program, včetně 
pořadů a besed v přednáškovém sálu. Už nyní 
také připravujeme odborné astronomické akce 
pro děti a mládež a v neposlední řadě i letní 
astronomickou expedici pro děti, které mají 

o vesmír zájem. Stále také zajišťujeme vysoce 
odborné vědecké aktivity s mezinárodním přesa-
hem, jako výzkum ionosféry, monitoring meteorů 
v rámci evropské pozorovací sítě nebo sledování 
proměnných hvězd.

Pokud chcete hvězdárnu a její neziskové 
aktivity podpořit, objednejte se na některý 
z programů a navštivte nás. Můžete se také stát 
našimi sponzory a pomoci financovat třeba akce 
pro děti nebo besedy pro školy a další prospěšné 
organizace. Pokud se chcete stát partnerem 
hvězdárny, stačí nás kontaktovat na telefooním 
čísle +420777953421 nebo mailem hvezdarna.
kv@seznam.cz. Na našem webu www.astro-
patrola.cz najdete všechny novinky a aktuální 
program hvězdárny.

Těšíme se na vás! Astronomie je pro nás srdeč-
ní záležitostí, což určitě poznal každý, kdo u nás 
na hvězdárně byl.

 Miroslav Spurný, ředitel společnosti
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BluesoVánoc 2019

Blues v rozličných podobách bude patřit kino 
Drahomíra v sobotu 14. prosince. Headlinerem 
neboli „hlavním tahákem“ bude znovuobnovená 
skupina Energit famosního kytaristy Luboše 
Andršta. Přehlídku zahájí domácí a koncert 
pořádající formace Bernard Blues Band, dalšími 
aktéry budou mostečtí bluesmeni Blues No More.

Bernard Blues Band představuje elektrickou, 
rockově zaměřenou podobu blues, kde vedle 
standardů v repertoáru nechybí skladby Roryho 
Gallaghera, oblíbence kytaristy BBB Míly Froňka. 
Trio Blues No More prezentuje především 
chicagské blues, dokonalosti zvuku dosahují 
používáním resophonických plechových kytar.

Kapela Energit vznikla v roce 1973 se zamě-
řením na hard rock, hrála však jen velmi krátce 

a když ji postihla nepřízeň vládnoucího režimu, 
přejmenovali se na Energit Luboše Andršta. 
Hudebně zamířili k tehdejší fúzi jazzu a rocku. 
Ani tato etapa nevydržela delší dobu, přesto se 
skupina 

stala nedílnou součástí české historie rockové 
i jazzové hudby. Po třiatřiceti letech po vzni-
ku obnovil Luboš Andršt slavné jméno, jeho 
spoluhráči jsou varhaník a zpěvák Jan Holeček, 
baskytarista Vladimír „Guma“ Kulhánek a bube-
ník Jiří „Zelí“ Zelenka.

Součástí bluesových vánoc bude i autogramiá-
da publicisty Radka Diestlera v souvislosti s jeho 
knihou Marshally nadoraz, v níž mapuje bigbítové 
začátky a následné dění v západních Čechách. 
Výraznou kapitolu tvoří i Karlovy Vary a okolí.

Bernard Blues Band

POEZIE & JAZZ 
Rio Preisner – Básně
V pokračování cyklu uvedou Poetická skupina 
Drahomíra a skupina Jazz Apetit básně esejisty, 
germanisty, básníka, překladatele, teatrologa, 
jednoho z našich nejpronikavějších myslitelů 
posledního století a vysokoškolského pedagoga 
Rio Preisnera (1925–2007).
Kniha nazvaná prostě Básně (vydaná 1997) shr-
nuje  všech sedm autorových básnických sbírek, 
autorský výběr z básní do sbírek nezařazených 
a výbor básnických překladů. Svazek poprvé 
představuje Preisnerovo dílo v celku a ukazuje 
jej jako jednoho z největších českých katolic-
kých básníků po Janu Zahradníčkovi. 
Rio Preisner se křesťanskou duchovní orientací 
a filozofickým i teologickým vzděláním vymykal 
komunistickým měřítkům, režim velmi omezil 
jeho možnosti vědecky pracovat a publikovat. 
V roce 1968 Preisner s rodinou uprchl za hra-
nice a od roku 1969 do roku 1992 působil jako 
profesor germanistiky na Pennsylvania State 
University v USA. V roce 2000 mu prezident 
Václav Havel udělil Medaili Za zásluhy I. stupně.
Cyklus se koná za podpory Města Karlovy Vary.
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Divadelní náměstí 21, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 351 170 011
pokladna divadla: tel.: 351 170 015, on-line rezervace a prodej 
vstupenek: www.karlovarskedivadlo.cz
obchodní oddělení: tel.: 351 170 042, 
objednávky vstupenek: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz

1. 12. 15.00 Veselé Vánoce s Dádou
Agentura Music Model Trust
Romanticky laděné představení, ve kterém zazní v podání Dády 
nejznámější vánoční koledy, které si děti mohou zazpívat s Dádou 
přímo na jevišti.
Účinkují: Dagmar Patrasová, Kristýna Petrboková, Dalibor Kubečka

3. 12. 19.30 Marc Camoletti: 
  Přísně tajné aneb za vším hledej ženu
Divadélko Radka Brzobohatého
Dva američtí agenti CIA, převlečeni za ženy, mají ve francouzském 
hotýlku zvláštní a delikátní misi. Musí získat od francouzské „agentky" 
její pudřenku s nebezpečným obsahem. Jenomže nevědí, že také dva 
ruští agenti, převlečeni za mnichy a řízeni KGB, mají stejnou misi – na 
tom samém místě. K tomu neschopný a zbytečně užvaněný recepční, 
tajní ctitelé a operní diva, která si falešné role „špionky" užívá s afek-
tem a patřičnou naivitou.
Hrají: Miroslav Šimůnek, Vojta Efler, Felix Slováček jr., Martin Sochor, 
Vojtěch Hájek/ Jan Fanta, Radek Bár, Miloš Nejedlý, Jirka Chvalovský/ 
Josef Láska, Eliška Dohnalová/ Irena Máchová
Režie: Hana Gregorová

5. 12. 17.00 Adventní koncert žáků a učitelů ZŠ a ZUŠ 
Karlovy Vary – pronájem
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Zkuste alespoň na chvíli zapomenout na každoroční předvánoční 
spěch a shon, zanechte pečení i uklízení a přijďte se svátečně naladit 
na adventní koncert, na kterém se Vám v pestrém programu s vánoční 
a zimní tématikou představí mladí hudebníci, tanečníci a zpěváci ZŠ 
a ZUŠ Karlovy Vary.
Realizace: Petra Blau, Markéta Odvodyová, Pavla Šemberová, Lenka 
Sušaninová, Miroslava Lendělová, Vladimíra Hubená, Štěpánka Kače-
rová Lovacká, Karel Šimandl, scéna: Vladimír Hrebeňák
Moderátor: Jiří Zeman

6. 12. 19.30 Eva Urbanová – vánoční koncert
Na koncertě zazní světové operní árie a české vánoční písně. – Eva 
Urbanová je jednou z nejvýznamnějších českých operních pěvkyň 
a sopranistek. Vystupovala na mnoha světových operních scénách 
včetně milánské La Scaly a newyorské Metropolitní opery. Je také 
držitelkou Ceny Thálie za Kostelničku v Janáčkově Její pastorkyni, ale 
i například amerického ocenění Grammy za nahrávku Nebeská Aida: 
Slavné operní árie. V roce 2003 pak byla Eva Urbanová jmenována 
Rytířem řádu umění a literatury Francie.
Účinkují: Eva Urbanová a Moravské klavírní trio: Jana Ryšánková – 
klavír, Jiří Jahoda – housle, Miroslav Zicha – violoncello

8. 12. 19.30 Francis Veber: Blbec k večeři 
– představení pro uzavřenou společnost
Divadlo Bez zábradlí

