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05 PŘEDÁVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ UNESCO
V Karlových Varech v Karlovarském městském diva-
dle se v pátek 1. října 2021 uskutečnilo slavnostní 
předávání oficiálních certifikátů, potvrzujících zápis 
11 měst ze 7 zemí Evropy na Seznam světového 
dědictví UNESCO.

06 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK
Ve dnech 18. a 19. září 2021 byly v rámci Dnů 
evropského dědictví (European Heritage Days) opět
zpřístupněny vybrané památky na území města Kar-
lovy Vary. V letošním roce mohli návštěvníci zavítat 
do čtyř památečních lokalit.

11 BUDOUCNOST LOKALITY STARÉ VODÁRNY
Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV) 
pracuje společně s atelierem JPA na územní
studii lokality Staré vodárny a přilehlého okolí, která 
se stane vodítkem pro postupnou přeměnu
tohoto území z průmyslové plochy na širší centrum 
města.

15 EXEKUCE SE MĚNÍ. A ZÁSADNĚ
Změnil se občanský soudní řád a exekuční řád, 
některá pravidla jsou však pouze v přechodných
ustanoveních změnového zákona a v uvedených 
dvou zákonech je tedy nenajdete. Pro lepší
přehlednost jsme sestavili životní situace, které 
mohou nastat a jakým způsobem je lze vyřešit.

18 MATURÁLES PŘILÁKAL STOVKY STUDENTŮ
První ročník studentského hudebního festivalu pod 
názvem Maturáles 2021, který měl vynahradit
neuskutečněné maturitní plesy, se odehrál v sobotu 
18. září v karlovarské KV ARENĚ.

23 PODZIM S LÁZEŇSKÝMI LESY
Po celý den se střídaly nejrůznější aktivity. Za spo-
lupráce dalších organizací města se všichni pobavili 
a vyzkoušeli na vlastní kůži řadu atrakcí. Podzim s 
lázeňskými lesy se letos vydařil.
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01 ŽIVNOSTNICE ROKU
01 Titul MONETA Živnostník roku 2021 získala v Karlovarském kraji 

Nikola Al Haboubi Florianová, triumfovala i v doprovodné kategorii 
Srdcař, která oceňuje živnostníky, co dokázali v podnikání překonat 

nejrůznější nástrahy osudu, a přeci to nevzdali a pracují dál. 
Více čtěte na straně 22.
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Vážení a milí spoluobčané,
máme za sebou letošní volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky. Ráda bych 
touto cestou poděkovala všem občanům, že letos 
v rekordním počtu využili svého práva rozhodovat 
o budoucnosti své země. Gratuluji všem, kteří ve 
volbách uspěli a věřím, že dodrží své předvolební 
sliby. Je zapotřebí ctít a respektovat vítěze voleb 
i přesto, že můžeme mít jiný názor. Na místě je 
i poděkovat našim spoluobčanům a zaměstnan-
cům magistrátu, kteří se stali členy volebních 
komisí, nebo pracovali na přebíracích místech, či 
zajišťovali další úkony, za to jim patří velké díky.
V říjnu naše město hostilo slavnostní akt, při kte-
rém byly všem sedmi členským zemím a jedenác-
ti členským lázeňským městům ze skupiny Slavná 
lázeňská města Evropy – Great Spa Towns of 
Europe předány oficiální certifikáty o zápisu této 
skupiny na Seznam světového dědictví UNESCO.
Jak jste si mohli všimnout, ve městě probíhají 
další investiční akce a opravy, zahájena byla re-
konstrukce Nákladní ulice, Skalní a Chomutovské, 
práce také probíhají v centru města v Jízdárenské 
ulici. Dokončen byl povrch ulice U Koupaliště. 
Pomalu ale jistě se nám blíží otevření nového 
Dvorského mostu, ten by měl být zprovozněn 
na přelomu letošního listopadu a prosince. Pro 
obyvatele Karlových Varů to bude od nás menší 
vánoční dárek. Věřím, že v době předvánoční se 
všem uleví s otevřením mostu a zkrácenou dobou 
cestování k nákupním zónám.
Nyní v listopadu se už krátí dny a venku vládne 
podzim, blíží se také den Památky zesnulých, kdy 
vzpomínáme na své blízké, kteří už mezi námi 
nejsou. Na konci měsíce pak očekáváme příchod 
prvního adventu, a proto jsou už v plném proudu 
přípravy na městské vánoční trhy, které se po 
úspěšných ročnících opět budou konat na Mlýn-
ské kolonádě. Ráda bych Vás srdečně pozvala 
na slavnostní rozsvícení vánočního stromu 28. 
listopadu před lázeňský hotel Thermal. Chceme, 
pokud to bude možné, abyste si letošní vánoční 
atmosféru ve městě opět užili, aby Vám přinesla 
radost.
Přeji Vám příjemně strávený listopad a pohodový 
a klidný advent.

