
01 | 2020

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. 
KOLEDNÍKY POTKÁME 

UŽ PO DVACÁTÉ





3

• OBSAH• KONTAKTY

12

15 20

06

29

01

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 01/2020 • ROČNÍK XXI • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

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
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01 POSTAVAMI NA TITULNÍ STRANĚ
jsou (zleva) Marie Matoušková, Aleš Klůc a Micha-
ela Pirasová. Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky 
2020 proběhne v pondělí 6. ledna, v 10.00 hodin 
se vydá průvod královské družiny s koledníky od 
Magistrátu města Karlovy Vary k hlavní poště.

06 ADVENT VE MĚSTĚ
Karlovy Vary rozzářily nové světelné prvky, koncept 
přemístění trhů a doprovodného programu do lá-
zeňského území přilákal spoustu návštěvníků z řad 
obyvatel města, okolí i turistů.

08 OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE
Vedle tradičních zimních sportů, jako je lední hokej, 
alpské lyžování nebo biatlon se ve druhé polovině 
ledna utkají reprezentanti jednotlivých krajů také 
v karate, šachu nebo umělecké soutěži v hraní 
na klávesové nástroje. Slavnostní zahájení bude 
hostit KV Arena, organizátoři očekávají příjezd 1980 
sportovců a trenérů. 

12 HOSPIC PODPORUJE KVALITU ŽIVOTA
Hospic Archanděla Rafaela v Nejdku je zdravotnické 
zařízení ošetřovatelského typu, kde se v maximál-

ní míře využívá poznatků paliativní medicíny. Je 
to systém služeb, který podporuje kvalitu života 
nevyléčitelně nemocných.

15 VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
Na školních chodbách jste mohli potkat pioný-
ry, pionýrské vedoucí, školu rozdělila pomyslná 
„Berlínská zeď“, která zabraňovala téměř všem 
ve volnému průchodu, pokud jste ovšem nebyli 
vlastníky „výjezdní doložky“, která vám umožnila 
podívat se na „druhou“ stranu. 

20 KSO ZAČNE ROK BOHATÝM PROGRAMEM
Do roku 2020 vstoupí Karlovarský symfonický 
orchestr hned pěticí koncertů. Prvním z nich je 
1. ledna Novoroční koncert KSO a Grandhotelu 
Pupp ve Slavnostním sále hotelu, řízený šéfdirigen-
tem Janem Kučerou.

29 NAVRHNĚTE SPORTOVCE MĚSTA
Také v roce 2020 budou vyhlášeni nejúspěšnější 
sportovci města a regionu. Návrhy na sportovce 
roku mohou podávat sportovní organizace a kluby 
do 31. ledna.
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ZMĚNA V RADĚ MĚSTA
Lékaře Pavla Boušku, který se na začátku prosince 
rozhodl rezignovat na svou pozici v radě města 
a výkon funkce uvolněného radního pro oblast kultury, 
nahradí hokejista Václav Skuhravý (na snímku). Jeho 
nominaci navrhlo hnutí Karlovaráci. Václav Skuhravý 
bude zastávat post neuvolněného člena rady města.

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SE SENIORY
Třem desítkám karlovarských seniorů zpříjemnila 
předvánoční čas neformální večeře s primátorkou 
města Andreou Pfeffer Ferklovou. Účastníky vybraly 
ze svých řad nebo na doporučení svých členů oba 
karlovarské kluby seniorů.

SVOZ BIOODPADU SKONČIL
Se začátkem prosince skončil svoz bioodpadu. Speci-
ální nádoby na biologicky rozložitelný odpad z domác-
ností a zahrad budou vyváženy opět od dubna 2020. 
Ze stanovišť se odvážely pouze velké kontejnery. Malé 
popelnice domácnostem zůstávají. V zimním období 
do 31. března je možné přebytečný bioodpad zdarma 
ukládat na kompostárně v Žižkově ulici ve Staré Roli. 

KŘIŽOVATKA U KOPTOVA MOSTU JE OPRAVENÁ
Křižovatka mezi nově zrekonstruovaným Koptovým 
mostem a přilehlým Ostrovským mostem má nový 
povrch. Projekt rekonstrukce spojnice s Čertovým 
ostrovem s touto úpravou nepočítal, ale vozovka 
v křižovatce byla velmi poškozená. Proto ji město 
z uspořených finančních prostředků nechalo opravit. 
Pro rok 2019 šlo o poslední celoplošnou opravu 
komunikace. Během zimního období se, i s ohledem 
na přestávku ve výrobě teplé balené směsi, budou 
opravovat jen nebezpečné výtluky s použitím studené 
balené směsi.

DOUBSKÝ MOST JE OTEVŘENÝ
Zhruba půl druhého roku trvající uzavírka Doubského 
mostu je minulostí. Ředitelství silnic a dálnic ČR 
dokončilo výstavbu nového mostu a provoz na frek-
ventovaném tahu na Plzeň byl obnoven 5. prosince. 
Nový most nahradil původní z předpjatého betonu, 
jehož stav byl už natolik závažný, že nešel opravit.

SNÍDANĚ S PODNIKATELI
Vedení města Karlovy Vary se opět sešlo s místní-
mi podnikateli. Na neformální snídani se zástupci 
významných zaměstnavatelů a reprezentanty různých 
podnikatelských oborů byla mimo jiné řeč o návrhu 
rozpočtu na rok 2020 i výhledu na roky následující. 
Diskutovalo se o významných investičních akcích 
nebo stavu mostů ve městě. Tématem byl také 
připravovaný územní plán. Zástupci společnosti 
Vodafone představili projekty, díky kterým se Karlovy 
Vary stanou prvním městem v ČR, které bude pokryto 
sítí 5G.

5G PRO 5 MĚST
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci 
s Ministerstvem pro místní rozvoj vyhlásilo soutěž 
"5G pro 5 měst" o možnost přednostně testovat 
mobilní sítě 5. generace. V konkurenci 59 měst z celé 
republiky uspěly ve spolupráci s poskytovatelem 
Vodafone i Karlovy Vary. Příští rok budou moci vyvíjet 
aplikace využívající gigabitovou síť pro bezpečnost, 
dopravu nebo cestovní ruch. Cenu z rukou ministrů 
Karla Havlíčka a Kláry Dostálové převzal radní Martin 
Dušek (na snímku).

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE

V současné době probíhá výběrové řízení na 
dodavatele Karlovarských radničních listů pro 
příští období. Jelikož nemůžeme předjímat jeho 
výsledek, odkazujeme čtenáře uvyklé na servis 
s programem v tomto přechodném období přímo 
na jednotlivé organizace, které svůj program 
prostřednictvím KRL zveřejňují. Potřebné kontakty 
naleznete jako obvykle v příslušné rubrice také 
v tomto vydání. Děkujeme za pochopení.
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

Navrhněte svého kandidáta na 
Cenu města a čestné občanství 
Znáte nějakou výjimečnou osobnost, která svou 
prací přispěla 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), Moskevská 21.
Ocenění vybraným osobnostem schvaluje zastupi-
telstvo města. Udělována jsou při významné měst-
ské události, zpravidla v rámci Slavnostního večera 
města při oslavách Zahájení lázeňské sezony.

MĚSÍC

SVATBY VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

TERMÍNY 
OBŘADŮ 

TERMÍNY 
OBŘADŮ

OBŘAD PRO 
DĚTI NAROZENÉ V OBDOBÍ

TERMÍN
PRO DORUČENÍ PŘIHLÁŠKY

LEDEN 11. 30.1.2020 1.10.2019 – 31.10.2019 9.1.2020

ÚNOR 15. 27.2.2020 1.11.2019 – 30.11.2019 6.2.2020

BŘEZEN 14. 26.3.2020 1.12.2019 – 31.12.2019 5.3.2020

DUBEN 18. 30.4.2020 1.1.2020 – 31.1.2020 9.4.2020

KVĚTEN 23. 28.5.2020 1.2.2020 – 29.2.2020 7.5.2020

ČERVEN 13. 25.6.2020 1.3.2020 – 31.3.2020 4.6.2020

ČERVENEC 18. 30.7.2020 1.4.2020 – 30.4.2020 9.7.2020

SRPEN 15. 27.8.2020 1.5.2020 – 31.5.2020 6.8.2020

ZÁŘÍ 12. 24.9.2020 1.6.2020 – 30.6.2020 3.9.2020

ŘÍJEN 17. 29.10.2020 1.7.2020 – 31.7.2020 8.10.2020

LISTOPAD 14. 26.11.2020 1.8.2020 – 31.8.2020 5.11.2020

PROSINEC 12. 17.12.2020 1.9.2020 – 30.9.2020 26.11.2020

D ů l e ž i t é  t e r m í n y  p r o  r o k  2 0 2 0

Čestné občanství města jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání města je udělováno jako:
• výraz ocenění mimořádných zásluh o město Karlovy Vary; 
• zvláštní projev úcty významným představitelům evropské i světové politiky, vědy a kultury, kteří se 

zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu města; 
• zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život a dílo mají úzký vztah k městu; 
• zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života 

občanů nebo záchranu morálních, historických nebo kulturních hodnot města Karlovy Vary; 
• čestné občanství města Karlovy Vary může být uděleno nejen občanům ČR, ale i občanům cizí státní 

příslušnosti. 

Cena města Karlovy Vary se uděluje jednotlivcům i kolektivům jako morální ocenění:
• autorům významných literárních, uměleckých a jiných děl se vztahem k městu Karlovy Vary, 
• autorům důležitých objevů, ceněných odbornou veřejností, se vztahem k městu Karlovy Vary
• autorům významných vědeckých prací se vztahem k městu Karlovy Vary
• osobnostem, které podaly mimořádný výkon a/nebo dosáhly významných úspěchů ve svém oboru se 

vztahem ke Karlovým Varům;
• osobnostem, jejichž činnost představovala či představuje pro město Karlovy Vary výjimečný přínos, 
• občanům Karlových Varů za celoživotní dílo ve prospěch města Karlovy Vary.

Adresa pro podávání návrhů:
Magistrát města Karlovy Vary , odbor kancelář primátorky, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

Čestný občan   Pavlu Rubínovi bylo uděleno 
Čestného občanství města Karlovy Vary v roce 
2020.

Zimní údržba
Zimní údržba komunikací ve městě se odvíjí od 
aktuálních 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 pracovní-
ků 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 ob-
dobí 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 hospodář-
ství, 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

Svoz odložených 
vánočních stromků
Od 27. prosince sváží Správa lázeňských parků vá-
noční stromky. Než je odložíte, zbavte je všech ozdob 
a jiných předmětů. Stromky odkládejte výhradně na 
stanoviště nádob na běžný komunální nebo tříděný 
odpad. Stromky umístěné mimo tato místa budou 
odstraněny až v rámci běžného úklidu města. Svoz 
odložených vánočních stromků potrvá až do 28. 
února 2020. 
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Advent přilákal do lázeňského území spoustu návštěvníků
Advent v Karlových Varech byl velkolepý. Město rozzářily nové světelné prvky, koncept přemístění 
trhů a doprovodného programu do lázeňského území přilákal spoustu návštěvníků z řad obyvatel 
města, okolí i turistů. Sváteční atmosféru Vánočních trhů v Karlových Varech si připomeneme 
prostřednictvím fotografií.

Vánoční tržiště na Mlýnské kolonádě bylo zvláště po setmění fotogenické

Slavnostního požehnání vánočním trhům a advent-
nímu věnci se ujal biskup František Radkovský. 

Také ve dne mělo prostranství před kolonádou 
své kouzlo

Velký ohlas sklidilo vystoupení Josefa Laufera. 
Program poskládaný ze světových evergreenů 
i vlastních hitů rozezpíval zaplněný prostor Mlýn-
ské kolonády.

Mikulášská nadílka se tentokrát odehrávala v au-
tobuse, na Mlýnské kolonádě i na ledě KV Areny. 
Odpoledne brázdil město speciálně vyzdobený 
autobus s posádkou tvořenou Mikulášem, čer-
tem a anděly. Na zastávkách se zpívaly koledy 
a rozdávaly dobroty.

Na vánočních trzích nechybělo tradiční občers-
tvení servírované představiteli města. I tentokrát 
se podávala primátorská polévka, náměstskov-
ský svařák, vánočka a cukroví.

Světelné vánoční prvky byly k vidění na různých 
místech lázeňské promenády.

Lákavou atrakcí byl „zpívající strom“. Stačilo mu 
zazpívat nebo zatleskat a on reagoval tvorbou 
nejrůznějších efektů. Unikátní technologii vyvinula 
společnost MK Mont, která se postarala o svě-
telnou výzdobu města.
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Advent přilákal do lázeňského území spoustu návštěvníků

Slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu u Thermalu na první adventní neděli přihlíželo podle odha-
dů tři a půl tisíce lidí.

Fotokoutek, výzdobu kolonády, vánočního 
vláčku i mikulášského speciálu zajistil Vánoční 
dům v Doubí.

Nejen občerstvení bylo k dostání na vánoč-
ních trzích. Velký zájem byl například o ozdoby 
a dekorace.

Karlovy Vary se opět zapojily do celorepublikové 
akce Česko zpívá koledy.

Do Vánočního domu i do dějiště trhů vozil 
návštěvníky vyhřívaný vánoční vláček a stal se 
vítanou atrakcí adventních slavností.

Doprovodný program trhů tradičně vyšperkovaly svým zpěvem děti z karlovarských škol.

Vážení čtenáři, vážení obyvatelé Karlových Varů,
dovolte mi jménem svým i jménem kolegů z vedení města 

popřát Vám do nového roku zdraví, štěstí a pohodu 
v osobním i pracovním životě.

Ať vás v plné míře naplňují chvíle strávené s Vašimi blízkými, 
i chvíle strávené na místech, která máte rádi. 

A že jich v Karlových Varech máme požehnaně… 
Věřím, že je navštívíte i u příležitosti řady zajímavých akcí, 

které pro Vás připravujeme.
Přeji nám všem úspěšný a radostný rok 2020.