9. 12. 19.30 Edward Taylor: Co takhle ke zpovědi
Agentura Harlekýn
Vláda Jejího Veličenstva je rozhodnuta naplnit volební slib a chystá 
se rázně zatočit se zábavním průmyslem a hazardem. Jenže – na 
šéfa vládního kabinetu George Venablese se valí skandál. Ze skříní na 
Downing Street 10 nevypadávají jen političtí kostlivci, ale i polonahé 
slečny. Sousto pro novináře, munice pro opozici, příležitost pro 
stranické odpůrce – a potrava pro zvědavou manželku... Situace jako 
stvořená pro komedii s pověstným anglickým humorem.
Hrají: Petr Nárožný, Jaromír Nosek/ Jakub Štěpán/ Martin Zahálka jr., 
Jan Čenský/ Martin Zahálka, Karolína Vágnerová/ Andrea Daňková/ 
Jiřina Daňhelová, Zuzana Slavíková/ Ilona Svobodová, Máša Málková/ 
Kateřina Sedláková
Režie: Vladimír Strnisko

11. 12. 19.30 Petr Iljič Čajkovskij: Louskáček
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
Louskáček patří do klenotnice „bílé klasiky“, a proto se k němu balet 
Severočeského divadla opět vrací. Libreto vychází z pohádky německé-
ho spisovatele E. T. A. Hoffmanna Louskáček a myší král a také ze 
slavné Vánoční povídky Charlese Dickense. Uvidíte příběh o sváteční 
atmosféře Štědrého večera, ve kterém se realita spojuje s dětskou 
fantazií ve fascinující labyrint. Svou vánoční tématikou je dárkem 
hlavně dětem před vytouženými svátky.
Účinkují: Eliška Černohlávková/ Kristýna Petrášková, Roman Soviar/ 
Fernando Velasco, Lorenzo Colella/ Daniel Racek/ Roberts Skujenieks/ 
Dávid Jendrušák, Frederika Kvačáková/ Johana Březinová, Pavel Ene-
keš j.h, Róbert Király, Vladimir Gončarov, Blanka Tasi/ Linda Buňková/ 
Kateřina Kapitánová/ Frederika Kvačáková/ Ylenia Finotti/ Melissa 
Brogin/ Ikonija Pelemiš, Zuzana Novoborská/ Emmeline Jansen, 
Roman Soviar, Kateřina Kapitánová/ Ylenia Finotti, balet a orchestr 
Severočeského divadla
Dirigent: Milan Kaňák
Režie: Vladimir Gončarov, Margarita Pleškova

12. 12. 19.30 Jazzové Vánoce – pronájem
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Srdečně Vás zveme na koncert Jazzové Vánoce, který se již tradičně 

nevztahuje jen k vánoční tématice a už vůbec ne výhradně k jazzu. 
V programu napříč všemi žánry vystoupí hudebníci, zpěváci a tanečníci 
ze Základní školy a Základní umělecké školy Karlovy Vary.

13. 12. 19.30 Michaela Doleželová, Michal Vencl: 
  Když se zhasne
Agentura Nordproduction
Trevor a Nina jsou manželský pár z vyšší newyorské společnosti. 
Jejich manželství však nelze pokládat za ideální – vlastně je to hotové 
peklo na zemi, se kterým ale nelze jen tak skoncovat. Může za to 
předmanželská smlouva…
Hrají: Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová, Lukáš Langmajer, Miluše 
Bittnerová/ Světlana Nálepková
Režie: Roman Meluzín

14. 12. 18.00 Do Betléma – pronájem
Soubor písní a tanců Dyleň Karlovy Vary a Bratříčci Bojkovice
Již tradiční vánočně laděný koncert Souboru písní a tanců Dyleň 
Karlovy Vary letos zpestří mužský pěvecký sbor Bratříčci z Bojkovic při 
společném putování do Betléma.

15. 12. 15.00 Jana Galinová, Jan Turek: 
  Betlémská hvězda
Docela velké divadlo
Poetické humorné představení je postaveno na českých a světových 
vánočních lidových i umělých písních a je určeno především pro rodiče 
s dětmi a děti předškolního a mladšího školního věku. Seznamuje 
nejmenší diváky s legendou o narození Ježíška a s písněmi, které 
byly na jeho počest složeny po celém světě. Stejně jako v ostatních 
představeních si na své přijdou i dospělí diváci.
Účinkují: Pavlína Lišková, Michal Žižka, Lenka Lavičková, Petr Erlitz, 
Jana Galinová, Andrea Traganová, Lucie Randáková, Tereza Haasová, 
Markéta Velánová, Petr kozák, Lukáš Masár, Dušan Matouš, David 
Kubát, Kateřina Krejčová, Simona Vavrušová, Markéta Turková
Režie: Jana Galinová, Lenka Lavičková

16. 12. 19.30 Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Plzeňský komorní orchestr, Nová Česká píseň a Armonia Rokycany 
Nová Česká píseň přednese jednu z nejpopulárnějších vánočních 
skladeb – Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Tato mše neodmys-
litelně patří ke kulturnímu dědictví pravých českých vánočních svátků, 
s oblibou je nejen interpretována, ale i vděčně přijímána. Program 
koncertu bude doplněn sborovými verzemi českých vánočních koled 
v úpravě Jaroslava Krčka.
Účinkují: Petra Šintánková, Miroslava Lendělová, Jaromír Bína, Dalibor 
Tolaš, Martin Marek, Plzeňský komorní orchestr, Smíšený pěvecký sbor 
Nová Česká píseň a Armonia Rokycany
Dirigent: Zdeněk Vimr

17. 12. 17.17 Vánoční koncert sborů – pronájem
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Velký vánoční koncert je přehlídkou všech pěveckých sborů, které 
působí na ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Těšit se můžete na nejmladší Slu-
níčka, ve kterých zpívají děti od tří let. Zazpívá také Přípravný pěvecký 
sbor, Rolnička, Zvoneček, chlapecký sbor TAM-TAM a v neposlední 
řadě dívčí sbor Zvonek, který v letošním roce zapsal rekordní počet 
zpěvaček. Zazní nejen písně klasické, ale také spousta známých 
melodií z oblasti populární hudby, vánoční písně, koledy a samozřejmě 
také písně z pohádek.
Sbormistryně: Mirka Lendělová, Karolína Svobodová, Vladimíra Hubená
Klavírní doprovod: Vladimíra Hubená, Karel Šimandl

18. 12. 19.30 Jaroslav Žák: Škola základ života
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu Retro 
hudební komedie o študácích, kantorech, rodičích, ideálech, disciplíně, 
biflování a nostalgických vzpomínkách. Muška jenom zlatá a básník 
ve formě trpaslíka, středověká příšera latina a nečesaní koňové, 
footballoví idioti a učení mloci – a hlavně splašené sardele, mistrovství 
světa v kopané a konference za dveřmi! Představení doprovází živá 
swingující desetičlenná kapela.
Hrají: Radek Bár/ Petr Batěk, Karel Beseda, Viktor Braunreiter, Jan 
Hanny Firla, Magdaléna Hniličková/ Tereza Švecová, Karolína Jägerová, 
Pavla Janiššová, Ondřej Král, Pavel Marek, Petr Németh, Pavel Richta, 
Jindřich Skopec, František Špaček, Michal Švarc/ David Beneš, Jiří 
Švec, Radmila Urbanová, Vladimíra Vítová
Režie: Zdeněk Bartoš

19. 12. 10.00 Jaroslav Žák: Škola základ života 
– představení pro školy
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu

26. 12. 19.30 Galakoncert operetních melodií a evergreenů
Festivalový orchestr Petra Macka
Festivalový orchestr, složený z předních profesionálních umělců ze 
severních Čech a Prahy, s cílem obohatit domácí hudební život a pro-
pagovat české hudební umění v zahraničí. Hraje nejslavnější operetní 
melodie a evergreeny F. Lehára, J. Strausse, E. Kálmána, O. Nedbala 
a dalších a již doprovázel mnoho slavných umělců. Jeho zakladatel 
Petr Macek je dirigentem, kontrabasistou, uměleckým vedoucím 
i moderátorem tohoto tělesa.
Účinkují: Venuše Dvořáková/ Anna Klamo/ Eva Charvátová – soprán, 
Roman Krebs/ Petr Horák/ Milan Vlček/ Martin Slavík – tenor, Petr 
Matuszek/ Vladimír Jelen/ Petr Poldauf – bas

JIŽ V PŘEDPRODEJI
1. 1. 19.30 Světem operety – slavnostní novoroční 
koncert

Johann Strauss orchestr Vídeň-Coburg „Die flotten Geister“ (Vzletné 
duše)
Pojďme opět společně oslavit Nový rok 2020 s Johann Strauss 
orchestrem a jeho sólisty: sopranistkou Luisou Albrechtovou a tenorem 
Jaroslavem Kovacsem z Prahy, vedoucím orchestru a houslistou Jiřím 
Preisingerem z německého Coburgu a dirigentem Klausem Straube 
z německého Augsburgu.
Nechme se unášet nejkrásnějšími melodiemi z operet Cikánský baron, 
Hraběnka Marica, Čardášová princezna, Země úsměvů, Veselá vdova 
a dalšími skladbami Johanna Strausse, Franze Lehára, Emmericha 
Kalmána, Karla Komzáka, Josefa Schrammela, karlovarského rodáka 
Josefa Labitzkého a dalších. V druhé polovině koncertu uslyšíme 
slavné muzikálové evergreeny a hudební přípitek Guiseppe Verdiho 
Brindisi. Novoroční koncert slavnostně ukončí Radeckého pochod od 
Johanna Strausse otce.