Andrea Pfeffer Ferklová,
primátorka města Karlovy Vary
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V ULICI VRCHLICKÉHO ZAČALA REKONSTRUKCE
Několikaměsíční rekonstrukce začala v ulici Vrchlic-
kého v Drahovicích. Pracuje se na zhruba stotřiceti-
metrovém úseku mezi ulicemi 5. května a Švermova. 
Jednosměrný provoz zde zůstane zachován, vozovky 
a chodníky dostanou nové konstrukce i povrch. 
Vybudována zde budou i parkovací stání, vymění 
se veřejné osvětlení a Správa lázeňských parků 
obstará sadové úpravy včetně náhradní výsadby za 
stromy, které musely být pokáceny. Rostly totiž přímo 
v komunikaci, bránily bezpečnému provozu a jejich 
kořenový systém narušoval komunikaci i inženýrské 
sítě v lokalitě. Zahradníci tam vysadí subtilnější typy 
stromů. Stavební práce vyjdou na přibližně pět a půl 
milionu korun. 

DALŠÍ CHODNÍKY A KOMUNIKACE
JSOU OPRAVENÉ
Práce na opravách povrchů komunikací pokračovaly 
v minulých týdnech v Rybářích, Doubí a na Růžovém 
vrchu. Nový asfalt dostal chodník u pečovatelského 
domu v Chomutovské, komunikace ve Skalní ulici 
a sídlištní chodník v ulici U Koupaliště.

PŘEDSEDNICTVÍ EVROPSKÉ UNII? MĚSTO BY 
MOHLO HOSTIT JEDNU Z AKCÍ 
Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová jednala s českou 
velvyslankyní při EU Editou Hrdou. Spolu s náměstkem 
ministra zahraničí Janem Kohoutem přijeli představit 
záměr uspořádat v Karlových Varech jednu z akcí čes-
kého předsednictví Evropské unii, které se uskuteční 
ve druhém pololetí příštího roku. V polovině září by do 
Karlových Varů měli dorazit velvyslanci členských zemí 
při EU a členové unijních orgánů.

 

DOPRAVNÍ PODNIK PŘIPRAVUJE 
VÁNOČNÍ SPECIÁLY
Vánoční speciály už připravuje Dopravní podnik Karlovy 
Vary. Do ulic města opět plánuje vypravit vánoční 
autobus, centrem města bude jezdit vánočně vyzdo-
bený autovláček a v přípravě je i speciální Mikulášská 
linka. Podrobné informace a jízdní řády budou včas 
zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích 
města i DPKV.

PRAMEN SVOBODA BYL V ŘÍJNU ZRENOVOVÁN
Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád v říjnu 
zrenovovala altán pramene Svoboda. Dřevěné části 
byly zbroušeny, opraveny a natřeny, altán vyčištěn, po-
klopy v podlaze vyměněny. Pro pitné kúry byl pramen 
vyvěrající vedle Mlýnské kolonády dostupný jen ráno 
a odpoledne.