Andrea Pfeffer Ferklová,
primátorka města Karlovy Vary

Děkujeme všem partnerům za podporu a spoluprá-
ci při přípravě a úspěšném průběhu Vánočních trhů 
v Karlových Varech.
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Olympiáda dětí a mládeže. Centrem budou Karlovy Vary

Dívky a chlapci ve věku od 10 do 16 let se utkají 
v celkem dvanácti sportech. Čeká je akrobatické 
lyžování, alpské disciplíny, běžecké disciplíny, 
biatlon, karate, krasobruslení, lední hokej, lyžařský 
orientační běh, rychlobruslení, snowboarding, šachy 
a umělecká disciplína hra na elektrické klávesové 
nástroje. Nejpočetněji zastoupeným sportem bude 
lední hokej. Předpokládá se účast 308 hráčů. Nej-
méně pak bude hudebníků hrajících na elektrické 
klávesové nástroje, každý kraj může akreditovat 
nejvýše jednoho.
Přirozeným centrem olympiády budou Karlovy 
Vary. V místní multifunkční KV Areně se uskuteční 

slavnostní zahájení i zakončení her, hokejové 
zápasy skupiny A a rovněž souboje v play-off. Spa 
Hotel Thermal se stane olympijským domem. Kromě 
organizačního zázemí se zde uskuteční i soutěže 
v šachu a ve hře na elektrické klávesové nástroje. 
Soutěže v lyžařských sportech se odehrají na spor-
tovištích v okolí Božího Daru, přeshraniční Oberwie-
senthal přivítá závody v biatlonu. Ostrov bude na 
svém zimním stadionu hostit krasobruslaře, v Soko-
lově budou zápolit rychlobruslaři, stadion v Chebu 
se stane dějištěm hokejových zápasů skupiny B. 
Seznam pořadatelských měst uzavírají Mariánské 
Lázně, jejichž sportovní halu využijí karatisté.
Ambasadorkou se stala tenistka Markéta Vondrou-
šová ze Sokolova. Finalistka French Open 2019 si 
mimo jiné sama na vlastní kůži vyzkoušela atmosfé-
ru mládežnické olympiády. V roce 2011 vyhrála 
tenisový turnaj mládežnických olympijských her. 
Vlajkonošem výpravy Karlovarského kraje se stane 
šestinásobný mistr ČR v běžeckých lyžařských 
disciplínách a účastník olympiád v SaltLake City, 
Turíně i Vancouveru Milan Šperl.
Medaile, o které se bude bojovat, mají unikátní 
design. Jejich autorka, karlovarská výtvarnice Lenka 
Sárová Malíská, vsadila na tradici porcelánové 
výroby a vytvořila porcelánovou medaili s originální 

dekorací. Pro všech 12 olympijských zimních sportů 
dodala oficiální porcelánové medaile společnost 
Thun 1794.
Maskotem olympiády je veverka Čiperka. Sportovce 
i návštěvníky bude na každém kroku provázet 
veselá a čiperná lázeňská veverka. Autorkou vítěz-
ného návrhu maskota se stala patnáctiletá Radka 
Vysloužilová z Chebu.
Karlovarská ODM bude mít své vlastní propagační 
předměty. Zakoupit bude možné např. lázeňské 
oplatky, flash disky a samozřejmě i plyšové masko-
ty. Suvenýry budou k dostání v olympijském domě 
v Thermalu, božídarském infocentru a v KV Areně 
během ceremoniálů.
Moderátorem zahajovacího, medailového i závěreč-
ného ceremoniálu bude Libor Bouček, v programu 
vystoupí i několik hudebních hvězd.
Česká televize z ODM přinese více než 30 hodin 
vysílání. 
Kompletní program, aktuality, seznam sportovišť 
a další informace najdete na webu https://odm.
olympic.cz/2020. ODM najdete i na Facebooku.

Druhá polovina ledna bude v Karlových Varech a celém kraji patřit Olympiádě dětí a mládeže. Tento 
významný sportovní podnik hostí Karlovarský kraj vůbec poprvé. O pořadatelství 9. ročníku zimní 
verze se podělí města Karlovy Vary, Boží Dar, Cheb, Mariánské Lázně, Ostrov a Sokolov, sportovci 
budou ubytování také v Jáchymově. Vedle tradičních zimních sportů, jako je lední hokej, alpské 
lyžování nebo biatlon se reprezentanti jednotlivých krajů utkají také v karate, šachu nebo umělecké 
soutěži v hraní na klávesové nástroje. Slavnostní zahájení bude hostit karlovarská KV Arena. Orga-
nizátoři očekávají příjezd 1980 sportovců a trenérů ze všech krajů republiky. Karlovarský kraj bude 
reprezentovat 101 sportovců. Olympiáda začne slavnostním ceremoniálem v karlovarské KV Areně 
v neděli 19. ledna 2020 od 15 hodin.

SPORT
místo konání

pondělí
20. leden 2020

úterý
21. leden 2020

středa
22. leden 2020

čtvrtek
23. leden 2020

AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ
Boží Dar – Skiareál Hranice     skicross skicross team

ALPSKÉ DISCIPLÍNY
Ski areál Klínovec – Neklid obří slalom slalom   paralelní slalom družstev

BĚŽECKÉ DISCIPLÍNY
Boží Dar – Jahodová louka   2 a 3 km klasicky 3 a 4 km volně štafeta MIX klasicky 

(3x 1,5 km + 3x 2 km)
BIATLON
Oberwiesenthal - Skiarena Fichtelberg sprint 4 km volně 5 km klasicky s hromadným startem   štafeta 3 x 3 km volně

HRA NA EL. KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
SPA Hotel Thermal 1. kolo 2. kolo    

KARATE
Mariánské Lázně - Městská sportovní hala   kata jednotlivci, 

kata team kumite jednotlivci, kumite team  

KRASOBRUSLENÍ
Ostrov – zimní stadion krátký program, volné jízdy volné jízdy    

LEDNÍ HOKEJ
KV Arena (A), Cheb – zimní stadion (B) skupina A, skupina B skupina A, skupina B skupina A, skupina B semifinále (A a B) - o 5. a 3. místo, 

finále (B)
LYŽAŘSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH
Jahodová louka, Skiarena Fichtelberg

 krátká trať 
(Jahodová louka)    sprint (Fichtelberg, Německo)  štafety 

(Jahodová louka)
RYCHLOBRUSLENÍ
Sokolov – zimní stadion     111 m (super sprint), 500 m 333 m, štafeta (16 kol)

ŠACHY
SPA HOTEL THERMAL 1. až 5. kolo 6. a 7. kolo soutěž družstev, simultánky soutěž družstev

SNOWBOARDING
Ski areál Klínovec – Neklid paralelní obří slalom snowboardcross, 

slopestyle – trénink slopestyle – trénink slopestyle

Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže 2020
Karlovarský kraj | 19.01.2020 - 24.01.2020 | KDE SE CO DĚJE
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• ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

Prodloužit jízdné zdarma 
jde také online
Prodloužení časového jízdného na Karlovarské 
kartě je možné i on-line, bez nutnosti návštěvy 
Předprodejní kanceláře Dopravního podniku 
Karlovy Vary.
Pokud máte nárok na jízdné zdarma, jste 
držitelem Karlovarské karty, není vám víc jak 18 
let nebo je vám nad 65 let, nemusíte již každý 
rok chodit do předprodejní kanceláře osobně 
a prodlužovat si zde svůj tarif. Svůj časový ku-
pon si můžete jednoduše prodloužit přes e-shop 
do konce platnosti vaší Karlovarské karty, nebo 
na dobu, kdy splňujete podmínky pro jízdné 
zdarma. 

Pokud nemáte nárok na jízdné zdarma, ale jste 
držitelem Karlovarské karty, také už nemusíte 
chodit každý rok do předprodejní kanceláře. Svůj 
časový kupon za danou sazbu na Karlovarské 
kartě si můžete jednoduše na nové období 
zakoupit přes e-shop.
Stačí navštívit web www.dpkv.cz, vybrat sekci 
Jízdné, zvolit záložku Karlovarská karta a zde 
kliknout na odkaz „Dobití Karlovarské karty“. 
Budete přesměrování do e-shopu, kde si můžete 
svůj tarif prodloužit. Podrobný návod naleznete 
rovněž na webu DPKV v záložce Karlovarská 
karta.

Nové kontejnery 
pro sběr textilu
Kontejnery na textil prošly obměnou. Padesátka 
zelených nádob, do kterých je vedle nositelných 
oděvů a dalšího použitelného textilu možné 
odkládat také hračky, kabelky nebo obuv, je nově 
označená velkým logem SOS Sluníčko. Ve pro-
spěch tohoto zařízení pro děti v Doubí totiž mimo 
jiné pravidelně plynou prostředky, které by pro-
vozovatel kontejnerů platil městu za zábor veřej-
ného prostranství. Naposledy se jednalo o částku 
48 tisíc 600 korun, celkem už šlo o téměř 543 
tisíc korun. V rámci projektu KlokTex.cz se do 
zařízení SOS Sluníčko dostávají i odložené věci. 
To nejlepší míří přímo dětem v Doubí, o které se 
ve dvanácti rodinných domech a dvou bytech 
stará ředitelka Jana Fučíková spolu s obětavým 
kolektivem tet. Při obměně šatstva a obuvi tak 
vždy víte, komu pomáháte. Stanoviště kontejnerů 
najdete na internetových stránkách KlokTex.CZ 
a na také na profilu projektu na Facebooku. Do 
kontejnerů vkládejte čisté a suché oblečení, ruč-
níky, ložní prádlo a další bytový textil, spárovanou 
obuv, kabelky, tašky, batohy nebo hračky, ideálně 
v igelitových taškách nebo pytlech.

Farmářské trhy 
v roce 2020
Hned sedmnáct příležitostí nakoupit na farmář-
ských trzích budou mít zájemci o kvalitní po-
traviny a další výrobky farmářů z regionu i okolí 
v roce 2020. Městská společnost KV City Cent-
rum, která městské farmářské trhy organizuje na 
prostranství u Tržnice, už má stanovené termíny. 
V březnu, červenci a srpnu dorazí farmáři jednou, 
v dalších měsících dvakrát. Sezona farmářských 
trhů začne na jaře.
Termíny farmářských trhů v roce 2020: 
20. 3. | 3. 4., 24. 4. | 15. 5., 29. 5. | 12. 6., 26. 6. 
| 17. 7. | 14. 8. | 11. 9., 25. 9. | 9. 10., 23. 10. | 6. 
11., 20. 11. | 4. 12., 18. 12.



10   krl° LEDEN

• KAM KV°

S novým rokem vycházíme vstříc novým 
zážitkům a zkušenostem. Rádi bychom se ale 
krátce ohlédli za rokem 2019, který byl pro 
KAM KV° nabitý. Tým složený ze 7 zaměstnanců 
pracoval na 29 různých projektech a uspořádal 
pro Vás celkem 22 akcí. Co se za tento rok 
stalo a co nás čeká v příštím roce?   

Městští architekti se zabývali koncepčními pro-
jekty, jako je Územní plán, Plán mobility, Strategie 
udržitelného rozvoje města, veřejným prostorem 
a vstupem města do organizace UNESCO, ale 
i dílčími aktuálními projekty. Zmínit můžeme 
například předprostor Tržnice, ZŠ Poštovní, 
rekonstrukci ulice Kolmé, tržní stánky, které byly 

součástí nových vánočních trhů, Starou vodárnu, 
obřadní síň v Rybářích, Císařské lázně, Střední 
uměleckoprůmyslovou školu atd. 
Komunikace s veřejností je nezbytnou součástí 
naší práce. Během uplynulého roku jste mohli 
navštívit osvětové přednášky na témata, bezpro-
středně se týkající města, ať už se jednalo o ar-
chitekturu, urbanismus, životní prostředí, dopravu, 
nebo parkování. Pořádali jsme diskuzní setkání 
s občany v jednotlivých městských čtvrtích, 
diskuze na aktuální témata, jako je budoucnost 
“keramické” školy, nebo vztah veřejného prostoru 
a Mezinárodního filmového festivalu. Podíleli jsme 
se na pořádání dvou výstav, jedné ve spolupráci 
s Fakultou architektury ČVUT v Praze, druhou 
informující o památkách UNESCO v Karlovarském 

kraji. Pro veřejnost jsme také nachystali hned 
několik komentovaných procházek po městě.  
Vzhůru do roku 2020!
V příštím roce pro Vás chystáme další akce. Těšit 
se můžete opět na přednášky, výstavy a komento-
vané procházky. Tým KAMu se bude dále zabývat 
koncepčními projekty a vizí města a dalšími 
aktuálními výzvami. Chystáme se zabývat veřejný-
mi prostory, mosty, soutěží na Vřídelní kolonádu, 
širším okolím centra města. Těšíme se na výsledky 
architektonických studií na rekonstrukci “keramic-
ké” školy, které přinesou pozitivní šanci na kvalitní 
architekturu.  
Přejeme čtenářům Karlovarských radničních listů 
hodně osobních i pracovních úspěchů v novém 
roce.  

Kancelář architektury města 

Rok se s rokem sešel...

Slušivé tričko s obrázkem Jezdecké sochy a ná-
pisem ANO! Jsem pro! dostali nebo ještě dostane 
čtyřicet vylosovaných účastníků ankety karlovar-
ského Rotary klubu k návrhům na vhodné umístění 
jezdecké sochy Karla IV. ve městě. „Model jsme 
viděli i na vlastní oči v Galerii umění a když jsme si 
v anketě prohlíželi nabídku všech míst, nejvíce nás 
oslovily Alžbětiny lázně,“ říká jedna z vylosovaných 
výherkyň Jana Jágrová o své představě umístění 
sochy od architekta Michala Gabriela.

Jak jste se dozvěděla o soše Karla IV.?
O projektu jsem se dozvězvěděla od mého 
nadřízeného - Svatopluka Zídka, který je členem 
Rotary klubu. Mluvila jsem o tom i se svými dětmi 
a vnučkou a všechny socha od architekta Michala 
Gabriela nadchla. Model jsme viděli i na vlastní oči 
v Galerii umění a když jsme si v anketě prohlíželi 
nabídku všech míst, nejvíce nás oslovily právě 
Alžbětiny lázně.

Z jakého důvodu?
Je to střed Karlových Varů a vznikl by kolem něj 
hezký prostor. Myslím, že by to byl i vhodný prostor 
pro budoucí náměstí. Vidím v tom ostatně jakousi 
paralelu s Václavským náměstím, kde stojí také 
jezdecká socha, ale sv. Václava.

Jak dlouho žijete v Karlových Varech?
Narodila jsem se tu, ale nějakou dobu jsem žila 
i v Praze, celkově jsem tedy v Karlových Varech 
pětatřicet let. Pracuji jako tajemnice v České komoře 
autorizovaných inženýrů a techniků, kteří pracují 
ve stavebnictví. Chodíme na různé akce týkající se 
výstavby v Karlových Varech. Myslím si, že umístění 
sochy by mělo zapadnout do toho, co v Karlových 
Varech již máme.

Znáte jiné sochy Karla IV. v Karlových Varech?
Ano, jedna je u Císařských lázní, další na Městské 
knihovně a ta třetí…

...u Vily Lützow. Znáte Rotary klub a jejich 
projekty?
Ano, jsem členkou organizace slabozrakých a nevi-
domých, kterým pomáhám a ti dostávají konkrétně 
od Rotary klubu příspěvek. Jejich práce je velmi 
záslužná. Dominika Bártová

Seznam výherců: Jaroslav Růžek, Radko Moschner, 
Bohuslav Žďárský, Lenka Hanáková, Michal Királyi, 
Karolína Pokorná, Miroslav Janků, Jana Jágrová, 
Alexandra Babičová, Vojta Červinka, Michal Zídek, 
Alena Babičová, Svatopluk Zídek, Bára Zídková, 
Margit Šišková, Martin Zídek, Karolína Jágrová, Bo-
humila Šebestová, Vladimír Hanák, František Zídek, 
Ivonne Havlinová, Zdeněk Havlina, Martin Meduna, 
R. Reischigová, Jitka Tichá, M. Alexandrová, Václav 
Boháč, Dagmar Vegrichtová, Pavlína Bucharová, 
Jana Michková, Danuše Pokorná, Libor Buchar, 
Jaroslav Pospíšil, Jaroslav Ludvík, Ivana Pivničková, 
Martina Fuksova, Vladimír Pivnička, Květuše Kudrno-
vá, Miluše Bicanová, Beneš

Socha Karla IV.? Nejvíc nás oslovily Alžbětiny lázně, říká výherkyně trika Jana Jágrová
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ZPRÁVY Z ULICE 
Alkohol je dětem velmi dostupný
Dostupnost alkoholu pro děti je v Česku bohužel 
velmi snadná. Přidáme-li k tomu obecně toleranci 
společnosti, dlouhodobý problém je na světě. Po-
slední listopadový den se strážníci Městské policie 
Karlovy Vary spolu s pracovníky České obchodní 
inspekce vypravili do 21 provozoven zkontrolovat 
prodej alkoholu osobám mladším 18 let. Hned 
v pěti provozovnách byli bohužel úspěšní, navíc 
v jednom případě prodávala alkohol mladistvým 
sama mladistvá osoba! Všechna zjištěná porušení 
zákona projedná ČOI ve správním řízení.