17. 3. 19.30 David Koller Acoustic tour 2020
Během večera zazní například Chci zas v tobě spát, Troubit na trumpe-
ty by se nám líbilo, Gypsy Love, Amerika, Recidiva nebo Lovec střelec 
doktor & vědec. „Unplugged turné jedem sice už počtvrté, ale vždy 
k písničkám přistupujeme jinak a cizelujeme aranžmá. A podle ohlasu 
to baví i fanoušky, kteří mluví o prostoru, barvě a zvuku, který nebývá 
vždy v našich luzích a hájích ke slyšení,“ popisuje David Koller.
Účinkují: David Koller, Michal Pelant, Marek Minárik, Adam Koller, Víťa 
Halška, Matěj Belko

DIVADLO HUSOVKA

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

4. 12. 19.30 Talaqpo
Zpěvačka, skladatelka, improvizátorka, Lucie Páchová sestavila soubor, 
kterému dala podivný název TALAQPO. Jde údajně o slovo z jaghnob-
štiny, jazyka z izolované oblasti Tádžikistánu, jenž označuje zvuk, který 
vydávají bačkory při chůzi. Tímto asijským jazykem také zpívá. Osobitá 
směs world music, minimalismu, jazzu, volné improvizace, soudobé 
vážné hudby, indie-folku, rocku a field recordings.

6. 12. 19.30 Zpívánky pro plavce III. –  A basta
Setkání plavců i neplavců na dobročinné akci, při které si všichni 
zazpívají i zatančí, pokud budou chtít. Kapela A basta se opět představí 
ve své vrcholné formě.

13. 12. 19.30 Yasmina Reza: Tři verze života
Hořkosladká komedie o jednom večírku třikrát jinak z pera vynikající 
francouzské autorky. Je halo temné galaktické hmoty zploštělé? Musí 
mít šéf vždycky pravdu? Jak ukrýt roztrhané punčochy? A má dítě 
nárok na sušenku, když už si vyčistilo zuby? Martin Cirkl s hlavou 
ve hvězdách, Marek Himl coby arogantní šéf, Eliška Malíková v roli 
úspěšné ženy na mateřské a Jana Trsová jako poživačná odbornice na 
dětskou psychologii v režii Anny Ratajské

15. 12. 15.00 Vlastimil Peška: Betlém aneb Komedie 
o narození Ježíška DERNIÉRA
Půvabná vánoční hra, ve které se nejen hraje, ale i zpívá a koleduje, je 
inspirována lidovými vánočními hrami z Moravy. V příběhu o narození 
Ježíška nechybějí pastýřové, anděl, Herodes, tří králové, čert a policajt. 
Je určena pro děti od 4 let a jejich rodiče. V režii Anny Ratajské hrají 
Jaroslav Weinlich, Petr Johanovský, Martin Cirkl, Luboš Štěpán, Radek 
Exner, Eva Šollová, Eliška Malíková, Magdaléna Hniličková, Petr Richter 
a Petra Richter Kohutová.  - Komedii o narození Ježíška máme na 
repertoáru od roku 2009. Letos se s Betlémem loučíme!
 
16. 12. 19.30 Peter Lipa
Král slovenského jazzového mikrofonu, excelentní interpret textů 
Milana Lasici se po loňském obrovském úspěchu vrací opět na scénu 
karlovarské Husovky.

18. 12. 19.30 Roháči – vánoční koncert
Co by to bylo v Karlových Varech za Advent, který by proběhl bez 
tradičního vánočního koncertu loketských Roháčů. Písničky nejen 
vánoční, ale i ze svého tradičního repertoáru vám zahraje legenda 
českých folkových pódií.

30. 12. 19.30 Kalandr a revival band – Neformální rozlou-
čení se starým rokem
Jak zpívá Tom Waits ústy Kalandr a Revival Bandu: ... je to čas, čas co 
má být, je to čas, náš čas. Zkrátka a dobře, vaše oblíbená kapela vám 
připomene, že čas se zastavit nedá, nic netrvá věčně, ani rok 2019. 
Ale především zahraje pro radost sobě i všem přítomným, k tanci, po-
slechu i ke zpěvu písničky nejen skupiny Marsyas. Kompletní formace 
ve složení Anděl-Bitman-Konývka-Peterka-Svoboda-Žák-Žemlička 
a také Hanka a Blanka vás přesvědčí, že je i po letech stále ve formě.

Na leden připravujeme: 15.1. Laura a její Tygři

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

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

18. 12. 17.00 Autogramiáda Davida Deyla s prohlídkou 
Vánočního domu
Vánoční dům

• KULTURNÍ SERVIS

KMD karlovarské městské divadlo
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• KULTURNÍ SERVIS

Kouzelné městečko, muzeum Vánoc, Andělská kavárna a Největší 
výstava medvídků na světě – zapsaná v knize rekordů ČR. Na akci je 
nutné zakoupit vstupenku.

19. 12. 19.30 Vánoční koncert - David Deyl & KSO
Hotel Thermal – Velký sál
Ota Balage - dirigent

25. 12. 16.00 Vánoční koncert Karlovarského symfonic-
kého orchestru a Grandhotelu Pupp
Grandhotel Pupp
Johan Sebastian Bach: Chorální předehry
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Narodil se Kristus Pán
Kristýna Kůstková – soprán
Inka Kořínková – mezzosoprán
Vincenc Ignác Novotný – tenor
Vojtěch Šembera – bas
Vladimír Jelínek - varhany
Karlovarský pěvecký sbor,  sbor Pražští pěvci
Jiří Štrunc – dirigent

KINO DRAHOMÍRA

Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. pokladny kina: 353 222 963
Rezervace na: vstupenky.karlovyvary.cz, 
www.kinodrahomira.cz