DATUM VE SMETANOVÝCH SADECH 
DOPLNIL NÁPIS UNESCO
Nápis UNESCO doplnil ve Smetanových sadech 
květinové datum. Z vřesů jej v záhonu u pošty vytvořily 
zahradnice Správy lázeňských parků na počest oslav 
zápisu Karlových Varů a dalších Slavných lázeňských 
měst Evropy na Seznam světového dědictví UNESCO. 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ KE DNI SENIORŮ
Senioři v Karlových Varech dostali ke svému svátku 
tradiční dárek. Město pro ně u příležitosti Dne seniorů 
uspořádalo představení v Karlovarském městském 
divadle za zvýhodněné vstupné 100 korun. Komedii 
„Domácí@štěstí.hned“ o  jedné domácnosti v rolích 
s Ivou Hüttnerovou, Michaelou Dolinovou a Davidem 
Suchařípou v režii Ondřeje Kepky mohli shlédnout 
v sobotu 9. října. 

DNY ARCHITEKTURY NABÍDLY 
I LÁZEŇSKÉ KORZOVÁNÍ
Od 30. září do 3. října se v Karlových Varech konaly 
Dny architektury, přinesly třeba promítání filmu L'esprit 
Le Corbusier o ikonickém architektovi 20. století, 
koncerty anebo Lázeňské korzování - prohlídku centra 
města komentovanou Mgr. Lubomírem Zemanem.
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V Karlových Varech v Karlovarském městském 
divadle se v pátek 1. října 2021 uskutečnilo 
slavnostní předávání oficiálních certifikátů, 
potvrzujících zápis 11 měst ze 7 zemí Evropy 
na Seznam světového dědictví UNESCO. 

Události se zúčastnili představitelé členských 
měst skupiny Slavná lázeňská města Evro-
py / The Great Spa Towns of Europe a před-

stavitelé jejich zemí, které jsou členy UNESCO. 
Každá ze sedmi zemí, v nichž se zapsaná města 
nachází, obdržela během společného podveče-
ra v Karlovarském městském divadle oficiální 
certifikát o zápisu a představitelé zapsaných měst 
obdrželi jejich kopii. Certifikáty předal náměstek 
ministra kultury České republiky Vlastislav Ouro-
da, neboť právě Česká republika byla zvolena jako 
místo konání a hostitel tohoto setkání.
Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová 
uvedla: „Je to pro nás obrovská pocta a byla jsem 
ráda, že jsme se mohli všichni, kdo na společné 
nominaci spolupracovali, sejít osobně. Mnoho 
předchozích jednání probíhalo on-line, stejně jako 
jednání Výboru pro světové dědictví UNESCO, kte-
rý naši nominaci schválil letos 24. července. Mně 
osobně se tak naskytla možnost všem poděkovat, 
bylo mi ctí se na té dlouhé cestě připojit a být 
součástí týmu, který se podporuje a inspiruje. 
Ostatně naše společné setkání nebylo pouze 
symbolické a slavnostní. Zápisem pro nás totiž 
práce neskončila, naopak. Vstupem do UNESCO 
jsme získali prestižní značku, ale zároveň také 
přijali výzvu a závazek,“ poznamenala primátorka 

