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PROSTOR URČENÝ PRO DOPLŇKOVÁ LOGA, 
ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ, NEBO VÝROČNÍ ČÍSLA.
BUDE PŘÍPADNĚ PŘEKRÝVAT KARLA IV.

OZNAČENÍ ČÍSLA A ROČNÍKU. MOHLO 
BY STŘÍDAT DVĚ BARVY LOGA KARLOVY 
VARY. VĚTŠINOU V ZÁVISLOSTI NA BARVĚ 
PODKLADU.

KOSENÝ MOTIV VLEVO BY MOHL STŘÍDAT 
MODRÝ NEBO ČERVENÝ ODSTÍN V ZÁVISLOSTI 
NA FOTCE. V PŘÍPADĚ ZVLÁŠTNÍCH VYDÁNÍ 
BY SE DAL POUŽÍV I ZCELA JINÝ ODSTÍN PRO 
ZŘEJMÉ ODLIŠENÍ OD BĚŽNÝCH VYDÁNÍ. 

TRANSPARENTNÍ VYOBRAZENÍ KARLA IV. 
PŘÍPADNĚ HO MŮŽOU PŘEKRÝVAT LOGA, 
MŮŽE SE VYJMOUT NEBO LIBOVOLNĚ 
POSUNOUT V PROSTORU HLAVIČKY. ÚROVEŇ 
PRŮHLEDNOSTI BUDE ČISTĚ NA GRAFIKOVI.

KOSENÝ MOTIVY SE DÁ ROTOVAT A POSOUVAT 
PODLE CITU A V ZÁVISLOSTI NA KOMPOZICI 
TITULNÍ FOTOGRAFIE. ZACHOVÁVAL BY SE V 
BÍLÉ BARVĚ.

KOSENÝ MOTIV VLEVO BY MOHL STŘÍDAT 
MODRÝ NEBO ČERVENÝ ODSTÍN V ZÁVISLOSTI 
NA FOTCE. V PŘÍPADĚ ZVLÁŠTNÍCH VYDÁNÍ 
BY SE DAL POUŽÍV I ZCELA JINÝ ODSTÍN PRO 
ZŘEJMÉ ODLIŠENÍ OD BĚŽNÝCH VYDÁNÍ. 

ZVÝRAZNĚNÉ ČLÁNKY BY ZACHOVÁVALY 
FORMU, ALE POZICE BY SE MOHLA 
UPRAVOVAT NA ZÁKLADĚ OBJEMU TEXTU.
V PŘÍPADĚ JEDNOHO DŮLEŽITÉHO ČLÁNKU BY 
MOHL BÝT ODKAZ POUZE SAMOTNÝ A VĚTŠÍ 
PRO ZDŮRAZNĚNÍ.

©



+420 353 505 515
kalibra@kalibra.cz
www.kalibra-doors.cz

Uvidíme se v našem 
Showroomu v Otovicích.
Hroznětínská 183, 360 01 Otovice
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KARLOVARSKÉ 
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MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 11/2020 • 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 - 15:00 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

UPOZORNĚNÍ
V případě vyhlášení vládních opatření v souvislosti s 
epidemií koronaviru mohou být úřední hodiny omezeny.
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06 ZÁCHRANNÝ ŘETĚZEC POSÍLÍ DEFIBRILÁTORY
Město posiluje bezpečnost svých občanů instalací 
inteligentních automatických externích defibrilátorů 
v exponovaných místech. Jeden z nich se nachází 
i na centrální stanici městské hromadné dopravy 
Tržnice, další třeba v městském Lidovém domě. 

08 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK
Ve dnech 19. a 20. září 2020 byly v rámci Dnů 
evropského dědictví (European Heritage Days)
opět zpřístupněny vybrané památky na území nebo 
v okolí města Karlovy Vary. V letošním roce mohli 
návštěvníci zavítat do čtyř památečních lokalit.

10 V KARANTÉNĚ
Co dělaly, jak vnímaly šíření nákazy, jaké pocity 
zažívaly, jak se popasovaly s distanční výukou, to 
vše děti přenesly do svých děl, která přihlásily do 
soutěže Městské knihovny Karlovy Vary. 

17 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MOHOU FUNGOVAT LÉPE
Novým ředitelem Městského zařízení sociálních 
služeb (MZSS) je od letošního jara Petr Myšák. Na 
jeho vize a priority se jej ptal Tomáš Trtek, náměstek 
primátorky, do jehož gesce sociální služby patří.

24 MIMOŘÁDNÝ 54½ ROČNÍK FILMOVÉHO 
FESTIVALU
Vzhledem k situaci, která nastala na jaře v souvis-
losti s koronavirovou epidemií, nebylo možné konání 
řádného 55. ročníku Mezinárodního filmového 
festivalu Karlovy Vary. Proto se pořadatelé rozhodli 
od 18. do 21. listopadu 2020 uspořádat 54½ ročník.

30 RUNTOUR. ZÁVOD, KTERÝ ROZBĚHAL MĚSTO
Rozdělení stovek běžců do skupin po 50, odděle-
né starty, povinné nošení roušek v zázemí a řada 
dalších hygienických opatření. Největší rodinný 
běžecký seriál zavítal letos na podzim poprvé do 
Karlových Varů.
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Oslava výročí se bude konat 7. listopadu 2020 v divadle 
Husovka, jejím patronem bude František Olšovský in 

memoriam, vynikající karlovarský profesionální herec, 
který v roce 2005 ztvárnil v Déčku titulní roli v Holbergo-

vě Jeppem z Vršku.
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PODĚKOVÁNÍ ASOCIACE HOTELŮ A RESTAURACÍ
Primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová 
přijala předsedu karlovarské krajské sekce Asociace 
hotelů a restaurací ČR Jana Kroniku, ten poděkoval 
primátorce města a městskému zastupitelstvu za 
uvolnění finančních prostředků a zajištění podpory 
cestovního ruchu a lázeňství během letošní sezóny. 
Podle asociace to zabránilo nejen zavření lázeňských 
domů, hotelů a restaurací, ale přímo i jejich možnému 
krachu.

REVOLUTION TRAIN 
ŠÍŘÍ PROTIDROGOVOU PREVENCI
Do Karlových Varů dorazil Revolution Train, multime-
diální vlaková souprava, která přináší novou formu 
všeobecného preventivního programu skrze interak-
tivní a zážitkové vzdělávání. Prostřednictvím zapojení 
všech lidských smyslů efektivně působí na návštěvní-
ka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, 
závislosti a inspiruje jej k pozitivním životním volbám. 
Revolution Train je nejen vlak o hmotnosti 300 tun 
a délce 165 metrů, ale zároveň také médium, které 
otevírá nové možnosti spolupráce v oblasti protidro-
gové prevence.

 

OCHRÁNIT POČÍTAČOVOU SÍŤ POMOHOU 
V NEMOCNICI DVA FIREWALLY 
Počítačovou síť Karlovarské krajské nemocnice pomů-
že chránit zařízení věnované městem. Dva plně funkční 
firewally, které již město pro zabezpečení vlastních 
sítí nevyužije, posílí systém pro zajištění kybernetické 
bezpečnosti nemocnice. Dar předal ředitelce nemoc-
nice Jitce Samákové první náměstek karlovarské 
primátorky Tomáš Trtek. 
 

SVATÝ LINHART JE NOVÝM SÍDLEM 
ŘEDITELSTVÍ LÁZEŇSKÝCH LESŮ
Od října se ředitelství Lázeňských lesů Karlovy Vary 
přestěhovalo na Svatý Linhart. Správa lázeňských 
lesů opustila objekt Na Vyhlídce a využila volné 
prostory střediska na Sovově stezce v blízkosti obory 
a přírodního lanového centra. V případě potřeby je 
tedy možné ředitelství LLKV kontaktovat na adrese: 
Sovova stezka 504/4, 360 01 Karlovy Vary. V přízemí 
je otevřená kavárna, informační centrum a galerie, 
v prvním patře najdete správu lázeňských lesů.

STUDENTI VŠE ŘEŠILI 
NA WORKSHOPU STAROU VODÁRNU
Studenti Vysoké školy ekonomické v Praze přijeli na 
exkurzi do Karlových Varů v rámci studijního programu 
MBARE, aby se seznámili s lokalitou Staré vodárny 
v Tuhnicích u meandru Ohře. Pro závěrečnou obhajobu 
svého studia zpracovávají developerský projekt, který 
má doporučit efektivní a efektní využití stávajícího 
brownfieldu.

MATEŘSKÉ CENTRUM OTEVŘELO 
NOVÉ PRACOVIŠTĚ V KV ARENĚ
Nové pracoviště v KV Areně otevřelo Mateřské centrum 
Karlovy Vary. V dosud nevyužívaných prostorech ob-
jektu bazénového centra provozuje mateřské centrum 
kurzy „Poprvé bez mámy“ pro děti od dvou let věku.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 
ZAKONČIL DEN BEZ AUT
Letošní Evropský týden mobility uzavřel v úterý 22. 
září už tradičně Den bez aut. V předešlých ročnících 
město nabízelo hromadnou dopravu zdarma, což ale 
drtivá většina cestujících ani nepoznala, protože jezdí 
na Karlovarskou kartu. Letos se proto mezi cestující na 
Tržnici i do autobusů vypravily dvě dvojice brigádníků 
v barvách Dopravního podniku. Od jedné do šesté 
hodiny odpolední rozdaly cestujícím pro radost a jako 
poděkování celkem patnáct set obálek s informacemi 
o Dni bez aut, o městské hromadné dopravě v Karlo-
vých Varech a také s drobnými dárkovými předměty.
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Náklady na pořízení nových vozů činí 
45.856.000 Kč, díky dotaci 85 % však Do-
pravní podnik Karlovy Vary uhradí „pouze“ 

6.878.400 Kč. Hodnota Dekstra busu je 3,9 mil. 
Kč a Crossway LE 6,5 mil. Kč.
Vozidla typu Crossway LE budou určena přede-
vším pro meziměstské linky, prioritně na trase 
Karlovy Vary – Ostrov – Jáchymov. Vozidla typu 
Dekstra budou jezdit na MHD v Karlových Varech 
a Ostrově.
DPKV provozuje celkem 93 vozů pro zajištění 
městských hromadných doprav v Karlových 
Varech a Ostrově, dále provozuje meziměstskou, 
dálkovou a zájezdovou dopravu. Letošní obnovou 
vozového parku tak DPKV pokračuje ve 100% 
obsluze MHD nízkopodlažními autobusy.
Letos v červnu DPKV už omladil vozový park 
o další 4 vozidla typu Iveco Crossway LE a 1 

vozidlo Iveco Urbanway, všechny na pohon CNG 
a se třemi dveřmi, určené pro MHD v Karlových 
Varech. Hodnota zakázky byla 31,6 mil. Kč, z toho 
podíl DPKV byl ve výši 4,7 mil. Kč, zbylých 26,9 
mil. Kč bylo uhrazeno z dotace IPRÚ.
Předání a prohlídky nových vozidel se zúčastnila 
i primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová. 
„Jsou to úžasná auta, designově i funkčně. Věřím, 
že pro karlovaráky i návštěvníky bude radost jimi 
jezdit. Minibusy se skvěle hodí do úzkých ulic 
centra, projedou i tam, kde mají klasické velké 
vozy problém se vejít,“ ocenila.
„Jsem rád, že se daří dopravnímu podniku 
úspěšně modernizovat vozový park. Je to tak 
další krok ke zlepšení kvality dopravní obslužnos-
ti v Karlových Varech a okolí. DPKV získal pro rok 
2020 na obnovu vozového parku dotaci ve výši 
65,9 milionu korun, ke které přidal z vlastních 

zdrojů 11,6 milionu a za ně pořídil v letošním 
roce 14 nových autobusů,“ říká Tomáš Trtek, ná-
městek primátorky, do jehož gesce DPKV spadá.
Jiří Vaněček, předseda představenstva Doprav-
ního podniku, dodává: „MHD v Karlových Varech 
zajišťuje 58 autobusů, z nichž 40, tedy 69 % je 
nízkoemisních, na pohon CNG, zbylých 28 pohání 
diesel. Průměrné stáří vozového parku na kar-
lovarské MHD je 6 let. I do budoucna počítáme 
s pravidelnou obnovou vozového parku, abychom 
našim cestujícím zajistili kvalitu a pohodlí.“
„Nové vozy přinesou cestujícím několik příjem-
ných technických řešení, které usnadní cestování. 
Patří sem pohodlí při nástupu díky nízkopodlažní-
mu vstupu, společně s dalším snížením nástupní 
plochy v zastávce. Uvnitř vozu cestující jistě 
ocení obrazovku s grafikou zastávek, klimatizaci 
nebo například porty USB,“ uvedl Lukáš Siřínek, 
místopředseda představenstva pověřený řízením 
společnosti. Vozidla jsou rovněž vybavena ka-
merovým systémem a automatickým počítáním 
cestujících.
DPKV plánuje i v dalších letech pokračovat s ob-
měnou vozového parku s využitím dotačních pro-
středků z Evropské unie a ze státního rozpočtu.

Karlovy Vary mají nové minibusy

Dopravní podnik Karlovy Vary může díky získání finančních prostředků z dotačního titulu 
Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) ve výši 85 % v letošním roce zařadit do provozu nové 
nízkopodlažní autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Jedná se celkem o 9 nových 
autobusů značky Iveco. 5 z nich jsou vozidla o délce 8 metrů, s označením Dekstra bus LEF 38 
CNG a další 4 jsou klasické 12 m linkové autobusy, s označením Iveco Crossway LE CNG, se 
dvěma dveřmi.
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Statutární město Karlovy Vary ve spolupráci se 
Zdravotní záchrannou službou Karlovarského 
kraje posiluje bezpečnost svých občanů mimo 
jiné instalací inteligentních automatických 
externích defibrilátorů (AED) v exponovaných 
místech. Jeden z nich se nachází i na centrální 
stanici městské hromadné dopravy Tržnice, 
další třeba v městském Lidovém domě. 

„Je to další způsob, kterým se snažíme zvýšit 
bezpečí  našich spoluobčanů, ale i návštěvníků 
města. Nedávno jsme představili ve spolupráci se 
záchranáři a tvůrci aplikace Záchranka systém 
videopřenosů, který pomáhá při záchraně životů 
v krizové situaci před příjezdem záchranářů, a sys-
tém varovných zpráv, které pomáhají chránit zdraví 
a životy při mimořádných událostech ve městě. 
Inteligentní defibrilátory umožňují poskytnout první 
pomoc ve chvílích, kdy rozhodují minuty, a to i na-
prostému laikovi,“ říká primátorka města Karlovy 
Vary Andrea Pfeffer Ferklová. 
 „Už před třemi lety jsme začali pracovat na pro-
jektu časné defibrilace, který obnášel vytvoření sítě 
mobilních automatizovaných externích defibrilá-
torů. Tyto přístroje byly poskytnuty složkám IZS, 
městským policiím, sborům dobrovolných hasičů, 
apod., kteří jej nevlastnili. S tím úzce souviselo 
jejich proškolení v první pomoci tak, abychom 
je mohli využít jako tzv. first respondery v před-
nemocniční neodkladné péči. Důležité jsou ale 
i stacionární defibrilátory v místech, kde bývá velký 
počet osob. A to je další krok, kterému se chceme 
věnovat do budoucna. Pilotně jsme na této věci 
začali spolupracovat s Městem Karlovy Vary. To 
se rozhodlo používat typ, který je kompatibilní se 
systémy v našich vozidlech. Přístroj je navíc umís-
těn v inteligentní skříni, která jej chrání, udržuje 
připravený k použití a umožňuje skříň otevřít na 
základě zadání kódu sděleného operátorem linky 
155,“ dodává Mgr. Miloš Kukačka  ze Zdravotní 
záchranné služby Karlovarského kraje.
Předseda představenstva Dopravního podniku 
Karlovy Vary, a.s., Jiří Vaněček spolupráci se 
záchranáři vítá: „Tržnice je určitě nejrušnějším 
místem veřejné dopravy ve městě, neváhali jsme 
se zapojit. Naši zaměstnanci jsou samozřejmě pra-
videlně školení v poskytnutí první pomoci, včetně 
toho, jak v případě potřeby použít defibrilátor.“
Další přístroje jsou umístěné v hojně navštěvova-
ném volnočasovém areálu Rolava a také v Lido-
vém domě, kde se často konají koncerty a další 
společenské akce s větším počtem osob. Správce 
Lidového domu Jakub Žikeš to považuje za důleži-
té: „Jezdil jsem se záchrankou, vím, že v případě 
srdeční zástavy hraje čas zásadní roli. Určitě si 
nepřeju, abychom defibrilátor v ‚Liďáku‘ někdy 
museli použít, ale mám dobrý pocit, protože vím, 
že ho dokáže obsloužit kdokoliv z přítomných.“

Přístup města oceňuje i radní a zároveň lékař Josef 
März. „Jestli je u nemocniční péče rozhodující její 
kvalita, u té přednemocniční je nejdůležitější rych-
lost. Karlovy Vary se tomu snaží napomoci, jsme 
městem, kterému záleží na bezpečí svých občanů. 
Věřím, že se k posilování záchranného řetězce 

přidají i další města a obce,“ dodává.
Součástí projektu je také „instruktážní autobus“, 
který už nějakou dobu jezdí po karlovarských 
ulicích a díky nápadným piktogramům s návodem 
zvyšuje povědomí veřejnosti o tom, jak postupovat 
při náhlé zástavě srdce.  

Město posiluje záchranný 
řetězec novými defibrilátory

Jak a proč vznikl projekt Záchranný řetězec?
Projekt Záchranný řetězec je jedním z mnoha kroků, kterými směřujeme k jednomu cíli. Tím cílem 
je poskytnout co nejrychleji a co nejkvalitněji přednemocniční péči. Aby se tak mohlo stát, je nutné, 
aby zafungoval celý proces, kterému říkáme záchranný řetězec. Přednemocniční péče totiž není jen 
o zdravotnické záchranné službě.
Před více než dvěma lety se záchranka Karlovarského kraje připojila k již ověřenému projektu First 
responder. First responder je vysílán operátorkou linky 155 na místo, kam vyjíždí záchranka, pokud je 
pravděpodobné, že bude u pacienta dříve, než záchranáři. Jedná se o námi školeného člověka, který 
je schopen poskytnout kvalitní první pomoc a vykrýt čas do příjezdu záchranné služby. Vyjíždí pouze 
k pacientům s náhlou zástavou oběhu. Podporou je pokrytí kraje mobilními přístroji AED, které jsou 
umístěny v některých vozech jednotek Policie, HZS, horské služby a městské policie. 
Ani first responder ale nemůže být na místě okamžitě. Proto považujeme za nezbytné zapojit do 
poskytování první pomoci širokou veřejnost. Z našich zkušeností však vyplývá, že laici, kteří mají 
poskytnout první pomoc, často nevědí, co dělat. Rádi bychom tedy veřejnost seznámili s principy 
první pomoci, které platí vždy, bez ohledu na konkrétní zdravotní potíž pacienta. Jediné, co musí laik 
udělat sám, je vyhodnocení, zda je situace pro něj bezpečná a zavolat na linku 155. Se vším ostatním 
pomůžeme my.
Naší snahou a úkolem projektu je, aby veřejnost měla stále na očích tématiku první pomoci, která 
bude připomínat úlohu jednotlivce v záchranném řetězci. A laik je tím, kdo celý řetězec aktivuje. 
Pomozme všichni společně zachránit životy a vytvořme pevný záchranný řetězec.
Nyní startuje první kampaň, jejíž moto zní: „Řešení náhlé zástavy oběhu, zvýšení šancí na přežití“. 
Pro tuto část kampaně jsme získali první partnery, jejichž spolupráce a společenské odpovědnosti si 
opravdu vážíme. Občané kraje již mohou potkávat autobus Dopravního podniku Karlovy Vary polepený 
tématikou první pomoci. S městem KV jednáme o dalším rozšíření kampaně a dalších tématech. Rádi 
bychom projekt rozšířili do ostatních měst. V současné době jsme dohodnuti s městem Sokolov na 
lokalitách pro umístění informací.
Zároveň pracujeme na pokrytí klíčových míst v kraji volně stojícími přístroji AED. Zde je důležité zapo-
jení měst a obcí. Plánem je vytvořit takovou síť AED, aby ji mohli využívat first respondeři, kteří nejsou 
vybaveni přístrojem, ale také laická veřejnost na pokyn operátorky tísňové linky 155. Město Karlovy 
Vary je první, kdo volně přístupné automatizované externí defibrilátory začalo pořizovat.
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Hudebníci, zpěváci, herci, artisté a další 
umělci se mohou prezentovat pouze v lo-
kalitách vyjmenovaných nebo stanovených 

novou vyhláškou města a pouze v časech k tomu 
určených. Nemohou používat reprodukovanou 
hudbu, zesilovače, ani hudební nástroje jako jsou 
například dudy, bubny nebo píšťaly. Vyhláška ne-
povoluje ani používání převleků zjevně přesahují-
cích proporce dospělého člověka. V centru města 
se buskeři mohou prezentovat v osmi lokalitách, 
jedná se o třídu T. G. Masaryka, Smetanovy 
a Dvořákovy sady, ulice Lázeňská, Stará Louka, 

Goethovu stezku a park u Letního kina. Pouliční 
umění nesmí být provozováno v blízkosti veřej-
ných budov, jako jsou nemocnice a polikliniky, 
školská zařízení, kostely, pietní místa a hřbitovy. 
Úplné znění obecně závazné vyhlášky města 
a grafické vymezení lokalit pro provozování 
pouliční umělecké činnosti najdete na webu 
magistrátu města www.mmkv.cz. Na dodržování 
obecně závazné vyhlášky budou dohlížet strážníci 
městské policie. V počátcích účinnosti vyhlášky 
se zaměří zejména na informační kampaň. 