Muž kradl, žena hlídala
Smůlu měla dvojice pobertů, která se v polovině 
listopadu rozhodla pod rouškou tmy krást v objek-
tu SŽDC. Nečekala však, že by v tu dobu narazila 
v Bohaticích na strážníky, kteří zde prováděli 
kontrolní činnost. Ti si všimli podezřele chovající 
se osoby, která jako by byla na stráži. A skutečně, 
devětadvacetiletá žena hlídala, zatímco v areálu 
„působil“ její devětatřicetiletý přítel. Ten se sice 
snažil z místa utéct, strážníci však byli rychlejší 
a při následné kontrole areálu našli další stopy 
po vloupání. Obě osoby s úředním pobytem na 
karlovarském magistrátu putovaly do rukou 
přivolaných policistů.

Pátrání slavilo úspěch
O jedné sobotní noci v polovině listopadu narazili  
před třiadvacátou hodinou při kontrole městské 
části Rybáře strážníci na policejní hlídku, která 
zrovna vytěžovala poškozeného muže. Ten měl 
být dle jeho slov před pár okamžiky okraden 
neznámým pachatelem. Strážníci od kolegů 
dostali podrobný popis a v dalším výkonu služby 
se mimo jiné zaměřili i na pátrání po této osobě. 
Úspěch přišel nad ránem, když krátce po půl páté 
na Tržnici kontrolovali osobu odpovídající popisu. 
Osmnáctiletý mladík z Jáchymova byl předán 
policistům.

• MĚSTSKÁ POLICIE

Ve dnech 21. a 22. listopadu se tradičního 
setkání s BESIPem v Žinkovech zúčastnili i pre-
ventisté Městské policie Karlovy Vary. Účelem bylo 
získat nové informace v oblasti bezpečnosti v do-
pravě a zároveň prezentovat svoji preventivní prá-
ci ve školských zařízeních. Na semináři zaznělo 
plno zajímavých informací, například to, že u 44% 
českých řidičů byla zjištěna nesprávná nebo 
žádná korekce zraku. Další, nepříliš optimistické 
zjištění, přinesl průzkum České školní inspekce. 
Pravidla silničního provozu ovládá pouze polovina 
žáků 6. až 9. ročníků základních škol.

Aby se situace zlepšila, vyvíjí BESIP nové 
výukové materiály včetně webových aplikací a ve 
spolupráci s Fondem zábrany škod vzniká plno 
zajímavých projektů. Například mají být pořízena 
nová jízdní kola a koloběžky na dětská dopravní 
hřiště. Osvětové kampaně chystané pro příští rok, 

se zaměří především na prevenci řízení vozidel 
pod vlivem návykových látek a léků.

Strážníci městské policie Karlovy Vary pak na 
semináři představili systém dopravní výchovy na 
školách v Karlových Varech. Důraz je kladen na 
komplexnost a opakování. Strážníci učí základům 
dopravní výchovy už děti v mateřských školách, 
kde je důraz kladen na pravidla pro chodce.  Na 
I. stupni základních škol ve 2. a 3. ročnících se 
výuka rozšiřuje o pravidla pro cyklisty, která se 
opakují i na II. stupni. Pro středoškoláky mají 
strážníci připravené téma „Neukázněný řidič“, 
které řeší problematiku řízení vozidel pod vlivem 
návykových látek. Preventivní práci karlovarských 
strážníků doplňují každoročně další dopravně bez-
pečnostní akce: „Dny pro družiny na dopravním 
hřišti“, „Na kole jen s přilbou“ nebo „Buďte vidět, 
přežijete!“.

Pravidla silničního provozu ovládá polovina školáků

Primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová 
zavítala cíleně na služebnu městské policie 
v době, kdy zde probíhalo jedno z pravidelných 
školení asistentů prevence kriminality, aby jim 
poděkovala za práci, kterou odvádějí pro město 
v zájmových lokalitách. Primátorka se rovněž zají-
mala podrobně o náplň jejich práce a vyslechla si 
mnoho zajímavých postřehů.

Městská policie začlenila asistenty do svých 
struktur v roce 2013 a vzhledem k faktu, že se 
projekt osvědčil a je pozitivně hodnocen i občany, 
došlo k jeho postupnému rozšíření z 5 asistentů 
na současných 18. Velkou pomocí je pochopitelně 
čerpání dotačních prostředků z operačních fondů 

Evropské unie, ale i prostředků státních.
Otázkou zůstává, zda se nejúspěšnější pre-

ventivní projekt MVČR bude těšit podpoře i do 
budoucna. Na listopadové konferenci věnované 
tomuto tématu vyzdvihl velitel městské policie 
Marcel Vlasák schopnost hledání vhodného 
průsečíku pro sdružení finančních prostředků 
unie, státu a samosprávy, a to po dobu uplynulých 
10 let. Rovněž vyjádřil přesvědčení, že k podobné 
shodě dojde i v budoucnu a zároveň se dotčená 
ministerstva zasadí o sjednocení metodiky pro vý-
konu APK a podmínek čerpání, čímž se zjednoduší 
složitá agenda. Velitel na závěr svého příspěvku 
rovněž ocenil aktivní úlohu města Karlovy Vary.

Asistenti odvádějí dobrou práci

BUĎTE VIDĚT, PŘEŽIJETE!
Poslední listopadový týden zvolili preventisté městských policií v Karlovarském kraji pro dopravně 
bezpečnostní akci nazvanou „Buďte vidět, přežijete!“. V Karlových Varech, Sokolově, Chebu, Ostrově, 
Chodově a Mariánských Lázních ve dnech od 25. do 29. 11. oslovovali strážníci chodce a upozor-
ňovali je na důležité pravidlo „být viděn“ v dopravním provozu za snížené viditelnosti. Akce bývá 
tradičně směřována na podzimní období, kdy se dny krátí, světla je poskrovnu a řada lidí se zároveň 
obléká do tmavých barev. Platí to především o seniorech, kteří dávají přednost tmavým nevýrazným 
barvám. Řada z nich už naštěstí používá reflexní doplňky, nejčastěji pásky, které strážníci v rámci této 
i jiných preventivně bezpečnostních akcí rozdávají. Také letos rozdali mezi veřejnost stovky reflexních 
doplňků, jen v Karlových Varech to bylo během akce „Buďte vidět, přežijete!“ 400 kusů.
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Hospic v Nejdku podporuje kvalitu života
Hospic Archanděla Rafaela v Nejdku je zdra-

votnické zařízení ošetřovatelského typu, kde se 
v maximální míře využívá poznatků paliativní 
medicíny. Je to systém služeb, který podporuje 
kvalitu života nevyléčitelně nemocných. Prakti-
kuje holistický (celostní) přístup k nemocnému, 
při kterém zajišťuje komplexní ošetřovatelský, 
psychologický, sociální a duchovní komfort. Na-
bízí podpůrný systém, umožňující žít plně až do 
konce. Pacienti a jejich nejbližší mohou využívat 
služeb několika duchovních, kteří do hospice 
pravidelně docházejí. Každý čtvrtek je v hospico-

vé kapli bohoslužba, možné je společné posezení 
nebo osobní rozhovor, zcela podle Vašich přání. 
S hospicem spolupracují faráři církve římsko-
katolické, českobratrské, evangelické a česko-
slovenské husitské. V hospici se snaží vytvořit 
prostředí co nejvíce připomínající domov. Všechny 
pokoje jsou bezbariérové, jsou vybaveny poloho-
vacími lůžky, vlastním sociálním zařízením, televi-
zorem, lednicí a dalším zařízením. Je zajištěna 
individuální ošetřovatelská péče s každodenní 
přítomností lékaře. Návštěvy jsou neomezené 
24 hodin denně. Návštěvy dětí jsou vítány. A je 

tady ještě těší? Podařilo se zde uvést do provozu 
kavárnu – cukrárnu s názvem „Neceso sweet“ – 
kavárna je i s letní terasou a dětským koutkem. 

Hospic se tak stává i jakýmsi komunitním 
centrem, kde se krásně prolínají světy zdravých 
a nemocných, pacientů a personálu a zcela 
přirozeně i svět lidí z blízkého i vzdálenějšího 
okolí. Je krásné sledovat maminky, jejich děti, lidi 
ze vzdálenějšího okolí, kterým vůbec nenahání 
hrůzu pojem „hospic“ a zastavují se zde na 
vynikající zákusky, kávu a kus řeči.

Čerstvě zde navázali spolupráci s dobrovol-
nickým centrem Instand, sídlícím v Karlových 
Varech. Do hospice chodí dvě dobrovolnice, třetí 
brzy přijde také a zapojí se do společného díla. 
Dobrovolníků si zde váží, vždyť oni tráví s pacien-
ty svůj čas bez nároku na honorář a dělají to rádi. 
Čtou lidem, tvoří s nimi, doprovází je ven, do za-
hrady, altánu, podívat se na květiny, dřevořezby, 
potěšit se fontánou u jezírka, výhledem do lesa. 
Mohou je brát na akce, vyměňují si zkušenosti, 
naslouchají jim, povídají si s nimi, jdou společně 
na kávu.

V okolí hospice je vybudován okrasný park opět 
s bezbariérovým přístupem, ideální k procházkám 
a k posezení na čerstvém vzduchu.

S velkým ohlasem se setkala akce KV Areny Den 
s handicapem. Zejména návštěvníci z řad žáků 
karlovarských škol se potkali s handicapovanými 
sportovci a mohli si sami vyzkoušet mnoho sportov-
ních disciplín z jiné perspektivy. Akce se uskutečnila 
3. prosince, tedy u příležitosti Mezinárodního dne 

osob se zdravotním postižením. Sportovně zábavný 
program se odehrával v bazénu i míčové hale a ná-
vštěvníci se vyzkoušeli například slalom na vozíčku, 
lukostřelbu, stolní tenis nebo asistenci s handicapo-
vaným plavcem. Nechyběli handicapovaní olympionici 
v čele s místní plaveckou hvězdou Vendy Duškovou.

Den s handicapem hostila KV Arena

REHOS

Na nový způsob podomního prodeje založeného na 
změně dodavatele narazili terénní pracovníci organi-
zace Člověk v tísni. Jedná se o neoprávněné přestupy 
klientů od jedné zdravotní pojišťovny k jiné, konkrétně 
do zdravotních pojišťoven OZP (207) a RBP (213). Za 
úplatu dvě stě korun za osobu včetně dětí. 

„K tomuto způsobu zneužívání nedostatečné finanč-
ní gramotnosti a tíživé sociální situace u jednotlivců 
a rodin dochází ve vyloučených lokalitách a v lokali-
tách se sociálně slabšími. Hlavním impulsem pro ja-
koukoliv změnu je u těchto lidí motivace penězi,“ říká 
terénní pracovnice Člověka v tísni Jarmila Fialová.

Právo změnit zdravotní pojišťovnu má každý 
pojištěnec, může přestoupit jednou za rok. Pokud 
ale pojištěnec nedodrží všechna pravidla takového 
přestupu, začnou mu u původní nebo u nově zvolené 
pojišťovny vznikat dluhy. V případě zdravotních 
pojišťoven tímto způsobem vznikají dluhy od patnácti 
let věku i u dětí.

Pracovníci Člověka v tísni nyní při návštěvách 
klientů zjišťují nově, jestli podobnou změnu zdravotní 
pojišťovny nepodepsali. 

Člověk v tísni varuje 
před neoprávněnými 
změnami zdravotních 
pojišťoven 
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Karlovarský sochař Václav  Lokvenc 
má svá díla po celém světě

Zeptáte-li se 
někoho z mladé ge-
nerace co mu říká 
jméno Lokvenc, ná-
sleduje téměř vždy 
pokrčení ramen, 
záporná odpověď. 
To střední generace 
si již vybaví známé-
ho karlovarského 
sochaře. Někdo si 

dokonce vzpomene, že to byl kdysi primátor města.
Akademický sochař Václav Loknec se narodil 12. 

ledna 1930 v Červeném Kostelci. Po středoškol-
ských studiích se rozhodl pokračovat na Akademii 
výtvarných umění (1947-52). Vybral si jako hlavní 
obor malířství (prof.Sychra, prof.Nechleba), fakulta-
tivně pak sochařinu (prof.Pokorný). Po absolvování 
základní vojenské služby se v roce 1954 natrvalo 
stal občanem Karlových Varů.

V jednom z rozhovorů prohlásil: „Mám svoji práci 
rád. Sochařina mne naučila dělat s kamenem, 
keramikou, se dřevem, s bronzem, i svařovat 
mosazný plech. Práce šlechtí člověka – to je stará 
zásada.“

Václav Lokvenc poprvé vystavoval ve výstavní síni 
Krásná královna. Dnes má sochy a díla

doslovně po celém světě. Od partnerského města 
Carlsbadu v Kalifornii, přes Japonsko, Arabské 
emiráty, Slovensko, až po Austrálii. V České repub-

lice najdeme jeho sochy v Praze, Mostě, Ostravě 
i v Brně. Samozřejmě ve výčtu nechybí ani Karlovy 
Vary. Je to sousoší Tři dívky v areálu základní školy 
v Tuhnicích, portrét T.G.Masaryka u Hlavní pošty, 
reliéfy v orchestřišti Mlýnské kolonády, kašna 
z oceli před budovou Krajského úřadu ve Dvorech 
nebo socha Rusalky v hotelu Plaza v sousedství 
Císařských lázní. Každé z těchto děl má svoji, často 
velice zajímavou, historii. Pro sebe si vytvořil sochu 
bohyně zdraví Hygie. Sochařině se věnoval až do 
svých 84 let!

Václav Lokvenc vešel výrazněji do povědomí 
spoluobčanů hned dvakrát. Poprvé to bylo v srpnu 
1968, kdy na místo sochy Rudoarmejce v parčíku 
před Hlavní poštou instaloval dřevěnou plastiku 
„Rozpolcený“, která se stala symbolem proti 
okupaci naší země armádami Varšavské smlouvy. 
Na místě sice vydržela jen dva dny, ale pro autora 
to ovšem znamenalo v rámci tzv. normalizace řadu 
existenčních problémů. Podruhé se Lokvenc zapsal 
do historie města koncem roku 1990. Na ustavující 
schůzi šedesátičlenného zastupitelstva města 
v Národním domě byl 11. prosince zvolen prvním 
primátorem statutárního města Karlovy Vary. Svůj 
hlas nezávislému kandidátu za Hnutí radikální 
obnovy dalo 39 zastupitelů. Po svém zvolení tehdy 
prohlásil : „Děkuji za důvěru. Nikdy jsem po funkci 
netoužil a nepomýšlel na ni. Současná situace 
mě však přiměla k tomu, že jsem s kandidaturou 
souhlasil. Nikdo ale nesvedl nic sám a bez podpory 

ostatních. V to doufám.“ Ve funkci sochař zůstal jen 
dva roky. Po čtyřech neúspěšných pivních pučích 
byl na pátý pokus odvolán. Přesněji řečeno, po od-
volání celé rady, na post primátora rezignoval. Mohl 
se s čistým svědomím vrátit ke své práci umělce 
na volné noze.

Karlovarský sochař Václav Lokvenc byl v dubnu 
2000 vyznamenán Masarykovou akademií umění – 
převzal Cenu za uměleckou tvůrčí činnost. V lednu 
2010 byla v Galerii umění uspořádána retrospek-
tivní výstava jeho sochařských a grafických děl. 
Tehdejší primátor města Ing. Werner Hauptmann 
ocenil umělce k 80. narozeninám Cenou primátora, 
spolu s pamětním listem. Za pozornost stojí vznik 
soukromé galerie Modrý dům. Její zrod je datován 
listopadem 2001 a existovala zhruba deset let. 
Konaly se v ní nejen umělecké salóny s hosty, byla 
po domluvě k dispozici i pro veřejnost.

Co dělá jubilant dnes? Věnuje se stále grafice, 
píše poezii, s manželkou Haničkou, která je mu 
oporou již 63 let,mají předplatné na koncerty KSO. 
A nesmím zapomenout na jeho velikou vášeň - 
houbaření. To pro něj platí doslovně po celý rok. Do 
širší rodiny patří dcera, syn, pět vnuků a také jeden 
pravnouček.