města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová. 
Setkání využili jeho účastníci také k pracovnímu 
jednání řídící skupiny starostů i site manage-
rů. Datum ani místo nebyly zvoleny náhodně, 
začátek října připomínal hodnotící misi inspektorů 
z Mezinárodní rady památek a sídel ICOMOS, 
kteří naše města navštívili v září a říjnu 2019 
a ve své zprávě naši nominaci doporučili. Právě 
v Karlových Varech přesně před dvěma lety jejich 
mise skončila. A Karlovy Vary byly nejen poslední 
zastávkou této mise, ale po dlouhou dobu také 
tahounem společné nominace.
Slavnostní ceremoniál v nádherné budově 
karlovarského divadla doprovodila vystoupení 
hudebního uskupení Inflagranti a tanečníků 
souboru Losers Cirque Company. Součástí 
dvoudenního pobytu delegací v Karlových Varech 
byla rovněž slavnostní večeře v Grandhotelu Pupp, 
dvě prohlídky města se zasvěceným komentářem 
zkušených průvodců, návštěva muzea Becherov-
ky, podzemí Vřídla a krypty kostela sv. Máří Mag-
daleny. „Byla to organizačně náročná příprava, 
stála nás mnoho práce, upřesňování, dolaďování 
i změn na poslední chvíli, ale nakonec se setkání 
dokonale vydařilo,“ říká primátorka Karlových 
Varů. Město zajišťovalo kompletní program 
a všechny organizační detaily. Setkání finančně 
podpořili sdružení Slavná lázeňská města Evropy 
/ The Great Spa Towns of Europe, Ministerstvo 
kultury České republiky, Ministerstvo zahraničních 
věcí České republiky, Karlovarský kraj a dobro-
volný svazek obcí Salony Evropy, který tvoří tři 
nominovaná česká lázeňská města.
„Veliké poděkování patří i našim městským spo-

lečnostem a organizacím, které se do programu 
setkání aktivně zapojily, ať už to bylo Karlovarské 
městské divadlo, Infocentrum města Karlovy Vary, 
Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, Kan-
celář architektury města nebo Dopravní podnik 
Karlovy Vary,“ ocenila primátorka Karlových Varů.

Karlovy Vary hostily předávání 
certifikátů UNESCO

Site manažeři Slavných lázeňských měst Evropy 

Primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová 
Foto: Aleš Bedlík a magistrát města 
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Ve dnech 18. a 19. září 2021 byly v rámci Dnů 
evropského dědictví (European Heritage Days) opět 
zpřístupněny vybrané památky na území města 
Karlovy Vary. V letošním roce mohli návštěvníci 
zavítat do čtyř památečních lokalit.
Připravený program byl zahájen v sobotu dopo-
ledne v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré 
Roli, kde náměstek primátorky pro oblast kultury 
Josef Kopfstein přivítal 80 zájemců o naši historii. 
Pro příchozí byl připraven odborný výklad, který 
přednesl PhDr. Antonín Mařík, v rámci doprovod-
ného kulturního programu následně vystoupil 
Karlovarský pěvecký sbor pod vedením sbormistra 
Mgr. Jana Rezka. 
Odpolední program byl situován do samotného 
centra lázeňského města, kde byla připravena pro-
hlídka Mlýnské kolonády. Tato největší karlovarská 
kolonáda byla postavena v letech 1871 až 1881 
podle projektu vynikajícího českého architekta Jo-
sefa Zítka. Výklad RNDr. Tomáše Vylity, Ph.D. si se 
zájmem vyslechlo na 250 návštěvníků, o příjemný 
hudební doprovod se postaralo Duo Arpeggio. 
V nedělním sychravém dopoledni se téměř 100 
návštěvníků sešlo u Zámecké věže, která se stala 
výchozím místem nenáročné procházky na téma 
„Středověké Karlovy Vary z pohledu archeologa“. 
Pod vedením Mgr. Jiřího Klsáka si příchozí pro-
hlédli podzemní prostory věže, následné zastavení 
v prostoru Tržní kolonády svým vystoupením zpes-
třilo rodinné duo Magdaléna a Petr Pitrovi, poutavý 
odborný výklad byl zakončen na prostranství před 
chrámem sv. Maří Magdalény. 

Odpoledne potom cesty všech zájemců o naši 
historii směřovaly k Alžbětiným lázním, které lze 
zařadit mezi nejkrásnější architektonické dominan-
ty města Karlovy Vary. Celkem 250 příchozích si 
vyslechlo odborný výklad Mgr. Lubomíra Zemana, 
po jeho ukončení byla připravena prohlídka celého 
objektu pod vedením ředitele Ing. Václava Benedik-
ta. O hudební doprovod se tentokrát postarali žáci 
ze ZŠ a ZUŠ Šmeralova, konkrétně pěvecké třídy 
pod vedením Mgr. Štěpánky Steinové. 