Pravidla pro pouliční umění 
stanovuje nová vyhláška

Město by rádo zpestřilo adventní čas vánočními trhy 
a je připraveno je uspořádat v takové formě, která 
vycházet z toho, co bude v danou dobu možné. Prů-
běh a podoba tak bude vycházet z vývoje aktuální 
situace. Stejně jako v loňském roce se bude vánoční 
výzdoba a stánkový prodej koncentrovat do lokality 
mezi hotelem Thermal a Mlýnskou kolonádou. 
Vánoční strom bude před prvním adventním víken-
dem nainstalován na prostranství před Thermalem. 
Obyvatelé i návštěvníci města budou mít možnost 
užít si adventní čas procházkou centrem města, 
doprovodný kulturní program by se uskutečnil 
pouze v případě, že se výrazně změní podmínky pro 
jeho pořádání. Vánočním stromem města bude letos 
stříbrný smrk z Majakovského ulice v Rybářích.

Vánočním stromem 
bude stříbrný smrk 
z Majakovského ulice

Pouliční umění v Karlových Varech má svá pravidla. Stanovuje je nová městská vyhláška, která 
určuje, kde a za jakých podmínek je možné takzvaný busking provádět. Umělci z ulic, parků 
a dalších prostranství nezmizí, jejich produkce budou i nadále oživením veřejného prostoru, 
ale nově stanovená pravidla zajistí, že pouliční produkce nebudou obtěžovat obyvatele města 
a hosty místních ubytovacích zařízení.

(1) Pouliční produkci lze provozovat pouze pod 
širým nebem, výhradně živě, bez užití reproduko-
vané hudby a zařízení zesilujících zvuk.
(2) Provozovatel pouliční produkce nesmí:
a) provozovat pouliční produkci mimo dobu od 

10:00 do 18:00 hod.,
b) provozovat pouliční produkci ve vzdálenosti 

menší než 50 metrů vzdušnou čarou od jiné 
pouliční produkce,

c) provozovat pouliční produkci na jednom místě 
déle než 60 minut denně, následující produkci 
nesmí provozovatel provozovat ve vzdálenosti 
menší než 50 m od místa předchozích produk-
cí,

d) omezovat volný pohyb kolemjdoucích osob, ani 
vstup do přilehlých budov,

e) provozovat pouliční produkci na trávnících 

a květinových záhonech,
f) provozovat pouliční produkci ve vzdálenosti 

menší než 10 m vzdušnou čarou od jakékoliv 
restaurační předzahrádky, 

g) vystupovat v převlecích za zvířata, postavy 
z filmů, televizních pořadů či počítačových 
her a dále v převlecích zjevně přesahujících 
proporce dospělého člověka,

h) jakýmkoliv způsobem užívat jakékoliv části 
staveb (např. zdi, sloupy, zábradlí mostů),

i) používat pódium ani jiný předmět plnící stejnou 
funkci,

j) zabírat plochu větší než 2 m2; jedná-li se 
o vystoupení více osob, nesmí provozovatelé 
pouliční produkce zabírat plochu větší než 6 
m2,

k) používat dudy, bubny, píšťaly; žesťové nástroje 

a saxofon lze při pouliční produkci používat 
výhradně s dusítkem,

l) používat sestavy bicích nástrojů a jiných před-
mětů tyto sestavy napodobující.

(3) Pouliční produkce nesmí být provozována ve 
vyšším počtu než čtyř osob
(4) Pouliční produkce je zakázána:
a) v době státního smutku,
b) v době a na místě, kde se koná shromáždění 

dle zvláštního zákona, nebo kde je povoleno 
zvláštní užívání veřejného prostranství za 
účelem konání kulturní, sportovní, společenské 
či jiné akce a kde je povoleno zvláštní užívání 
místní komunikace.

(5) Zakazuje se pouliční produkce zahrnující 
vytváření bublin a pouliční produkce s použitím 
aerosolových rozprašovačů.

PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ POULIČNÍ UMĚLECKÉ ČINNOSTI
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Ve dnech 19. a 20. září 2020 byly v rámci Dnů 
evropského dědictví (European Heritage Days) 
opět zpřístupněny vybrané památky na území 
nebo v okolí města Karlovy Vary. V letošním 
roce mohli návštěvníci zavítat do čtyř pamá-
tečních lokalit.
Prohlídky zahájil náměstek primátorky pro ob-
last kultury Josef Kopfstein v sobotu dopoled-
ne u zříceniny tvrze v blízkosti starého zámku 
v Dalovicích, kde se sešlo přibližně 80 zájemců 
o naši historii. Pro příchozí byl připraven 
odborný výklad, který přednesl Mgr. Jiří Klsák, 
k poslechu následně zahrálo Trio Piacere. 

Odpoledne následovala prohlídka Karlovarského 
městského divadla postaveného v letech 1884 
až 1886 podle návrhu známého vídeňského 
architektonického ateliéru Fellner a Helmer. Výklad 
pana Martina Lenděla si se zájmem vyslechlo na 
150 návštěvníků, o příjemný hudební doprovod se 
postaralo PO - PO trio. 
V nedělním slunném dopoledni se pak u anglikán-
ského kostela sv. Lukáše postaveného ve svažitém 
pozemku nad Zámeckým vrchem sešlo kolem 150 
zájemců o historický exkurz pana Libora Humla. 
Poutavý výklad byl doplněn vystoupením uskupení 
Trio Semplice. 
Odpoledne potom cesty všech zájemců o naši 
historii směřovaly k Becherově vile, kde byla zahá-
jena nenáročná procházka vilovou čtvrtí Westend 

pod vedením Mgr. Lubomíra Zemana. Celkem 
130 příchozích se postupně zastavilo i vily Titania, 
budovy Střední zdravotnické školy, vily Asgard, vily 
Liberty, vily Fink, vily Bayer, Frisia či vily Themis. 
O hudební doprovod se tentokrát postaralo rodinné 
violoncellové duo Magdaléna a Petr Pitrovi. 
Letošní Dny otevřených dveří památek je možné 
s ohledem na připravený program, počet návštěv-
níků a získané ohlasy zařadit mezi ty nejatraktiv-
nější a nejpovedenější. Celkový počet návštěvníků 

této akce lehce převýšil číslo 500. 
Závěrem si dovolujeme poděkovat občanům 
a dalším návštěvníkům města Karlovy Vary, že si 
našli dostatek času pro malé zastavení u námi při-
praveného kulturně historického programu, jehož 
cílem je posílení historického povědomí a ochrana 
kulturního dědictví v nejširším slova smyslu. 
Těšíme se na setkání v následujícím kalendářním 
roce 2021.  
Ing. František Škaryd, vedoucí OKŠT

Dny otevřených dveří památek 
si užily desítky zájemců

ODVYKÁNÍ OD KOUŘENÍ V RODINĚ

Manžel je silný kuřák, já sama jsem nekuřačka 
a jeho kouření toleruji. Co mně trápí, je dospívající 
dcera, která se velmi razantně pustila do manžela 
kvůli kouření. Její komentáře jsou ostré, často se 
hádají. Někdy se přistihnu, že s ní vlastně souhla-
sím. Ona říká to, co jsem se manželovi bála sama 
vytknout. Je šance, že když obě na něj „zatlačíme“, 
kouření se nakonec vzdá?  
 Věra, 44 let

Rozhodnutí přestat kouřit je na svobodné vůli kaž-
dého kuřáka. Důvody, proč přestat, musí vždy vy-
cházet ze samotné osobnosti kuřáka. Tento zlozvyk 
je škodlivý a vytváří psychickou i fyzickou závislost. 
Spíše než nátlak bude vhodné s vaším manželem 
více mluvit o důvodech, proč vlastně kouří a co si 
myslí, že mu tento zlozvyk přináší. Domnívám se, 
že toto je lepší způsob než nátlak nebo kritické 
komentáře, které používá vaše dcera. Ty mohou 
paradoxně vyvolat spíše reakci typu: „Nebudu přeci 
poslouchat a dělat to, co chce dcera puberťačka“. 

V případě vašeho manžela se bude pravděpodobně 
jednat už o závislost fyzickou. Důležité je, aby on 
sám našel důvod, proč se myšlenkou o rozhodnutí 
přestat kouřit vlastně zabývá. Bude vhodné, abyste 
konečně i vy sama projevila vlastní pochybnosti 
a obavy spojené s tím, že manžel nepečuje o vlastní 
zdraví a není tak, mimo jiné, dobrým příkladem 
dospívající dceři. 
Pamatujte si, že nelze měnit někoho, kdo se sám 
změnit nechce. Jestli to bude vhodné, doporučte 
manželovi odborníky na odvykání. Když neprojeví 
vůli s kouřením úplně skoncovat, bude potřebné 
najít kompromisy v záležitostech, které vám nevy-
hovují: cigaretový zápach, kouř v bytě apod. Zori-
entujte se i vy sama v alternativních možnostech 
klasického kouření. Zkuste manželovi nabídnout ty, 
které zohledňují jeho i vaše požadavky. Alternativní 
produkty na bázi zahřívaného tabáku nabízejí dávku 
nikotinu a zároveň splňují požadavky na redukci 
škodlivin, kouře a zápachu. Na trhu je k dispozici 
několik variant, kuřák nepřichází ani o možnost 

variability chutí a příchutí tabáku. I když to není 
jednoduché, nejdůležitější bude to, že se projevíte 
a manželovi otevřeně popíšete, co vám na jeho 
zlozvyku vadí a jak vlastně škodí i komunikaci ve 
vašem vztahu. Přeji vám hodně odvahy a štěstí.  
 Mgr. Boris Štepanovič, psycholog

POMÁHÁME KUŘÁKŮM

Poradna je součástí projektu „Karlovy 
Vary – Město bez kouře“, který podpo-
ruje zdravý životní styl obyvatel i ná-
vštěvníků města, chce podpořit ochranu 
lázeňského prostředí a pomoci kuřákům 
přestat kouřit cigarety

Opona Karlovarského městského divadla   Nejcennější součástí výzdoby umělecky vy-
šperkovaného divadelního paláce je ručně malovaná opona, která patří k nejkrásnějším 
v Evropě a zobrazuje složitou alegorii vyjadřující oslavu básnického umění.  Foto: KMD
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Den válečných veteránů se slaví celosvětově 
11. listopadu u příležitosti konce první svě-
tové války. Symbolem válečných veteránů 

je květ vlčího máku, protože právě červené květy 
v té době pokrývaly hroby padlých na zapadni 
frontě. 
Veřejnou sbírku se symbolem vlčího máku pořádá 
v České republice již tradičně společnost Post 
Bellum (www.postbellum.cz). „Rádi bychom kam-
paní poděkovali všem československým válečným 

veteránům a vyjádřili úctu všem, kteří bojovali 
za svobodu a demokracii na válečných frontách 
i v odboji. Zároveň bychom rádi – s pomocí veřej-
nosti – přispěli k tomu, aby mohly být pro archiv 
Paměť národa zaznamenány vzpomínky těch, kteří 
ještě ve sbírce nejsou,“ vysvětluje záměr sbírky 
Jan Polouček, provozní ředitel Post Bellum.
Veřejná sbírka proběhne od 1. do 14. listopadu ve 
školách, firmách, obchodech, ale také v ulicích 
Karlových Varů. Výtěžek ze sbírky podpoří zdoku-
mentování a uchování vzpomínek hrdinů v archivu 
Paměť národa a v neposlední řadě ulehčí pamět-
níkům prostřednictvím Centra pomoci Paměti 
národa jejich každodenní starosti.
Připněte si vlčí mák jako symbol úcty k válečným 
veteránům. Podpoříte natáčení vzpomínek pro 
Paměť národa.

Symbolem válečných 
veteránů je květ vlčího máku

Pomožme 
společně 
zvěři a lesu

Je tu čas sběru kaštanů a dalších lesních plodů. 
Pomozte i letos lesu i zvěři. 
Lázeňské lesy Karlovy Vary zvou ke sběru plodů 
lesních dřevin děti, ale i rodiče a prarodiče, kteří 
zůstávají s dětmi v době koronavirových omezení 
doma.
Návštěva lesa je z mnoha ohledů přínosnou náplní 
volného času. Lázeňské lesy využijí nasbírané 
plody pro výsev nových stromků a krmení zvěře.
Plody je možné doručit v minimálním množství 1 
kg na sběrné místo v informačním středisku na Sv. 
Linhartu denně v čase mezi 11. a 16. hodinou.
Plody musí být v papírových pytlích, taškách 
či přepravkách, nikoliv v igelitových sáčcích 
a taškách.
Výkup většího množství (nad 30,- kg) zajišťuje 
pan Šmídl, který přijede a vykoupí vše na místě. 
Tel: 704 733 251

Ceník pro výkup lesních plodů 
1 kg kaštanů (nesmí být plesnivé ani suché) 3 Kč
1 kg žaludů  5 Kč
1 kg bukvic (pouze plné) 50 Kč
1 kg lípa (pouze plné plody) 50 Kč
V případě směsky je cena za 1 kg  1 Kč

ZIMNÍ ÚDRŽBA MĚSTA ZAČÍNÁ

Svoz bioodpadu ze zahrádek a domácností pokračuje 
i v listopadu. Vývoz hnědých popelnic a kontejne-
rů bude probíhat podle běžného harmonogramu 
a skončí v posledním listopadovém týdnu. Prosíme 

uživatele malých nádob, aby si je po posledním 
vývozu uskladnili. Kontejnery rozmisťované v za-
hrádkářských koloniích budou postupně ze stanovišť 
staženy.

Svoz bioodpadu pokračuje i v listopadu

Se začátkem listopadu přechází úklid a údržba 
komunikací a veřejných prostranství ve městě 
do režimu zimní údržby. Způsob úklidu se bude 
odvíjet od aktuálních klimatických podmínek. 
Zaměřen bude na odstraňování spadaného listí, 
pokračovat bude očista komunikací a chodníků 
zejména pracovníky ručního úklidu společnosti 
AVE CZ odpadové hospodářství a Správy lá-
zeňských parků. V období spadu sněhu bude 
zimní údržba zaměřena na zajištění sjízdnosti 
a schůdnosti komunikací a veřejných prostran-
ství a odstranění sněhu. 

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

Odpovědní pracovníci Magistrátu města K. Vary: 
Vedoucí technického odboru: Ing. Eva Pavlasová 
- 353 151 242, 602 120 072                                                                                    
Technik zimní údržby: Svatava Kopecká: 
353 151 419, 725 533 207
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Co dělaly, jak vnímaly šíření nákazy, jaké pocity 
zažívaly, jak se popasovaly s distanční výukou, to 
vše děti přenesly do svých děl, která přihlásily do 
soutěže „V karanténě“ vyhlášené Městskou knihov-
nou Karlovy Vary. Zvolit mohly libovolnou formu – 
vyprávění, fejeton, komiks, koláž, jakékoliv výtvarné 
zpracování. V soutěži se sešlo na padesát děl 
a autoři těch nejzdařilejších byli oceněni primátorkou 
města Karlovy Vary Andreou Pfeffer Ferklovou. Vítěz-
ná díla si můžete prohlédnout v městské knihovně. 
Literární tvorbu budeme postupně zveřejňovat 
v našem periodiku. 
Vítězové soutěže
Kategorie 1. stupeň ZŠ – literární tvorba: 
1. místo – Tereza Lansfeldová, 2. místo – Veronika 
Petrášová, 3. místo – Radim Knápek
Kategorie 1. stupeň ZŠ – výtvarné práce: 
1. místo - Vanessa Duongová , 2. místo – Zuzana 
Seidlová, 3. místo – Sofia Molodovcová
Kategorie 2. stupeň ZŠ – literární í výtvarné prá-
ce: 1. místo – Daniela Jelínková, 2. místo – Patrik 
Samek, 3. místo – Jan Tolar
Kategorie ostatní: Kolektiv žáků školní družiny ZŠ 
J. A. Komenského

Život v karanténě
Svůj pohled na život v období jarní koronavirové karantény promítli žáci karlovarských škol do obrázků i textů. 
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I. kategorie – 1. stupeň ZŠ, 1. místo literární tvorby 
Tereza Landsfeldová, 11 let, 
ZŠ Jana Amose Komenského, K. Vary

Jednoho dne roku 2020 jsem nebyla ve škole, 
protože mi nebylo dobře. Hlídala mě babička 
a najednou volala teta, dcera babičky: „Ahoj, ale co 
je tady?“ Teta jí odpověděla: „No přece karanténa, 
no ten COVID-19, jak tu je“, odpověděla teta. Potom 
si ještě chvíli povídaly a já jsem jásala: „Hurá, hurá 
nejdeme do školy“, ale babička mi řekla: „No ono 
tě to přejde“, a bohužel měla pravdu. Druhý den, 
po vyhlášení karantény, paní učitelka poslala úkoly. 
Mně mohla prrrasknout hlava. Český jazyk jenom 
jedno cvičení, v pohodě. Ale matematika hrůza. 
Bylo toho hrozně moc. Po dvou týdnech i paní uči-
telka asi zjistila, že ani ona úkoly nestíhá opravovat, 
a tak zmírnila. Další dny to už šlo hladce. Ráno 
jsem vstala, vyvenčila jsem pejska, nasnídala jsem 
se, udělala jsem si VŠECHNY úkoly a šla jsem na 
online výuku. Po výuce jsem měla celý den volno, 
a tak jsem šla s rodinou na zahradu. Oslavila jsem 
narozeniny, bylo to zajímavé. Přišla jen rodina, 
žádní kamarádi. Ale líbilo se mi to. Když jsme byli 
všichni doma, tak jsme nevěděli, co máme dělat, 
ale nakonec jsme přišli na to, že nás ta karanténa 
sblížila. Naučili jsme se vyčkávat na dobrý konec. 
Myslím si, že nejtěžší bylo, když jsem musela mít 
video výuky každý den a nejvíce mi chyběla škola, 
protože tam mám kamarády. Také kroužky mi chy-
běly a stýskalo se mi po všech a po všem. A teď, 
pokud tento papír najde někdo až tu nebudu, tak 
vám chci říct: „Buďte vždy připraveni na nejhorší, 
protože může přijít COKOLI!“

I. kategorie – 1. stupeň ZŠ, 2. místo literární tvorby 
Veronika Petrášová, 11 let, 
ZŠ Jana Amose Komenského, K. Vary

MOJE KARANTÉNA
Karanténa 11. 3. 2020. Když vyhlásili karanténu, 
tak jsem byla ráda, že aspoň těch 14 dní nepů-
jdeme do školy. A najednou BUM!!! Andrej Babiš: 
„Karanténa bude dva měsíce“, tak jsem nevěděla, 
jestli jsem ráda nebo ne. A pak návaly UČENÍ. 
Myslela jsem si, že se asi zblázním. Snad to bylo 
naposled, co jsem zažila karanténu. Jako jo mám 
i hezké zážitky, ale to nejhorší: NOŠENÍ ROUŠKY, 
MÝT SI POŘÁD RUCE, DEZINFEKCE atd. … Nejhorší 
i nejlepší dny v životě. První týden karantény jsem 
už chtěla do školy, ale pak všichni na mě: „Jdeš 
do školy?! Jdeš do školy?! Já totiž ne, já jsem 
v 6. třídě HAHA.“ A já: „Asi mi vybouchne hlava“, 
myslím, že jste to měli stejný. Ale tak můžeme se 
přesunout na tu lepší stránku např. … jezdila jsem 
hodně na chatu, byla jsem hodně na kole a první 
týden karantény jsem cvičila, ale pak … víte co  
už, ne. Pak jsme jeli i se třídou na výlet do Kadaně, 
a skoro furt jsem chodila ven s rodinou a byla jsem 
hodně v přírodě. Ale hlavní je, že jsem si to užila. 
A ani si nedovedete představit, jak jsem se za tu 

dobu nasmála. A to je asi vše, kdybych vám měla 
vyprávět dál, tak to by bylo ještě pět papírů. Tak 
snad se vám moje karanténa líbila a doufám, že 
jste se i někdy zasmály.