1. 12. 14.30  Ledové království II
 17.00  Vlastníci
 19.30  Ženská na vrcholu
2. 12. 17.00  Poslední aristokratka
 19.30  Ženská na vrcholu
3. 12. 17.00  Vlastníci
 19.30  Poslední aristokratka
4. 12. 17.00  Ženská na vrcholu
 19.30  Schopnosti – Vše o životě po životě 2
5. 12. 17.00  Špindl 2
 19.30  Filmový klub Dogman
6. 12. 17.00  Ženská na vrcholu
 19.30  Špindl 2
7. 12. 14.30 a 17.00 Jumanji: Další level
 19.30 Špindl 2
 21.30  John Lennon párty a Vítání zimy
8. 12. 14.30  Ledové království II
 17.00  Jumanji: Další level
 19.30  Špindl 2
9. 12. 17.00  Poslední aristokratka
 19.30 Last Christmas
10. 12. 17.00 Projekce pro seniory: Román pro pokročilé
 19.30  Špindl 2
11. 12. 17.00  Špindl 2
 19.30  Źenská na vrcholu
12. 12. 18.00  Jazz and Poezie Rio Preisner – básně
 19.30  Filmový klub Free Solo
13. 12. 17.00  Vlastníci
 19.30  Špindl 2
14. 12. 14.30  Ledové království II
 19.00  Bluesová noc 2019
15. 12. 14.30  Sněžná mela
 17.00  Ženská na vrcholu
 19.30  Joker (tit.)
16. 12. 17.00  Ženská na vrcholu
 19.30  Velká nádhera
17. 12. 17.00  Špindl 2,
 19.30  Tenkrát v Hollywoodu
18. 12. 17.00  Ženská na vrcholu
 19.30  Star Wars: Vzestup Skywalkera (tit.)
19. 12. 16.30  Star Wars: Vzestup Skywalkera
 19.30  Filmový klub: Kafarnaum
20. 12. 17.00  Star Wars: Vzestup Skywalkera
 20.00  Star Wars: Vzestup Skywalkera (tit.)
21. 12. 14.30  Sněžná mela
 17.00  Star Wars: Vzestup Skywalkera
 20.00  Star Wars: Vzestup Skywalkera (tit.)
22. 12. 11.00  Burza LP a CD
 14.30  Ledové království II
 17.00  Špindl 2
 19.30  Star Wars: Vzestup Skywalkera
23. 12. 16.30  Star Wars: Vzestup Skywalkera
 20.00  Vánoční slam poetry
26. 12. 14.30  Špioni v převleku
 16.30  Star Wars: Vzestup Skywalkera
 19.30  Šťastný nový rok
27. 12. 14.30  Špioni v převleku
 17.00 a 19.30 Šťastný nový rok
28. 12. 14.30  Ledové království II
 16.30  Star Wars: Vzestup Skywalkera
 19.30  Šťastný nový Rok
29. 12. 14.30  Špioni v převleku
 16.30  Star Wars: Vzestup Skywalkera
 19.30  Šťastný nový rok
30. 12. 14.30 Projekce pro seniory: Poslední aristokratka
 17.00 Projekce pro seniory: Poslední aristokratka
 19.30  Šťastný nový rok

KINO ČAS

T. G. Masaryka 3, 360 01 Karlovy Vary.
Telefon: 721 095 095, www.kinocas.info
Pokladna kina je otevřena denně od 14.00 do 20.00 hodin.

1., 7. 12. 15.00 Addamsova rodina
1. 12. 17.00 Ledové království II
1.- 2., 9. 12. 19.30 Ženská na vrcholu
2. 12. 17.00 Zloba: Královna všeho zlého
3., 11. 12. 17.00 Vlastníci
3.- 4. 12. 19.30 Le Mans '66 (tit.)
4. 12. 17.00 Ženská na vrcholu
5.- 6., 15., 25. 12. 17.00 Jumanji: Další level
5.- 7., 11., 13.- 15., 23., 29. 12. 19.30 Špindl 2
6., 13. 12. 15.30 Pat a Mat: Kutilské trampoty
7., 13.- 14., 26. 12. 17.00 Jumanji: Další level (3D)
8. 12. 14.30 Ledové království II (3D)
8., 12. 12. 17.00 Valhalla: Říše bohů
8. 12. 19.30 Jumanji: Další level (tit.)
9.- 10., 16.- 18. 12. 17.00 Špindl 2
10. 12. 19.30 Last Christmas (tit.)
12., 16. 12. 19.30 Černé Vánoce (tit.)
14.- 15., 29. 12. 14.30 Ledové království II
17. 12. 19.30 Vlastníci
18., 21.-22., 25. 12. 19.30 Star Wars: Vzestup Skywalkera (tit.)
19.- 20., 23. 12. 16.30 Star Wars: Vzestup Skywalkera
19.- 20. 12. 19.30 STAR WARS: Vzestup Skywalkera (3D, tit.)
20. 12. 15.00 Pat a Mat: Kutilské trampoty
21.- 23. 12. 14.30 Sněžná mela
21.- 22., 29.- 30. 12. 16.30  Star Wars: Vzestup Skywalkera (3D)
26., 30. 12. 14.30 Špióni v převleku
26., 30. 12. 19.30 Šťastný nový rok
27.- 28. 12. 14.30 Špióni v převleku (3D)
27.- 28. 12. 17.00 Šťastný nový rok
27.- 28. 12. 19.30 Star Wars: Vzestup Skywalkera

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
Sváteční otevírací doba:
do 21. 12.  10.00 – 17.00
22. – 25. 12. zavřeno
26. 12.  10.00 – 17.00 (vstup zdarma pro Karlovaráky)
27. – 29. 12. 10.00 – 17.00
30. – 31. 12. zavřeno
1. 1.  12.00 – 17.00 (vstup zdarma pro Karlovaráky)

VÝSTAVY
do 5. 1. Klub konkretistů – O 50 let později / 50 Years Later
Klub konkretistů byl založen roku 1967 a soustředil představitele 
českého a slovenského konstruktivně koncipovaného umění, jehož 
univerzální řečí byla geometrie. Na výstavě budou zastoupeni původní 
i současní členové klubu (např. J. Hilmar, R. Kratina, Š. Belohradský, E. 
Ovčáček, J. Bielecki, Š. Málek, Z. Janáček, V. Hajnová). Výstavní projekt 
připomíná 50. leté výročí od konání první výstavy klubu v karlovarské 
galerii roku 1969.

STÁLÁ EXPOZICE
100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů
Výstavní projekt k 100. výročí založení Československa zahrnuje 100 
děl českých a slovenských umělců ze sbírkových fondů galerie. Každý 
rok z období 1918 – 2017 je prezentován příznačným dílem vztahují-
cím 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
8. 12. 15.00 Teátr Pavla Šmída – Pohádka z budíku
Taky vám někdy čas letí? Nebo se vleče (obzvlášť před Štědrým 
dnem)? Vánoční pohádka s písničkami a milým humorem o tom, jak je 
to vlastně s časem…

21. 12. 17.00 a 19.30 Na koledu jsme přišli k vám
Tradiční adventní koncerty DaD kvintetu, Velmi malého komorního 
orchestru Varvary Divišové a Příležitostného komorního pěveckého 
sboru Varvary Divišové – jako obvykle s koledami a také pohádkou 
v podání Lucie Domesové.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel: 354 224 111, 606 928 
844; www.becherovavila.cz
Sváteční otevírací doba:
do 21. 12.  10.00 – 17.00
22. – 25. 12. zavřeno
26. 12.  10.00 – 17.00 (vstup zdarma pro Karlovaráky)
27. – 29. 12. 10.00 – 17.00
30. – 31. 12. zavřeno
1. 1.  12.00 – 17.00 (vstup zdarma pro Karlovaráky)

VÝSTAVY
do 5. 1. Jan Pelc – Obvykle jeden a půl
Výstava významného karlovarského designéra a pedagoga Jana 
Pelce (1949) představí malbu, kresbu a grafiku, jimž se autor věnuje 
ve své volné tvorbě.  Řeší v ní výtvarné vztahy mezi geometrickými 
útvary, zabývá se nejvíce čtvercem, možnostmi jeho členění, dělením 
i násobením, a také jeho zajímavým barevným ztvárněním.

Historie objektu
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezentována 
historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové čtvrti 
Westend.

DALŠÍ AKCE
3. 12. 16.00 – 18.00 Vánoční ozdoby a sluneční hodiny 
z keramiky – glazování
Keramická dílna je tentokrát inspirovaná časem Vánoc a zimním slu-
novratem. Účastníci předchozích dílen si zde také mohou naglazovat 
své výrobky.

10. 12. 10.30 – 11.30 Výtvarná dílna pro nejmenší – Vánoč-
ní tradice
Program pro nejmenší děti a jejich maminky se bude věnovat 
vánočním zvykům.

10. 12. 16.00 Vánoční vystřihované dekorace na okno 
a balicí papír
Na předvánoční dílně si účastnící mohu vytvořit vlastní balicí papír 
a ozdoby do oken se zimními motivy. 

11. 12. 19.30 Hudba francouzského baroka
Hraje soubor “A tre voci” - Michela Petrová - příčná flétna, Renata 
Pitrová - cembalo, Petr Pitra - violoncello

15. 12. 19.30 Adventní koncert s ragtimy a filmovými 
melodiemi
Hraje soubor “ Schott Joplin`s Ragtime String Quartet” - A. Saakjan - 
housle, R. Svoboda - housle, M. Milev - viola, P. Pitra - violoncello

Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze pro 2 
osoby. Konkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 111 nebo 
603 557 275.