Milý Václave, upřímně ti vinšuji: Ať ti i nadále 
slouží zdraví, ať ti nechybí vitalita a optimismus ať 
vytvoříš ještě mnoho krásných grafik i milých básní. 
Do dalších let jen vše dobré!

 PhDr. Zdeněk Musil

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

orbis@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)

inzerce

stěHování – rYdol
čr + evropa

tel.: 602 444 940, 353 220 554
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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
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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)

inzerce
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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
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• SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Ladara zvládne víc, než jen rozvážet obědy
Agentura domácí péče Ladara poskytuje 

své služby prostřednictvím sociálních služeb 
pečovatelské služby a tísňové péče v domácnos-
tech klientů. Mezi klienty patří nejen senioři, ale 
i osoby s chronickým onemocněním a zdravot-
ním znevýhodněním. Cílem pomoci a podpory 
klientů agentury je, aby mohli zůstávat ve svých 
domovech a s dopomocí pečovatelek zvládali 
péči o sebe a své domácnosti dle svých představ 
a zvyklostí.  Důkazem, že to jde, když se chce, je 
i příběh  jedné z klientek.

Služeb pečovatelské služby začala využívat 
paní Anděla v době, kdy žila se svým manželem, 
který o ni celodenně pečoval za pomoci další 
osoby blízké, která však v domácnosti pomáhá 
jen s úklidem. Péče služby byla tak poskytována 
pouze jednou týdně v rozsahu cca 1-2 hodin 
a byla zaměřena hlavně na zajištění pomoci 
s velkými nákupy. Již v té době byla paní Anděla 

zcela upoutána na lůžko a pobírala příspěvek 
na péči ve II. stupni závislosti. Manžel paní 
Anděly náhle zemřel a klientka se tak dostala do 
situace, kdy se zdálo jediným možným řešením 
její stěhování do pobytové sociální služby. Situaci 
klientka velmi těžce nesla, říkala, že chce raději 

zemřít, chtěla zůstat ve svém bytě, ve svém 
pokoji, a hlavně ve své posteli.

Sociální pracovnice a vedoucí služby nabídly 
klientce možnost zůstat doma a začít využívat 
péče služby osobní asistence. Ta souhlasila, 
a tak byl vytvořen plán péče, kdy služba dojíždí 
ke klientce celoročně 7 dní v týdnu, 2 x denně na 

cca 2 hodiny. S pomocí pracovnic služby byla do 
bytu pořízena polohovací postel a další kompen-
zační pomůcky, které zlepšují dostupnost a úro-
veň péče o klientku. Klientka také měla obavy, 
zda péči v takovém rozsahu bude schopna 
financovat, s dopomocí pracovnic služby podala 
žádost o navýšení příspěvku na péči, které bylo 
vyhověno.

Aktuálně tedy tato klientka ve III. stupni závis-
losti žije ve svém domově a za pomoci služby 
osobní asistence žije způsobem života, kterým 
byla zvyklá žít před úmrtím svého manžela. 
Nadále se v soukromí svého bytu stýká se svou 
přítelkyní, vzhledem k okolnosti, že má zcela po-
hyblivé ruce a její vědomí je také zcela jasné, je 
schopna plně všech úkonů prováděných rukama 
a také si rozhoduje o svém životě zcela sama.  
Služba poskytuje péči tak, aby si všechny tyto 
kompetence klientka udržela co možná nejdéle.

Tříkrálovou sbírku 2020 v Karlových Varech, okolních městech a obcích organizuje Farní charita Karlovy Vary
Výtěžek sbírky bude použit na úhradu části nákladů potřebných na provoz 

Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou v KV.

Slavnostní zahájení sbírky proběhne v pondělí 6. ledna 2020
10.00 hodin

průvod královské družiny s koledníky od Magistrátu města Karlovy Vary k hlavní poště

10.15 hodin
slavnostní zahájení, vystoupení pěveckého sboru, požehnání koledníkům (před hlavní poštou)

Všem dárcům děkujeme za otevřená srdce a pomoc!
Do sbírky můžete přispět koledníkům do kasiček, případně dárcovskou SMS

ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777.
více na: www.kv.charita.cz
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30. výročí Sametové revoluce na ZŠ jazyků

Jak nejlépe přiblížit dny kolem 17. listopadu 1989 
generaci dětí, která toto období nezažila a ani se 
s ním nesetká na stánkách učebnic dějepisu pro 
základní školu? 

Před tímto nelehkým úkolem stál celý učitelský 
sbor pedagogů ze ZŠ jazyků Karlovy Vary. Někteří 
z nich tento revoluční rok také nezažili, řada z nich 
byla příliš „malá“, aby si něco pamatovala… 
Oproti tomu byla skupina těch, kteří demonstrovali, 
malovali transparenty a aktivně se na událostech 17. 
listopadu podíleli. 

Všichni se tedy na necelý týden přenesli v čase 
o třicet let zpět, aby zkusili prožít několik dní těsně 
před revolucí. Na školních chodbách jste najednou 

mohli potkat pionýry, pionýrské vedoucí, školu 
rozdělila pomyslná „Berlínská zeď“, která zabraňo-
vala téměř všem ve volnému průchodu, pokud jste 
ovšem nebyli vlastníky „výjezdní doložky“, která 
vám umožnila podívat se na „druhou“ stranu. Veš-
keré události dokumentoval všudypřítomný televizní 
štáb, jehož nová videa se objevovala každý den na 
stránkách školy.

Pro žáky byly připraveny projektové a zážitkové 
dílny, kterými byly:  Rok 1989 v Československu 
a Sametová revoluce, Evropa slaví 30let svobody, 
Než přišla svoboda, aneb co jsme nosili, jak jsme 
bydleli…, Vyučování za totality, předmět branná 
výchova, Matematika v praxi (srovnání cen, mezd, 

životních nákladů dnes a v roce 1989), Hudebně 
literární dílna, Výtvarná dílna…

Žáci se mohli zúčastnit turnaje v „Čáře“, která 
se hrála s céčky, pro některé do této doby úplně 
neznámé. Kdo chtěl, mohl si do mobilního telefonu 
stáhnout hru „Vlk chytá vajíčka“ a vyzkoušet si, jak 
by v této retro-hře obstál. Na školní chodbě byla ke 
zhlédnutí Expozice výstavy karlovarského muzea 
„1989 – Cesta ke svobodě. Ve spolupráci s karlovar-
skou galerií Supermarket WC byl připraven výtvarný 
workshop.

To ovšem nebylo vše. Ve čtvrtek se někteří žáci 
vypravili do Německa, do partnerské školy v Marker-
sbachu, na besedu se spisovatelkou Ivou Procház-
kovou. Cestou je čekala celní kontrola, která dříve 
běžně probíhala na hranicích. Žáci nebyli ničeho 
ušetřeni, a tak někteří museli sundat i boty. Byly to 
zážitky, které se jim vryly hluboko do paměti, pro-
tože zde na vlastní kůži pocítili, jak mohlo vypadat 
omezování osobní svobody.

V pátek projektový týden vyvrcholil tvorbou novin 
a časopisů, na jejichž stránkách mohli žáci zúročit 
vlastní zážitky, dojmy, poznatky, jež během tří dnů 
načerpali. Všichni žáci se v závěru dne sešli na 
školním hřišti, kde proběhl krátký happening se 
sportovně-hudebním vystoupením, které jednotlivé 
třídy nacvičily během týdne. Celou akci zakončil 
pochvalnými slovy ředitele školy.

A čím toto ohlédnutí za uplynulým týdnem zakon-
čit? Nejlépe výrokem samotných žáků:

„V dnešní době máme všeho dost a ještě víc 
k tomu, abychom měli normální život. Můžeme 
cestovat, kam chceme, máme dostatek potravin, 
oblečení, všeho…. ale bohužel, někteří lidi si to neu-
vědomují a neváží si toho, co mají.“ (žáci 9. ročníku)

 Dagmar Svobodová 
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hyde park necenzurované názory politiků a občanů města

Dlouhodobý program místo restrikcí
Pokrytí sociálními službami v Karlových Varech 

se jeví jako dostatečné. Co ovšem chybí je 

vzájemné síťování služeb, dlouhodobý program 

a strategický přístup a často nedostatečná 

návaznost jednotlivých projektů. Odrazem 

tohoto stavu je tak velká fluktuace koordinátora 

pro komunitní plánování, při nejhorším i jeho 

absence.

Otázkou k diskuzi může být kvalita 

poskytovaných služeb, všeobecná dostupnost 

veřejných služeb, nikoliv jejich potřebnost. Služby 

neziskového sektoru mnohdy suplují funkci státu, 

kde tento fatálně selhává. Chybí kapacity služeb 

pobytového typu (např. týdenní stacionáře), 

podpora odlehčovacích služeb a podpora 

rodinné péče. Pokud konkrétní služba ve městě 

či obci chybí, může se kraj či obec rozhodnout 

poskytovat službu sám, případně prostřednictvím 

jím zřízeného poskytovatele.

Aktivní přístup města a předcházení sociálnímu 

vyloučení je klíčem k podpoře dlouhodobých 

nástrojů, které povedou k redukci jevů sociálního 

vyloučení. Těmito klíči by měla být podpora 

vzdělávání, vznik a rozvoj komunitních center, 

podpora rodin, dostupnost bydlení. 

Z tohoto pohledu je smutným faktem, že 

město Karlovy Vary nemá dosud vybudováno 

komunitní centrum, na které by bylo možno 

navázat další občanské iniciativy, jednotlivce, 

dobrovolnické spolky a tím je sdružovat. Výhodou 

takové platformy/spolku pak může být možnost 

vypracovat projekt a požádat o dotaci na 

konkrétní činnost.

Strategickým přístupem by naopak nemělo být 

plošné využívání restriktivních nástrojů, například 

zavádění bezdoplatkových zón. Jak jsme se 

mohli již v praxi přesvědčit, tato restrikce vede 

pouze ke vzniku novodobých ghett. Své o tom ví 

například v Ústí, ani tam se překvapení nekoná. 

Město je nadále cílem tzv. sociální turistiky. 

Tvrdá, plošná restrikce bez doprovodných 

programů prostě nefunguje. Teď tomu dávají za 

pravdu i čísla. Pokud by měl být tento nástroj 

využit, mělo by se tak dít na velmi malém území.

Dalším nesmyslným a nesystémovým krokem 

je přístup vedení města při hledání finančních 

zdrojů do městského rozpočtu, kdy jedním 

z opatření je škrtání peněz základním školám na 

provoz a také na mimoškolní činnost a aktivity. 

Šetřit na školství a tím i na dětech, je to nejhorší, 

co může město udělat. Vedení města tím popírá 

nejen celospolečenské trendy, ale i vlastní 

programové prohlášení, ve kterém si stanovilo, že 

„budeme podporovat vzdělávání a školství jako 

zásadní investice do budoucnosti.“ 

Koncepční přístup pak nemůžeme spatřovat 

ani v MHD zdarma pro seniory a studenty, které 

sice znamená roční úsporu ve výši 365 Kč pro 

jednotlivce, ale současně došlo k navýšení ceny 

obědů v MZSS (obědy pro seniory a zdravotně 

postižené), kdy v rámci měsíčního výdaje toto 

zdražení znamená o 300 Kč navíc, což může být 

pro seniora (či zdravotně postiženého) významná 

finanční zátěž. 

 Barbora Hradečná, zastupitelka za Piráty

Pěstujme si dobré vztahy 
a vzájemnou úctu od mládí

V poslední době často slýcháme kritiku na 

zařízení,  pečující  o seniory. Každý se narodí, 

zestárne a zemře. Někdo prožívá stáří klidně 

v kruhu blízkých, někdo to štěstí nemá a je třeba, 

aby se o něj společnost postarala, když už  není 

schopen postarat se sám a nebo je potřeba péče, 

na kterou nestačí ani jeho blízcí.

Dostala jsem se do situace, kdy bylo potřeba 

zajistit mého nemocného  bratra, který  žil sám, 

250 km odtud. Pomoc jsme našli v Domově se 

zvláštní péčí  " Matyáš "  v Nejdku. Samozřejmě 

jsme měli velké obavy, jak si zde bratr zvykne.

Jednání ředitelky  paní JUDr. Bc. Zuzany 

Blažkové, sociálních pracovnic, sester, 

ošetřovatelek a veškerého dalšího personálu 

bylo věcné a přívětivé. Obavy brzy zmizely. 

Spokojenost trvá už 8 měsíců.

Bratr žije v dvoulůžkovém pokoji, se svým 

„kolegou“ vychází báječně. Denně se účastní 

činností, které pro ně sestry připravují, v létě 

často pobývají na zahradě, která je přizpůsobena 

klientům s omezeným pohybem (vozíčky, 

chodítka). Lékařská péče je zajištěna. Strava 

výborná, což je na bratrovi vidět. Jakémukoli 

dotazu či připomínce z naší strany je věnována 

pozornost.

Vadí mi, že jsou zveřejňovány příběhy 

o špatném a nedůstojném zacházení mnohem 

častěji, než ty pochvalné. Určitě se najdou 

situace, které by se stát neměly. Ve všech 

oborech se najdou jednotlivci, kteří nepracují tak, 

jak se očekává.

Práce s nemocnými a nemohoucími seniory 

je velmi těžká fyzicky a hlavně psychicky. Při 

problémech, které v této profesi jsou: nedostatek 

personálu, finanční a společenské nedocenění, 

klade na každého, kdo zde pracuje, veliké nároky. 

A jsou to lidé, kteří mají také svoje osobní starosti 

a musí je řešit.

Při každé návštěvě bratra si uvědomuji, 

jak úžasné toto zařízení je. Dělají maximum 

možného.

Přeji si, aby takhle úžasní lidé byli ve všech 

podobných zařízeních a aby se o nich vědělo.

Všichni zestárneme a tuto profesi budeme, ve 

větší či menší míře, potřebovat téměř každý. 

Važme si lidí, kteří si toto povolání zvolili. 

A pěstujme si dobré vztahy a vzájemnou úctu od 

mládí.

 Eva Durdíková

Valentině
Éra dějin se postavila proti lidu
jen stěží nacházíme chvilky klidu
srdce však hoří přátelstvím a láskou
nové generace zas najdou hvězdu jasnou

 Eva Richterová
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Žáci ZŠ Konečná se seznámili se sametovou revolucí
Dne 21. listopadu se žáci 5. A ze Základní školy 

Karlovy Vary, Konečná 25 sešli před pobočkou 
České pošty v Karlových Varech na ulici Masary-
kova. Zde se žáci seznámili s historií sametové 
revoluce z pohledu obyvatel města Karlovy Vary. 
Žáci si prohlédli stojany s dobovými fotografiemi 
a příběhy, které zde byly připraveny. Žáci se také 
seznámili se zkratkou OF. Dále si žáci vyprávěli 
o příbězích jejich rodičů v době sametové revolu-
ce. Žáci si také vyzkoušeli cinkání klíči či symbol 
vítězství.

Na základní škole Karlovy Vary, Konečná si žáci 
společně s učiteli připomněli sametovou revoluci 
uspořádáním také dalších akcí.

Deváté ročníky sbíraly vzpomínky pamětníků, ze 
kterých pak uspořádaly společnou výstavu. V rám-
ci akce Měsíc filmu na školách zhlédli žáci film 
Z dopisů psaných přes železnou oponu a následně 
proběhla beseda s panem Lvem Havlíčkem - pa-
mětníkem událostí z roku 1989 v našem kraji. 

Starší žáci navštívili Karlovarské muzeum, zde si 
v poslední části expozice připomněli listopadové 
události. 

V hodinách vlastivědy, občanské výchovy 
a dějepisu učitelé přiblížili dětem život v totalitě 
a zavzpomínali si na to, jak se oni sami dozvěděli 
o demonstraci v Praze a jak toto období prožívali. 
Žáci 5. ročníku cinkali na náměstí klíči a paní 

učitelka jim vysvětlila proč se před třiceti lety 
s nimi cinkalo.