 
I. kategorie – 1. stupeň ZŠ, 3. místo literární tvorby 
Radim Knápek, 11 let, 
ZŠ Jana Amose Komenského, K. Vary

Hmmm.... jak jen začít? Noo....
Já jsem Karel,ale všichni mi říkají Kája. Dnes Vám 
budu vyprávět o karanténě a koronce. Pohodlně se 
usaďte a můžeme začít.
Část 1 - Jak to všechno vzniklo
Byl jednou jeden COVID-19,který nejprve vypadal 
jako obyčejná chřipka. Objevil se koncem roku 
2019 v čínském městě Wu-chan. Někdo si myslel, 
že se vrátil SARS,ale nakonec se zjistilo, že ne. Stá-
le není jisté, jak COVID vznikl. Jsou spekulace, že 
to je čínská biologická zbraň nebo že vznikl z hadů 
a netopýrů, kteří se prodávali na nelegálním trhu se 
zvěřinou a z virů z nich v lidech zmutoval. Kdo ví. 
Když se nad tím zamýšlím, tak to s tou biologickou 
zbraní dává smysl, protože právě ve Wu-chanu 
studovali koronavirus SARS. No nic, to se asi nikdy 
nedozvíme. Když se nad tím tak zamýšlím, tak 
mi také došlo, že coronavirus je takový nechtěný 
cestovatel - byl skoro všude. Čína, Itálie, USA, 
Španělsko. No asi mě chápete, prostě.
Část 2 - Karanténa
Tak, a je to tu. To hlavní. Teď vám budu povídat 
o mém životě v karanténě, která začala 11. března 
2020, trvala skoro tři měsíce, ale každý den to bylo 
skoro stejné, to bylo to nejhorší. Přestože jsme měli 
videohovory od 10:00. Pokud byly, tak jsem to stihl 
jen taktak, takže jsem velmi často u videohovoru 
snídal, dokola a dokola jsem dělal úkoly, koukal na 
netflix, chodil ven. No prostě mě to už omrzelo. Jo 
ještě jsem zapomněl na točení tiktoku, to mě ne-
omrzelo. Ani nevíte, jak mi chyběla škola, alespoň 
jsem zjistil, že u mě nemá cenu chodit na gympl, 
protože jsem lajdák. A víte co? Skončíme pozitivně. 
Všechno špatné je k něčemu dobré.
Váš Kája.
 
II. kategorie – 2. stupeň ZŠ, 2. místo literární tvorby 
Patrik Samek, 15 let, 
ZUŠ Šmeralova, K. Vary

Za časů koronaviru
Seděli jsme ve třídě, učili se matematiku. Celý 
svět řeší virus z Wuhanu. Někteří se tomu smějí, 
a někteří se možná až přehnaně bojí. Zavírají se 
hranice, obchody i školy. ”Jak znám svoje štěstí, 
tak nám školu nezavřou,” říkám si v hlavě. Ve 
filmech jsem už slyšel i o prázdninách kvůli sněhu 
- to já jsem nikdy nezažil. Dokonce i když tady už 
byla nějaká epidemie, tak se za celou mojí deví-
tiletou kariéru žáka základní školy tady ve Varech 
škola nikdy nezavřela. Najednou ale na dveře třídy 
zaklepala paní zástupkyně s nějakým lístkem 

v ruce, a něco velice potichu řekla paní učitelce 
třídní a zase odešla. Začal jsem přemýšlet, co by to 
mohlo být, až jsem si začal pohrávat s myšlenkou, 
že by to s případnými prázdninami mohlo souviset. 
Paní učitelka třídní začala psát něco na tabuli a já 
jsem začal napjatě číst písmenko po písmenku, 
tak jak to paní učitelka psala, stejně jako zbytek 
třídy. Stálo tam: ”Vzhledem k šířící se nákaze 
koronaviru se od středy 11.3. do odvolání uzavírá 
ZŠ a ZUŠ (bližší info na bakalářích)”. Napínavé 
ticho přerušili radostné hlasy spolužáků, které zase 
přerušila paní učitelka. I já jsem z toho měl radost, 
ale hned o přestávce mi došlo, že tohle je ale náš 
poslední rok základky. Všichni jsme začali volat 
domů a povídali jsme si o tom, co budeme o volnu 
dělat, ale stejně mi to bylo líto. Tenhle rok by jsme 
si měli užít naplno, ale hej, darovanému koni na 
zuby nehleď. Alespoň budu mít spoustu času na to 
dohnat všechny resty.
1 .zápis
Nikdy v životě jsem nebyl tak vděčnej za to, že žiju 
na vesnici. Tím spíš na vesnici, kde jsou čtvrtina 
obyvatel lidi, co sem jezdí jen na léto. Taky na to, 
že začala karanténa je fakt pěkný počasí, a tak 
jsem sem tam vzal kolo, a jel se projet k bratranci 
a sestřenici do sousední vesnice (samozřejmě se 
šátkem přes pusu). Krom plnění spousty úkolů, co 
nám ze školy zadávali, jsem sledoval zprávy, ušil 
jsem si vlastní roušku, ale taky jsem začal obden 
běhat po vesnici. Musím říct, že karanténu si zatím 
užívám.
2.zápis
Už jsou dva týdny doma pryč, a už to fakt začíná 
být nuda. Jednou když jsme takhle s bráchou byli 
zase u bratrance a sestřenice, jsem se bratrance 
zeptal ”A tobě to nevadí, že možná celej zbytek 
posledního školního roku budeme zavřený doma?”
”Ani ne, jako prodloužený prázdniny jsou lepší,” 
odpověděl mi. Asi to chybí jenom mně, to chození 
do školy a ze školy jen v tričku, tělocviky venku 
a kupování zmrzliny před odpoledkou. Zeptal jsem 
i pár spolužáků, a všichni mi řekli vesměs to samé. 
Podle mně je to škoda. Možná ani nebudeme mít 
slavnostní předávání vysvědčení v Imperiálu. Má 
to ale i své světlé stránky, protože věčně přecpané 
Vary jsou teď naprosto prázdné, takže jsem vyrazil 
do města (samosebou, že s rouškou). Mám od-
tamtud opravdu super fotky a potkal jsem opravdu 
hodně měšťanských holubů.
3.zápis
Zbytek karantény už potom utekl celkem jako voda. 
Úkolů ze školy jsem měl víc než dost, takže jsem 
ani neměl příležitost se nudit. Dokonce se už i ví 
kdy se půjde do školy, a bude to 11.5. Nevím jestli 
se mám na co těšit, protože už jsem na střední 
školu přijatej, a tam ve škole budou snad řešit jen 
přípravy na přijímačky, třídy budou jen po patnácti, 
takže pro všechny tam místo nebude. Možná, že 
mně odtamtud ještě vyženou. Každopádně bych se 
tam ještě do konce roku rád podíval, jako naprosto 
bezstarostnej deváťák, co už si to tam jde jen 
odsedět.

V karanténě. Ukázky prací výtvarné a literární soutěže



12

KAM KV°

Proč bychom měli více přemýšlet nad udr-
žitelností této architektury? „Domy máme 
svázané s konkrétní dobou, nejhorší je říct, že 

jsou to socialistické a komunistické stavby a že si 
jejich autoři dělali pomníčky. Nic nemůže být vzdá-
lenějšího pravdě, představa že by architekt nešel 
s dobou je mylná. Ty baráky jsou úžasné, my je rádi 
srovnáváme s domy z 60. až 80. let ze světa. Jsou 
ve velice špatné kondici, proto vypadají divně a je 
pak obtížné někoho přesvědčovat, že mají hodnoty, 
které člověk nevidí.“ zaznělo od Ondřeje Beneše, 
který se specializuje na architekturu 60. let.

Jedním z klíčových témat diskuze byl samozřej-
mě i hotel Thermal. „Když jsem dělala příjímací 
zkoušky na architekturu, jako jednu z otázek 
jsem dostala, co si myslím o tom hrozném baráku 
ve Varech. Já to tak nevnímala, pro mě to bylo 
výjimečné, milovala jsem břeh řeky, byli tu zlatí 
kapři. Myslím si, že v tom je to postavení Thermalu 
specifické a není zohledňována kvalita architek-
tury, ale zkrátka jen nějaký pocit.“ komentovala 

architektonickou hodnotu budovy architektka Petra 
Kunarová. Ohledně této stavby se vyvinula zajímavá 
diskuze, do které se aktivně zapojil i ředitel hotelu 
Vladimír Novák.
Architektura 60. let v obrazu města Karlovy Vary 
není jen hotel Thermal a Vřídelní kolonáda, v této 
době bylo vystavěno hned několik sídlišť. Architek-
tura sídliště je hravá a má různá měřítka. „Spoustu 
úžasné práce dělá kolega Michal Kohout v rámci 
projektu „Sídliště, jak dál?“, který má teoretické 
zázemí a najdeme zde i příklady, jak se sídlišti 
a různými typy veřejných prostor pracovat. Bez 
problému si dokážu představit obcházet jednotlivá 
sídliště, nastavovat tu debaty s občany, řešit s nimi 
jejich sídliště a předestřít, co je na nich možné 
dělat. Lidé si nedokáží představit, co se dá dělat 
s místem, které dobře znají.“ doplnil Ondřej Beneš.
Na otázku, jak bychom mohli s budovami do bu-
doucnosti nakládat, reagoval Martin Kubík: „Jsme 
malá rodinná firma, vlastníme i stavby z 60. – 70. 
let a snažíme se k nim přistupovat velmi citlivě. 
Pokud jdeme rekonstruovat, jdeme vždy cestou 

architektonické soutěže. Co se týče využití staveb, 
v našem případě jsou to většinou komerční objekty. 
Je to komplikované v tom, že dnes je způsob 
využití velmi odlišný od toho, jaký byl způsob využití 
v době, kdy ty stavby vznikaly. Je hrozně důležité 
rozpoznat, zda ta stavba má tu kvalitu a má smysl 
tam tu kvalitu zachovat a pak je potřeba se o to 
poprat, pokud tu kvalitu nemá, tak s tím nebojovat 
a chovat se současně.“
O nepopularitě těchto staveb promluvil i Lubomír 
Zeman: „Je to vše otázka poznání, poznání se za 
ta léta mění a vyvíjí. Poznáním argumentujeme 
a chráníme tento segment architektury, dál to 
pokračuje. Mluvíme o příběhu architektury, příběhu 
města, do toho příběhu města samozřejmě patří 
i tato architektura až do současné doby. Nemůže-
me se zastavit někdy v roce 1900 – 1920. Jsme 
schopni ještě vnímat secesi a pak už to končí, zá-
stavba z první republiky už také není chápána jako 
hodnotná, natož pak architektura z dalších etap. 
Je nutné provádět průzkumy a s tímto poznáním 
pracovat."
Pokud jste diskuzi nestihli navštívit, můžete zhléd-
nout její záznam na webu www.kamkv.cz/vary1960 
nebo na YouTube kanálu Kanceláře architektury 
města Karlovy Vary.

VARY1960 - 60letá 
architektura v obrazu města
Obraz města Karlovy Vary všichni dobře známe… Vybaví se nám architektura baroka, klasicismu, 
secese, funkcionalismu a první republiky. Přehlížíme však Vřídelní kolonádu, hotel Thermal, nebo 
hotel Sanssouci… Patří tyto budovy také do obrazu města? Proč se k nim chováme odmítavě? 
Opravdu nezapadají do městského prostředí? Vznikly v době, na kterou neradi vzpomínáme… 
Znamená to, že nejsou kvalitní architekturou? Využíváme tyto budovy správně? Každá doba 
zanechala na městě svůj otisk. Není právě to na městě zajímavé? Má smysl i architekturu z 60. let 
rehabilitovat? Těmito a dalšími otázkami se zabývala panelová diskuze VARY1960, kterou uspořá-
dala Kancelář architektury města Karlovy Vary. Pozvání k diskuzi přijali architektka Petra Kunarová, 
developer a majitel maloobchodní sítě Martin Kubík, architekt Ústeckého kraje a pedagog Ondřej 
Beneš a historik architektury Lubomír Zeman. Diskuzi vedla moderátorka Českého rozhlasu Karlovy 
Vary Pavlína Kyselová.

Vzhledem k nouzovému stavu a mimo-
řádným opatřením neplánuje KAM KV° 
na měsíc listopad akce pro veřejnost. 
Pro aktuální informace nás sledujte 
na webu www.kamkv.cz, Facebooku 
a Instagramu.
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Příkladná ukázka spolupráce územní samo-
správy a neziskové organizace se dá velice 
dobře demonstrovat na aktivitách Městské 

policie Karlovy Vary a Armády spásy. Již v minulosti 
se pracovníci armády a jejich klienti na podnět 
městské policie zapojili do likvidace skládek založe-
ných převážně bezdomovci. Městu se tak podařilo 
bez finančního zatížení zajistit úklid problémových 
lokalit a Armádě spásy Karlovy Vary ukázat své 
klienty v lepším světle.
Další součinnostní aktivitou, kterou Armáda spásy 
výrazně usnadní strážníkům plnění náročných úkolů 

spojených s transportem lidí na protialkoholní zá-
chytnou stanici, je zajištění ošacení. Podle nařízení 
může být přijata na Protialkoholní záchytnou stanici 
do Sokolova pouze osoba, která je oblečena přimě-
řeně klimatickým podmínkám. A to bývá u těchto 
osob občas problém. Strážníkům jej pomohli vyřešit 
právě sociální pracovníci Armády spásy, kteří ze 
svých zdrojů ošacení poskytli. Především díky ředi-
teli Martinu Roušalovi si městská policie převezme 
šest balíků s oděvy pro případy, že bude nutné 
převážené opilce „doobléknout“. Shánět oblečení ve 
tři hodiny ráno přeci jen není žádný med.

Spolupráce s Armádou spásy je ukázková

Pouliční umělecká veřejná produkce 
neboli busking je v Karlových Varech nově 
regulován obecně závaznou vyhláškou. Ta 

v článku 3 zakazuje ve vnitřním lázeňském území 
provozovat tuto činnost s výjimkou ulice T. G. Ma-
saryka, Smetanových a Dvořákových sadů, ulice 
Lázeňská, ulice Stará Louka, Goethovy stezky 
a parku u Letního kina.
V článku 4 jsou pak specifikovány podmínky pro 
pouliční uměleckou činnost. Umělci například 
mohou činnost provozovat od 10:00 do 18:00 ho-
din, nesmějí být vzdáleni od sebe na menší vzdá-

lenost než 50 metrů a na jednom místě mohou 
setrvat maximálně 60 minut. Ustanovení rovněž 
upravuje nástroje, které nesmějí umělci používat, 
a především zakazuje používání zesilovačů. 
V případě porušení obecně závazné vyhlášky 
hrozí přestupci pokuta v příkaze na místě až do 
výše 10 tisís korun. Strážníci však nepředpoklá-
dají v tomto ročním období zásadní problémy, 
v počátcích fungování vyhlášky se zaměří na 
informační kampaň a pro další sezónu budou 
mít v ruce potřebný nástroj k zajištění veřejného 
pořádku.

Busking? Strážníci se zaměří
na informační kampaň

MĚSTSKÁ POLICIE

NAPSALI JSTE NÁM 
Poděkování potěší
Dobrý den,
právě jsem se vrátila z odběrů na COVID 19. Musím vám to napsat za „čerstva“. Oba s manželem mu-
síme pochválit vymyšlený systém (organizaci) odběrů. Strážník městské policie u vjezdu měl k dispozici 
informace o naší objednávce, nasměroval nás na zelené šipky k odběrnému místu. Po příjezdu jsme byli 
trochu rozladěni tím, že před námi bylo 10 aut a měli jsme obavy, že tam budeme dlouho čekat. Mile 
nás překvapilo, že tomu tak nebylo. Ve frontě už nás informoval další strážník městské policie o dalších 
krocích, které musíme udělat. Dle pokynů jsme měli vše připravené (osobní údaje, přesnou částku), za 
což nás sami (personál) pochválili.

Přístup všech byl velmi milý, děkujeme! čtenářka z Karlových Varů

Nepovolený výlep plakátů
Oznámení přijaté operačním střediskem městské 
policie v sobotu 19. září v půl desáté večer 
vedlo k odhalení nepovoleného výlepu plakátů. 
Přestupku proti veřejnému pořádku se dopustili 
dvaadvacetiletý muž z Chodova a jeho devěta-
dvacetiletý parťák z Březové. Muži byli přistiženi 
u mostního pilíře u kruhového objezdu na Dolní 
Kamenné. Kromě této lokality se ještě strážníkům 
doznali k výlepu v podchodu u Dolního nádraží. 
Výši pokuty vyměří správní orgán, kam byl stráž-
níky přestupek postoupený.

Kdyby hloupost nadnášela
Kdyby hloupost nadnášela. Strážník operačního 
střediska si v rámci své služby 17. září nejspíš 
při práci s kamerovým systémem vzpomněl na 
památnou repliku legendárního doktora Štrosma-
jera ze seriálu Nemocnice na kraji města. Ve 3:47 
hodin si všiml dvou mužů, kteří se pohybovali 
v centru města na pěší zóně T. G. Masaryka. Je-
den z nich totiž dostal „úžasný“ nápad a odstranil 
poklop od kanálu poblíž zdejšího hotelu. Odkrytá 
šachta tak v nočních hodinách představovala ri-
ziko úrazu nic netušícího chodce. Na podnět ope-
račního střediska vyjela na místo motorizovaná 
hlídka PCO, kterou pomocí kamer strážník navedl 
až ke „kořisti“. Sedmnáctiletý mladík z Karlových 
Varů na místě uhradil pokutu a odstraněný poklop 
kanálu usadil zpět na své místo.

Řídil pod vlivem drog
Od začátku roku až do poloviny října strážníci 
zadrželi a Policii ČR předali 5 případů s podezře-
ním na maření výkonu úředního rozhodnutí a 18 
případů s podezřením na ohrožení pod vlivem 
návykové látky. Všechny spojuje jeden prvek, kte-
rým je motorové vozidlo. V podobných případech 
vozidlo může představovat velmi nebezpečnou 
zbraň, byť si to hlavní aktéři nechtějí připustit 
anebo nemají žádný respekt před zákonem. 
Doposud poslední případ se odehrál v neděli 11. 
října hodinu před půlnocí, kdy strážníci služby 
PCO v Rybářích kontrolovali řidiče, který vjel do 
zákazu vjezdu. Ten nebyl schopen prokázat svoji 
totožnost a z jeho chování bylo patrné, že je prav-
děpodobně pod vlivem návykové látky. Podezření 
se následně prokázalo a dvaatřicetiletého muže 
ze Sokolova si převzala Policie ČR.