GALERIE DRAHOMÍRA

Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – ne 14 – 20 hodin

do 31. 12. Skupinová výstava (Markéta Lemberk, Eva Ova, Tereza 
Macková, Jan Hachran, Vlastimil Slabý, Tomáš Pergler, Václav Trajer)
Výstava představuje tvorbu volné třígenerační skupiny  jihočeských 
a středočeských výtvarníků. Nabízí bohaté zastoupení výtvarných tech-
nik a uměleckých stylů - akvarely, akryly, oleje a linkrusty, na plátnech, 
deskách i na papíru, od Markéty Lemberk, Evy Ovy, Terezy Mackové 
a Václava Trajera, dále originální tisky na zlatou folii v provedení Jana 
Hachrana, umělecké černobílé fotografie Vlastimila Slabého a sochy 
a abstraktní objekty Tomáše Perglera.

12. 12. 18.00 POEZIE & JAZZ: Rio Preisner - Básně
V pokračování cyklu uvedou Poetická skupina Drahomíra a skupina 
Jazz Apetit básně esejisty, germanisty, básníka, překladatele, 
teatrologa, jednoho z našich nejpronikavějších myslitelů posledního 
století a vysokoškolského pedagoga Rio Preisnera (1925–2007). Kniha 
nazvaná prostě Básně (vydaná 1997) shrnuje  všech sedm autorových 
básnických sbírek, autorský výběr z básní do sbírek nezařazených 
a výbor básnických překladů. Svazek poprvé představuje Preisnerovo 
dílo v celku a ukazuje jej jako jednoho z největších českých katolických 
básníků po Janu Zahradníčkovi.

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ

Rumunská 8, 36009 Karlovy Vary
tel: Husárik Petr, 608335902, www.galerie-husarikova.cz
otevírací doba: dle telefonické domluvy

VÝSTAVA
obrazy, kresby a litografie malířky a grafičky Jindry Husárikové, obrazy 
malířky Šárky Cagliero Mrázové a kovové plastiky uměleckého kováře 
Davida Szalaye.

2. 12. 18.00 Přednáška z cyklu Apokalypsa, 3.část 
provázená pořadem hudby a slova
Tentokráte se budeme zabývat otázkami, jak se orientovat a vyznat 
v signálech, jež jsou stále silnější. A mnoho dalšíhoz tohoto populární-
ho tématu.Přednášet a na kytaru doprovázet bude teolog MgA. Martin 
Lindtner B. A.
3. 12. 19.00 Silbegrim: Vánoce
Vánoční koncert kantorské skupiny Silbegrim s názvem Vánoce 
v Evropě. Bude to takové putování za zvykyčasu adventního a vánoč-
ního. Zazní české a evropské vánoční písně a koledy od středověku 
až po nedávnou minulost provedené vokály a různými netradičními 
inštrumenty.
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10. 12. 17.00  Koncert dětí ze ZUŠ v Karlových Varech
Tradiční koncert děti rodičům „Co jsme se už naučily a rádi vám 
předvedeme“, pod vedením manželů Fajkusových.
11. 12. 19.00 Vánoční koncert a beseda
Koncert vánočních písní a koled v operním přednesuznámé sopra-
nistky Heleny Tašnerové. Vyprávění z natáčenífilmůa práce v divadlev 
časechvánočních se známýmhercem a dabérem JiřímSchwarzem.
17. 12. 19.00 Vánoční koncert českých a světových 
melodií
...a také písní v českém přednesu v podání zpěvačky Soni Hrubé 
a doprovodu J. Škulavíka s ForteBand J.P.Š.

VZBUĎME VARY

Spolek Vzbuďme Vary
web: www.vzbudmevary.cz, e-mail:  tereza@offcity.cz, tel. 608528388

21. 12. 10.00 - 16.00 Kouzlo flamenca - seberozvojová 
flamenko dílna
sál taneční školy Best, Dolní nádraží, Karlovy Vary
Objevte prostřednictvím flamenkového tance svou tvůrčí sílu, 
sebevědomí a spontaneitu. Prožitková dílna s Helenou Bezděkovou, 
terapeutkou, vášnivou tanečnicí, absolventkou KATaP DAMU a žákyní 
C. Sepúlvedy, tvůrce unikátní metody Autoestima Flamenca. Přihlášky 
do 11.12. na tereza@offcity.cz. Počet míst omezen. Zkušenosti 
s tancem nejsou nutné.

GALERIE SUPERMARKET WC

www.supermarketwc.cz, fcb: supermarket wc
Otevřeno každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin.
 
25. 11. - 20. 12. Vánoční pelmel
Prodejní vánoční výstava je opět tady! Přijďte si k nám nakoupit krásné 
a originální hračky, šperky, porcelán, trička, bytové a módní doplňky 
i další tipy na kreativní dárky od designerů a umělců z Karlovarska, 
celé ČR i odjinud.

14. - 15. 12.  10.00 - 16.00   Advent v galerii
Vyrobte si vlastnoruční vánoční dárky.  Čekají na vás již tradičně tvůrčí 
dílny pro celou rodinu, cukroví, koledy a svařené víno. Vyrábět se 
budou originální drobné dárky, šetrné k přírodě.

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 1. 12 Hory oheň plivající aneb sopky našeho kraje
Výstava představuje sopky z různých, i méně známých úhlů pohledů. 
Seznamuje s tím, kde a za jakých podmínek sopky vznikají a jakých 
podob mohou nabývat. Představuje vybrané sopky z Karlovarského 
kraje, mimo asi nejznámější Komorní hůrky to jsou například Krásný 
vrch, Podhora nebo Pustý zámek. Celkem jde o jedenáct zajímavých 
lokalit z regionu s přiblížením jejich stavby, stáří, způsobu vzniku a je 
možné si prohlédnout i osahat autentické velkoformátové vzorky hornin 
z představených lokalit.

11. 12. – 1. 3. Leonardo – Cesta do tvořivé mysli rene-
sančního génia Leonarda da Vinci
(vernisáž 11. 12., 17.00)
V roce 2019 uplynulo 500 let od úmrtí malíře a vynálezce Leonarda da 
Vinci. Interaktivní výstava Leonardo z produkce Objevárium s r. o. po-
skytuje dětským i dospělým návštěvníkům příležitost hravě se seznámit 
s vynálezy, uměním a vědeckou prací tohoto renesančního génia. Bude 
možné zkusit si reprodukovat Leonardovy nákresy, manipulovat modely 
vynálezů, včetně mechanického křídla a různých mechanických strojů, 
stavět geometrické struktury, hrát si ve velkém modelu Leonardova 
slavného vojenského tanku, zatočit Vitruviánským mužem, postavit 
Leonardův přenosný most, sestavit anatomické modely, nebo digitálně 
upravovat a promítat obrazy Mony Lisy. Návštěvníci výstavy se rovněž 
dozvědí, jak Leonarda inspirovala příroda.

DALŠÍ AKCE
1. 12. 15.00 Komentovaná prohlídka výstavy Hory oheň 
plivající
Výstavou provede se zasvěceným komentářem její spoluautor, přírodo-
vědec muzea Jan Matějů.

10. 12. 17.00 Přednáška: Karel IV. jako fundátor
Přednášející Jan Royt, historik umění a prorektor pro tvůrčí a ediční 
činnost Univerzity Karlovy přiblíží římského císaře a českého krále 
Karla IV. jako zakladatele. Karel IV. je spojen s počátkem našeho lázeň-
ského města, ale jeho fundátorská činnost byla mnohem bohatší. 

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – stálá expozice, která byla připra-
vená ke 150. výročí existence muzea, přibližuje v šesti sálech v prvním 
patře historii města. Prohlídka začíná u Vřídla, unikátního přírodního 
fenoménu, návštěvníci projdou dále odděleními přibližujícími založení 
lázní, vývoj lázeňské léčby, proměny architektury Karlových Varů, 
společenský a kulturní život lázeňského města a historii mezinárodního 
filmového festivalu. Expozice ve druhém patře 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 pak věnován dramatickému 20. století.
Celou expozici doplňuje množství multimediálních prvků – prezentací 
na dotykových obrazovkách, doplňujících projekcí, kvízů, nahrávek, 
nejrůznější exponáty je rovněž možné vyzkoušet vlastníma rukama.