Do aktivit k tomuto státnímu svátku se zapo-

jila i družina. Hravou formou se děti dozvěděly 
spoustu zajímavostí o ČR a našich významných 
osobnostech. 

• ŠKOLSTVÍ
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Málokdo ví, že Karlovy Vary mají ve svém vlastnictví 
i několik enkláv lesa poblíž hradu Andělská hora. 
   Pokud se sem vydáte na výlet, jedná se o lesy nad 
údolím Dubinského potoka, jejichž střed se nachází 
od hradu ve směru na Činov, vzdušnou čarou zhru-
ba 350 metrů. Přístupová cesta je ale klikatější a od 
odbočky ze zelené turistické trasy, není dál nijak 
značena. Vede však podél potoka a pak se napojuje 
na naučnou stezku, která míří přes Štichlův mlýn 
a Šemnickou skálu až do Kyselky. My se ale nejdřív 
po této cestě vrátíme ke zřícenině na Andělské 
hoře, protože tak výraznou dominantu nemůže 
nikdo minout bez povšimnutí.
   Zvláště, když sem zavítal i J. W. Goethe, kterého 
vždy přitahovalo vše mystické, či romantické a zde 
si určitě užil oboje. Hrad si natolik oblíbil, že tu 
dokonce oslavil své 37. narozeniny (1786).

Na hrad se teď chodí po schodech 
   Zřícenina na vrcholu čedičové homole je dodnes 
výraznou dominantou. Jádro hradní stavby tvořil tzv. 
horní hrad, který stál na nejvyšším místě skalnaté-
ho hřebenu. Z původního rýzmburského hradu se 
však asi nic nezachovalo. Torzo hranolové obytné 
věže totiž pochází až z první „šlikovské“ přestavby. 
Zachovaly se tu klenuté sklepy a část obvodových 
zdí. Podobu hradu pak významně ovlivnila celkově 
druhá přestavba a z této doby pochází většina prvků 
hradní architektury. Areál vnitřního hradu, tehdy 
nově opevněný, měl tvar protáhlé elipsy orientované 
západovýchodním směrem. Starý věžový palác stál 
přibližně uprostřed. Na západní straně byla posta-
vena ještě jedna čtverhranná obytná budova pozdně 
gotického původu, později renesančně upravená, ze 
které se zachovaly zdi do výše prvního patra. Z forti-
fikace vnitřního hradu zůstala zachována i část jižní 
hradby. Na vnitřní hrad navazovalo na severozápad-
ní straně předhradí, postavené ve svahu. Západní, 
kratší stranu předhradí tvořila kamenná hradba 

s půlkruhovým bastionem na jižním konci a vstupní 
bránou na severním okraji. Tato důkladná fortifika-
ce, dodnes celkem dobře zachovaná, kontrolovala 
jedinou přístupovou cestu k hradu. 
   Severní strana předhradí nebyla chráněna, skalní 
sráz je zde totiž tak příkrý. že tu bohatě stačila 
dřevěná palisáda. Přístup z předhradí do nádvoří 
vnitřního hradu chránila druhá brána, která na 
rozdíl od první, jednoduché byla postavena jako 
patrová vstupní věž s křížově zaklenutým průjez-
dem a menší vrátnicí na jižní straně. Z hranolové 
stavby zůstaly jen obvodové zdi s vnitřním i vnějším 
segmentovým obloukem vchodu. Těsně za bránou 
stával po pravé straně zděný přístavek, který zakrý-
val důležitý zásobník na vodu (cisterna). Ve zdech 
předhradí, a i vnitřního hradu byla umístěna řada 

střílen, z nichž některé si uchovaly původní, pozdně 
gotické ostění. Vedle obvykle tvarovaných ve formě 
klíče s vodorovně položeným průhledítkem v horní 
části se tu také nachází i střílny lopatkového tvaru 
se sklopenou spodní hranou, typické pro hornofalc-
kou pozdně gotickou architekturu. Gotickou podobu 
hradu příliš nenarušily ani renesanční adaptace 
v polovině 16. století. Tehdy byl postaven nový 
obytný palác na východním konci vnitřního hradu. 
Neobvyklý pětiúhelníkový půdorys této stavby byl 
dán tvarem terénu. Z původně dvoupatrového sta-
vení s renesančními křížovými a valenými klenbami 
v přízemí zůstaly opět jen obvodové zdi do výše 
prvního patra s částečně zachovanými okenními 
otvory.
   Celý hrad byl postaven z lomového čedičového 
kamene, pouze nárožní kvádry a některé architekto-
nické detaily (ostění) byly zhotoveny z pískovce.
V 18. století přestali majitelé hrad udržovat. Teprve 
koncem dalšího století dal zajistit a upravit torzo 
hradu tehdejší majitel kysibelského velkostatku 
hrabě Jaromír Černín z Chudenic. Byly především 
zpevněny a zabezpečeny zbytky obou hradních bran 
a části zdí. Celý objekt, kdysi spojený a podhradím 
zděnou rampou a dřevěným mostem, byl zároveň 
nově zpřístupněn pro veřejnost. Vzniklo schodiště 
vytesané do skály, které se používá dodnes.

600 let starý hrad
   Nejstarší známá písemná zmínka o hradu pochází 
z roku 1402, kdy byl majitelem bečovského panství 
Boreš z Rýzmburka. V roce 1406 získal bečovské 
panství Oldřich Zajíc z Házmburka, bratr pražského 
arcibiskupa Zbyňka Zajíce. Oldřich ovšem hrad 
dlouho nedržel a brzy ho prodal pánům z Plavna, Po 
roce 1414 připadl jako odúmrť opět královské ko-
moře a vládl zde králův správce, loketský purkrabí 
Janek Maleřík. 
   V roce 1430 se královského hradu zmocnil známý 
husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic. Použil ho 
jako základnu, ze které podnikal četné výpady do 
okolí. V roce 1437 věnoval císař Zikmund Loketsko 
svému věrnému kancléři Šlikovi. Tak se dostala do 

• SERIÁL

Na skok do lesa 
Andělská kráska          

Andělská Hora (na rytině kolem roku 1860)

Podoba hradu na počátku 19. století
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jeho držení i Andělská Hora, kterou krátce předtím 
Jakoubek královské komoře vrátil. Hrad byl ovšem 
značně sešlý a císař dokonce musel přispět na jeho 
opravu.
   Andělská Hora se v té době považovala za stra-
tegicky významný opěrný bod při cestě z českého 
vnitrozemí do Chebu, a proto král Jiří z Poděbrad 
přiměl v roce 1461 Šliky, aby mu hrad postoupili. 
Andělská Hora se zároveň stala samostatným 
zbožím. 
   Patrně v roce 1466 se hradu zmocnil míšeňský 
purkrabí Jindřich II. z Plavna. Král Jiří se rozhodl 
s Jindřichem bojovat, a proto se spojil s jinými 
saskými knížaty. V roce 1469 dobylo královské 
vojsko „Andělku“ zpět. 
   Po nástupu krále Vladislava II. na český trůn 
(1471) znovu obnovil své nároky na Andělskou 
Horu Jindřich III. K narovnání došlo za 11 let na 
sjezdu v Mostě za přítomnosti krále, nejvyšších 
zemských úředníků, Jindřicha III. a ostatních sas-
kých knížat. Jindřich sice ztratil v Sasku Plavno, 
ale získal v Čechách nazpět jako dědičný majetek 
kromě dalšího zboží, také Bečov a Andělskou 
Horu. Jeho vláda byla pak pro hrad mimořádně 

významná, protože koncem 15. století založil 
v podhradí městečko, jemuž udělil různé výsady.
   Nový, sídelní význam hradu nastartoval 
rozsáhlou pozdně gotickou přestavbu. Hrad byl 
tehdy podstatně rozšířen o nové opevnění vnitřní 
části a o předhradí s branami. Nákladná stavební 
činnost Jindřicha III. způsobila, že když v roce 
1519 zemřel, zanechal svému synovi četné dluhy. 
Jindřich IV. ale patřil k oblíbencům Ferdinanda I. 
Habsburského a od roku 1542 až do své smrti za-
stával úřad nejvyššího kancléře Království české-
ho. Za věrnost a vydatnou pomoc Habsburkům ve 
šmalkaldské válce získal knížectví anhaltské. Své 
državy postupně rozšiřoval i v Čechách, například 
v roce 1551 získal panství Litomyšl. Za Jindřicha 
IV. došlo k poslední významné přestavbě hradu. 
   Kancléřovi synové Jindřich V. a Jindřich VI., 
poslední příslušníci české větve plavenského 
rodu, byli nakonec donuceni rozprodat rodinný 
majetek, který jejich otec zadlužil, a navíc je tížily 
i dědické nároky Lobkoviců. V roce 1565 tedy 
postoupili Andělskou Horu Mikuláši Hasištejnské-
mu z Lobkovic. Jenže ten ji za dva roky prodal 
svému švagrovi Jindřichovi. Nakonec se hrad 

dostal do rukou Kašpara Colonny z Felsu. Tento 
šlechtic procházející z Tyrolska byl komorníkem 
a tajným radou arciknížete Karla Habsburského. 
V roce 1562 byl v Čechách přijat do panského 
stavu a stal se zakladatelem české větve tohoto 
rodu. Avšak ani Colonnové se na hradě trvale 
neusídlili. Linhart Colonna z Felsu žil od roku 1598 
na novém zámku v Kysiblu (dnes Stružná) a pouze 
v období moru (1605, 1607) bydlel s rodinou na 
hradě. Linhart patřil k předním osobnostem české 
stavovské opozice a k vůdčím organizátorům sta-
vovského povstání. Aktivně se zúčastnil defenes-
trace místodržících na Pražském hradě a krátce 
nato byl jmenován nejvyšším polním maršálkem 
stavovského vojska. Snažil se získat spojenectví 
a pomoc saského kurfiřta Jana Jiřího. Svoji životní 
pouť ale ukončil předčasně. V bitvě u rakouského 
Sinzendorfu (1620) byl smrtelně raněn a o několik 
dní později zemřel. Jeho pozůstatky se podařilo 
převézt do Prahy, kde mu byl vystrojen pohřeb za 
účasti předních stavovských vůdců. Nakonec spo-
činul v rodinné hrobce v žalmanovském kostele. 
Majetek převzal jeho nejstarší syn z prvního man-
želství. Po bělohorské porážce, na jaře roku 1621, 
nechal panovník Linharta dodatečně odsoudit ke 
ztrátě cti a všeho majetku. Zbylí členové rodiny 
museli emigrovat.
   V roce 1622 koupil od královské komory 
Andělskou Horu spolu s blízkým Hartenštej-
nem a Činovem císařský rada Heřman Černín 
z Chudenic. Nový majitel, který se proslavil svými 
diplomatickými cestami do Turecka, byl zapřisáhlý 
katolík a prováděl na svých panstvích tuhou reka-
tolizaci. Také on, pokud byl přítomen, sídlil už na 
zámku, a zvláště pak potom, co Andělskou Horu 
obsadili v roce 1635 Švédové. Ti samozřejmě hrad 
důkladně vyplenili. Přesto byl ještě v roce 1681 
částečně obyvatelný. Největší zkázu a prakticky 
zánik hradu způsobil velký požár (1718), který se 
větrem přenesl z podhradí na hrad. Z kdysi téměř 
nedobytné pevnosti se stala zřícenina a zdroj lev-
ného stavebního materiálu pro obyvatele podhradí.
 Pavel Reiser, Martin Jiřík

Andělská Hora (na fotografii kolem roku 1930)

Kašpar Šlik Kysibelské panství 1725
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Rok 2020 začne KSO bohatým programem
Do roku 2020 vstoupí Karlovarský symfonický 

orchestr hned pěticí koncertů. Prvním z nich je 
1. ledna Novoroční koncert KSO a Grandho-
telu Pupp ve Slavnostním sále hotelu, řízený 
šéfdirigentem Janem Kučerou. Jako sólisté se 
ve skladbách Lehára a Zellera představí sopra-
nistka Barbora Perná a tenorista Josef Moravec,  
dále zaní skladby Griega, Dvořáka, Strausse 
a skladba Malované na cimbál Dalibora Štrunce. 
Sólový part provede hráčka na cimbál Johana 
Klára Kratochvílová patřící mezi nejvýraznější 
talenty mladé generace.

Flétnistka KSO Michaela Petrová provede 
9. ledna v Grandhotelu Ambassador Národní 
dům Koncert pro flétnu a orchestr českého skla-
datele Jindřicha Felda. Na koncertě dále zazní 
pod vedením  výrazného talentu mladé dirigent-
ské generace Jiřího Rožně  skladby von Webera 
a Čajkovského První symfonie.Spolupráce KSO 
s evropskými hudebními školami bude pokra-
čovat 17. ledna Dirigentským masterclassem 
s berlínskou Vysokou školou hudební Hannse 
Eislera v Lázních III.V pokračujícím cyklu klavír-
ních recitálů vystoupí 22. ledna v Grandhotelu 
Ambassador Národní dům klavírista nevšedního 
nadání Miroslav Sekera.

Poslední lednový koncert 30. ledna v Lázních 
III bude opět příležitostí hráčů KSO představit 
své umění. V programu nazvaném „No Risk No 
Fun“ vystoupí koncertní mistr KSO, houslista 
Jakub Sedláček a koncertní mistr violoncell 
Martin Ondráček. Skladby Vivaldiho a Mendel-
ssohna Bartholdyho s nimi provede vynikající 
violoncellista a pedagog Tomáš Strašil a ve 
Vivaldiho skladbách také na cembalo Michaela 
Káčerková.  

Jakub Sedláček, koncertní mistr KSO

POEZIE & JAZZ 
Charles Baudelaire - Čas je hráč

V pokračování cyklu uvedou Poetická sku-
pina Drahomíra a skupina Jazz Apetit básně  
prvního z řady tzv. prokletých básníků Charlese 
Baudelaira (1821–1867). Hlavním znakem poezie 
prokletých básníků bylo hledat krásu v oškli-
vosti, psát i o dosud tabuizovaných tématech. 
Baudelaire, nacházející se na rozhraní romantis-
mu a symbolismu, objevoval ponuré, mnohdy až 
brutální stránky života, vyznačoval se originální 
básnickou obrazností. Ve své poezii odhaloval 
milostná a společenská zklamání, provokoval 
svojí otevřeností. V jeho díle je spojena láska 
a pohrdání, krása a zlo, touha po životě. Jeho dílo 
ovlivnilo moderní poezii, za jejíž klíčové dílo je 
považována jeho sbírka Květy zla. 

Výbor z díla Čas je hráč vydalo v roce 1986 
nakladatelství Český spisovatel v edici Klub 
přátel poezie. Verše a básně v próze vybral, uspo-
řádal a doplnil doprovodnými citacemi Vladimír 
Mikeš. Baudelairovy básně přeložili Karel Čapek, 
Jaroslav Fořt, Jaroslav Goll, Vladimír Holan, Fran-
tišek Hrubín, Svatopluk Kadlec, Vladimír Mikeš, 
Vítězslav Nezval, Jiří Pelán a Ivan Slavík.

Cyklus se koná za podpory Města Karlovy Vary.

Miroslav Sekera

Martin Ondráček Michaela Petrová
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Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína 
Dvořáka. Za námi je 54. ročník

Titul absolutního vítěze 54. ročníku Mezinárodní 
pěvecké soutěže Antonína Dvořáka získal 
Andrii Kharlamov (Ukrajina). V Karlových Varech 
se také letos soutěžilo v kategoriích Opera, 
Píseň a Operní naděje, zde přinášíme přehled 
oceněných.