Letošní Dny otevřených dveří památek města 
Karlovy Vary navštívilo celkem 680 návštěvníků. 
Závěrem si dovolujeme poděkovat občanům 
a dalším návštěvníkům města Karlovy Vary, že si 
našli časový prostor pro malé zastavení u námi 
připraveného programu, jehož cílem je posílení 
historického povědomí a ochrana kulturního dědic-
tví v nejširším slova smyslu. Těšíme se na setkání 
v následujícím kalendářním roce 2022. 
 Ing. František Škaryd, 
 vedoucí odboru kultury, školství a tělovýchovy

Den otevřených dveří památek 
představil čtyři lokality
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VÁNOČNÍ TRHY 
V KARLOVÝCH VARECH

27. LISTOPADU – 26. PROSINCE 2021
MLÝNSKÁ KOLONÁDA

WWW.VANOCNIVARY.CZ

Strom pro letošní vánoční trhy v Karlových Varech 
roste v Čechově ulici. Zatím zdobí soukromou 
zahradu v Drahovicích, jeho majitel se jej ale 
rozhodl věnovat městu, aby se stal hlavní ozdobou 
svátečně vyzdobeného centra Karlových Varů. 
Dominantou prostranství u Thermalu se stane 
statný, zhruba patnáct metrů vysoký stříbrný smrk. 
O pokácení stromu, jeho převoz a vztyčení před 
Thermalem se postará Správa lázeňských parků. 
Slavnostně rozsvícen bude o první adventní neděli 
28. listopadu. Čas a další program doprovodných 
akcí vánočních trhů bude zveřejněn mimo jiné na 
webu magistrátu města.

Strom pro vánoční 
trhy roste 
v Čechově ulici

Změny zákonů o odpadech a místních poplatcích se promítají do administrace a platby za svoz 
komunálního odpadu. Změnou legislativy je nově stanoveno, že platby musí mít formu místního 
poplatku. V Karlových Varech se jedná o poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 
Ke konci letošního roku skončí platnost všech smluv o svozu komunálního odpadu a je nutné se 
nově zaregistrovat k platbě nového místního poplatku. Nejzazší termín je 15. leden 2022, ale dopo-
ručujeme nenechávat ohlašovací povinnost na poslední chvíli, registrovat se je možné už nyní. 

Formulář a návod, jak postupovat, najdete na webu magistrátu města www.mmkv.cz  Vyřiďte si 
na úřadu  Místní poplatky.

Co se mění a co je nutné udělat
• Smluvní vztahy, které doposud máte uzavřeny na odvoz odpadu dne 31. 12. 2021 zaniknou. 

Nájemci či majitelé nemovitostí tak už nebudou dostávat za svoz odpadu faktury. 
• Pro majitele nemovitostí určených k bydlení nebo rodinné rekreaci změna znamená, že se musí 

registrovat u správce poplatku, kterým je Odbor financí a ekonomiky Magistrátu města Karlovy 
Vary. Tuto povinnost musí splnit buď společenství vlastníků jednotek, vlastník nemovitosti, anebo 
ten, kdo na základě plné moci zastupuje vlastníka či SVJ (např. spravující realitní kancelář). 

• Ohlašovací povinnost je nutné splnit do 15. ledna 2022. Registrovat se je možné už nyní. Doporu-
čujeme nenechávat ohlašovací povinnost na poslední chvíli.

• Při registraci, resp. ohlášení, obdrží plátce zcela nové platební údaje, tj. číslo účtu, na který popla-
tek platit, a nový variabilní symbol.

• Poplatek platí SVJ pokud pro dům vzniklo, v ostatních případech vlastník nemovité věci.
• Výše poplatku se stanovuje podle objednaného objemu svozových nádob, u neobydlených nemo-

vitostí nebo nemovitostí bez odpadní nádoby je vyhláškou stanoven minimální objem, ze kterého 
je poplatek vypočten. 