Knihovna Muzea Karlovy Vary
Adresa: Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary, 
email: knihovna@kvmuz.cz
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.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

PO, ÚT, ČT, PÁ 9.00 - 17.00
ST  9.00 - 14.00
SO  9.00 - 12.00 pouze čítárna, 
tel. 353 221 365/23

Dětské oddělení, tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT  13.00 - 17.00
ST  12.00 - 15.00
PÁ  12.00 - 16.00

Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854, tel. 353 565 085
Drahovice, Vítězná 49, tel. 353 226 346
Růžový Vrch, Sedlecká 4, tel. 353 564 844
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, Truhlářská, vstup zezadu od 
hřiště), tel. 353 562 715
Tuhnice, Wolkerova 1, tel. 353 227 747
Vyhlídka, Raisova 4, tel. 353 224 203

Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací dobu:
PO, ÚT, ČT  9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00
ST  zavřeno
PÁ  12.00 - 16.00

UPOZORNĚNÍ: 
Ve dnech 23. 12. – 1. 1. bude Městská knihovna KV (včetně poboček) 
UZAVŘENA, čítárna, I. P. Pavlova 7 bude uzavřena od 16. 12. – 1. 1.

2. - 17. 12. Vánoční kvíz
Jak dobře znáte české vánoční tradice? Na všech pobočkách Městské 
knihovny KV je připravena soutěž pro děti o knížku Cesta Tří králů – 
Čekání na Vánoce.
4. 12. 17.00 Zpívání s Lídou
Každou středu pravidelná hudební setkání s knihovnicí Lídou 
Křivancovou.
9. 12. – 31. 1. Výstava obrazů Jaroslava Homolky
Výstavu karlovarského malíře Jaroslava Homolky, jehož tvorba se 
zaměřuje v současnosti na symboliku fragmentů života, najdete na 
pobočce Městské knihovny KV, ve Staré Roli, Truhlářská 19
1. - 31. 12. Výstava tvorby Jiřiny Benešové
Přijďte se inspirovat, jak nakupovat bez igelitových tašek a sáčků. 
Výstava barevných, vzorovaných tašek a kapsářů všech velikostí na 
pobočce MěK KV, ve Staré Roli, Truhlářská 19
1. – 31. 12. Výstava fotografií Magdy Birkásové
Fotografie krás přírody. Její fotografie vznikají na cestách po okolí 
Prahy. Prostřednictvím svých fotografií se snaží přírodu lépe poznat, 
porozumět jí a zároveň chce svými fotografiemi zaznamenat své 
subjektivní vjemy.
10. 12. 17.00 Írán s vůní čaje
Máte čaj spojený s Anglií? Tak to jste ještě nebyli v Persii. Přijďte si 
poslechnout vyprávění Dagmary Frankové do půjčovny MěK KV, 1. p.
12. 12. 17.00 Promítání v knihovně - Íránský Rave
V zemi panuje tvrdá kázeň, cenzura, ulice křižují hlídky mravnostní 
policie. Odpovědí mladých je ilegální hudba a undergroundové večírky. 
Araš a Anúš dělají rave music v zemi, kde je to úředně považováno 
za dílo Satana. Dvacetiletí kluci na systém vyzrají, svépomocí vydají 
nepovolené CD a získají pozvání na mezinárodní festival ve Švýcarsku. 
Svíravou atmosféru dokumentu podtrhují autentické snímky skryté 
kamery mobilního telefonu.

Každé úterý 14.00 Jóga pro seniory
Pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové.

Každé úterý 15.00 až 15.45 Povídání o zdraví
Pravidelná setkávání nad otázkami souvisejícími se zdravím. Kapacita 
neomezena, předchozí domluva možná 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

do 31.12. LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

je určena pro všechny autory z České republiky, kteří se literární tvor-
bou nezabývají profesionálně příspěvek, který bude do soutěže zaslán, 
nesmí být dosud publikován motto, ze kterého musí autoři soutěžních 
prací vycházet: „Prostě jako by na různejch místech běžel různej čas, 
paralelně. A jako by ho za určitejch okolností bylo možný zahlídnout 
nebo spíš pocítit.“

nejnižší věková hranice autora 14 let
kategorie - próza – povídka
podrobná pravidla najdou zájemci na webu knihovny

do 6. 3.  Soutěž pro třídní kolektivy základních škol  „Vybav 
si sovou knihovnu“
Pořádá oddělení pro děti, více informací na webu knihovny v sekci Ak-
tuality, přihlášky a další informace získáte na ciharova@knihovnakv.cz

VÝSTAVY
A-klub
do 31. 12. Výstava loutek Honzy Kindla a fotografií Kverulandy

Vstupní chodba k odd. A-klub
do 31. 12. Výstava fotografií z Tvořivých dílen „Tvoříme 
s Romanou“

Půjčovna pro dospělé
do 30.12. Rok spolu
Výstava fotografií Českého rozhlasu Karlovy Vary
Český rozhlas Karlovy Vary a Krajská knihovna Karlovy Vary vás 
zvou na výstavu fotografií „ROK SPOLU“. Fotografie nabízí pohled 
do vysílacích studií a dokumentují rok samostatného působení ČRo 
v Karlovarském kraji.

Kavárna Dvory
do 30. 12. Lilly Raková - pocta krajkářce
Pořádá spolek Krušnohorská krajka. Výstava krajek je poctou 
a vzpomínkou na p. Lilly Rakovou z Nejdku.  Vynikající krajkářku, 
která paličkovala krajky různých stylů, navrhovala nové vzory a učila 
paličkování další zájemce o toto řemeslo.

Hala Dvory
2. 12. až 27. 12. Výstava prací odsouzených z věznice 
Vykmanov a Horní Slavkov

Pobočka Lidická
do 3.1. Imaginace není fake
Obrazy Miloše Bárty.

PŘEDNÁŠKY
sál Dvory
4. 12. 17.00 Náš Egerland?
Stručné dějiny Chebska a jejich vliv na utváření kulturní identity obyva-
tel dnešního Karlovarského kraje. Přednáší Mgr. Filip Prekop, Národní 
památkový ústav Loket.

HUDEBNÍ POŘAD
Odd. pro handicapované
6., 13., 20., 12. 16.00 -19.00 Hra na kytaru s Renatou

LITERÁRNÍ POŘAD
Pobočka Lidická
11. 12. 18.30 Spolek přátel krásné literatury... a sladkých 
koláčů
Václav Havel: Slovo o slovu
Esej napsaná při příležitosti udělení Mírové ceny Německého knižního 
velkoobchodu ve Frankfurtu v roce 1989.

18. 12. 18.00 Setkání s filozofií
Emanuel Lévinas: Totalita a nekonečno. Přednáška Petra Kašpara.

20. 12. 18.00 – 19.30 Leo Rosten: Pan Kaplan má stále 
třídu rád
Humorný hudebně-dramatický pořad o zdolávání cizího jazyka ve třídě 
plné lidí, kteří už dávno překročili školní léta. Účinkuje Dramatická 
skupina Drahomíra a Jazz apetit.

PRO ŠIKOVNÉ RUCE
dětské oddělení
4. 12. 16.00 Tvoření s Romanou
Tvořivá dílna pro děti a rodiče.

A-klub
3., 10., 17. 12. 16.00 – 18.00 Relaxujeme při pletení 
a háčkování
Podpořte s námi dobrou věc a naučte se něco nového. Pleteme a háč-
kujeme ponožky, bačkory a plédy pro babičky a dědečky z domovů pro 
seniory či hračky pro děti z dětských domovů.
Zájemci prosím kontaktujte Evu Vodičkovou, email: vodickova@
knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872

PRO DĚTI
Odd. pro děti
6.,13., 20., 12. 15.00 - 18.00 Velká knižní pátračka
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, 
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nebo budou chodit postupně každý týden. Na úspěšné vylosované 
pátrače čeká odměna.

Herní klub
A-klub Dvory
každý čtvrtek 15.00 Herní klub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských desko-
vých her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková hranice 
není stanovena.

PRO SENIORY
Pobočka Lidická
5. 12. 10.00 Literární klub seniorů
Laetitia Colombani. Cop - společná četba, diskuze o románu.