V kategorii OPERNÍ NADĚJE ŽENY: 
1. cenu v částce 5.000 Kč získává Tia Pikija 
(Chorvatsko), 2. cenu (Cena Reginy Szymikové) 
v částce 3.000 Kč získává Lucia Byráková 
(Slovensko), 3. cenu (Cena Ing. RNDr. Václava 

Němce, CSc. a doc. Lidmily Němcové) v částce 
1.500 Kč získává Karolína Pohanková (ČR). 
Čestné uznání v částce 1.000 Kč získávají Te-
reza Papoušková (ČR), Ludmila Pergelová (ČR) 
a Veronika Vandová (ČR)

V kategorii OPERNÍ NADĚJE MUŽI: 
1. cenu (Cena Magdalény Hajóssyové) v částce 
5.000 Kč získává Marek Žihla (ČR), 2. cenu 
(Cena Daniely Štěpánové Šimůnkové) v částce 
3.000 Kč získává Ondřej Benek (ČR), 3. cenu 
(Cena Ing. RNDr. Václava Němce, CSc. a doc. 
Lidmily Němcové) v částce 1.500 Kč získává Vi-
lém Cupák (ČR / Czech Republic). Čestné uznání 
v částce 1.000 Kč získávají Dominik Klapka 
(ČR), Vojtěch Pošvář (ČR) a David Tóth (ČR)

V kategorii PÍSEŇ: 
1. cenu v částce 20.000 Kč získává Andrii Khar-
lamov (Ukrajina), 2. cenu (Cena Nadace Český 
hudební fond) v částce 10.000 Kč získává Diana 
Alexe (Rumunsko), 3. cenu v částce 5.000 Kč 
získávají Monika Jägerová(ČR) a Cheng Li (Čína)
V kategorii JUNIOR ženy: 1. cenu v částce 
20.000 Kč (Cena GALERIE MIRO) získává Diana 
Alexe (Rumunsko), 2. cenu v částce 10.000 
Kč získává Daria Kolisan (Ukrajina), 3. cena 
v částce 5.000 Kč (Cena Josefa Hercla) získává 
Chloe Boelter (USA). Čestné uznání za účast 
ve finálovém kole získávají Merit Nath-Göbl 

(Německo), Eliška Tomeňuková (ČR)

V kategorii JUNIOR muži: 
1. cena v částce 20.000 Kč nebyla udělena, 
2. cenu v částce 10.000 Kč (Cena Nadačního 
fondu Antonína Dvořáka pro mladé interprety) 
získává Vladimír Jindra (ČR), 3. cena v částce 
5.000 Kč nebyla udělena. Čestné uznání za 
účast ve finálovém kole získávají Danylo Sanitar 
(Ukrajina)

V kategorii OPERA ženy: 
1. cenu v částce 25.000 Kč získává Varvara 
Fedotova (Ruská federace), 2. cenu v částce 
15.000 Kč získává Eva Kývalová (ČR), 3. cena 
v částce 7.000 Kč (Cena Kruhu přátel hudby 
Dvořákova kraje Kralupy nad Vltavou) získává 
Anna Nedorezova (Ruská federace). Čestné 
uznání za účast ve finálovém kole získává Bella 
Adamová (ČR), Adriana Banásová (Slovensko), 
Olga Semenishcheva (Ruská federace) a Zuzana 
Spót Ballánová (Slovensko)

V kategorii OPERA muži: 
1. cenu v částce 25.000 Kč získává Andrii Khar-
lamov (Ukrajina), 2. cenu 15.000 Kč získává 
Aleksander Kruczek (Polsko), 3. cenu v částce 
7.000 Kč získává Jan Hájek (ČR). Čestné uznání 
za účast ve finálovém kole získávají Maciej 
Boberek (Polsko) a Ray Lee (Jižní Korea)
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Živý řetěz při stěhování knihovny

Ve středu 4. prosince 2019 začalo stěhování 
pobočky Městské knihovny v Dolních Drahovi-
cích, která dosud sídlila na Vítězné ulici vedle 
pošty. Nové prostory se nacházejí nedaleko na 
Drahomířině nábřeží  16. Do stěhování se zapojili 
i žáci ZŠ Jana Amose Komenského a studenti 

Obchodní akademie Karlovy Vary. Byl vytvořen 
živý řetěz dlouhý asi 100 metrů. Společnými si-
lami se podařilo přesunout část fondu knihovny.  
Městská knihovna děkuje za pomoc a těší se na 
shledání v nových prostorách, o jejichž znovuote-
vření bude včas informovat.

KnihoBudka potěší čte-
náře i panoramaty
Dne 13. listopadu byl slavnostně zahájen provoz 
malé bezplatné veřejné knihovny- knihobudky. 
KnihoBudka je neziskový projekt, který vznikl v roce 
2013. Účelem je přeměnit nepoužívané telefonní 
budky na malé knihovny. Nyní je knihobudek po celé 
České republice již přes čtyřicet a stále přibývají. Ta 
první karlovarská se nachází u hotelu Jean de Carro 
a kromě kvalitní četby zde návštěvníky může potěšit 
i krásný výhled na panorama města. Knihobudky 
slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih. 
Není nutná žádná registrace, stačí přijít a půjčit 
si, vyměnit nebo zanechat knížku. Autorem je Jan 
Bičák, zakladatel projektu KnihoBudka, a právě 
díky němu se nepoužívané a mnohdy vandalismem 
poškozené telefonní budky stávají budkami lite-
rárními. Lucie Štěrbová 
z hotelu Jean de Carro 
přišla s nápadem zapojit 
se do projektu a insta-
lovat budku na stezce 
Jeana de Carro. Vznikla 
spolupráce s Městskou 
knihovnou Karlovy Vary, 
která poskytla startovní 
várku knih a v případě 
potřeby doplní vyřazený-
mi knihami, které takto 
mohou ještě posloužit.
 Jana Přistoupilová
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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. 1. 19.30 Světem operety – slavnostní novoroční 
koncert
Johann Strauss Orchestr Vídeň-Coburg „Die flotten Geister“ 
(Vzletné duše)
Pojďme 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 diri-
gentem 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 Kálmána, Karla Komzáka, Josefa Schrammela, kar-
lovarského 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.

6. 1. 19.30 Vivat Jazz – k poctě legendám
Big Band Karlovy Vary
Pořad je věnován jazzovým mistrům, kteří tento typ hudby 
milovali a svým dílem dokázali, že nás jazz může těšit, inspirovat 
a utvářet i dnes. Big Band Karlovy Vary Vám zahraje nestárnoucí 
melodie Glenna Millera, George Gershwina, Dukea Ellingtona, 
Counta Basieho aj. Big Band Karlovy Vary a jeho sólisté vystupují 
pod vedením trombonisty Zdeňka Kráma.
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová

9. 1. 19.30 Ray Cooney, John Chapman: Do ložnice 
vstupujte jednotlivě!
Divadelní společnost Háta
představení pro uzavřenou společnost

12. 1. 15.00 Jana Galinová: Když je v pekle neděle
Docela velké divadlo
Pohádka o dvou malých čertech, kteří zlobí stejně jako malé děti 
a taky by pořád nejraději koukali na televizi. Zvlášť proto, že jejich 
maminka je čertí televizní hlasatelka. A když v neděli zůstanou 
sami doma, protože televize vysílá i o svátcích a maminka musí 
do práce, koukají na televizi od rána do večera. A tak jim nezbý-
vá, než se zabavit pohádkou, kterou si zahrají sami. Protože jsou 
to ale čertí děti, samozřejmě něco provedou.
Účinkují: Jana Galinová, Petr Erlitz, Lenka Lavičková, Michal 
Žižka, Lucie Randáková, Robert Stodůlka, Markéta Velánová 
a Petr Kozák
Režie: Jana Galinová, Jurij Galin a Lenka Lavičková

14. 1. 19.30 Galakoncert operetních melodií a ever-
greenů
Festivalový orchestr Petra Macka
Festivalový orchestr, složený z předních profesionálních umělců 
ze severních Čech a Prahy, s cílem obohatit domácí hudební život 
a propagovat 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 – sop-
rán, Roman Krebs/ Petr Horák/ Milan Vlček/ Martin Slavík – tenor, 
Petr Matuszek/ Vladimír Jelen/ Petr Poldauf – bas

16. 1. 19.30 Willy Russell: Shirley Valentine
Agentura Kateřina Schauerová
One woman show Simony Stašové. Bravurní komedie o hledání 
vlastní identity je určena nejen ženám středního věku, které 
pomalu ztrácejí životní elán, ale všem divákům, kteří mají rádi 
dobrou zábavu. Herečka ztvárňuje Shirley, ale zároveň všechny 
postavy jejího mikrosvěta. Hra získala řadu cen, třeba Cenu Lau-
rence Oliviera za nejlepší komedii nebo cenu Tony za nejlepší hru.
Hraje: Simona Stašová
Režie: Zdeněk Kaloč

17. 1. 19.30 Jiří Just: Domácí@štěstí.hned
Nordproduction
Ona se věnuje naplno své manažerské práci, manžel skládá hud-
bu a stará se o domácnost i o její pohodlí. Nefunguje to. Najmou 
si hospodyni, která jim převrátí razancí kulometu domácnost 
naruby a uvede je zpět do „štěstí manželského“. Připomene jim, 
jak si mají jeden druhého vážit a jak zafunguje „sporýš lékařský“ 
i celer v manželském loži. Kdo nakonec skutečně potřebuje 

pomoci, se dozvíte v komedii plné mouder a rad našich babiček, 
které ještě nic nepřekonalo.
Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová, David Suchařípa
Režie: Ondřej Kepka

19. 1. 15.00 Marie Petrovská: O Aničce ze mlejna
Divadlo M Duchcov
Hudební pohádka o hamižné mlynářce, která chce s pomocí 
pekla získat, co jí nepatří.
Hrají: Milan Petrovský, Marie Petrovská, Vendula Mikulová, Marie 
Martinová/ Tomáš Nisser
Režie: Marie a Milan Petrovští

20. 1. 9.00 a 10.30 Marie Petrovská: O Aničce ze 
mlejna - představení pro školy
Divadlo M Duchcov

23. 1. 19.30 Sébastien Thiéry: Dva nahatý chlapi
JT PROMOTION s.r.o.
Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora, která 
v současné době slaví v Paříži velké úspěchy. Seriózní advokát, 
věrný manžel a otec dvou dětí, se jednoho dne probudí nahý 
v posteli se svým kolegou z práce. Ani jeden netuší, jak se do této 
situace dostali, manželka jednoho z nich však vymyslí způsob, jak 
zjistit pravdu. Ale ta je, jak se nakonec ukáže, skutečné pravdě 
hodně vzdálená.
Hrají: Martin Zounar, Martina Randová, Martin Kraus, Daniela 
Šinkorová/ Michaela Dittrichová
Režie: Antonín Procházka

24. 1. 19.30 Christopher Hampton: Nebezpečné vztahy
Západočeské divadlo v Chebu
Valmont – markýza de Merteuil – madam de Tourvel. Klasický 
trojúhelník. Slavný francouzský román v dopisech od Choderlose 
de Laclose úspěšně dramatizovaný Angličanem. Příběh o tom, že 
hazardovat s láskou se nevyplácí.
Hrají: Pavla Janiššová, Jarmila Šimčíková, Karolína Jägerová, Vuk 
Čelebić, Petr Németh, Eva Navrátilová, Vladimíra Vítová, Eliška 
Malíková Huberová, Daniel Mišák, Alena Vávrová, Klára Marxová 
j.h./ Tereza Ševčíková j.h/ Jakub Cupák
Režie: Adam Doležal

26. 1. 15.00 Hans Christian Andersen: Sněhová 
královna
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Dobrodružný muzikál pro celou rodinu na motivy klasického po-
hádkového příběhu o chlapci Kajovi a dívce Gerdě, která se svého 
kamaráda pokusí zachránit z moci Sněhové královny a střepů 
kouzelného zrcadla, jež mu vnikly do srdce a do očí. Strastiplné 
putování přes zahradu věčného léta i loupežnické doupě zavede 
Gerdu až do královnina ledového paláce. Vhodné pro děti od 7 
let, mladší podle zvážení rodičů či doprovodu.
Hrají: Magdaléna Hniličková, Jiří Švec, Tereza Švecová/ Eliška 
Huberová Malíková, Lucie Domesová, Viktor Braunreiter, Pavel 
Richta, Daniel Mišák, Petr Németh, Soňa Křepelová/ Karolína 
Jägerová
Dramatizace a režie: Michal Hába

27. 1. 19.30 Petr Iljič Čajkovskij: Labutí jezero
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
Jeden z nejslavnějších a nejznámějších klasických baletních 
titulů s hudbou vrcholného hudebního romantismu. Dílo získalo 
svou nesmrtelnost mimo jiné díky původním dochovaným 
choreografickým pasážím Mariuse Petipy a Lva Ivanova. Od 
jejich časů představuje Labutí jezero pro každou novou generaci 
sólistů a pro celé soubory vzrušující výzvu k prezentaci vrcholné 
taneční virtuozity. V rolích Odetty-Odilie a Prince vystoupí sólisté 
Margarita Pleškova a Vladimír Gončarov.
Účinkují: sólisté, balet a orchestr Severočeského divadla (Ústí 
nad Labem)
Choreografie: Lev Ivanov, Marius Petipa, Vladimír Nečas
Dirigent: Tvrtko Karlovič/ Milan Kaňák
Režie: Vladimír Nečas

28. 1. 19.30 Molière: Lakomec
Divadlo Kalich
Lakomec je jedním z nejslavnějších a nejuváděnějších Moliè-
rových děl. Tento mistr francouzské a světové komedie zachytil 
v hlavní postavě Harpagona věčné lidské vlastnosti – nezdravé 
tužby, hamižnost, podezíravost a obavy. Strach je to, co nás 
ovládá a deformuje, pokud mu podlehneme. Molière Lakomce 
nevymyslel, zachytil typ, který tu vždy mezi námi byl a nadále 
bude. Převtěluje se, mění šaty, účes, stranickou příslušnost, 
sociální původ, ale přesto ho lze najít v každé době, v každém 
větším společenství.
Hrají: Pavel Zedníček, Marika Procházková, Ondřej Novák/ Aleš 
Petráš, Jana Švandová, Sarah Hlaváčová, Roman Štabrňák/ 
Lukáš Král, Mojmír Maděrič, Zdeněk Palusga, Kristián Kašpar

Režie: Jakub Nvota
29. 1. 19.30 Jean Barbier: V Paříži bych tě nečekala, 
tatínku
Agentura Harlekýn
Konverzační komedie Jeana Barbiera, nejznámějšího pokračo-
vatele Feydeaua a Labiche, o pařížském dobrodružství sympa-
tického venkovana ze Spáleného Poříčí nad Seinou. Starostlivý 
otec s podivem zjišťuje, že jeho milovaná dcera již nepracuje 
v pojišťovně, ale pohybuje se jako společnice ve světě velké 
politiky a obchodu. V tomto spletitém prostředí se tatínek rychle 
zorientuje, a když okouzlí manželku nejvyššího šéfa, zcela to 
změní jeho život, budoucnost dcery – a dokonce i složení vlády.
Hrají: Petr Nárožný, Jan Šťastný/ Jan Čenský, Jana Malá/ Týna 
Průchová, Jarmila Svehlová, Simona Postlerová/ Miroslava 
Pleštilová, Barbora Petrová/ Malvína Pachlová, František Skopal/ 
Martin Sochor
Režie: Jan Novák

31. 1. 19.30 Jaromír Rašín: Sláva strojů a měst
Divadlo Na Jezerce
Příběh německého redaktora a dvou amerických inženýrů 
u českého včelaře zachycuje střetávání zcela odlišných přístupů 
k životu a k tvořivosti. „Protože jde o včely, mělo by jít o chutnou 
a pikantní grotesku, která občas žahne laskavým žihadlem,“ 
vysvětluje Jaroslav Dušek, režisér a představitel mnoha postav, 
včetně těch ženských.
Hrají: Jaroslav Dušek, Petr Nikl, Ondřej Smeykal
Režie: Jaroslav Dušek

BŘEZEN 2020
17. 3. 19.30 DAVID KOLLER ACOUSTIC TOUR 2020
Během večera zazní například Chci zas v tobě spát, Troubit na 
trumpety 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. 1. 17.00 Teatro Pinocchio - Louskáček
Teatro Pinocchio představuje novoroční speciál pro nadšené 
milovníky staré známé pohádky Louskáček od E. T. A. Hoffmanna, 
jenž daroval radost dětem svými světoznámými díly. Kouzelný 
program ale na této úchvatné pohádce nekončí. Po dech berou-
cím představení čeká děti všech let překvapení s Dědou Mrázem, 
ba dokonce i možnost pořízení fotky, jež bude sloužit jako teplá 
vzpomínka na tento nezapomenutelný překrásný večer. Pro veliký 
zájem následuje nedělní repríza.