ZPRÁVY Z ULICE 
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Poznat u dítěte talent a najít cestu, jak jej 
rozvíjet. To je úkol, s nímž se denně potýkají 
nejen učitelé ve svých třídách, ale i rodiče. 

Talentované dítě totiž nemusí nutně vystupovat 
jako premiant, hlásit se a rozdávat moudra už od 
první třídy. I v plachém jedinci na okraji kolektivu 
nebo třídním sígrovi může dřímat dosud neobje-
vený potenciál. S objevením takových skrytých 
nadání již třináctým rokem pomůže unikátní český 
mensovní projekt pro žáky a studenty základních 
a středních škol Logická olympiáda. V soutěži 
Logická olympiáda o úspěchu rozhoduje na místo 

znalostí a vědomostí logické uvažování, pohoto-
vost, představivost a rychlost úsudku. Logická 
olympiáda má úlohy nezávislé na úrovni vzdělá-
ní, a proto se mohou této soutěže účastnit děti 
a mládež od předškolního věku až po středoškolá-
ky. V loňském roce se v Karlovarském kraji se do 
soutěže zaregistrovalo 2142 soutěžících, z toho 
479 soutěžících ze škol v Karlových Varech.
“Bohužel letos právě v 13. ročníku soutěže jsme se 
museli rozhodnout pro změnu schématu soutěže 
na základě doporučení MŠMT v manuálu pro 
provoz škol vzhledem ke covid-19 pro školní rok 

2020/2021. Krajská kola se uskuteční v pátek 6. 
listopadu 2020 on-line a budou doplněná pre-
zenčním odevzdáním cen vítězům v každém kraji,” 
vysvětluje Petr Čavojský, koordinátor krajského 
kola soutěže v Karlovarském kraji. Nejúspěšnější 
řešitelé postoupí do celorepublikového finále, které 
se bude konat 30. listopadu 2020 v Míčovně Praž-
ského hradu pro snížený počet soutěžících.
Mimořádným úspěchem bylo v předchozích letech 
celkové vítězství Leonarda Oedinga ze ZŠ Jana 
Amose Komenského v Karlových Varech v kategorii 
A: žáci 2. - 5. třídy základní školy.

Logická olympiáda pomáhá 
vyhledávat nadané děti

24. 9. 2020 se Městská knihovna Karlovy Vary, 
Krajská knihovna Karlovy Vary a ZŠ Poštovní 
snažily naplnit odkaz Jana Amose Komenského, 
od jehož smrti letos v listopadu uplyne 350 let. 
Žáci prvního stupně během dopoledne procházeli 
stanoviště týkající se předmětů, které pro ně 
byly připravené podle hesla „škola hrou“.  Děti 
si prošly například matematiku, český jazyk 
či hudební výchovu. A na závěr si každá třída 
vytvořila z informací o Janu Amosu Komenském 
svoji „knihu“.

Projektový 
den na
ZŠ Poštovní
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V týdnu od 21. do 25. září se konaly po celé repub-
lice i v zahraničí sportovní akce v rámci Evropského 
týdne sportu. Oč se jedná? Evropský týden sportu 
je iniciativou Evropské komise na podporu sportu 
a pohybové aktivity v celé Evropě. Na podzim 2020 
proběhl již šestý ročník, který má za cíl vás rozhý-
bat nejen po dobu Evropského týdne sportu, ale po 
celý rok. Žáci Základní školy Karlovy vary a jejich 

učitelé nezůstali stranou a zapojili se do tohoto 
sportování. Ve čtvrtek 24. 9. 2020 vyučující tělesné 
výchovy uspořádali sportovní den pro všechny třídy 
naší školy. Děti plnily disciplíny Sazka olympijského 
víceboje. Počasí se nám vydařilo, o to se sportovalo 
lépe. Děti se aktivně zapojily a bylo vidět, že je 
pohyb baví.
Mgr. Renata Klapuchová, učitelka tělesné výchovy

Evropský týden sportu 
na ZŠ Konečná

Setkání nejen 
o náhradním 
rodičovství

Může způsob stravování ovlivnit zdraví i chování 
dítěte? Známá česká lékařka, internistka a psycho-
terapeutka, moderátorka televizního pořadu Jste 
to, co jíte a DoktorKA, bude ve středu 4. listopadu 
hovořit a diskutovat v sále Krajské knihovny 
v Karlových Varech od 16:30 hodin. V rámci již IX. 
ročníku „Setkání nejen o náhradním rodičovství“. 
Organizace Náhradním rodinám zve rodiče a širo-
kou veřejnost na zajímavé setkání s odborníkem na 
zdravý životní styl. Vstupné zdarma. Přihlášení na 
www.nahradnimrodinam.cz.

30. září se třídy 9. A a 9. B ze Základní školy Koneč-
ná v Karlových Varech zúčastnily prohlídky protidro-
gového vlaku. Vlak byl přistaven v Karlových Varech 
na Horním nádraží. Žáci postupně shlédli opravdový 
příběh drogové závislosti a vstupovali do interak-
tivních místností. Tento projekt je výraznou pomocí 
v prevenci proti drogám. Děti vyplňovaly anonymní 
dotazník se svými názory na dané situace v příběhu 
a eventuální vlastní zkušenosti s drogami.
Mgr. Renata Klapuchová 
a Mgr. Monika Slavíková, třídní učitelky 9. tříd

Revolution Train. 
Žáci navštívili 
Protidrogový vlak

Žáci pátých ročníků ze Základní škole Karlovy 
Vary se zúčastnili projektu Nauč se učit, který 
lektoroval Ing. Aleš Procházka, zakladatel 

agentury „Zlepši paměť“ a trenér paměti II. stupně 
České společnosti pro trénování paměti a mozkový 
jogging. V prvním pětihodinovém vzdělávacím bloku 
si žáci poutavou a hravou formou učily nové metody 

a zásady správného učení. Na první blok navazoval 
druhý dvouhodinový blok, kdy si děti zopakovaly 
naučené dovednosti a zamyslely se nad svým 
způsobem učení. Cílem projektu je pomoci dětem 
s trénováním paměti a s tím, jak se mohou učit 
snadněji, efektivněji a zábavněji.
Mgr. Petr Kordík, ředitel školy 

Nauč se učit

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

orbis@orbispreklady.cz
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Platba v aplikaci
MOJE DPKV
na jeden klik

KOMPLETNÍ DOPRAVNÍ 
INFORMACE Z KARLOVÝCH 
VARŮ NA JEDNOM MÍSTĚ 
A ONLINE

dpkv.cz

Máte rádi jednoduchá řešení a rychlé platby? Již nemusíte mít 
k platbám v aplikaci MojeDPKV staženou digitální peněženku 
MasterPass, ani už při každém nákupu zdlouhavě hledat a 
opisovat údaje ze své platební karty. Při první platbě kartou 
uvidíte výchozí okno platební brány s možností svou kartu 
zapamatovat pro veškeré následné platby. Abyste mohli při své 
následné platbě zaplatit svou zapamatovanou kartou, je potřeba 
označit „Zapamatovat kartu”. Každá další platba pak obnáší jen 
jeden klik za parkovné, jízdenky či vjezd do lázeňského území.

Platba může proběhnout doslova na jedno kliknutí.

POVOLENÍ K VJEZDU DO LÁZEŇSKÉHO ÚZEMÍ 

ZAKOUPENÍ JÍZDENKY MHD 

PLATBA ZA PARKOVNÉ

DOPRAVNÍ PORTÁL DPKV 

TRASY VŠECH LINEK MHD

AKTUÁLNÍ POLOHA VŠECH AUTOBUSŮ MHD

ONLINE SLEDOVÁNÍ VIRTUÁLNÍCH
INTELIGENTNÍCH ZASTÁVEK

AKTUÁLNÍ STAV HUSTOTY 
DOPRAVY V KV

PŘEHLED PARKOVACÍCH MÍST V KV

ZNÁZORNĚNÍ LÁZEŇSKÉ ZÓNY S POPLATKEM

DOPRAVNÍ PODNIK
KARLOVY VARY

ZKUSTE naší aplikaci

PLATBA

NA JEDEN

KLIK

dopravniportal.dpkv.cz

NYNÍ STAČÍ K PLATBĚ
VAŠE PLATEBNÍ KARTA
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Novým ředitelem Městského zařízení sociálních 
služeb (MZSS) je od letošního jara Petr Myšák. 
Na jeho vize a priority se jej ptal Tomáš Trtek, 
náměstek primátorky, do jehož gesce sociální 
služby patří. 

Čím Vás zaujalo výběrové řízení na ředitele 
městského zařízení sociálních služeb, a co 
v něm pro Vás představovalo největší výzvu? 
Věděl jsem, že sociální služby mají na Karlovarsku 
obecně velice slušnou úroveň, ale bohužel ne vždy 
ty, které jsou poskytovány městskou organizací 
MZSS. Domnívám se, že nemalé prostředky, se kte-
rými organizace hospodaří, by mohly být vynaloženy 
lépe. Pro každého se zkušeností z managementu 
zdravotních nebo sociálních služeb by to byla 
zajímavá výzva. Chtěl jsem městu a jeho organizaci 
navrhnout změny, které  by pomohly zajistit nové 
služby, zefektivnit a někdy i zkvalitnit ty stávající. To 
byl důvod, proč jsem se přihlásil do konkursu. 

Toho si vážíme, v konkursu jste uspěl. Jaká byla 
Vaše první zjištění a první cíle? 
Městské zařízení má dostatečné prostředky 
materiální, personální i finanční, aby bylo adekvátní 
konkurencí ostatním poskytovatelům v regionu. 
Ale bohužel je plně nevyužívá. Cítím velké rezervy 
v propagaci služeb, a také v získávání finančních 
prostředků z dalších zdrojů – ať už z dotací, od 
klientů či zdravotních pojišťoven. 

Co jste tedy konkrétního za prvních pět měsíců 
ve funkci podniknul? 
V pobytových službách Domova pro seniory ve Staré 
Roli je nyní padesát sedm klientů, a ti využívali 
služeb více než deseti praktických lékařů. To jsme 
sjednotili, máme nyní jednoho praktického lékaře, 
což je daleko jednodušší pro klienty, ošetřující 
personál i celé zařízení. V jednání s pojišťovnami se 
snažíme nasmlouvat další zdravotní kódy, a snažíme 
se naplno využít možností, které zdravotní úhradový 
systém nabízí a dosud nebyly využívány. Jedna 
místnost v Domově  je určena jako ředitelna, z mého 
pohledu naprosto zbytečně. Tuto jednoduchými 
úpravami přeměníme na pokoj pro klienty. Můžeme 
tak navýšit kapacitu Domova, a díky tomu domov 
získá o statisíce korun ročně více na provoz. 

Ale městské zařízení není jen domov pro seniory. 
Co v jiných službách?
V terénní službě jsme zjistili, že máme kvalitní  pe-
čovatelky, ale ty se za klienty přemísťují pěšky nebo 
autobusem. Jejich pracovní fond je třeba lépe využít 
a zefektivnit. Proto pro ně pořizujeme automobily, 
chceme na to využít dostupné dotační tituly, ale 
použít i vlastní fondy. Automobily jim umožní strávit 

méně času na cestách a více smysluplnou prací 
u klienta.
Změny budeme muset provést i ve stravovacím pro-
vozu. Dnes spadá poměrně nelogicky pod pečovatel-
skou službu, přičemž jeho vedení by mělo být spíše 
o znalosti stravovacího provozu. Má také nevyvážené 
kapacity, denně připravujeme 100 jídel na Východní, 
280 jídel ve Zlaté kotvě, přičemž kapacita samotné 
Zlaté kotvy je až 650 jídel denně. To znamená, že 
své kapacity nevyužíváme dobře, tříštíme je, a to 
stojí zbytečné peníze a práci navíc. 

Říkáte, že s počtem i úrovní zaměstnanců jste 
spokojen. Co třeba majetek, máte dost budov 
a jsou kvalitní?
Máme kvalitní zaměstnance, kteří svůj obor dobře 
znají. Ohledně budov – máme pět domů s pečova-
telskou službou s byty zvláštního určení, z toho dva 
naprosto nevyhovující. Společná sociální zařízení pro 
celé patro, to už do dnešních sociálních služeb pros-
tě nepatří. Pokud ale budeme důslední v uplatňování 
rozumných pravidel pro přidělování bytů zvláštního 
určení, ty tři vyhovující by nám měly stačit. Měli 
bychom také vyřešit správu objektů, dnes jeden 
spravujeme my a další realitní správce. Že máme 
spravovat domov pro seniory ve Staré Roli, to je 
asi samozřejmé. Ale to, že domy s pečovatelskou 
službou spravují dva subjekty, je mírně řečeno schi-
zofrenní. Buď je spravujme sami, nebo ať se realitka 
stará o všechny, my pak budeme moci vypustit sprá-
vu realit a ušetřené kapacity věnovat tomu, v čem 
jsme a chceme být dobří – sociálním službám. 

Po převzetí projektu od minulého vedení města 
jsme dlouho zoufali nad přístavbou Domova pro 
seniory. Objevili jsme tam spoustu nedostatků. 
Jak ji vnímáte vy?
Bohužel je vidět, že u tvorby projektu nebyl přítomen 
nikdo, kdo v sociálních službách pracuje a kdo se 
v nich vyzná. Kulaté rohy zhoršují údržbu i vyu-
žitelnost prostoru. Nemyslelo se zde na ty, kteří 
domov pro seniory potřebují nejvíce – na klienty 
ve třetí a čtvrté kategorii příspěvku na péči, tedy 

včetně nepohyblivých a hendikepovaných. Chybí 
centrální koupelna, chybí rozumný přístup do skladů, 
v některých pokojích nelze s nepohyblivými klienty 
manipulovat, protože nejdou otevřít dvoje dveře 
najednou. Proto musíme část kapacit obsadit klienty 
v nižší kategorii potřebnosti služeb a tím i příspěvku. 
To znamená, že není možné plně nabízet služby pro 
ty nejpotřebnější klienty, a také to citelně snižuje 
příjmy pro celé zařízení. 

Vím, že máte hodně dalších nápadů a plánů. Co 
nového, kromě náprav a navracení do běžného 
standardu, plánujete? 
Počátkem října se uskutečnil Týden sociálních 
služeb, vyrazili jsme do ulic a snažili jsme se připo-
menout lidem, že naše zařízení poskytuje kvalitní 
a dostupné služby, prezentovali jsme se i v prostřed-
cích městské hromadné dopravy. Malým dárkovým 
předmětem jsme poděkovali našim současným kli-
entům. Aktualizovali jsme webové stránky, věnujeme 
pozornost sociálním sítím. 
Od nového roku chystáme novou službu, která 
v regionu chybí, tzv. odlehčovací službu. Je to 
krátkodobý pobyt pro seniory nebo hendikepované, 
o které se jinak trvale stará někdo z jejich blízkých. 
Ale i ti, kdo pečují, potřebují někdy na chvíli odjet  
na dovolenou, jdou na operaci a podobně. Službu 
budeme provozovat v našem objektu na Východní 
ulici, bude mít kapacitu 4 osoby. 

Přeji Vám hodně úspěchů, aby se Vám poda-
řilo udržet ten „drajv“, který jste předvedl při 
konkursu, a nyní převádíte do praxe. Za sebe 
mohu říci, že kdykoliv bude potřeba podpora 
města nebo při jednáních s jinými institucemi, 
budu připraven. Mimochodem, mluvil jste o kon-
kurenceschopnosti s ostatními poskytovateli. 
Znamená to, že s nimi chcete soupeřit? 
Ne, to určitě ne. Každou dobře fungující sociální 
službu na území kraje vítáme a ceníme. Populace 
stárne, a potřeba podobných služeb poroste. Myslím, 
že každá dobrá služba najde svého klienta. 

Naše sociální služby 
mohou fungovat lépe

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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Recept na dlouhý život? Práce na zahrádce. Ales-
poň podle paní Marie Pelcové, která 1. října oslavila 
90. narozeniny. Úctyhodnou kondicí svou teorii 
jubilantka potvrzuje. V zahradničení mohla zúročit 

zkušenosti ze svého dětství a mládí. Narodila se 
totiž do sedlácké rodiny v Dolanech u Plzně. „Měli 
jsme patnáct hektarů, obrovské hospodářství, stádo 
ovcí, husy, krávy, koně... Denně jsem drhla kopřivy, 
sekala kosou a dělala všechno, co bylo třeba,“ 
vzpomíná paní Marie. Po válce rodinný statek 
opustila a pracovala v Plzni a Rokycanech. Tam si 
namluvila vojáka, svého budoucího manžela. Násle-
dovala ho nejprve na Slovensko, kam byl odvelen, 
a později do Karlových Varů, kde se usadili natrvalo. 
Karlovaračkou je Marie Pelcová padesát let, dlouhé 
roky pracovala jako telefonistka na meziměstské 
ústředně, v závěru pracovního života dělala noční 
vrátnou v Thermalu. Vychovala syna, díky kterému 
má tři vnuky. A volný čas zasvětila milované za-
hrádce na Sacharáku. „Na začátku jsem tam měla 
třicet králíků, abych měla dost hnojiva na půdu. 
Mám tam skleník, pořád se zahrádce věnuju. To mě 
drží ve formě,“ líčí s nadšením čerstvá devade-
sátnice, která by si přála odečíst deset let. My jí 
přejeme stále pevné zdraví a ať jí její zahrádka 
i rodina dělají stále radost.

V zahradničení zúročuje 
zkušenosti z mládí

Ve věku nedožitých 85 let navždy odešel Luboš Za-
hradníček, novinář, publicista a vášnivý basketbali-
sta. Za svou dlouholetou kariéru také nasbíral řadu 
ocenění. V roce 2007 se stal Legendou karlovar-
ského sportu a žurnalistiky - během své novinářské 
kariéry sepsal přes dva a půl tisíce rozhovorů.
Luboš Zahradníček se narodil 27. listopadu 1935 
v Praze. A zde také v barvách Sokolu Žižkov 
s basketbalem začínal. Za Slavoj Vyšehrad si 
zahrál i nejvyšší ligu. Poté, co na umístěnku odešel 
na západ Čech. Postupně si tady zahrál za Baník 
Sokolov, Staré Sedlo, kde pomáhal zakládat TJ 
Moser Karlovy Vary. Členem Lokomotivy Karlovy 
Vary byl už od roku 1957.
Vedle aktivní sportovní kariéry dlouhá léta působil 

v roli maséra reprezentantů. V letech 1969 až 
1975 měl na starosti basketbalovou reprezentaci 
mužů, do roku 1979 pak reprezentaci žen. Byl 
u toho, když české ženy získaly v roce 1975 třetí 
místo na Mistrovství Evropy. Post maséra zastával 
v letech 1971 až 1988 i v týmu karlovarských 
hokejistů.
Basketbalu zůstal věrný až do pozdního věku, však 
se také loni stal členem pelhřimovského Klubu 
rekordů a kuriozit jako nejstarší aktivní basketbali-
sta České republiky. S aktivní kariérou se rozloučil 
až v loňském roce - po vážném úrazu z listopadu 
2018.
Srdce karlovarské sportovní legendy dotlouklo 
v neděli 11. října. Čest jeho památce!