19. 12. 10.00 Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO STUDENTY SŠ
Závazná rezervace místa v jednotlivých aktivitách na vodickova@
knihovnakv.cz.

A-klub
2., 9., 16. 12.   16.00 Literatura je nudná
Lektor Teodor Kravál

Oddělení pro hendikepované
4., 11., 18. 12.   16.00 Divadelní workshop
Lektor Robert Mára

Zasedací místnost knihovny
4., 11., 18. 12.  17.00 Umění prezentace
Lektorka E. Jungmanová

Oddělení pro hendikepované
5., 12., 19. 12. 16.00 – 17.00 Lektorování výtvarných 
dílen pro děti
Lektorka Kateřina Oršošová

Zasedací místnost knihovny
5., 12., 19. 12. 16.00 – 18.00 Umění komunikace
Lektor Robert Mára

Gymnázium Ostrov
5., 12., 19., 12. 16.30 – 18.00 Storytelling v popkul-
turní literatuře
Lektor Teodor Kravál

ÚNIKOVÁ HRA
Odd. pro handicapované
Každý pátek od 16.00 a od 17.30   Strážce příběhů; Zabijačka
Knihovna je multikulturní místo, kde najdete mnohé. Držíme se s do-
bou, 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 kdy-
byste náhodou příběhy neznali, tak je vše koncipované tak, že se vám 
děje spojí. Hlásit se můžete na www.utecknize.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

odbor Slovan Karlovy Vary
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270

7. 12. Krušné hory: Adventní pochod 
 Boží Dar - Oberwiesenthal
7. 12. Praha: Za mikulášskou náladou do hlavního města
14. 12. Advent u sousedů: 
 Německo - Frankfurt nad Mohanem (2 dny)
21. 12. Chebsko: Předvánoční nálada na západě Čech
28. 12. Předsilvestrovská vycházka do Březová u Sokolova

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.

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

K Letišti 144, 360 01 Karlovy Vary
tel. 357 070 595, hvezdarna@astropatrola.cz, 
astropatrola.cz, astro-webcast.eu

Nutné opravy a rekonstrukce objektu Hvězdárny a radioklubu 
lázeňského města Karlovy Vary si vyžádaly dočasné úpravy provozu. 
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.

REGISTRUJTE SE DENNĚ NA POZOROVÁNÍ
HVĚZDY NA TELEFON - 357 070 595
Zavolejte každý den mezi 13.00 a 16.00 hodinou na výše uvedené 
číslo a dohodněte si večerní pozorování hvězdné oblohy největším 
dalekohledem na Karlovarsku. Registrace předem se provádí kvůli 
možnosti oboustranné komunikace ohledně aktuálního počasí a také 
možnosti navštívit hvězdárnu s menšími dětmi, kterým přizpůsobíme 

program pohádkově a dřívějším začátkem, než pro starší zájemce 
s odbornějším zájmem o techniku a pozorování. Doporučený minimální 
věk pro návštěvu pohádkového pozorování programu je 5 let. Odbor-
nější pozorování oblohy je vhodné pro zájemce od 10 let.
Pozorování se uskuteční každý den za jasné oblohy, pouze ve dnech 
23., 24., 25., 26. a 31.12. (Vánoční svátky a Silvestr) je hvězdárna 
uzavřena.

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
Pravidelné opakovací lekce.
ST 19.30 Tancem k pravdě

2. 12. 18.45 Hormonální jógy pro ženy
Ukázková lekce zdarma.
9. 12. 18.45 Hormonální jógy pro všechny absolventky
Mimořádná opakovací lekce.

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU

Malá školka - Detská skupina a materské centrum Pohádka pro 
Wlaštovku, Lidická 398, Karlovy Vary - Drahovice, tel: 608 300 991, 
e-mail: pohadka@wlastovka.cz

5. 12. Drátkování – vánoční ozdoby
12. 12. Andílek z rouna
19. 12. Pečení a zdobení perníčků

Dílničky se konají NOVĚ KAŽDÝ ČTVRTEK od 9 do 12 hodin. Jsou 
vhodné a uzpůsobené rodinám s dětmi. Provázet Vás budou lektorky 
MC Pohádka pro Wlaštovku Martina Petrová, Jana Lewi a Radka 
Jiroušková. Nabízíme možnost společného oběda, ten je třeba 
objednat vždy nejpozději v pondělí na pohadka@wlastovka.cz nebo 
tel: 725 060 930.

FARMÁŘSKÉ TRHY

Před Tržnicí Varšavská/Horova ulice, vždy od 9.00 hodin, organizuje KV 
City Centrum. Koordinátorka trhů: Božena Turoňová, tel. 774434525.

6. a 20. 12. 9.00 Městské farmářské trhy

KOSTELA SV. ANNY V SEDLECI

Otovická 59, 36010 Karlovy Vary - Sedlec
Mobil: +420 608 072 516. E-mail: kurka.kv@gmail.com. Web: 
kostelsedlec.cz

1. 12. 17.00 Adventní koncert
Místo konání: Kostel sv. Anny, K. Vary - Sedlec
Účinkují: Dětský pěvecký sbor ZŠ a ZUŠ K. Vary (sbormistryně M. 
Lendělová), pěvecký sbor Chorea Nova (sbormistryně P. Petříková) 
a soubor barokní hudby (Michaela Petrová - příčná flétna, Martin 
Berger - zobcová flétna, Renata Pitrová – cembalo,, Petr Pitra – 
violoncello)
Program: světské i duchovní písně, spirituály, koledy, klasické 
i současné skladby.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit na opravu kostela.

7. 12. 16.00 Rozsvícení vánočního stromu v Sedleci
Místo konání: park u kostela sv. Anny, K. Vary - Sedlec
Program: koledy tak trochu jinak hraje kapela 3P Band, dále vystoupí 
kapela 4 Strings při DDM Čankovská, moderátor večera Pavel Hudy, 
zpívání koled, zdobení vánočního stromku, ohňostroj, občerstvení

22. 12. 15.00 J. J. Ryba – Česká mše vánoční
Místo konání: Kostel sv. Anny, K. Vary - Sedlec
Účinkují: Karlovarský pěvecký sbor a jejich hosté, orchestr Karlovarské 
komorní collegium, operní sólisté, varhany. Řídí: Jan Rezek.
Program: Nejznámější česká vánoční mše. Česká mše vánoční, také 
uváděná jako mše Hej mistře, je česky psaná církevní skladba Jakuba 
Jana Ryby. Má ryze pastorální ráz, je zasazená do českého prostředí, 
pro svou prostotu i radostnou a svěží atmosféru byla a stále je srozu-
mitelná a přístupná širokému obecenstvu.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit na opravu kostela.

24. 12. 21.30 Štědrovečerní bohoslužba slova
Místo konání: Kostel sv. Anny, K. Vary - Sedlec
Program: štědrovečerní bohoslužba slova je určená především pro 
rodiny s dětmi. Koledy zpívá příležitostný komorní sbor za doprovodu 
komorního orchestru a varhan. Varhaník Ondřej Bednář ml.

ARMÁDA SPÁSY

Karlovy Vary, Jugoslávská 16, mobil: 773 795 028
e-mail: olga_gebauerova@czh.salvationarmy.org
web: www: armadaspasy.cz
Filmová kavárna (filmy s poselstvím), vždy první pátek v měsíc
Bohoslužba každou neděli od 15:00 (Západní 63)

BOHOSLUŽBY

Apoštolská církev
Západní 63, Karlovy Vary, mobil 777801350, 
e-mail : info@cirkevvary.cz. 
Bohoslužba každou neděli od 10 hodin.