5. 1. 17.00 Teatro Pinocchio - Louskáček
Teatro Pinocchio představuje novoroční speciál pro nadšené 
milovníky staré známé pohádky Louskáček od E. T. A. Hoffmanna, 
jenž daroval radost dětem svými světoznámými díly. Kouzelný 
program ale na této úchvatné pohádce nekončí. Po dech berou-
cím představení čeká děti všech let překvapení s Dědou Mrázem, 
ba dokonce i možnost pořízení fotky, jež bude sloužit jako teplá 
vzpomínka na tento nezapomenutelný překrásný večer.

15. 1. 19.30 Laura a její tygři
Černé kalhoty a funky drive, černé brýle a punková naléhavost, 
černé kravaty a jazzová elegance, bílé košile a rocková energie, 
jedinečná show. A nad tím vším Laura, která umí krotit tygry. 
Na scénu Husovky se po více než 10 letech vrací kapela, která 
odstartovala působení Klubu Paderewski v sále divadla Husovka.

22. 1. 19.30 Lenka Dusilová
Šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl, není 
zvyklá stagnovat a opakovat se. Stal se z ní mimořádný úkaz čes-
ké hudební scény, kdy z pozice rockové a popové hvězdy putuje 
k osobnímu vyjádření, jež svobodně přijímá impulzy z nejrůzněj-
ších stylů a mimohudebních zážitků.

25. 1. 18.00 Roztodivní – host D3
Večer poesie, písní a humoru. Básně a úvahy Michaely Kováčové 
recitují Vladimír Kalný a Michaela Kováčová, na kytaru hraje 
a zpívá Jindra Morávek. Paní Kováčová vzkazuje: „Doražte, ať se 
chvěje podlaha!“ Tak doražte, těšíme se na Vás. Ve druhé části 
večera ještě jedno literární překvapení.

• KULTURNÍ SERVIS

KMD karlovarské městské divadlo
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31. 1. 19.30 Už jsme doma – 35 let dobře namazáno
Koncert kapely, která patří k tomu nejlepšímu, co vzešlo z české 
alternativy. Už jsme doma mají kořeny v severočeském punku 
a posluchačům kromě osvědčených hitů představí i svoje posled-
ní album Kry (2018).

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

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

1. 1. 16.00 Novoroční koncert KSO a Grandhotelu 
Pupp
Grandhotel Pupp

Edvard Grieg: Holbergova suita
Dalibor Štrunc: Malované na cimbál
Antonín Dvořák: Pražské valčíky
Franz Lehár: Velké Potpourri (Země úsměvů)
Franz Lehár: Tvým je mé srdce jen (Země úsměvů)
Johann Strauss: Za hromu a blesku
Franz Lehár: Moje rety k polibku zvou (Giuditta)
Carl Zeller: V Tyrolích dáš-li růže květ (Ptáčník)
Franz Lehár: Velké Potpourri (Paganini)
Barbora Perná – soprán
Josef Moravec - tenor
Johana Klára Kratochvílová - cimbál
Jan Kučera – dirigent

9. 1. 19.30 Weber / Feld / Čajkovskij
Grandhotel Ambassador Národní dům
Carl Marian von Weber: Čarostřelec, předehra
Jindřich Feld: Koncert pro flétnu a orchestr
Petr Iljič Čajkovskij: Symfonie č. 1 g moll op. 13 „Zimní sny“
Michaela Petrová – flétna
Jiří Rožeň – dirigent

17. 1. 19.30 Dirigentský masterclass ve spolupráci 
s Hochschule Für Musik „Hanns Eisler“ Berlin
Lázně III
Johannes Brahms: Uherské tance č. 1, 3, 5
Johannes Brahms: Koncert pro housle a orchestr
Petr Iljič Čajkovskij: Symfonie č. 4
Juliette Beauchamp – housle
prof. Christian Ehwald - umělecký garant a vedoucí projektu

22. 1. 19.30 Klavírní recitál: Miroslav Sekera
Grandhotel Ambassador Národní dům
Johann Sebastian Bach
Claude Debussy
Bedřich Smetana
Miroslav Sekera - klavír

30. 1. 19.30 No Risk No Fun
Lázně III
Antonio Vivaldi: L´Olimpiade, předehra
Antonio Vivaldi: Koncerto pro violoncello a moll RV 418
Antonio Vivaldi: Koncerto pro violoncello c moll RV 401
Antonio Vivaldi: Koncert pro dvě violoncella g moll RV 531
Felix Mendelssohn Bartholdy: Smyčcový oktet
Michaela Káčerková - cembalo
Martin Ondráček – violoncello
Tomáš Strašil – violoncello
Jakub Sedláček – umělecký vedoucí, housle

KINO DRAHOMÍRA

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

2. 1. 14.30 Zakleté pírko
 17.00 Zakleté pírko
 19.30 Šťastný nový rok
3. 1. 14.30  Ledové království II
 17.00  Zakleté pírko
 19.30  Star Wars: Vzestup Skywalkera
4. 1. 14.30  Zakleté pírko
 17.00  Šťastný nový rok
 19.30  Nanávist
5. 1. 14.30  Zakleté pírko
 17.00  Šťastný nový rok
 19.30  Vlastníci
6. 1. 17.00  Zakleté pírko

 19.30  Nenávist
7. 1. 17.00  Vernisáž: Michal Špora
 19.30  Star Wars: Vzestup Skywalkera
8. 1. 17.00  Šťastný nový rok
 19.30  Filmový klub: Circus Fantasticus
9. 1. 17.00  Zakleté pírko
 19.30  Můj příběh
10. 1. 17.00 Můj příběh
 19.30  Můj příběh
11. 1. 14.30  Zakleté pírko
 17.00  Cats
 19.30  Můj příběh
12. 1. 14.30  Zakleté pírko
 17.00  Tenkrát podruhé
 19.30   Vlastníci
13. 1. 17.00  Vlastníci
 19.30  Můj příběh
14. 1. 17.00  Projekce pro seniory: Ženská na vrcholu
 19.30  Ermitáž – síla umění
15. 1. 17.00  Projekce pro seniory: Ženská na vrcholu
 19.30  Filmový klub: Vážený občan
16. 1. 18.00  Jazz And Poezie: Charles Baudelaire 
  - Čas je hráč
 19.30 Případ mrtvého nebožtíka
17. 1. 17.00  Dolittle
 19.30  Mizerové navždy
18. 1. 14.30 Dolittle
 17.00  Dolittle
 19.30  Případ mrtvého nebožtíka
19. 1. 14.30  Dolittle
 17.00  Karel Svoboda – šťastná léta
 19.30  Případ mrtvého nebožtíka
20. 1. 17.00  Dolittle
 19.30  Případ mrtvého nebožtíka
21. 1. 17.00  Projekce pro seniory Vlastníci
 19.30  Mizerové navždy
22. 1. 17.00  Případ mrtvého nebožtíka
 19.30  Filmový klub: Humorista
23. 1. 17.00  Případ mrtvého nebožtíka
 19.30  Příliš osobní známost
24. 1. 17.00  Příliš osobní známost
 19.30  Případ mrtvého nebožtíka
25. 1. 14.30  Dolittle
 17.00  Příliš osobní známost
 19.30  Mizerové navždy
26. 1. 14.30  Dolittle
 17.00  Králíček Jojo
 19.30  Příliš osobní známost
27. 1. 17.00  Příliš osobní známost
 19.30  Daleko od Reykjavíku
28. 1. 17.00  Beseda s pamětnicí holocaustu 
  Dorou Peškovou,
 19.30  Příliš osobní známost
29. 1. 17.00  Projekce pro seniory: Šťastný nový rok
 19.30  Filmový klub: Svátky klidu a míru
30. 1. 17.00  Příliš osobní známost
 19.30  Malé ženy
31. 1. 17.00  Malé ženy
 19.30  1917

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:
30. – 31. 12. zavřeno
1. 1.  12.00 až 17.00 vstup zdarma
Z provozních důvodů galerie zavřena 6. 1. – 12. 2. 2020.

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, je-
hož univerzální řečí byla geometrie. Na výstavě budou zastoupeni 
původní i současní členové klubu (například 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 gale-
rie. Každý rok z období 1918 – 2017 je prezentován příznačným 

dílem vztahujícím 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
4. 1. 15.00 Konkrétní je když...
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi. Program pro děti od 6 let 
a jejich rodiče (prarodiče) obsáhne prohlídku výstavy obrazů, 
kreseb, grafik a sochařských děl Klubu konkretistů a následné 
jednoduché tvůrčí činnosti inspirované vystavenými díly.

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:
30. – 31. 12. zavřeno
1. 1.  12.00 až 17.00 vstup zdarma
Z provozních důvodů IGBV zavřena 13. 1. – 19. 2. 2020.

VÝSTAVY
do 12. 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 geo-
metrickými 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 prezento-
vána historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové 
čtvrti Westend.

DALŠÍ AKCE
5. 1. 15.00 Setkání přátel Jana Pelce
Přátelské setkání a komentovanou prohlídku výstavy Jana Pelce 
– Obvykle jeden a půl připravila kurátorka Božena Vachudová.

7. 1. 16.00 až 18.00   Přání PF 2020 technikou IRIS
Šťastný vstup do roku 2020 můžete popřát ve vlastnoručně 
vyrobené novoročence.

28. 1. 16.00 až 18.00   Hromnicová ledová svíčka 
a svícen
Účastníci dílny vytvoří svíčky pomocí ledu a připomenou si tradici 
Hromnic – dne, který ukončuje dobu vánoční a světí svíce „hrom-
ničky“, kdysi sloužící za oknem jako ochrana při bouři.

30. 1. 10.30 až 11.30   Výroba svíček a svícnů pro 
nejmenší
Výtvarnou dílnu zaměřenou na výrobu svíček a svícnů pomocí 
ledu a soli doplní také povídání o světle. Dílna je uzpůsobena tak, 
aby mohli samostatně tvořit především ti nejmenší.

Točení na hrnčířském kruhu
Dvouhodinový minikurz točení pro začátečníky určený pouze pro 
2 osoby. Kkonkrétní termín nutno dojednat na tel. 354 224 111 
nebo 734 788 029.

GALERIE DRAHOMÍRA

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

7. 1. - 29. 2. Michal Špora – Obrazy a sochy
(vernisáž  7. 1., 17.00)
Michal Špora: „Výstava nechce nikoho poučovat, ani upozorňovat 
na nějaké společenské problémy. Není v ní ani koncept, kdy 
umělec sděluje cosi důležitého a ten apel je tak zásadní, že to 
může pochopit jenom hrstka vyvolených. Bývá to hloupé, to ale 
nikomu nevadí. Není ani interaktivní, ani kreativní a já doufám, že 
není ani kontroverzní. Jsou to jenom obrazy krajin. Vše, co jsem 
namaloval, jsem viděl a na všech místech jsem byl. Je to můj 
pocit z krajiny, ve které jsem se toulal. Plátno a barva. Keramické 
hlavy jsou portréty bez podoby. Je to podobenství o nás, možná 
blbé, ale moje. Vše ostatní je na divákovi.“

16. 1. 18.00 Poezie & Jazz: Charles Baudelaire - Čas 
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je hráč
V pokračování cyklu uvedou Poetická skupina Drahomíra a sku-
pina Jazz Apetit básně prvního z řady tzv. prokletých básníků. 
Baudelaire ve své poezii odhaloval milostná a společenská 
zklamání, provokoval svojí otevřeností. V jeho díle je spojena 
láska a pohrdání, krása a zlo, touha po životě atd. Jeho dílo 
ovlivnilo moderní poezii, za jejíž klíčové dílo je považována jeho 
sbírka Květy zla.
Baudelairovy básně uvedené ve výboru Čas je hráč přeložili Karel 
Čapek, Jaroslav Fořt, Jaroslav Goll, Vladimír Holan, František 
Hrubín, Svatopluk Kadlec, Vladimír Mikeš, Vítězslav Nezval, Jiří 
Pelán a Ivan Slavík.

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ

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

6. 1. 18.00 Ve víru světových muzikálů
Koncert populárních písní v podání operní zpěvačky Heleny 
Tašnerové s klavírním doprovodem Hany Milevové. Zazní hudba 
velikánů: Frederica Loewa (My Fair Lady) a Andrew Lloyd Webbe-
ra (fantom opery) a dalších.

8. 1. 18.00 O Berbeské historii a kultuře
Přednáška a beseda zaměřená na Nový rok - Yennayer amazigh 
2970. Provázet vás bude Libuše Addarová, jedna z čelních 
představitelek berberské kultury v ČR.

13. 1. 18.00 Z biblických příběhů
Co nám odhalují a nabízí biblické příběhy. Jak to chápat? 
A mnoho dalších tajemných témat. Pokračování cyklu vedeného 
teologem MgA. Martinem Lindtnerem B.A.

18. 1. 10.00 - 16.00   Fotokurz
Vhodný nejen pro začínající fotografy, zároveň je to výborná pří-
prava pro účastníky únoroveho workshopu s lektorem světových 
kvalit Robertem Vano. Tento kurz povede asistent manažerky 
Roberta Vano fotograf Martin Pecháč.

20. 1. 18.00 Zahajovací cyklus mykologických 
přednášek a besed
Poznávání a zpracování netradičních jedlých hub rostoucích v da-
ném období. Seminářem vás bude provázet Ing. Eva Václavíková, 
místopředsedkyně a členka různých mykologickýchsdružení 
a klubů ČR.

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. 3.  LEONARDO – Cesta do tvořivé mysli renesanční-
ho génia Leonarda da Vinci
V roce 2019 uplynulo 500 let od úmrtí malíře a vynálezce 
Leonarda da Vinci. Interaktivní výstava Leonardo z produkce 
Objevárium s r. o. poskytuje dětským i dospělým návštěvníkům 
příležitost hravě se seznámit s vynálezy, uměním a vědeckou 
prací tohoto renesančního génia. Bude možné zkusit si reprodu-
kovat 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, posta-
vit Leonardův přenosný most, sestavit anatomické modely, nebo 
digitálně upravovat a promítat obrazy Mony Lisy. Návštěvníci 
výstavy se rovněž dozvědí, jak Leonarda inspirovala příroda.

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – stálá expozice, která byla 
připravená 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, hornic-
tví 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.

1. - 31. 1. Výstava obrazů Jaroslava Homolky
Výstavu obrazů karlovarského malíře Jaroslava Homolky, jehož 
tvorba se zaměřuje v současnosti na symboliku fragmentů života, 
najdete na pobočce Městské knihovny KV, ve Staré Roli.

1. - 31. 1. 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. 1. Výstava Magdy Birkásové
Fotografie krás přírody. Její fotografie vznikají na cestách po okolí 
Prahy. Prostřednictvím svých fotografií se snaží přírodu lépe po-
znat, porozumět jí a zároveň chce svými fotografiemi zaznamenat 
své subjektivní vjemy.