Luboš Zahradníček byl legendou 
karlovarského sportu i žurnalistiky 

Dne 4. října zemřela ve věku nedožitých 92 let 
známá karlovarská novinářka, spisovatelka
a umělecká kurátorka Mgr. Eva Hanyková. Po ma-
líři Petru Strnadovi a sochaři Václavu Lokvencovi 
město i kraj ztratily během velmi krátké doby další 
významnou osobnost umělecké
sféry.
Paní Eva se narodila 23. prosince 1928 v České 
Třebové. Po studiích reálného gymnázia,
jazykové školy a Vyšší uměleckoprůmyslové školy 
přišla v roce 1951 do Karlových Varů.
Novinářskou dráhu zahájila v redakci podnikového 
časopisu „Atom“. Tehdy pracovala jako
geofyzik u Geologického průzkumu Jáchymov-
ských dolů. Od roku 1961 se novinařině začala
naplno věnovat. Karlovaráci si ji budou pamatovat 
především jako redaktorku „Lázeňského časopisu“ 
v letech 1967 – 1986. Během zaměstnání vystudo-
vala žurnalistiku na Univerzitě
Karlově v Praze (1976). Výčet periodik, regionálních 
i celostátních, do kterých posílala své
aktuální a dobře zpracované materiály, by byl velmi 
obsáhlý.
Vedle novinářské profese se Eva Hanyková pustila 
také na dráhu spisovatele. Ve svých knihách
často psala o pobytech slavných návštěvníků v na-
šem městě, popularizovala karlovarské lázeňské
lékaře, stavitele a architekty, stejně jako krásy 
celého kraje. Se svými zajímavými příspěvky byla
pravidelnou účastnicí Historického semináře Karla 
Nejdla. Mohli jsme ji potkávat na výstavách, kon-
certech, v divadle, na pěveckých soutěžích i jiných 
kulturních akcích. Často psávala o Meziná-
rodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka, byla 
kurátorkou výstav uměleckého skla „Glassfest“.
Po mnoho let byla předsedkyní krajské organizace 
Českého svazu žen.
Mgr. Eva Hanyková obdržela Cenu města Karlovy 
Vary i Cenu Karlovarského kraje určenou
pro významné osobnosti regionu. Poslední rozlou-
čení proběhlo 14. října v karlovarském krema-
toriu. Čest její památce!
 PhDr. Zdeněk Musil

Vzpomínka na 
Evu Hanykovou
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Kde na to všechno vezmeme?
 
Ať už jste volit byli či nebyli, volby máme za 
sebou. S Covidem se budeme muset chtě ne-
chtě ještě nějaký ten čas potýkat, ale co bude 
dál? Jaká bude doba post-covidová? Zastaví 
se život ve městě? Budou se opravovat silnice, 
investovat do rozvoje?
Na tyto otázky musí hledat odpověď vedení 
města. A úkol to nebude jednoduchý. Jak už 
jste si mohli přečíst, městská pokladna byla 
ještě před krizí prázdná a prázdnotou zeje 
i nyní.
Pro mnoho lidí je představa městského rozpoč-
tu něco éterického, neuchopitelného. Ale je to 
veskrze jednoduché. Pro základní představu 
- rozpočet sestává na příjmové straně z příjmů 
daňových (peníze náš všech) a nedaňových 
(příjmy z vlastní činnosti), a dále z příjmů 
kapitálových (prodej městských nemovitostí). 
Na straně výdajů jsou to pak zejména výdaje 
jednotlivých odborů a výdaje na činnost pří-
spěvkových organizací města.
I v době krize bychom se měli snažit o vyrovna-
ný rozpočet, nicméně již teď je třeba počítat se 
značným poklesem daňových příjmů. Naopak 

na straně výdajů není příliš z čeho ubírat. 
Peníze se totiž musí do jednotlivých kapitol 
odněkud vzít, a tak je sestavování rozpočtu více 
či méně o přelévání financí z jedné rozpočtové 
kapitoly do druhé. Pro příklad již známá koruna 
denně na jízdném v MHD přináší celkem pět 
milionů korun ročně, tedy pokud poskytneme 
někomu jízdné zdarma, musíme tyto peníze vzít 
někde jinde, například na kultuře. Základní roz-
vaha je jednoduchá - pokud chybí příjmy, musí 
se škrtat výdaje. A bez výrazných a koncepč-
ních škrtů a úvěru s promyšlenými investicemi 
to prostě nepůjde. 
V tuto chvíli bude třeba nalézt minimálně 150 
milionů korun. Ty by se měly pokrýt zvažo-
vaným úvěrem 700 milionů, za který, pokud 
ho vyčerpáme celý,  bychom měli splácet 58 
milionů ročně. To je o 18 milionů více než kolik 
se splácí za halu KV Arény. Vzhledem k tomu, 
že konec splatnosti připadá na rok 2035, 
překonává několik volebních období. Využití 
úvěrového financování s dlouhodobým hori-
zontem ( více než 5 let) je podle mě odůvodni-
telné pouze tehdy, pokud se realizuje opravdu 
záslužná akce s velmi dlouhodobým dopadem 
(např. rekonstrukce mostů) nebo je možno 

získat významný pákový efekt využitím dotací 
(například s vkladem 300 milionů realizujeme 
investice za miliardu).
Zároveň nám Covid nemilosrdně ukazuje, v jaké 
kondici je naše země.
 Barbora Hradečná, zastupitelka za Piráty

Peněženka ztracená a nalezená

Chtěl bych touto formou poděkovat pracovní-
kům prodejny Billa Stará Kysibelská v Karlo-
vých Varech, obzvláště pracovníkovi ostrahy, za 
jejich příkladný přístup. Dne 22. 9. 2020 kolem 
18. hodiny se manželce podařilo ztratit po od-
chodu od kasy platební kartu a tuto skutečnost 
jsme zjistili až po půl hodině. Naštěstí poslední 
prodejna, kde jsme použili platební kartu, 
byla právě ona výše zmiňovaná Billa, a tak 
naše cesta směřovala právě tam. Zde se mně 
obětavě ujal pracovník ostrahy a s pravděpo-
dobně zástupcem vedoucího s mou manželkou 
problém hravě vyřešili. Kartu nalezl pracovník 
ostrahy a se zástupcem vedoucího jí uložili do 
trezoru. Ještě jednou děkuji výše zmíněním 
pracovníkům.
 Zdeněk Kasal, Karlovy Vary                              

HYDEPARK
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Překotný vývoj v omezeních v souvislosti 
s koronakrizí neskýtá příliš optimismu 
v tom směru, že se budou moci v listopadu 

ukutečnit plánované přednášky. I kdyby tomu tak 
bylo, rozhodlo se Muzeum Karlovy Vary s ohle-
dem na spoluobčany, kteří přednášky navštěvují, 
ponechat listopadový program bez nich.
Protože v době vzniku tohoto textu platí až 3. 
listopadu zákaz návštěv muzejních expozic, při-
pravilo  muzeum na svém webu virtuální návštěvu 
aktuální výstavy Tři kostely, tři příběhy. K tomuto 
kroku – výstava online – se uchýlilo muzeum 
již na jaře, kdy tak zprostředkovalo zájemcům 
výstavu Mezi Prahou a Káhirou. Stejně tak i nyní 
muzeum zájemcům zprostředkovává výstavu 
postupně, součástí bude i virtuální prohlídka 
s výkladem archeologa Jiřího Klsáka.
Muzeum Karlovy Vary prosí své příznice o pocho-
pení, zachování přízně a především přeje všem 
pevné zdraví.

Muzeum nabídne místo přednášek online výstavu

V pátek 13. listopadu 2020 se v Karlovarském 
městském divadle uskuteční slavnostní operní 
koncert. Jeho pořadatelem je Mezinárodní 

pěvecké centrum Antonína Dvořáka, které pravi-
delně v posledních dvaceti letech vždy druhý pátek 
v listopadu uzavíralo koncertem vítězů další ročník 
pěvecké soutěže. Každoročně přijíždělo soutěžit 
okolo stovky operních a koncertních pěvců z celého 
světa. Jména vítězů to dokazují: Andrii Kharlamov 
z Ukrajiny, Songsoo Ryu z Jižní Koreji, Sonia Warzy-

ńska z Polska, Li Keng z Taiwanu, Slávka Zámeč-
níková ze Slovenska, z českých pěvců jmenujme 
Lucii Kaňkovou, Borise Prýgla, Romana Hozu a řada 
dalších. 
Letos jsme byli nuceni vhledem ke koronaviru sou-
těž zrušit. Pokud se ještě na poslední chvíli situace 
s pandemií nezhorší, budeme svědky slavnostního 
koncertu fenomenálního českého pěvce posledních 
Adama Plachetky, spolu s laureátkami dvořákovské 
soutěže posledních let Eliškou Zajícovou, Evou 

Kývalovou a Karlovarským symfonickým orchestrem 
s dirigentem Jiřím Štruncem.
Adam Plachetka absolvoval Pražskou konzervatoř 
u profesora Luďka Lébla. Uměleckou kariéru zahájil 
v roce 2004 vítězstvím v Mezinárodní pěvecké 
soutěži v Karlových Varech. V únoru 2005 se objevil 
poprvé na scéně Národního divadla. V sezóně 
2005/2006 debutoval v pražské Státní opeře. 
V květnu 2007 se představil v jihokorejském městě 
Soulu, krátce nato na Salzburském festivalu a v Ja-
ponsku. Od té doby účinkoval v Praze, v Bavorské 
státní opeře v Mnichově, ve Vídeňské státní opeře, 
v Královské opeře Covent Garden v Londýně, na 
festivalu v Baden Badenu, v milánské Teatro alla 
Scala, na scéně Metropolitní opery v New Yorku, 
v Chicagu a jinde.
Na karlovarském koncertu uslyšíme v jeho podání 
Mozartovy árie Leporella z Dona Giovanniho, 
Hraběte z Figarovy svatby, Escamilla z Bizetovy Car-
men, Kalinu ze Smetanovy opery Tajemství, dueta 
a tercet spolu s Evou Kývalovou a Eliškou Zajícovou 
z Rossiniho Italky v Alžíru, Donizettiho Nápoje lásky 
a Mozartovy opery Cosi fan tutte. 
Zajímavostí listopadové připomínky operní tradice 
v Karlových Varech jsou mimořádné mistrovské 
pěvecké kurzy ve třídách Eva Randové a Antonia Ca-
rangela, které budou probíhat v termínu 7. -15. lis-
topadu. Veřejný operní koncert účastníků pěveckých 
kurzů s klavírním doprovodem se uskuteční v sobotu 
14. listopadu 2020 v Lázních III od 17:00 hodin.

S laureátkami dvořákovské 
soutěže vystoupí Adam Plachetka

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k epidemiologickým okolnostem v zemi je možné, že se zmiňované akce neuskuteční, nebo proběhnou v omezeném rozsahu. 
Sledujte proto prosím pečlivě příslušné online informační kanály, kde budou pořadatelé případné úpravy aktualizovat.
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Listopadový program Karlovarského symfonic-
kého orchestru se tentokrát nese v duchu 
klasicistní a romantické hudby a zároveň 

nastupující mladé generace hudebníků. Hned 
v prvním listopadovém koncertě se představí 
jeden z nich, karlovarský student Pražské konzer-
vatoře fagotista Matěj Rothbauer. V doprovodu tzv. 
„Mozartovského orchestru“ zazní v jeho podání 
Koncert pro fagot a orchestr B dur a Symfonie 
č. 40 g moll W. A. Mozarta. Zazní také Přede-
hra v italském stylu D dur raně romantického 
Franze Schuberta. Celý koncert umělecky povede 
koncertní mistr KSO Jakub Sedláček. V listopadu 
se každoročně v Karlových Varech rozeznívají 
v Karlovarském divadle operní hlasy mladých 
pěvců, soutěžících v tradiční Mezinárodní pěvecké 
soutěži Antonína Dvořáka. Ale přestože musel být 
z důvodu pandemie letošní 55. ročník zrušen, čeká 
karlovarské publikum luxusní náhrada. Do Karlo-
vých Varů přijal pozvání vítěz této soutěže z roku 
2004 a výjimečná osobnost současných operních 
scén, Adam Plachetka. S KSO a se svými hosty 
zazpívá výběr z árií W. A. Mozarta, G. Rossiniho, G. 
Verdiho a B. Smetany pod dirigentským vedením 
Jiřího Štrunce. Na třetím listopadovém koncertu 

se posluchači utvrdí v již zcela jistém názoru, že 
Antonín je světový. Samozřejmě Antonín Dvořák. 
Koncertem Světový Antonín provede návštěvní-
ky výběrem z Dvořákových děl svým osobitým 
stylem Viktor Braunreiter. Vše pod taktovkou Jana 
Mikoláše. O malé vybočení z klasického reperto-
áru se postará Frank Sinatra. Tedy vlastně Vokal 
Band Quartet a Henry Volf Band, kteří na koncertu 
s názvem Frank Sinatra Story zahrají nejznámější 
sinatrovky. Koncert je zařazen do XII. ročníku cyklu 
Doteky, který propojuje jazz s jinými hudeb-
ní žánry. A proto se můžete těšit i na unikátní 
fagotové kvarteto karlovarských symfoniků BBQ. 
Listopadové koncerty KSO opět uzavřou mladí. 
Tentokrát se postaví za dirigentský pultík účastníci 
dirigentského masterclass, který se koná ve 
spolupráci s Hochschule für Musik Hanns Eisler 
Berlin. Pod uměleckou garancí prof. Christiana 
Ehwalda povedou orchestr v dílech W. A. Mozarta 
a L. v. Beethovena. Těšíme se na setkání s vámi 
a hudbou v koncertních sálech a děkujeme za vaši 
přízeň i v těchto zvláštních časech. 

Informace o vstupenkách a předplatném na: 
predprodej@kso.cz nebo telefonu 777 744 893

Listopad se symfoniky bude 
klasicistní, romantický a mladý

Repre,pekařství a cukrářství, spol.s.r.o.
Karlovy Vary 
T.G.Masaryka 29 

máslové - tukové - nízkokalorické (vhodné pro diabetiky)     

Vzorové kolekce vystaveny v prodejně.

Sestavte si kolekci vánočního pečiva dle vašich představ

tel. 353 585 277 / e-mail: repre.vary@seznam.cz

Zahájili jsme příjem objednávek na dodávku 

vánočního čajového pečiva   

Český výrobce a prodejce spodního prádla, plavek a nočního prádla. 

SLEVA 10%  
na zboží TIMO při předložení tohoto kupónu na prodejně: 

TIMO s.r.o. 
Moskevská 1010/18, Karlovy Vary 

po-pá: 9:00 – 17:00 
www.timo.cz 
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Poruchy 
a technické problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

» L ab oratorní  rozb or y
» Projektování  a  v ýstavba

» Péče o  vo dovo dy a  k analizace
» I nsp ekce a  rekonstrukce příp ojek



Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.



Matěj Rothbauer    Karlovarský student 
Pražské konzervatoře 
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Trojlístek divadelníků Miloš Honsa, Marie Hon-
sová a Arnošt Kasal v roce 1961 podepsali za-
kládací listinu Divadelního souboru D3. Vzápětí 

začali zkoušet Seifertovu Píseň o Viktorce, kterou 
poprvé sehráli v dubnu 1962 v Toužimi. Tentýž titul, 
Píseň o Viktorce, se v repertoáru Déčka objevil ještě 
jednou: režisér Petr Richter jej nazkoušel v roce 
2011 pro oslavy 50. výročí založení souboru, samo-
zřejmě v jiné, modernější a navíc rozšířené podobě 
(první polovinu tvořil příběh Viktorky podle Boženy 
Němcové, druhou scénické obrazy na Seifertovu 
poemu) – a je příznačné, že inscenace postoupila 
nejen na národní přehlídku jednoaktových her 
v Holicích, ale i na Jiráskův Hronov. Hrála se v srpnu 
2013 o půlnoci v Jiráskově divadle – a pro mnohé, 
účinkující i diváky, to byl to zážitek. 
Čerpání z tradice a její rozvíjení, inspirace tím, co 
bylo, a navazování na odkaz těch, co tu byli před 
námi, také snaha o moderní divadlo s promyšlenou 
dramaturgií, postavené na poučené režii a výsost-
ném herectví, bez ustrnutí, zato s vědomím konti-
nuity včetně mezigenerační spolupráce (nejstarší 
člence souboru je 88 let, tomu nejmladšímu 11) – to 
všechno je pro Déčko typické. 
Na zmíněnou „Mekku ochotníků“, Jiráskův Hronov, 
se D3 poprvé probojovalo v roce 1973, a to s hrou 
Hermana Heyermanse Loď jménem Naděje v režii 
Miloše Honsy. Nejenže tam dostal cenu za mladý 
herecký výkon začínající Ondřej Pavelka, ale také 
byla zahájena tradice ochotnických svateb – Jiřina 
Postlová se provdala za Ladislava Fímana. Na tuto 
národní přehlídku se později jelo ještě čtrnáctkrát, 
z toho třikrát v posledních deseti letech – kromě Vik-

torky s inscenovaným čtením Smíření a stále ještě 
uváděnými, hojně chválenými Srnkami autora Tomá-
še Svobody a režiséra Petra Richtera. Na předstupeň 
Hronova, Divadelní Piknik Volyně, dosáhla Psí kůže 
Vladimíra Körnera a režisérky Anny Ratajské. Další 
celostátní přehlídka, poděbradský FEMAD, hostila 
rovněž Psí kůži (inscenace se stala absolutním vítě-
zem tohoto FEstivalu Mladého Amatérského Divadla 
roku 2018) a v loňském roce Srnky. Diváci rakovnic-
ké Popelky, celostátní přehlídky divadel hrajících pro 
děti, aplaudovali Čučudejským pohádkám; v soutěži 
dialogů O Pohárek SČDO zvítězili a v rámci Večeru 
vítězů na KDP ve Vysokém nad Jizerou excelovali 
v roce 2012 Eva Lešková a Luboš Štěpán v Bedo-
sově Zdravotní vycházce, v roce 2013 opět Luboš 
Štěpán a Petr Johanovský v dramatu O myších a li-
dech, v roce 2018 do třetice Luboš Štěpán, tentokrát 
s Markem Himlem v dialogu ONA; festival jednoak-
tových her v Holicích přivítal kromě Písně o Viktorce 
i Sen o dvou kůrkách Antonína Přidala – a letos tam 
postoupili a o třetím listopadovém víkendu budou 
Karlovy Vary reprezentovat Marek Himl a Eva Šollová 
s aktovkou Kvůli čemu se nevraždí. 
V roce 1981 se poprvé vyjelo na tzv. vagant – 
putování po vlastech českých s divadlem. První 
výjezd vedl na Domažlicko, Hanka Franková a Jirka 
Hnilička tam nastudovali středověké Svitáníčko. 
V následujících letech se ustálil tvůrčí tým – břímě 
organizace leželo na Jiřím Hniličkovi, režisérem byl 
Petr Richter, kronikářkou vagantu Magda Hniličko-
vá (a to od svých šesti let); nejčastěji vedly kroky 
ochotníků do Liberka v Orlických horách, ob rok 
zajížděli i jinam (Chebsko, Litoměřicko, Vysočina). 