Bratrská jednota baptistů
Karlovy Vary, Závodu míru 42/112, telefon: 353 565 095
e-mail: bjbkvary@gmail.com, web: www.karlovyvary.bjb.cz
PRAVIDELNÉ VEŘEJNÉ AKCE:
Studium Bible každou středu od 18:30
Dorost každý pátek od 16:00
Bohoslužba každou neděli od 9:30

Církev adventistů sedmého dne
Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49, mobil: 736 541 998, 
e-mail: martinlindtnear@seznam.cz, 
web: karlovyvary.casd.cz
Bohoslužby: každou sobotu od 9:30, 
odpolední program od 14:00
Dětský klub Pathfinder: středa 16:30-18:00
Studium Bible (kniha Exodus na pokračování): pátek 18:00-19:00
24.12. 23.00 Štědrovečerní bohoslužba „Cesta k naději“ 
doprovázená písněmi místního pěveckého sboru

Církev bratrská
Karlovy Vary, Bulharská 29A, telefon: 732 957 261
e-mail: karlovy.vary@cb.cz, www.cb.cz/karlovy.vary/
Poradenství pro závislé: tel. 731 195 694
Dluhové poradenství: tel. 776 770 900
Dobročinný sklad pro pěstouny: tel. 607 240 861
Rozhovory nad biblí: čtvrtek v 18.30
Setkání dorostu (2. stupeň ZŠ): pátek v 17.00
Setkání mládeže: pátek v 18.00
BOHOSLUŽBA (i pro děti): neděle 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: 353 224 132, fax 353 227 804,
e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
Kostel sv. Petra a Pavla (Za Puppem)
Bohoslužby každou neděli od 10:00

Křesťanské sbory
Karlovy Vary, Zahradní 898/33, telefon: 353 825 624
e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz, web: www.krestsbor-kv.cz
Studium Bible ve středu od 19:00
Bohoslužba každou neděli od 14:00

Římskokatolická církev
Farnost Stará Role, Kostelní 341/1
web: www.farnoststararole.cz
telefon: 353 549 017, e-mail: vladmu@tiscali.cz
Bohoslužba každou neděli od 9:00
Farnost u kostela Povýšení sv.Kříže - Rybáře,
Náměstí 17.listopadu 350/4, telefon 602 310 145, 
web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybáře,
Bohoslužba - každé úterý od 18.00
Bohoslužba - každý pátek od 18.00
Bohoslužba - každou neděli od 9.00
Farnost u kostela sv. Máří Magdalény
náměstí Svobody 217/2
telefon: 602 310 145, web: www.farnost-kv.cz
Bohoslužba - každé pondělí od 8:30
Bohoslužba – každou středu od 17:00
Bohoslužba – každý čtvrtek od 17:00
Bohoslužba – každý pátek od 17:00
Bohoslužba – každou sobotu od 17:00
Bohoslužba – každou neděli od 10:00 a od 17:00

Řeckokatolická církev
Farnost u kostela sv.Ondřeje, Ondřejská 2
www.reckokatolikkv.estranky.cz, tel. 731619671
Bohoslužby: aždou sobotu v 10.00 hod.
každou neděli v 10.00 hod.
církevní svátky v pracovních dnech v 18.00 hod.
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• SPORT

Aktivní senioři cvičí v KV Areně

Už čtyři desítky seniorů přišly na chuť cvičení 
s fyzioterapeutem. Tuto aktivitu spustila KV Arena 
v květnu tohoto roku a zájemci stále přibývají. 
Kapacita ale ještě není naplněna, tak pokud 
hledáte aktivní náplň svého „zaslouženého od-
počinku“, máte možnost. Lekce probíhají každou 
středu a vyzkoušet si je může každý. Cvičí se se 

zkušenými fyzioterapeuty, kteří vedou účastníky 
ke správnému posilování svalů kolem páteře, po-
radí, jak se správně protáhnout a zvýšit mobilitu 
pohybového aparátu. Třikrát v měsíci probíhají 
lekce v Hale míčových sportů KV Areny a jednou 
v přilehlém v bazénu. Pokud chcete zlepšit svou 
kondici a ohebnost, vezměte podložku a malý 

zdravotní míč „over ball“ a přijďte si to vyzkoušet. 
Hodinové lekce začínají vždy v 8 a v 9 hodin. Za 
cvičení v hale zaplatíte 30 korun, za bazénovou 
hodinu 80 korun. V prosinci si lekce s fyziotera-
peutem můžete vyzkoušet 4. 12., 11. 12., 18. 12.

Podrobné informace najdete na webu KV Areny 
www.kvarena.cz.
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OptikDoDomu.cz
Dr. D. Bechera 30, Karlovy Vary 

tel.: +420 725 508 845

• INZERCE

 

» Darujte zdraví, darujte  
vánoční poukaz

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

na vybrané 

procedury*

zimní slevy

až 60%

* nabídka platí na prodej od 11. 11. do 23. 12. 2019
• výše slevy podle druhu procedury  

•  čerpání procedur 13. 1. - 15. 3. 2020 

...opět je tu
SNADNÁ  

CESTA 

DO LÁZNÍ

INZERUJTE V RADNIČNÍCH LISTECH

t: 739 544 446 e: kalabova@mediaas.cz
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• KŘÍŽOVKA / KONTAKTY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Další pozoruhodné místo Karlovarského kraje se nachází na Sokolovsku. Je zbytkem třetihorního vulkánu s vynikající ukázkou sloupcovitého rozpadu čediče. Tato státem chráněná přírodní 
památka je turisty hojně navštěvovaná a postupně se stala symbolem nedalekého města. 
Mohutná odkrytá stěna se skládá z dvanácti metrů vysokých, vějířovitě rozložených hranolů. Skalní stěna byla v minulosti odkryta kamenolomem. Čedičové sloupce vznikly v důsledku 
chladnutí lávy. Poměrně prudké ochlazení vyvolalo v tuhnoucím lávovém proudu vnitřní pnutí a smršťování. Proto jsou sloupce uspořádány ve směru největšího teplotního spádu, tedy 
k ploše tuhnutí, v případě tohoto povrchového výlevu kolmo k povrchu terénu v době erupce. Pokud vystoupíme z levé strany na vrcholek, můžeme se projít po čedičovém hřebenu k pěkné 
panoramatické vyhlídce na Kraslicko.…
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DÁRKOVÝ VOUCHER POD VÁNOČNÍ STROMEČEK
Vánoční poukázka do Asklepionu potěší vaše blízké a možná jim splní i ta nejtajnější přání. 
Vouchery v hodnotách 500, 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 a 10 000 Kč zakoupíte na všech 
recepcích Asklepionu nebo si je můžete objednat online na www.asklepion.cz/voucher.

PLASTIKA VÍČEK + BIOSTIMULACE ZDARMA
Plastická operace víček je jednoduchý chirurgický výkon s mimořádným omlazujícím 
účinkem, který v Asklepionu kombinujeme s ošetřením biostimulačním laserem. 
Ten urychlí hojení a nastartuje tvorbu kolagenu v pleti. Nabídka platí do 31. 12. 2019.

BUĎTE O VÁNOCÍCH KRÁSNÁ A ODPOČATÁ
Dopřejte si před Vánoci kombinaci ošetření IPL + plazmaterapie za akční cenu 6 800 Kč. 
Vaše pleť bude mladší, bez pigmentových skvrn a barevně sjednocená. Na oddělení 
dermatologie nabízíme široké spektrum estetických výkonů pro lifting pleti, vyhlazení 
vrásek či zformování postavy. Nabídka platí do 31. 12. 2019.

ZFORMUJTE SI POSTAVU SNŮ
Dopřejte si pravidelnou lipomasáž LPG pro pevnou a pružnou pokožku 
celého těla. Nyní ve zvýhodněném balíčku 4+1 ošetření LPG ZDARMA.

Dermatologie • plastická chirurgie • cévní chirurgie • ORL • obezitologie • 
gastroenterologie •  gynekologie • denzitometrie • sonografie • 
vitamínové infuze • tělová a obličejová kosmetika

TOP NABÍDKA ASKLEPIONU KARLOVY VARY

Asklepion - Laser and Aesthetic Medicine, www.asklepion.cz
Hotel Bristol, Sadová 19, Karlovy Vary |  +420 353 344 557 |  +420 724 047 440

PODNIKOVÉ PRODEJNY
Porcelán pro hotely a gastronomii

adresa
Nám.T.G.Masaryka 103
Loket nad Ohří 357 33

kontakt
dagmar.rosprimova@gbkv.cz

Tel. 602 123 381
otevírací doba

www.gbkv.cz

adresa
1.máje 185/30

Karlovy Vary 360 06
kontakt

prodejna@gbkv.cz
Tel. 353 406 213
otevírací doba

Po-Pá 11:00 - 16:00
So-Ne 11:00  - 17:00

Po-Pá        8:00   - 17:00
Sobota  8:00  - 14:00