8. 1. 17.00 Zpívání s Lídou
Pravidelná hudební setkávání s knihovnicí Lídou Křivancovou.

14. 1. 17.00 Promítání v knihovně: Projekt Babička
Jak rodinná historie ovlivňuje náš přístup k druhým i k sobě 
samým? Tři mladí filmaři se ve velmi osobním a hravém snímku 
snaží oživit vzpomínky babiček. Našli si k nim cestu a zaplnili 
prázdná místa rodinné historie.

16. 1. 17.00 Stravou ke zdraví
Přednáška Radmily Karafiátové o tom, co nám prospívá a škodí 
a jaký vliv má strava na naše zdraví.
 
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
ZÁŽITKOVÁ PROHLÍDKA KNIHOVNY
9. 1. 17.30 - 20.00 a 19.00-20.00   130 let od narození 
Karla Čapka
Návštěvníci se zábavnou formou dozví méně známé zajímavosti 
ze života Karla Čapka. Rezervace míst na ciharova@knihovnakv.
cz kapacita je omezena.

VÝSTAVY
Centrální hala – Dvory
6. 1. - 30. 1. Hynek Hošek: Nepál před...
Výstava fotografií z pobytu v Nepálu v roce 2015 krátce před 
zemětřesením, které zahubilo tisíce lidí a zničilo značnou část 
nepálských památek.

A-klub
6. 1. - 29. 2.  Adéla Turanová: Fotografie

Kavárna Dvory
7. 1. - 27. 2. Ivana Buttry: Ztišení
(vernisáž 7. 1., 17.00)
Výstava fotografií na téma LandART – krajinné umění. Ivana 
Buttry se s prvky landArtu setkala poprvé při svém studiu ve 
Francii, volně tak navazuje na tvorbu francouzských umělců 
jako Emmanuel Plume, Laurent Gerbouin, Yoann Crépin. 
Landartové kompozice Ivany Buttry vypráví nevyřčené příběhy 
ukryté v krajině, ale především ukryté v nás samotných. Jemné 
vizuální objekty nenásilně zasahují do krajiny ve formě vizuálního 
připomenutí genia loci místa.

Pobočka Lidická
20. 1. - 28. 2. Výstava fotografií Klubu přátel fotogra-
fie Karlovy Vary

PŘEDNÁŠKY
sál Dvory
23. 1. 17.00 Pravěké pevnosti Karlovarska a nové 
archeologické objevy z úpatí Doupovských hor
Opomíjené a přesto významné památky našeho regionu. Přednáší 
Mgr. Filip Prekop, Národní památkový ústav Loket.

HUDEBNÍ POŘAD
Odd. pro handicapované
15. 1. 10.00 - 11.00 Veselé muzicírování
Hudební pořad se Světlanou Hrušovskou.

10., 17., 24. a 31. 1. 16.00 - 19.00   Hra na kytaru 
s Renatou

PRO ŠIKOVNÉ RUCE
Oddělení pro hendikepované
9. 1. 16.00 – 18.00   Výtvarná dílna pro děti: výroba 
šperků a korálkování

A-klub
7., 14., 21., 28. 1. 16.00 – 18.00 Relaxujeme při pletení 
a háčkování
Podpořte s námi dobrou věc a naučte se něco nového. Pleteme 
a háčkujeme ponožky, bačkory a plédy pro babičky a dědečky 
z domovů pro seniory 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
11. 1. 10.00 - 12.00 Výlet do světa pohádek – Pan 
Lišák má knihy rád
3., 10., 17., 24. a 31. 1. 15.00 - 18.00   Velká knižní pátrač-
ka
Každý pátek přibyde nová indicie, kterou musí děti najít v odděle-
ní pro děti. Každý měsíc nová hádanka... nový autor, nová kniha. 
Záleží jen na hráčích, zda přijdou až na konci měsíce a vyluští vše 
najednou, nebo budou chodit postupně každý týden. Na úspěšné 
vylosované pátrače čeká odměna.

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

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

LITERÁRNÍ POŘADY
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Pobočka Lidická
30. 1. 10.00 - 11.30    Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů 
21.1. 18:30 -20:00 Spolek přátel literatury a sladkých koláčů.
Robert Anderson: Já jsem Herbert. Čtou Andrea Šneberková 
a Zdeněk Daněk.

29. 1. 18.00 – 19.30 Setkání s filozofií
Přednáška Petra Kašpara.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO STUDENTY SŠ
závazná rezervace místa v jednotlivých aktivitách na vodickova@
knihovnakv.cz
A-klub
6., 13., 20., 27. 1. 16.00 Literatura je nudná
Lektor: Teodor Kravál

Oddělení pro hendikepované
8., 15., 22., 29. 1. 16.00 Divadelní workshop
Lektor: Robert Mára

Zasedací místnost knihovny
8., 15., 22., 29. 1. 17.00 Umění prezentace
Lektorka E. Jungmanová

Oddělení pro hendikepované
9., 16., 23., 30. 1. 16.00 – 17.00 Lektorování výtvar-
ných dílen pro děti
Lektorka Kateřina Oršošová

Zasedací místnost knihovny
9., 16., 23.,30. 1. 16.00 – 18.00 Umění komunikace
Lektor Robert Mára

Gymnázium Ostrov
9., 16., 23., 30. 1. 16.30 – 18.00 Storytelling v popkul-
turní literatuře
Lektor Teodor Kravál

ÚNIKOVÁ HRA: 
Strážce příběhů; Zabijačka
Odd. pro handicapované
Knihovna je multikulturní místo, kde najdete mnohé. Držíme se 
s dobou, a proto pro vás máme i Escape (únikovky). Můžete si 
vybrat mezi Strážcem příběhů a „Zabijačkou“. Obě hry jsou zalo-
žené na literatuře. Nemusíte se však ničeho bát, jsou to všechno 
známé příběhy, a i kdybyste náhodou příběhy neznali, tak je vše 
koncipované tak, že se vám děje spojí. Hlásit se můžete na www.
utecknize.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

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

1. 1. Krušné hory: Novoroční výstup 
 na hradní zříceninu Šumná
4. 1. Podkrušnohoří: Okolím Jirkova
11. 1. České středohoří: Švestková dráha 
 - Kouřící kopec Boreč
18. 1. Poohří: Do Vojkovic nad Ohří na tatarský biftek
1. 2. Slavkovský les: Mariánské Lázně 
 - Zimním krajem léčivých vod

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 aktuál-
ního 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 po-
zorování. Doporučený minimální věk pro návštěvu pohádkového 
pozorování programu je 5 let. Odbornější 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.

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

9. 1. Zimní průsvit
16. 1. Skřítci ze šišek
23. 1. Krmítko pro ptáčky
30. 1. Závěs ze sněhových koulí

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.

MTC GEJZÍRPARK KARLOVY VARY

Seznam akcí Tenisového klubu, zima 2020

27. - 30. 12. Pohár Karlovarského kraje: halový rep. 
  turnaj starších žákyň – kat. B1
24. - 28. 1. Optim Tour 25000: halový republikový 
  turnaj mužů – kat. A1
5. - 9. 2.  HMMČR seniorů: turnaj ITF 3 
  (největší halový turnaj v ČR)
22. - 25. 2. Pohár města Karlovy Vary: 
  halový republikový turnaj žen – kat.B4
20. - 24. 3. Pohár města Karlovy Vary: 
  halový republikový turnaj  žen – kat. A3

LIDOVÝ DŮM KARLOVY VARY

Školní 358/7, Karlovy Vary, Stará Role
e-mail: info@ldkv.cz, web: http://www.ldkv.cz/, tel.: +420 606 
201 819

11. 1. Ples KDU-ČSL
18. 1. Ples volejbalistů
24. 1. Maturitní ples SŠ stavební
25. 1. Koncert: Arakain
28. 1. MMKV - Odbor strategií a dotací

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE 

www.farnoststararole.cz, www.akavar.webzdarma.cz

24. 1. 19.00 Zbyněk Noha: Čína, jak jsem ji směl 
poznat
Přednáška s malým překvapením na faře v Rybářích
Karlovarský rodák působil řadu let v Čínské lidové republice jako 
zástupce velvyslance v Pekingu a jako generální konzul v Chen-
gdu, také je absolventem šanghajské China Europe International 
Business School.

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

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, Plzeňská 49, 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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Karlovy Vary 2020: hlavní 
město moderní gymnastiky
Mistrovské a mezinárodní soutěže či akce pro 
děti. To si připravil TopGym Karlovy Vary pro 
nový projekt, v jehož rámci bude moderní gym-
nastika vidět v našem městě po celý rok. 

„Moderní gymnastika v našem lázeňském městě 
úspěšně rozvíjí a získává stále větší přízeň děvčat, 
která se jí věnují, i obdiv diváků, pro které je tento 
olympijský umělecký sport vítanou a přirozenou 
součástí života v lázeňském regionu. Proto se 
náš sportovní klub moderní gymnastiky TopGym 
Karlovy Vary rozhodl vytvořit pro rok 2020 nové 
výzvy a přinést do Karlových Varů gymnastiku 
v opravdu velkém stylu. Součástí projektu ‚Karlovy 
Vary 2020: hlavní město moderní gymnastiky‘ 
bude nejen náročný tréninkový a závodní program 
členek oddílu, ale zejména mnoho akcí pro divác-
kou veřejnost,“ přibližuje rozsah akcí předseda 
klubu Jiří Herian.

Kromě již tradičních velkých mezinárodních 
závodů Carlsbad RG Cup, které proběhnou příští 
rok již po osmé, bude TopGym pořádat i dvě dvou-
denní mistrovství České republiky a Západočeské 
oblastní přebory. „Naprostou novinkou bude akce 
„Poznej moderní gymnastiku“. Ve spolupráci s KV 
Arenou den před konáním Carlsbad RG Cupu po-
zveme žáky mateřských a základních škol i širokou 
veřejnost. V dvouhodinovém moderovaném bloku 
přítomné seznámíme s moderní gymnastikou for-
mou tréninkových ukázek nácviku prvků a mani-
pulací i závodních sestav s doprovodným výkladem 
a interakcí s dobrovolníky, kteří si budou moci 
vyzkoušet své dovednosti,“ prozrazuje Jiří Herian.  

Záštitu nad projektem ‚Karlovy Vary 2020: hlavní 
město moderní gymnastiky‘ převzala primátorka 

města Andrea Pfeffer Ferklová. „Vážíme si podpory 
města, kterou poskytuje právě moderní gymnas-
tice, je nepochybné, že tento krásný olympijský 
sport svých uměleckým charakterem patří do 

lázeňského města, v němž se rovněž snoubí zdraví 
a umění. Věříme, že v roce 2020 získáme přízeň 
ještě více diváků, fanoušků i potřebných partne-
rů,“ uzavírá Jiří Herian.

Mistrovství republiky v Karlových Varech    Seniorská dvojice Kristina Bernatová a Anna Špič-
ková (na snímku) vybojovala 7. prosince na mistrovství České republiky bronzové medaile. Je 
to historicky první medailový úspěch karlovarského TopGymu na nejvyšší soutěži. Na dvouden-
ním mistrovství, které proběhlo právě v Karlových Varech, se neztratily ale ani další karlovarské 
závodnice.
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Volejbalisté VK Karlovarsko díky nadaci ČEZ přispěli dennímu centru Žirafa částkou 50 tisíc korun 
na zvelebení nových prostor centra. „Sport je také o tom, že by se něco mělo dávat nazpět a tohle 
je příležitost, protože tyto děti to vážně potřebují. Potřebují adekvátní místo ke svému životu a své 
činnosti, proto jsme hrozně rádi, že jsme mohli přispět,“ říká za volejbalový klub jeho manažer 
Ondřej Hudeček.  Foto: VK Karlovarsko

Navrhněte 
sportovce města
Také v roce 2020 budou vyhlášeni nejúspěšnější 
sportovci města a regionu. Slavnostní vyhlášení 
Nejúspěšnějšího sportovce města Karlovy Vary 
a Karlovarska roku 2019 proběhne v rámci Plesu 
sportovců 3. dubna 2020 v Grandhotelu Ambassa-
dor Národní dům. V průběhu ledna bude probíhat 
sběr nominací. Návrhy na sportovce roku mohou 
podávat sportovní organizace a kluby do 31. 
ledna 2020, a to na těchto emailových adresách: 
g.hazuchova@mmkv.cz nebo bauerova@cuskv.
cz. Formulář návrhů je ke stažení na webech 
magistrátu města a Sportovní unie Karlovarska - 
www.mmkv.cz a na www.sukkv.cz. 

Volejbalisté přispěli 
dennímu centru Žirafa
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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

Zajímal se o ni také Johann Wolfgang Goethe. Tento vzdělaný literát a znamenitý přírodovědec ji poprvé navštívil v roce 1806, pak se k ní vrátil ještě třikrát. V letech 1811, 1820 a 1822. 
Naposled už ale nepřišel sám, navštívil ji společně s dalšími muži - s hrabětem Kašparem Šternberkem, švédským chemikem J. J. Berzeliem a chebským radou Šebastiánem Grünerem. 
Ona však inspirovala i další muže, například  básníka Petra Maděru, který podle ní pojmenoval jednu ze svých sbírek.
Ostatně vztahuje se k ní pověst. Podle pověsti se právě u ní usadil syn krále trpaslíků ze severu. Na místě založil oheň, avšak převrhl se mu kotel s vařící vodou, která se rozlila na všechny 
strany... A za tuto nedbalost už trpaslíci nesměli... Je to?
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SPECIALISTÉ NA LÉČBU OBEZITY A HUBNUTÍ
Vložením žaludečního balonu ve spojení s dietním programem a úpravou pohybových 
návyků můžete zhubnout 25 i více kilogramů. Kryolipolýza Cooltech odstraňuje tuk 
v problematických partiích. Nyní za akční cenu 7200 Kč 5400 Kč. Lipomasáž LPG aktivuje 
přirozený proces štěpení a uvolňování tuků. Nabízíme výhodné balíčky 4+1 ošetření 
LPG ZDARMA. Lymfodrenáže a detoxikační zábaly vás zbaví toxinů a vyhladí celulitidu.

PODPOŘTE SVOU IMUNITU INFUZEMI VITAMÍNU C
S podáváním vysokých dávek vitamínu C máme velmi dobré zkušenosti. Klienti sami udávají 
nižší nebo žádnou nemocnost během zimní sezóny. Jedná se o sérii 3-5 infuzí vitamínu C. 
Tato kúra je vhodná i po prodělané nemoci nebo operaci, kdy urychluje rekonvalescenci.

TOP ZIMNÍ OŠETŘENÍ PRO VAŠI PLEŤ
Laserová sezóna je tu a s ní odstranění vrásek, pigmentových skvrn či rozšířených žilek. 
Vysoce výkonný laser Fotona radikálně omladí obličej včetně očního okolí. Hloubková 
hydratace kyselinou hyaluronovou dodá pleti potřebnou vláhu. Kvalitní dermální 
výplně vyhladí hlubší vrásky, vyplní povadlé kontury obličeje a zvětší rty na dlouhou dobu. 
Plazmaterapie regeneruje, zpomaluje proces stárnutí pleti a pomáhá proti vypadávání 
vlasů. Botulotoxin vás zbaví mimických vrásek i nadměrného pocení.

ŠPIČKOVÁ PÉČE OD NEJŽÁDANĚJŠÍCH LÉKAŘŮ
Absolvujte vyšetření a výkon v komfortním prostředí, s individuálním přístupem 
a bez čekání. V Asklepionu najdete tato oddělení: dermatologie • laserová medicína • 
plastická chirurgie • cévní chirurgie • ORL • sonografie • gynekologie • 
gastroenterologie • denzitometrie • 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