V posledních třech letech přebírá organizaci Martin 
Vančura, tvůrčí část Magda Hniličková; posled-
ní premiérou byla v roce 2019 Pohádka o vose 
Marcelce, uváděná na Ústecku, reprízovaná letos 
v jižních Čechách, s Andreou Kiralyi v titulní roli. Na 
podobném principu jako vagant se zrodil tzv. DivPut 
čili Divadelní putování; pod vedením Luboše Štěpána 
se jelo první rok na Domažlicko s Pověstmi Vašeho 
kraje, dramatizací pověstí z knihy Zdeňka Šmída Du-
dáci a vlčí hlavy z pera bývalého člena Déčka Viktora 
Braunreitera; v červenci 2020 se DivPut odehrál již 
počtvrté, tentokrát byly premiérovány Legendy (z) 
kraje pod horami stejného tvůrčího týmu. 
V roce 1985 začalo Déčko organizovat přehlídku 
Karlovarský Harlekýn. Konal se celkem sedmkrát, 
v Divadle V. Nezvala nebo v malém sále hotelu 
Thermal, bohužel skončil v roce 1991 pro nezájem 
diváků. V roce 2015 jej Déčkaři obnovili jako přehlíd-
ku kvalitních ochotnických souborů; nově se koná 
v průběhu celé sezóny, dílem ho tvoří hosté z řad 
regionálních výrazných umělců, dílem inspirativní 
hosté z celé republiky. A tak mohli karlovarští diváci 
vedle sokolovského Divadla bez zákulisí, Navenek 
Kadaň, kláštereckého KLASu, karlovarského Divadla 
loutek či undergroundové partičky kolem Hellbogenu 
vidět excelentní Jak se vám líbí Jak se vám líbí 
českolipského Jiráska, Zmrazovače divadla Ad Hoc 
Praha, Její pastorkyňu pražských „Májovců“, Tohle 
není Maryša pražského souboru Maškara, Jacobow-
ského a plukovníka Rádobydivadla Klapý a mnohé 
další tituly. Nejbližšími „harlekýnskými“ představení-
mi bude tibetská pohádka Žebrák a princezna Honzy 
Kindla v neděli 25. října v 15 hodin a vynikající Zlatý 
drak pražského souboru Hrobeso v režii Štěpána 
Pácla v neděli 1. listopadu 2020 v 18 hodin. 
Utíkej, smrtko, utíkej čerstvého absolventa režijní 
školy Petra Richtera zahajovalo Jiráskův Hronov 
v roce 1985. Dalšími karlovarskými režiemi tohoto 
výborného herce a muzikanta se stal např. Daňkův 
Kulhavý mezek, Pinelliho Zlatá blecha, Ghelderodovi 
Tři herci, jedno drama, také oceňované projekty 
Píseň o Viktorce, Čučudejské pohádky, Svobodovy 
Srnky… Anička Ratajská se uvedla špičkovou 
inscenací Daňkova apokryfu Čtyřicet zlosynů a jedno 
neviňátko; k jejím dalším režiím patří např. Blatného 
Smrt na prodej, Smolaři J. R. Picka, Holbergův Jeppe 
z Vršku (s výše zmíněným Františkem Olšovským, 
který po zrušení karlovarského profesionálního 
souboru osiřel a Jeppe se stal jeho posledním 
divadelním počinem v životě – vzpomínáme a oslava 
60. sezóny Déčka si nemůže přát lepšího patrona), 
Přidalovy aktovky Pěnkava s Loutnou, Sen o dvou 
kůrkách a Sáňky se zvonci, Gombárův Hugo Karas, 
Vieweghovi a Gombárovi Andělé všedního dne, 
Klimáčkovy Historky z fastfoodu, Körnerova Psí 
kůže… Její inscenace Peškova Betlému je prozatím 
nejúspěšnější inscenací Déčka (počet repríz přesáhl 
padesátku a hra je dosud na repertoáru), na paty 

Divadelní studio D3 vstupuje 
do šedesáté sezony
Letos v září vstoupilo Divadelní studio D3 do své šedesáté sezóny. Oslava tohoto úctyhodného výročí 
se bude konat 7. listopadu 2020 v divadle Husovka, jejím patronem bude František Olšovský in 
memoriam, vynikající karlovarský profesionální herec, který v roce 2005 ztvárnil v Déčku titulní roli 
v Holbergově Jeppem z Vršku. A než se pustíme do oslav, zkusme bilancovat… 
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KULTURA

Karlovarské Déčko zahájilo svou šedesátou 
sezónu – a slaví. V listopadu 2020 se odehrají 
tři akce, které si mohou dát – nebo přímo 
dávají – do názvu přídomek „zlatý“.  

V neděli 1. listopadu v 18 hodin se na 
Husovce odehraje představení v rámci 
Karlovarského Harlekýna, přehlídky výji-

mečných ochotnických divadel. Tentokrát přijede 
pražské divadlo HROBESO a přiveze tragikomedii 
z thajsko-čínsko-vietnamské restaurace Zlatý 
drak. Jejím autorem je Roland Schimmelpfennig, 
současný proslulý německý dramatik, a režisérem 
Štěpán Pácl. Tento absolvent DAMU je specialistou 
na uvádění současné i velké klasické dramatiky 
a má za sebou i několik inscenací v pražském 
Národním divadle. V podtitulu Zlatého draka „hro-
besáci“ uvádějí: „M6: thajská polévka s kuřecím 

masem, thajským zázvorem, rajčaty, žampióny 
a citronovou trávou. Jak daleko je od nás asi 
Čína? Chtěli byste se tam někdy podívat? A jaká 
jsou vaše další přání? Rozjímání nad extra ostrým 
jídlem. Dvě porce za cenu jedné: nekorektní bajka 
o kobylce a mravenci. Korektní road-movie vytr-
ženého zubu, který umí léčit.“ Zlatý drak je kome-
die nekonečně aktuální a nekonečně zábavná. 
V sobotu 7. listopadu 2020 proběhnou oslavy 
šedesáté sezóny Divadelního studia D3. Za 
jejich patrona, i když in memoriam, jsme zvolili 
karlovarského herce Františka Olšovského, který 
v Déčku ztvárnil svou poslední roli v životě – 
Jeppeho z Vršku. Bylo to v roce 2005 a dodnes na 
inscenaci i na Františka vzpomínáme… 
Program oslav bude následující: 
14.00 zahájení,
14.15 představení hořkosladké komedie Tři 

verze života,
16.00  vernisáž výstavy DS D3 2011-2020 

aneb Slavnostní hodování,
18.00  představení docela ujeté komedie 

Srnky,
20.00 koncert kapely Bodlo.

A v neděli 29. listopadu 2020 v 15 hodin uvede na 
Husovce karlovarské Divadlo loutek Honzy Kindla 
pohádku Zlatá rybka. „Zašuměly vlny, zavířily vlny 
a z moře se vynořila Zlatá Ryba. Proč tak křičíš, 
rybáři?“ Představení je vhodné pro diváky od 3 
let a po jeho skončení následuje malá tvůrčí dílna 
pro děti. 
Členové Déčka budou rádi, když se s nimi zúčast-
níte alespoň některé ze „zlatých“ akcí, nebo si 
najdete cestu na Husovku kdykoli jindy.
 Petra Richter Kohutová

Zlatý listopad v karlovarském Déčku 

jí šlape její a Tachovského Mor (mezi lety 2002 
a 2004 hrán 37×). V roce 2018 nás opustil Vlastimil 
Ondráček, nejvýraznější osobnost Déčka v posled-
ních padesáti letech, vedoucí souboru v letech 
1973-1990 a jeho ekonom v letech následujících, 
oceňovaný režisér a činovník SČDO… Samostatným 
projektům se v současnosti věnuje Mirka Exnerová – 
nastudovala několik autorských pohádek (naposledy 
Vlasatici v roce 2013) a momentálně uvádí v osobité 
interpretaci a ve spolupráci s folkovou skupinou 
Netřísk Máchův Máj. Stálým výtvarníkem a hercem 
souboru je Jiří Hnilička, z jehož nejčerstvějších 
ocenění jmenujme cenu za kostýmy a rekvizity 
v Čučudejských pohádkách na rakovnické Popelce, 
cenu za scénografii pro Psí kůži na horažďovické 
přehlídce a hereckou Cenu Františka Zborníka čili 
Velkou sokolovskou čurdu za roli dirigenta Bělo-
hlávka v Srnkách. Na skvělou práci dramaturgyně 
Anny Frankové, podepsanou pod nejslavnějšími 
„déčkařskými“ inscenacemi osmdesátých a deva-
desátých let (třeba Třinácti vůních či Hodině mezi 
psem a vlkem; sama režírovala pozoruhodné Kuře 
na rožni) se pokouší navazovat nynější dramaturgy-

ně D3 Petra Richter Kohutová (kromě spolupráce na 
pravidelných inscenacích Déčka uvedla ve své režii 
několik scénických čtení, Růžičkovy Čtyři sestry, 
Vůjtkovo Smíření, Girglovo Vertigo atd.). A postupně 
se z hereckého souboru režijně vyprofiloval Luboš 
Štěpán, jenž dosud nastudoval inscenace pro DivPut 
a v prosinci je očekávána premiéra jeho režijního 
debutu na velkém jevišti. 
Z Déčka se postupem času vydělilo několik dalších 
souborů – v roce 1990 odešlo pět mužů a založili 
si divadlo Klobrouk, pozdější bezDirky, o čtyři roky 
později tři ženy Divadlo buďAnebo. Z jeho řad vzešli 
dnešní profesionálové – již zmínění Ondřej Pavelka 
či Hanka Franková, dále Jan Anděl, Aleš Háma, 
Viktor Braunreiter, Eliška Huber Malíková… Zvlášt-
ním případem je Magda Hniličková, která působila 
v Divadle Dagmar, Déčku, Činohře Karlovarského 
městského divadla – a v současné době je v profesi-
onálním angažmá v Chebu, aniž by některý ze svých 
dosavadních souborů opustila. 
Déčko na počátku své existence nemělo stálou 
scénu, vlastní prostory získalo až po deseti letech 
existence v K klubu v Rybářích; v průběhu let 

působilo třeba v původním Klubu Paderewski, v LD 
Tosca, drahovické Kapse nebo v Motýlu v Tuhnicích, 
od roku 2002 dodnes má zázemí v divadle Husovka. 
Přesto zásadní počet repríz uvádí na zájezdech, ať 
už na pozvání nebo na nejrůznějších přehlídkách. 
Za padesát devět sezón bylo uvedeno 150 premiér 
(nečekané, ale hezky kulaté číslo). Dnes má Déčko 
přes 25 členů, z toho zmiňované režiséry, dramatur-
ga, výtvarníka, také několik hudebníků a množství 
herců, kteří se v průběhu let naučili hrát role vážné 
i komické, na malých i velkých jevištích a zvládat di-
vadlo pod širým nebem, na ulici či na návsi. A proto 
nyní může mít Déčko na repertoáru Tři verze života 
Yasminy Rezy a režisérky Anny Ratajské, docela 
ujetou komedii Srnky Tomáše Svobody a režiséra 
Petra Richtera, mikrokomedii V Kadani je krásně 
regionálního autora Teodora Kravála a režisérky 
Petry Richter Kohutové, Máchův Máj Mirky Exnerové, 
pro pouliční produkci určené Legendy (z) kraje 
pod horami Viktora Braureitera a režiséra Luboše 
Štěpána – a přes deset let je před Vánoci uváděna 
Komedie o narození Ježíška aneb Betlém. 
 pokračování v příštím čísle KRL

T. Svoboda: Srnky. Režie Petr Richter. Zleva v rolích srnek Diana Derahová, Andrea Kiralyi, Jana Harantová a Eva Šollová, dále Petr Johanovský (vynálezce 
Aleš), Marek Himl (dirigent Petr), Adam Fedorek (úředník Karel) a Tomáš Mutinský (mykolog Patrik). 



24

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k epidemiologickým okolnostem v zemi je možné, že se zmiňované akce neuskuteční, nebo proběhnou v omezeném rozsahu. 
Sledujte proto prosím pečlivě příslušné online informační kanály, kde budou pořadatelé případné úpravy aktualizovat.

KULTURA

Karlovarský festival je tradičně jednou z nej-
významnějších kulturních událostí v Česku 
a každoročně vytváří mimořádný prostor 

pro setkání filmových profesionálů, diváků i osob-
ností ze všech oblastí kultury. a právě v době, kdy 
se lidé nejen u nás, ale také ve světě musí vyrov-
návat se změněnými podmínkami života, je třeba 
udržet kontinuitu takto významných akcí, které 
upevňují vědomí kulturních hodnot v domácím 
i mezinárodním kontextu.
Vzhledem k situaci, která nastala na jaře letošního 
roku v souvislosti s koronavirovou epidemií, 
nebylo možné konání řádného 55. ročníku Me-
zinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (3.-
11.7.2020). Proto se pořadatelé rozhodli od 18. do 
21. listopadu 2020 uspořádat 54½ MFF Karlovy 

Vary. Formou nesoutěžní přehlídky chce svým 
hostům a divákům nabídnout v české premiéře 
exkluzivní výběr nejvýraznějších filmových titulů, 
které vzbudily nadšené ohlasy při premiérovém 
uvedení na letošních festivalech Sundance, v Ber-
líně či v Benátkách, případně nesou označení 
Cannes Label.
Hostům i návštěvníkům z řad veřejnosti poskytne 
při respektování všech platných hygienických 
opatření jedinečnou možnost zažít festivalo-
vou atmosféru v netradičním podzimním čase, 
s rozsahem menší, ale kvalitní programovou 
nabídkou i speciální možností pobytu v místech, 
která v průběhu běžných ročníků slouží výhradně 
festivalu.
Ambicí festivalu je najít způsob, jak v současné 

situaci uspořádat rozsáhlejší kulturní akci efek-
tivně a především bezpečně. Organizátoři věří, že 
při dodržování pravidel a zajištění sofistikované 
prevence a ochranných prostředků není nezbytné 
ani v této době rezignovat na kulturní život.
V programu 54½ MFF KV bude přibližně 30 
filmových titulů, každý z filmů bude mít dvě až tři 
projekce. Program bude sestavený tak, aby diváci 
měli možnost jejich zhlédnutí jak v první, tak 
ve druhé polovině čtyřdenní přehlídky. Projekce 
budou probíhat ve Velkém a Malém sále hotelu 
Thermal, Městském divadle Karlovy Vary a kině 
Čas.

Kompletní program přehlídky najdete na oficiál-
ních festivalových stránkách www.kviff.com.  

Mimořádný 54½ MFF Karlovy Vary 
bude efektivní a bezpečný

V pokračování cyklu, bude-li možné jej usku-
tečnit, představí Poetická skupina Drahomíra 
a hudební skupina Jazz Apetit sbírku českého 
výtvarníka a básníka Ladislava Nováka (1925 
– 1999). Byl předním českým představitelem 
surrealismu. Vynikl také jako básník, psal kon-
krétní a fónickou poezii. Ve výtvarném projevu je 
autorem specifické techniky tzv. froasáže.
Básně ze sbírky Neztracené básně se překvapivě 
liší od autorovy obecně známé polohy expe-
rimentátora, vydávající svědectví o básníkově 
skryté tváři, „tradičních“, neexperimentálních 
básních. V roce 1957 se setkal poprvé s vý-
tvarnými díly Jacksona Pollocka, jenž zásadně 
inspiroval jeho výtvarnou i literární tvorbu. Novák 

vyšel ze surrealismu, ale výrazně ho ovlivnila 
i spirituální tvorba Jakuba Demla či Bedřicha 
Fučíka.V 60. letech 20. století patřil k nejvý-
znamnějším představitelům experimentálního 
verše u nás. Pokoušel se o slovesnou paralelu 
k abstraktnímu malířství.
Inspirátorem sbírky Neztracené básně je Nová-
kův přítel a generační souputník, básník Ivan 
Slavík. V korespondenci, kterou spolu po několik 
desetiletí vedli, zasílal Novák Slavíkovi také 
básně. Tyto texty vydávají svědectví o tom, že 
se Ladislav Novák v různých obdobích neustále 
navracel k původní spirituální inspiraci.
Pořad Poezie & Jazz se koná za podpory Města 
Karlovy Vary.

Ladislav Novák: Neztracené básně 
 POEZIE & JAZZ

Příznivci mezinárodního jazzového festivalu 
a pravidelní návštěvníci koncertů ještě 
neztratili naději (tedy v polovině října), že se 

alespoň některé z koncertů 37. ročníku festivalu 
budou moci uskutečnit v listopadu.
Vzhledem k omezením byly zrušené všechny 
koncerty říjnové - s výjimkou hudebně-slovesného 
pořadu Poezie & Jazz, který se ještě, jako jediný, 
stihl realizovat. Závěrečný koncert festivalu s ná-
zvem Soul Stars Symphony se měl odehrát podle 
původního programu 7. listopadu v Karlovarském 
městském divadle. Protože v tuto chvíli (polovina 
října) zatím platí, že k 3. listopadu skončí stav 

nouze a teoreticky bude možné kulturní akce opět 
pořádat, neměl by být tento koncert ohrožen. Vzhle-
dem ke krátké době mezi 3. a 7. listopadem se 
však organizátoři rozhodli nalézt vhodnější listopa-
dový termín, o němž teprve budou jednat. Je nutné 
nalézt časovou shodu u účinkujících, což znamená 
u jazzového comba JazzFancies vedeného Milanem 
Krajícem, Západočeského symfonického orchestru 
z Mariánských Lázní a vokalisty Petro Brabencovou, 
Martim Růžou a Jaroslavem Dolníkem.
Světově proslulý americký baskytarový virtuos An-
drew „The Bullet” Lauer měl na festivalu vystoupit 
se svým triem v Malém sále hotelu Thermal 16. 

října. Protože ale nedílnou součástí jeho vystou-
pení je zpěv a pořádání koncertů se zpěvem bylo 
zakázáno již dříve, organitárům se podařilo již dříve 
koncert přesunout na 13. listopadu. Místo konání 
platí. Publikum dokáže Andrew „The Bullet“Lauer 
okouzlit svou virtuózní hrou, kombinací silných riffů 
s leckdy až melancholickými melodiemi, hip-hopo-
vými prvky a charismatickým vokálním i pódiovým 
projevem.
Organizátoři letošního “covidového” JAZZFESTU 
doufají a věří, že se alespoň tyto koncerty uskuteč-
ní. O vývoji situace budou prostřednictvím médií 
informovat.

Andrew „The Bullet“ Lauer okouzlí virtuózní hrou
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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

Vážení diváci,
na základě Usnesení Vlády České republiky jsme byli nuceni v 
předešlém měsíci přistoupit ke změnám v programu divadla. 
Z praktických důvodů vás nebudeme informovat emaily s 
informací ke konkrétnímu představení, ale odkážeme vás na 
internetové stránky divadla a předejdeme tak informačním 
nejasnostem, které mohou vycházet z případných budoucích 
změn v termínech.

Na našich webových stránkách je uvedeno:
- zrušená představení a jak postupovat při vracení vstupenek
- přesunutá představení na náhradní termín, možnost vracení 
vstupenek
- aktuální provoz pokladny divadla

do 28. 11. 2020
XI. ročník divadelního festivalu BEST FEST

2. 11. 19.30 Marc Camoletti: Stará láska nerezaví
Divadélko Radka Brzobohatého
Francouzská situační komedie. Manželé netrpělivě čekají na 
ukončení rozvodového řízení, aby mohli začít každý svůj život 
bez toho druhého a s novými mladšími partnery. Pořád však 
obývají společný byt, protože ONA v něm má ordinaci, ON 
kancelář. A tak se nechtěně stávají svědky nových vášni svých 
protějšků – a začíná pracovat nečekaná žárlivost.
Hrají: Irena Máchová/ Bára Mottlová, Patricie Pagáčová/ Eliška 
Lásková, David Gránský, Felix Slováček jr./ Vojta Efler, Martin 
Sochor
Režie: Hana Gregorová

3. 11. 19.30 Jaroslav Žák: Škola základ života
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Retro hudební komedie o študácích, kantorech, rodičích, 
ideálech, disciplíně, biflování a nostalgických vzpomínkách. 
Muška jenom zlatá a básník ve formě trpaslíka, středověká 
příšera latina a nečesaní koňové, footballoví idioti a učení 
mloci – a hlavně splašené sardele, mistrovství světa v kopané 
a konference za dveřmi! Živě doprovázejí hráči karlovarského 
Big Bandu a hosté! Jedenáct písní a dva voice bandy!
Hrají: Radek Bár/ Petr Batěk, Karel Beseda, Viktor Braunreiter, 
Jan Hanny Firla, Magdaléna Hniličková/ Tereza Švecová, 
Karolína Jägerová, Pavla Janiššová, Ondřej Král, Pavel Marek, 
Petr Németh, Pavel Richta, Jindřich Skopec, František Špaček, 
Michal Švarc/ David Beneš, Jiří Švec, Radmila Urbanová, 
Vladimíra Vítová
Režie: Zdeněk Bartoš

4. 11. 10.00 Jaroslav Žák: Škola základ života 
– představení pro školy
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu

5. 11. 19.30 Janka Ryšánek Schmiedtová, Michae-
la Doleželová: Vzpoura nevěst
Divadlo Palace
„Vítejte v agentuře Beremese.cz – tradice, profesionalita, 
pozitivní reference! Budete-li se vdávat, nesmíte zapomenout 
na nic důležitého: sladit kytici s kravatou ženicha, objednat 
koláčky a hlavně získat duševní klid a vyrovnanost.“ Pět žen 
ve věku od devatenácti do sedmdesáti let a jeden muž se 
sejdou ve svatební agentuře, aby se připravili na svůj velký 
Den. Jejich touhy, očekávání a životní osudy vytvářejí vynikající 
platformu pro bláznivou komedii na téma žena kontra muž a 
manželství kontra svoboda. Komediální příběh o předsvateb-
ním hledání sebeúcty, napsaný ženami nejen o ženách a nejen 
pro ženy.
Hrají: Zuzana Slavíková, Kateřina Macháčková, Daniela Šin-
korová, Lída Rašilovová, Miluše Bittnerová/ Vendula Fialová, 
Michaela Sejnová Dittrichová/ Natálie Tichánková, Richard 
Trsťan
Režie: Michaela Doleželová

7. 11. 19.30 Jazzfest Karlovy Vary – Sokolov 2020
Jazzový kruh a Karlovarské městské divadlo
V rámci XXXVII. Mezinárodního jazzového festivalu společně 
vystoupí Západočeský symfonický orchestr, jazzové combo 

JazzFancies a sóloví zpěváci Petra Brabencová, Martin Růža a 
Jaroslav Dolník. Jejich syntézou vznikl v aranžmá saxofonisty 
Milana Krajíce projekt, ve kterém zazní slavné hity legendár-
ních autorů z žánrové oblasti soul-funky (Ray Charles, Stevie 
Wonder, James Brown, Michael Jackson a další).
Účinkují: Západočeský symfonický orchestr, Martin Peschík 
– dirigent. JazzFancies: Milan Krajíc – saxofony, Horst Pilz 
– saxofony, Miroslav Nováček – trubka, Tereza Drvotová – 
trombon, Michal Vejskal – piano, Kryštof Tomeček – kytara, 
Filip Spálený – baskytara, Milan Krajíc jr. – bicí, Tomáš Reindl 
– perkuse

5. festivalové představení
9. 11. 19.30 Ján Šimko: 50 odstínů českého porna
Synagoga Concerts
Částečně dokumentární inscenace, která se zabývá fenomé-
nem porna a pornografie v českých zemích. Podle některých 
údajů je Česká republika a Praha evropskou jedničkou v 
pornobyznysu. Souvisí to s tím, že prvním uměleckým filmem 
na světě zobrazujícím nahou ženu byla česká Extase Gustava 
Machatého z roku 1932? Jakým způsobem ovlivňuje porno-
grafie náš běžný život? A jakým způsobem ovlivňuje náš běžný 
život pornografii?
Hrají: Martin Stránský, Jan Maléř, Jana Kubátová, Apolena 
Veldová, Klára Krejsová
Režie: Ján Šimko

10. 11. 19.30 Robert Bellan: Normální debil
Kulturní portál.cz
Retro komedie, která vznikla na základě knihy Roberta 
Bellana. Příhody z autorova dětství prožitého v socialistickém 
Československu. Během večera plného humoru, nadsázky 
i nostalgie se ocitneme spolu s hlavním hrdinou – známým 
průšvihářem Norbertem Intribusem – v socialistické domác-
nosti, ve škole, na fotbalovém hřišti, u splavu, v nemocnici, 
nebo třeba i na překvapivě hřbitovním sexuálním večírku.
Účinkují: Zbigniew Kalina, Leoš Noha, Lenka Zbranková, 
Veronika Čermák Macková
Režie: Robert Bellan

13. 11. 19.30 Slavnostní koncert Adama Plachetky 
Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka
V listopadu se v Karlových Varech každoročně koná Meziná-
rodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka. Letos byli organizátoři 
vzhledem k celosvětové pandemii koronaviru nuceni 55. 
ročník soutěže odložit na příští rok. Ve snaze připomenout 
si a zachovat tradiční dny soutěže připravují od 6. do 14. 
listopadu mimořádné pěvecké interpretačních kurzy ve 
třídách KS Evy Randové a Maestra Antonia Carangela z Itálie. 
Vyvrcholením vzpomínkového týdne bude slavnostní koncert 
současné hvězdy světových operních scén a rovněž vítěze 
karlovarské pěvecké soutěže Antonína Dvořáka z roku 2004 
Adama Plachetky. V programu zazní árie a ansámbly z oper 
W. A. Mozarta Don Giovanni a Titus, Rossiniho Italky v Alžíru, 
Donizettiho Nápoje lásky, Verdiho Traviaty a další.
Účinkují: Adam Plachetka, Eva Kývalová, Eliška Zajícová a 
Karlovarský symfonický orchestr
Dirigent: Jiří Štrunc

14. 11. 19.30 Sébastien Thiéry: Osm eur na hodinu
Agentura JT Promotion
Zběsilá komedie o sobectví i štědrosti. Jacques a Laurence, 
bohatý pár středního věku, zaměstnává načerno podivnou 
paní na úklid. Rosa je hotová nešťastnice: nejenže se nechá 
vykořisťovat svými „zaměstnavateli“ a pečuje o přítele, který 
se od ní nechá živit, ale každý den ji potká nějaký malér. 
Jednou ztratí telefon, podruhé si zablokuje krk, třetí den krvácí 
z nosu… Řízením osudu se ta smůla přenese na Jacquese a 
Laurence, kteří se rozhodnou udělat cokoliv, aby Rosu (a pře-
devším sebe) zachránili od podivného prokletí. Nutno dodat, že 
Rosa je ve skutečnosti muž-transvestita.
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová/ Daniela 
Šinkorová, Antonín Procházka/ Zbyšek Pantůček
Režie: Antonín Procházka

16. 11. 19.30 Caroline Smith: Čarodějky v kuchyni
MD agentura Urážky jsou pikantnější než připravované pokr-
my, výpady ostřejší než chilli paprika, atmosféra hustější než 
bešamelová omáčka... Kdo koho utáhne na vařené nudli? Je 
špikovací jehla dobrá zbraň? Co "dobrého" si dámy naservíru-
jí? To všechno zjistíte v brilantní komedii kanadské autorky.
Hrají: Veronika Žilková/ Sandra Pogodová, Michaela Dolinová, 
Ladislav Ondřej/ Vincent Navrátil, Milan Duchek
Režie: Roman Štolpa

18. – 21. 11. Mezinárodní filmový festival – projek-
ce
http://www.kviff.com

23. – 25. 11. Festival tvorby základních umělec-
kých škol Karlovarského kraje 2020 
Krajská umělecká rada ZUŠ Karlovarského kraje s podporou 
Krajského úřadu Karlovarského kraje a ve spolupráci s Karlo-
varským městským divadlem.
Historie Festivalu tvorby ZUŠ se odvíjí od roku 2006. Každé 
dva roky představují úspěšní žáci ze všech dvaceti základních 
uměleckých škol Karlovarského kraje své umění na poli tance, 
slovesné či divadelní tvorby i hudby.
23. 11. 19.00 Večer tance
24. 11. 19.00 Chvění slov
25. 11. 19.00 Večer hudby

6. festivalové představení
27. 11. 19.30 Jakub Nvota: Rapper
Divadelní spolek Frída
Miloval hudbu. Rozuměl jí a cítil se být mladý. Jednoho dne 
zjistil, že nic z toho už neplatí. Ale odmítal se vzdát. Příběh 
učitele, který po bypassu začal rapovat, a měl pro to dobrý 
důvod, tomu věř!!! Kam až dostala učitele chemie a hudební 
výchovy láska k hudbě a touha učit se?
Hrají: Martin Trnavský, Anet Antošová, Dominika Červinková, 
Julie Šurková
Režie: Jakub Nvota

7. festivalové představení
28. 11. 19.30 Jean Girault, Jacques Vilfrid: Svatba 
bez obřadu
Divadelní společnost Háta
Francouzská situační komedie, zfilmovaná v roce 1963 s Mi-
reille Darc a Louisem de Funèsem. Bez obřadu se můžete dát 
zpopelnit, ale ne se vdát. To si myslel leckterý z přítomných, 
než vstoupil do hry mladý, sympatický a nad poměry výřečný 
pojišťovací agent. A než odcestoval razantní a trochu nervózní 
milionář Leonard se svou půvabnou éterickou manželkou za 
obchodem do Paříže. Než se jejich jediný pravý syn vrátil z 
brazilských pralesů. A především: než zůstaly rodinné akcie v 
rukou manželky a rodinné sídlo v rukou dcery...
Hrají: Hana Kusnjerová/ Kristýna Kociánová/ Betka Stanková, 
Adéla Gondíková/ Mahulena Bočanová, Ivana Andrlová/ Olga 
Želenská, Václav Jiráček/ Filip Tomsa, Pavel Nečas/ Martin 
Sobotka, Juraj Bernáth/ Roman Štolpa, Petr Gelnar/ Marcel 
Vašinka, Lukáš Pečenka/ Jaroslav Slánský
Režie: Jaroslav Slánský

29. 11. 15.00 Jana Galinová, Jan Turek: Betlémská 
hvězda
Docela velké divadlo
Poetické a humorné představení je postaveno na českých a 
světových vánočních lidových i umělých písních a je určeno 
především pro rodiče s dětmi a děti předškolního a mladšího 
školního věku. Seznamuje nejmenší diváky s legendou o naro-
zení Ježíška a s písněmi, které byly na jeho počest složeny po 
celém světě. Stejně jako v ostatních představeních si na své 
přijdou i dospělí diváci.
Účinkují: Pavlína Lišková, Michal Žižka, Lenka Lavičková, Petr 
Erlitz, Jana Galinová, Andrea Traganová, Lucie Randáková, 
Tereza Haasová, Markéta Velánová, Petr kozák, Lukáš Masár, 
Dušan Matouš, David Kubát, Kateřina Krejčová, Simona 
Vavrušová, Markéta Turková
Režie: Jana Galinová, Lenka Lavičková

DIVADLO HUSOVKA

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

1. 11. 18.00 Zlatý drak (HROBESO Praha) 
– v rámci Karlovarského Harlekýna
Tragikomedie z thajsko-čínsko-vietnamské restaurace Zlatý 
drak. Autorem je Roland Schimmelpfennig, současný proslulý 
německý dramatik, a režisérem Štěpán Pácl. Tento absolvent 
DAMU je specialistou na uvádění současné i velké klasické 
dramatiky a má za sebou i několik inscenací v pražském 
Národním divadle. V podtitulu Zlatého draka stojí: „M6: thajská 
polévka s kuřecím masem, thajským zázvorem, rajčaty, žampi-
óny a citronovou trávou. Jak daleko je od nás asi Čína? Chtěli 

KMD karlovarské městské divadlo

KULTURNÍ SERVIS
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byste se tam někdy podívat? A jaká jsou vaše další přání? 
Rozjímání nad extra ostrým jídlem. Dvě porce za cenu jedné: 
nekorektní bajka o kobylce a mravenci. Korektní road-movie 
vytrženého zubu, který umí léčit.“ Zlatý drak je komedie 
nekonečně aktuální a nekonečně zábavná.

6. 11. 19.30 The Primitives Group
Po 4 letech se do Husovky vrací největší legenda české i čes-
koslovenské psychedelic music 60. let, slavná kapela, která 
vždy plnila stránky hudebních časopisů, poutala pozornost 
hudebních kritiků a přiváděla v úžas fanoušky – The Primitives 
Group v čele s fenomenálním zpěvákem Ivanem Hajnišem!

7. 11. 14.00 Oslavy šedesáté sezóny Divadelního 
studia D3 pod patronací Františka Olšovského in memoriam                       
14.00 zahájení
14.15 představení hořkosladké komedie Tři verze života
16.00 vernisáž výstavy DS D3 2011-2020 
 aneb Slavnostní hodování
18.00 představení docela ujeté komedie Srnky
20.00 koncert kapely Bodlo

14. 11. 14.00 Teatro Pinocchio – Ještě jednou o 
Červené Karkulce
Hudební divadlo Teatro Pinocchio představuje muzikální po-
hádku Ještě jednou o Červené Karkulce. Pokračování příběhu 
o děvčeti, které chtějí ulovit a pomstít se zlí vlci, za předešlý 
nepovedený pokus ji sežrat. V představení je použit námět a 
hudba (skladatel A. Rybnikov) z filmu o Červené Karkulce z 
roku 1977. Pro děti od 3 let a pro dospělé. Představení je v 
ruském jazyce.

17. 11. 19.30 Dr. VyKaPe & Buzerant
Společný koncert kapel Buzerant a Dr.Vykape! V jedné trápí 
bicí legendární Petr Čtvrtníček a do mikrofonu pěje Leoš 
Noha. V té druhé předvádí svůj šarm zpěvák Jiří Vyorálek 
a hudební um Joe Karafiát (kytarista Plastic People of the 
Universe). A pokud je ještě neznáte, tak po tomto koncertu už 
na ně nezapomenete.

27. 11. 19.30 Zpívánky pro plavce IV. –  A basta
Setkání plavců i neplavců na dobročinné akci, při které si 
všichni zazpívají i zatančí, pokud budou chtít. Kapela A basta 
se opět představí ve své vrcholné formě.

28. 11. 19.30 Voxel & Michal Horák
Michal Horák je český písničkář. Je představitelem nové, 
nastupující generace písničkářů, pro kterou jsou vzorem 
Karel Kryl, Jarek Nohavica, Karel Plíhal nebo Vlasta Redl. 
Václav Lebeda, vystupující pod pseudonymem Voxel, je český 
folk-popový zpěvák a písničkář. Společné vystoupení dvou 
představitelů nastupující folkové generace.

29. 11. 15.00 Zlatá rybka (Divadlo loutek K. Vary) 
– v rámci Karlovarského Harlekýna
„Zašuměly vlny, zavířily vlny a z moře se vynořila Zlatá Ryba. 
Proč tak křičíš, rybáři?“ Představení je vhodné pro diváky od 3 
let a po jeho skončení následuje malá tvůrčí dílna pro děti.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

Husovo nám. 2, Karlovy Vary tel. 777744893, 
e-mail: kso@kso.cz, www.kso.cz

5. 11. 19.30 Schubert/ Mozart
Lázně III
Franz Schubert
Předehra v italském stylu D dur D.590
Wolfgang Amadeus Mozart
Koncert pro fagot a orchestr B dur KV191
Symfonie č. 40 g moll KV 550
Matěj Rothbauer – fagot, Jakuba Sedláčka – umělecké 
vedení, housle

13. 11. 19.30 Mezinárodní pěvecká soutěž
Karlovarské městské divadlo
Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini
Giuseppe Verdi, Bedřich Smetana (Výběr z árií)
Adam Plachetka – basbaryton, Jiří Štrunc – dirigent

19. 11. 19.30 Světový Antonín
Lázně III

Výběr z tvorby Antonína Dvořáka
Viktor Braunreiter – moderátor, Jan Mikoláš – dirigent

21. 11. 16.00 Frank Sinatra Story
Lázně III
Nejznámější skladby, které proslavil Frank Sinatra
Vocal Band Quartet & Henry Volf Band

27. 11. 19.30 Dirigentský masterclass s Hochschule 
für Musik „Hanns Eisler“ Berlin
Lázně III
Wolfgang Amadeus Mozart
Symfonie č. 41 „Jupiter“
Ludwig van Beethoven
2 romance pro housle a orchestr op. 50 a 40
Symfonie č. 2 D dur
prof. CHRISTIAN EHWALD – umělecký garant

GALERIE UMĚNÍ Karlovy Vary

Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
tel: 353 224 387, 731 439 450, e-mail: info@galeriekvary.cz; 
www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: 
ÚT až NE - 10.00 až 17.00 hodin (pro školy dle tel. dohody)
Vstup na výstavy a expozice všech poboček je do 31.10.2020 
zdarma!

VÝSTAVY
do 22. 11. Emil Filla a Mánesáci na Malši
Objevná výstava připomene legendární pobyty malířů, socha-
řů, architektů a hudebníků sdružených v SVU Mánes, kteří 
kolem poloviny 30. let vždy o prázdninách tvořili na břehu řeky 
Malše poblíž Pořešína. První část výstavy představí obrazy, 
kresby, grafiky a plastiky Emila Filly z tohoto období, další pak 
fotodokumentaci akcí. Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury 
ČR a Statutární město Karlovy Vary.

26. 11. 17.00 vernisáž: Ludmila Padrtová – Krajinou 
k abstrakci
Výstava představí pozapomenutou představitelku abstrakt-
ního a informálního malířství, která od 50. let 20. století 
experimentovala v ústraní bez možnosti prezentovat svá díla v 
oficiálních galeriích. Autorka proslula tvorbou koláží, tušových 
kreseb a drobných pastelů v lyrizovaném tvarosloví. 
(potrvá do 10. 1. 2021)

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 sbír-
kových fondů galerie. Každý rok z období 1918 – 2017 je 
prezentován příznačným dílem vztahujícím se k danému roku 
(narozením, úmrtím autora, vročením, ap.) Stálá expozice 
nabízí nečekané umělecké konfrontace autorů i děl generačně 
i morfologicky vzdálených. Výstavu podpořili Karlovarský kraj a 
Statutární město Karlovy Vary.

DALŠÍ AKCE
10. 11. 19.30 Tara Fuki – Motyle
Dvě violoncella, dva hlasy, Andrea Konstankiewiczová a Dorota 
Barová – intimní muzika plná emocí, osobité poetiky, křehké 
dynamiky a bohatého výrazu. Tara Fuki při příležitosti oslav 20. 
výročí své existence vydávají nové album nazvané Motyle.

18. 11. 19.00 Jarní koncert Collegia Vocale Jiřího 
Štrunce
Koncert ženského pěveckého sboru vedeného uměleckou 
vedoucí Jarmilou Štruncovou představí repertoár od klasiky 
po swing.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel: 354 224 111, 
606 928 844; www.becherovavila.cz
Mimořádná otevírací doba:
Prosíme velmi všechny návštěvníky o shovívavost během 
probíhající opravy teras Becherovy vily, provoz galerie zůstává 
beze změny

VÝSTAVY
do 8. 11. Jan Steklík – Kresby
Jan Steklík je označován jako průkopník konceptuálních ten-
dencí a minimalismu. Navíc je mistrem subverzivního humoru 
a představitelem mnoha uměleckých rolí. Je iniciátorem akcí 
v přírodě, autorem kresleného humoru, grafických hudebních 
partitur, objektů a hlavně prací na papíře – kreseb, koláží a 
asambláží vytvořených s poetickou mistrovskou lehkostí.

19. 11. 17.00 vernisáž: Křemílek, Vochomůrka, 
Rákosníček a jiné bytosti kouzelného světa Zdeňka 
Smetany a ještě mnoho dalšího
Zdeněk Smetana (1925–2016) patří ke generaci výtvarníků a 
režisérů animovaných filmů, kteří především svým působením 
ve studiu Bratři v triku ovlivnili celé generace dětí. Jako 
animátor a režisér má na svém kontě řadu filmů a seriálů. Pro 
děti se stal nezapomenutelným především díky zpracování 
večerníčků podle Václava Čtvrtka Pohádky z mechu a kapradí, 
ale výstava představí i méně známé autorovy práce.
(potrvá do 31. 1. 2021)

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

DALŠÍ AKCE
10. 11. 16.00 až 18.00   Glazování keramiky
Během tohoto programu si mohou nejen účastníci před-
chozích keramických dílen oglazovat keramické výrobky 
barevnými glazurami.

24. 11. 16.00 až 18.00   Adventní dekorace
Kreativní tvorba nejen z přírodnin inspirovaná příchodem 
Vánoc.

GALERIE DRAHOMÍRA

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

1. 11. až 31. 12. Radomír Kletečka - Obrazy
(vernisáž 10. 11. v 17.00)
Autorská výstava obrazů karlovarského malíře Radomíra 
Kletečky představuje jeho obrazy z Lázní Karlovy Vary, 
Mariánských Lázní a dalších míst. Autor oslavil v letošním roce 
osmdesátku.
Radomír Kletečka je absolventem Fakulty architektury a 
pozemního stavitelství Praha (1963). Věnoval se řadu let 
fotografii, vystavoval v Praze i dalších městech. Velmi dlouhá 
léta ale také kreslí a maluje. Používá olejové barvy, akvarelové 
barvy a kvaš. Mimo vystavené žánrové obrazy z měst a lázeň-
ských lesů namaloval pro své blízké i značnou řadu portrétů. 
Tvoří pro radost.

18. 11. 18.00 Poezie & Jazz: Ladislav Novák – Ne-
ztracené básně
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra 
a hudební skupina Jazz Apetit sbírku českého výtvarníka a 
básníka Ladislava Nováka (1925 – 1999). Byl předním čes-
kým představitelem surrealismu. Vynikl také jako básník, psal 
konkrétní a fónickou poezii. Pokoušel se o slovesnou paralelu 
k abstraktnímu malířství.Ve výtvarném projevu je autorem 
specifické techniky tzv. froasáže. Básně ze sbírky Neztracené 
básně se překvapivě liší od autorovy obecně známé polohy 
experimentátora a vydávající svědectví o tom, že se Ladislav 
Novák v různých obdobích neustále navracel k původní 
spirituální inspiraci.

GALERIE SUPERMARKET wc

do 20. 11. Výstava: Jak vznikala kniha Levou 
zadní?
Jaká je práce ilustrátora? A co všechno za vznikem ilustrova-
né knihy stojí? Vznikne autorská kniha opravdu levou zadní? 
Na tyto a další otázky nám svou výstavou odpoví autorka a 
ilustrátorka knihy Levou zadní, karlovarská rodačka Mariana 
Hlubiňáková, tvořící pod dívčím jménem Mariana Tutschová. 
V rámci doprovodných dílen pro děti a dospělé se můžete 
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sami stát ilustrátorem.

MAPA KOŘENŮ
Máte už tu svou tečku? Přijďte zaznamenat stopu svého rodu 
a rodiny do symbolické mapy kořenů.
Tvůrčí dílny, přednášky a další akce najdete na www.super-
marketwc.cz

SKVĚLÝ DESIGNOVÝ OBCHOD
Regionální a česko-slovenský design plný nápadů. Kupte si u 
nás designovku a podpořte tak kreativní vzdělávací akce.

MUZEUM KARLOVY VARY

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email:
novalouka@kvmuz.cz, otevřeno út-ne 10-18, www.kvmuz.cz

VÝSTAVY
do 13. 12. Tři kostely, tři příběhy
Autorská výstava Muzea Karlovy Vary prezentuje archeologic-
ké výzkumy tří zaniklých kostelů řádu křižovníků s červenou 
hvězdou v Karlovarském kraji. Jedná se o kostel sv. Linharta 
v karlovarských lázeňských lesích, kostel sv. Mikuláše pod 
Krudumem a původní gotický kostel sv. Maří Magdalény v 
Karlových Varech.
Kostely výstava představuje prostřednictvím textově a foto-
grafiemi bohatých panelů a množství archeologických nálezů 
včetně dokladů o jedné z jejich primárních funkcí – pohřbí-
vání. Vystavené nálezy pak dotvářejí atmosféru románsko 
– gotického období, kdy i našem regionu v rámci kolonizace 
krajiny vznikala významná duchovní centra, jejichž význam by 
neměl být zapomenut ani dnes. 

DALŠÍ AKCE
Muzeum Karlovy Vary se rozhodlo v listopadu nepořádat 
přednášky a další akce s ohledem na nejasnou situaci ve 
vývoji koronavirové krize. I za předpokladu, že by v listopadu 
došlo ke znovuotevření expozic a mohly by se další akce 
konat, nepovažuje muzeum v dané situaci za odpovědné 
přednášky konat.

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

I. P. Pavlova 7, Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 
365/27, www.mestskaknihovnakv.cz

Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27
PO, ÚT, ČT, PÁ 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00
ST  9:00 – 12:00 a 12:30 – 14:00
SO   zavřeno

Dětské oddělení, tel. 353 221 365/21
PO, ÚT, ČT 12:30 – 17:00

ST  12:30 – 15:00
PÁ  12:00 - 16:00

Pobočky Městské knihovny:
Čankovská, U koupaliště 854, tel. 353 565 085
Drahovice, Drahomířino nábř. 16, 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

Pobočka Vyhlídka otevřena pouze:
ÚT, ČT  9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00

LISTOPAD 2020
1. 11. – 31. 1. 2021 Čtení je cool
Čtenářská soutěž pro žáky 6. a 7. ročníků základních škol a 
odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií. Soutěž probíhá v 
dětském oddělení na I. P. Pavlova a na pobočce Čankovská, U 
Koupaliště 18.
 
1. – 30. 11. Odkaz Jana Amose Komenského
Výstava u příležitosti 350. výročí úmrtí „Učitele národů“. 
Kompletní přehled života a díla obsaženého v 19 obrazových 
blocích poskytlo Národní pedagogické muzeum a knihovna 
Jana Amose Komenského. Výstavu lze navštívit na pobočce 
MěK KV, Čankovská, U koupaliště 18

1. – 30. 11. Výstava obrazů Josefa Rybáčka
Výstava olejomaleb karlovarského malíře Josefa Rybáčka, 
jehož tématem je především krajina a příroda. Výstavu můžete 
navštívit na pobočce MěK KV ve Staré Roli, Truhlářská 19.

1. – 30. 11. Pel-mel 5
V pořadí již pátá výstava fotografií Františka Panochy, člena 
Klubu přátel fotografie Karlovy Vary. Výstavu lze zhlédnout v 
půjčovně, v 1. p. Městské knihovny KV, I. P. Pavlova 7.
 
3. 11. 17.15 Čtenářský klub: Povídky Zdeňka 
Svěráka
Každé první úterý v měsíci společné čtení a následná debata 
o textu s knihovnicí Bc. Ludmilou Křivancovou. Počet míst 
je omezený, rezervace na tel. č. 353 221 365/21 nebo na 
e-mail: l.krivancova@mestskaknihovnakv.cz 

3. 11. 17.00 Promítání v knihovně: Ahoj, robote
Pravidelné promítání filmů z projektu „Promítej i ty“.
Humanoidní roboti se začleňují do každodenního života stále 
více. Pracují na recepcích, v obchodních centrech nebo jako 
kuchaři či turističtí průvodci. Je hledání blízkosti u stále ještě 
nemotorných programů neetické a zoufalé, nebo jsou Chuck a 
Sakuraj, hrdinové dokumentu jen o pár let napřed?

10. 11. 17.00 Karlovy Vary pro poezii stvořené
Běla Janoštíková čte ukázky ze své nejnovější knihy básní s 
tématem hudby, přírody, konců, začátku a času.

25. 11. 17.00 Vánoce, láska, Ježíšek - Gantulga 
Ganjuur
Beseda s oblíbenou mongolskou šamankou Ganou tentokrát 
svátečně v půjčovně MěK KV, 1. patro

25. 11. 16.00 Tvořivá dílna
Přijďte si vyrobit originální vánoční dekoraci z borových šišek s 
Ludmilou Machačovou. Materiál je zajištěn. Pro rezervaci míst 
a více informací volejte na tel. 353 565 085 nebo na e-mail: 
l.machacova@mestskaknihovnakv.cz

Každý pátek Jóga pro seniory
Pod vedením Hany Bartošové od 8:30 hod. na pobočce 
MěKV ve Staré Roli. Informace na tel. 353 562 715, e-mail: 
h.bartosova@mestskaknihovnakv.cz 

Každé úterý Jóga pro seniory
Pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové od 14:00 hod., II. p. 
MěK KV, I. P. Pavlova 7.

JAZZFEST KARLOVY VARY – SOKOLOV 2020

www.jazzfest.cz

??. 11. 19.30 Soul Stars Symphony
Karlovarské městské divadlo
Po případném uvolnění současných opatření hledají organizá-
toři nový náhradní termín.
V aranžmá saxofonisty Milana Krajíce zazní v syntéze jazzové 
kapely JazzFancies a Západočeského  symfonického orchest-
ru slavné hity legendárních autorů z žánrové oblasti soul-funky
Západočeský symfonický orchestr, Martin Peschík – dirigent, 
Milan Krajíc – saxofony, Petra Brabencová – zpěv, Martin Růža 
– zpěv, Jaroslav Dolník – zpěv, jazzové combo JazzFancies
Předání Ceny barona Schoenecka

13. 11. 19.30 The Track Inspection (CZ); Andrew 
„The Bullet“ Lauer (USA, DE)
Hotel Thermal – Malý sál
Koncert přeložený z 16. 10., kdy se nemohl kvůli omezením 
uskutečnit

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU 

Malá školka – Dětská skupina a mateřské centrum Pohádka 
pro Wlaštovku
Lidická 398, Karlovy Vary – Drahovice
email: pohadka@wlastovka.cz, tel: 608 300 991

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

4. 11. Pečeme s pohádkou
11. 11. Martinská lucerna
18. 11. Látkový maňásek
25. 11. Adventní svícen

Dílničky se konají každou středu od 9.00 do 12.00 hodin. 
Jsou vhodné a uzpůsobené rodinám s dětmi. Provázet Vás 
budou lektorky MC Pohádka pro Wlaštovku Martina Petrová, 
Jana Lewi a Radka Jiroušková. Nabízíme možnost společného 
oběda, ten je třeba objednat vždy nejpozději v pondělí na 
pohadka@wlastovka.cz nebo tel: 725 060 930.

FARMÁŘSKÉ TRHY

Před Tržnicí Varšavská/Horova ulice, vždy od 9.00 hodin, orga-
nizuje KVCity Centrum. Koordinátorka trhů: Božena Turoňová, 
tel. 774 434 525.

6. a 20. 11. 9.00 Městské farmářské trhy

STUDIO ŽIVA 

Varšavská 1197/6, Karlovy Vary, mezi Městskou tržnicí a 
Alžbětinými lázněmi
www.studioziva.cz, tel.: 724 241 285, 
vorlovasarka@seznam.cz

PO 17.00, ST 8.00, ČT 18.30 Jóga pro ženy
Jemná jóga i pro začátečnice.

ÚT 19.30 JIN jóga
Relaxační jóga.

ČT 17.00 Hormonální jóga
Pravidelné opakovací lekce.

2. 11. 18.45 Čakry v barvách duhy
Začátek kurzu.

24. 11. 17.00 Hormonální jóga pro ženy
Začátek měsíčního kurzu.

27. 11. 17.00 Těhotenství, porod, mateřství a bez-
podmínečná láska
Seminář.
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PR

Remdesivir:
• EU dala ČR více než 2000 dávek remdesiviru
• Dalších až 500 000 pacientů v Evropě k němu bude mít přístup díky rámcové smlouvě, kterou Evropská 

komise uzavřela s výrobcem Gilead

Peníze:
• Program COVID I – EU poskytla polovinu z celkové částky 1 mld. Kč 
• Program COVID II – EU poskytla celou částku 5 mld. Kč 
• COVID Praha – EU poskytla celou částku 600 mil. Kč 
• ANTIVIRUS – ČR na něj díky EU získá téměř 50 mld. Kč

Výzkum:
• Čeští vědci přišli s několika úspěšnými vynálezy – např. velkokapacitní testování (Univerzita Palackého), 

roušky a filtry z nanovláken (Technická univerzita v Liberci), ochranné masky, které lze vytisknout na 
speciálních 3D tiskárnách (ČVUT). Ty vzešly z výzkumných středisek podpořených z peněz EU. V letech 
2014–2020 z nich jde na českou vědu, výzkum a vzdělávání 73 miliard korun. Moderní infrastruktura 
pomáhá českým vědcům být úspěšní. 

Návraty občanů ČR domů:
• EU spolufinancovala i návraty pěti tisíců našich spoluobčanů (a spousty jiných Evropanů), kteří uvízli 

během pandemie ve světě.

Léky a potraviny:
• Zavřené hranice ohrozily dodávky do supermarketů, lékáren a továren. EU dohodla tzv. „zelené pruhy“, 

kudy mohly kamiony projet. A vyjednala výjimku pro sezónní pracovníky v zemědělství, aby se stihlo 
zasít včas. 

Vakcína: 
• EU masivně přispívá na vývoj vakcíny, která bude dostupná pro všechny Evropany (na rozdíl od zemí, 

které ji chtějí hlavně pro své občany a ostatním prodávat za horentní sumy). 
 
Lži o koronaviru: 
• Internetem se šířilo leccos: od spikleneckých teorií, že jde o biologickou zbraň, až po životu nebezpečné 

lži, že na něj zabírá bělidlo. Evropská komise spustila webovou stránku o dezinformacích, kde je uvádí 
na pravou míru: ec.europa.eu/coronavirus-disinformation_cs.

Česku pomohla během 
pandemie COVID-19 
Evropská unie

Umíte bojovat 
s pomluvou? 
Kdo se v životě setkal s tím, že ho někdo pomluvil, 
ví, jak těžké je se bránit. Když jsem si během studia 
přivydělávala jako servírka, upozornila mě kolegyně 
na tělnatého hosta: „Je lakomý, nedává spropitné, 
a svému nástupci v kanceláři prý dokonce odmontoval 
žárovku ze stolní lampy!“
Výsledek byl, že se ho 
nikdo z nás nehnal ob-
sloužit. A ačkoli kolegyně 
časem přiznala, že si ho 
s někým spletla, mně 
pokaždé, když jsem ho 
někde zahlédla, hlavou 
problesklo: „Hele, ten 
lakomej!“
Takto zkrátka funguje náš mozek. Škatulkujeme a těž-
ko měníme zažitý názor. Tehdy jsem netušila, že boj 
s tímhle fenoménem bude jednou náplní mojí práce: 
vyvracet nepravdivá tvrzení, která se šíří o Evropské 
unii, jako tisková mluvčí. Stejně jako by pan „(ne)
lakomý“ sotva uspěl s obcházením číšníků s tvrzením: 
„Já nejsem lakomý!“ ani já neobcházím domy s dob-
rosrdečným: „Ahoj, Evropská unie je bezva!“ Radši 
přinášíme fakta o tom, co dělá. Například jak pomohla 
v době pandemie Česku. Ne, na Letišti Václava Havla 
nepřistávala letadla EU s rouškami. To ani není možné. 
Unie totiž nemá skoro žádné pravomoci v oblasti zdra-
votnictví. Přesto pomohla. Všude, kde mohla – a to 
zejména penězi. Bez nich by nebyly program COVID I, 
COVID II či COVID Praha ani vynálezy českých vědců, 
ba ani peníze na vakcínu. Prosím vzpomeňme si na 
to, až se zase někde objeví, že EU prý „nepomohla“. 
Stejně jako u toho „lakomého“ nemusí být všechno 
tak, jak kdosi tvrdí. Přejeme v rámci možností poklidný 
podzim! Magdaléna Frouzová

Jak kontaktovat EK v České republice?
E-mailem na adrese comm-rep-cz@ec.europa.eu
Telefonicky na čísle +420 224 312 835
Přes sociální sítě: 
na Facebooku (fb.com/EvropskakomisevCR),
na Instagramu (@evropa.cz) nebo 
na Twitteru (@ZEK_Praha)
Na webu www.evropska-unie.cz
Poštou na adrese Evropský dům, 
Jungmannova 24, 111 21, Praha 1
Nebo v regionálních centrech Europe Direct 
– to nejbližší najdete na www.europedirect.cz

http://ec.europa.eu/coronavirus-disinformation_cs
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Rozdělení stovek běžců do skupin po 50, odděle-
né starty, povinné nošení roušek v zázemí a řada 
dalších hygienických opatření. To je několik 
z celkového výčtu organizačních změn, ke 
kterým museli přistoupit pořadatelé největšího 
rodinného běžeckého seriálu PVZP RunTour, 
jehož závod byly v letošní sezóně pro Karlovy 
Vary žhavou novinkou. I tak se pořadatelům po-
dařilo zachovat skvělou atmosféru a stovkáam 
závodníků přinést radost z běhu. Počasí sice 
venkovním akcím moc nepřálo, to ale rozhodně 
nezastavilo běžce ani organizační tým.

„Před pár lety jsme odešli z Plzně a spousta běžců 
volala po tom, abychom se na západ Čech vrátili. 
Proto jsme se spojili s magistrátem města Karlovy 
Vary a společně více než rok tento závod připravo-
vali. Ráda bych moc poděkovala právě magistrátu, 
ale i krajské hygienické stanici a policejnímu sboru 
za výbornou spolupráci a koordinaci, bez které by 
závod v novém režimu nebylo možné uspořádat,“ 
vysvětluje Nikola Mráčková, ředitelka závodu.
I přes nepřízeň počasí si všichni chválili krásnou 
trasu závodu, která vedle od zázemí u Letního kina, 
přes samotnou lázeňskou kolonádu, až k hotelu 
Thermal a zpátky klikatými uličkami Karlových Varů. 
Závod na 3 kilometry stejně jako v Olomouci a Os-
travě vyhrál Erik Machů, dvaadvacetiletý běžec TJ 
Dukla Praha. Z žen triumfovala teprve jedenáctiletá 
Jana Zdrubecká.
Závodu na 5 kilometrů se zúčastnila také modelka 
Nikol Švantnerová. Nová ambasadorka běžeckého 
seriálu přijela na závod se svojí maminkou, se kte-
rou tvořily tandem. „Byla jsem ráda, že jsem vůbec 
doběhla s pocitem, že to je tragédie, a nakonec jsem 
měla lepší čas než minule,“ dodala radostně Nikol 
Švantnerová. Tu mohou běžci potkat i za 3 týdny na 
závodě v Praze.
Vítězem hlavního závodu na 5 kilometrů se stali Pa-
vel Štěpánik a Jana Smutná. 10kilometrovou trasu 
proběhli nejrychleji Tomáš Jaša a Simona Nekolová.
Na závodě byla dodržená všechna hygienická pra-
vidla a celý režim závodního dne byl přizpůsobený 

vydaným vládním opatřením. „Už za normálních 
okolností je z hygienického hlediska sportovní akce 
jako je naše velmi bezpečná. Běžci se pohybují na 
čerstvém vzduchu s minimálním vzájemným kontak-
tem, snad kromě pár minut na startu. Jsme naučení, 
že občerstvení je připravováno tak, aby nedocházelo 
k jeho „kontaminaci,“ zázemí jsou vždy dostatečně 
prostorná, aby nebyla přeplněná,“ vysvětluje Jan 
Dvořák, ředitel organizačního výboru PVZP RunTour.
A jak to na závodě vypadalo?
Občerstvení bylo podáváno v obalech a např. ovoce 
v celých kusech, aby s ním bylo manipulováno co 
možná nejméně. Veškerý personál na občerstvovací 
stanici měl roušky a rukavice a běžci si občerstvení 
brali sami. Medaile nebyly běžcům věšeny na krk, 
ale pouze podávány do ruky (v případě dětí) nebo si 
je běžci brali sami ze stojanu na medaile (v případě 
dospělých). Po celém zázemí byl pro běžce zajištěn 
dostatek dezinfekce. Všichni běžci měli v celém pro-
storu zázemí, i na startu a v cíli, zakrytá ústa a nos. 
Prostor startu a cíle byl rozdělen několik desítek 
metrů od sebe tak, aby se běžci nepromíchávali. Na 
startu běžci startovali ve vlnách po 50 osobách.

Celý realizační tým, i fotografové a další dodavatelé, 
měli na sobě po celý den ochranné prostředky.
Vyhlášení vítězů proběhlo pouze individuálně, po 
doběhu každého závodu, s minimem přihlížejících. 
I všichni partneři závodu měli na svých stáncích 
zajištěné hygienické podmínky tak, aby pro běžce 
vytvořili co nejbezpečnější podmínky. Po celém 
zázemí byla umístěna navigace a informační cedule 
o dodržování rozestupů a povinnosti mít zakrytá ústa 
a nos. I přesto si to ale běžci užili a odjížděli domů 
se skvělou náladou. Z reakcí na sociálních sítích je 
patrné, že tento běžecký závod má skvělé ohlasy 
a není důvod, aby tyto venkovní akce byly ještě více 
omezovány nebo rušeny.
„Ráda bych poděkovala všem běžcům, kteří dorazili, 
i těm, kteří nás na dálku podporovali. Moc si vážíme 
toho, jak k celé situaci přistoupili, dodržovali vládní 
opatření a velmi nám na závodě vycházeli vstříc 
z hlediska organizačních pokynů. Věřím, že si to 
maximálně užili, stejně tak jako celý realizační tým 
a jsem si jistá, že všichni budeme na tento závod 
ještě dlouho vzpomínat,“ dodává nakonec ředitelka 
závodu Nikola Mráčková.

RunTour. Závod, který rozběhal Karlovy Vary
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Vše pro váš
dům, zahradu  
i parkoviště!

www.liastone.czZAHRADNÍ PROGRAM LIASTONE

•	 betonové dlažby
•	 obrubníky a žlaby
•	 zatravňovací dlažby
•	 svahovky, květináče
•	 ztracené bednění
•	 ploty a opěrné zdi