• Za litr objednané kapacity odpadové nádoby (popelnice) měsíčně se platí 0,50 Kč. Novinkou je, že 
poplatek se platí i z prázdné nemovitosti nebo nemovitosti, která neužívá odpadovou nádobu, a to 
za 60 l měsíčně za neobydlenou nemovitost. 

• Příklad: Čtyřčlenná rodina v rodinném domě, která používá odpadovou nádobu velikosti 120 litrů 
s frekvencí svozu jedenkrát týdně, zaplatí 1 560 korun za pololetí. Za neobydlený objekt určený 
k rodinné rekreaci zaplatí majitel jako za vyprodukování 60 litrů odpadu měsíčně, tj. 180 korun za 
pololetí. 

• Poplatek bude splatný dvakrát ročně, vždy k 15. červenci daného roku a 15. lednu roku následu-
jícího.

Platby za komunální odpad se mění
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTUZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

SKONČILO BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ, ZAČÍNÁ ZIMNÍ ÚDRŽBA MĚSTA
Blokové čištění města s posledním říjnovým pátkem pro letošek končí. 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. Chodníky a stezky ve Staré 
Roli a na sídlištích Čankovská a Růžový vrch udržuje Správa lázeňských parků. Jakmile bude sněžit, bude komunikací a prostranství cílena na zajištění 
sjízdnosti a schůdnosti a odstranění sněhu. 

Důležité kontakty
Dispečerské pracoviště AVE CZ odpadové hospodářství, provozovna Karlovy Vary, Mostecká 95: 
775 599 420  (nepřetržitě do 31. 3. 2021) 
353 176 261  (pouze v pracovní době 8:00 – 16:30)
775 599 413  (vedoucí dispečer - pouze v pracovní době) 

Odpovědní pracovníci Magistrátu města Karlovy Vary: 
Vedoucí technického odboru: Ing. Eva Pavlasová  353 151 242, 602 120 072                                                                                    
Technik zimní údržby: Alice Szebestová   353 151 418, 601 158 919

Kotlíkové dotace
v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany

Kdo může o dotaci požádat?

Jaký typ nového zdroje mohu pořídit a 
kolik finančních prostředků mohu získat?

Jaké dokumenty budu k žádosti potře-
bovat?

Co mám nyní pro získání dotace učinit?

Kontakty:

V případě, že splňujete podmínky uve-
dené v tomto letáku, kontaktujte krajský 
úřad na níže uvedených kontaktech.

Pro získání dotace je třeba vyslo-
vit u Karlovarského kraje předběžný zá-
jem do konce roku 2021. Sběř žádostí 
a realizace bude probíhat v roce 2022.

Musím celou výměnu zafinancovat z 
vlastních zdrojů?

Kdy budu moci o dotaci požádat?

Dotace na výměnu kotlů na pevná paliva 
s ručním přikládáním v rodinných domech 
(včetně trvale obývaných staveb pro rod-
innou rekreaci) a v bytových jednotkách 
bytových domů, je poskytována  fyzickým 
osobám na výměnu kotle nesplňujícího 
emistní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.

Vlastník nebo spoluvlastník výše uvedené 
nemovitosti, který zároveň v této nemo-
vitosti trvale bydlí. Pro domácnost ža-
datele platí, že průměrný čistý příjem na 
člena domácnosti v roce 2020 nepřesáhl 
170 900 Kč. Výjimku z povinnosti prokázat 
výši příjmů představují následující případy:

1. Žadatel a všichni členové jeho 
domácnosti pobírají starobní důchod 
nebo invalidní důchod 3. stupně;

2. Žadatel je nezletilý nebo 
student denního studia do 26 let a 
je jediným vlastníkem nemovitosti;
 
3. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby 
podání žádosti o podporu pobíral dávky v 
hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení;

Pro účely zjištění výše průměrného příjmu 
člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí 
a studentů do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.

w tepelné čerpadlo max. 95 % 
způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč,

w kotel na biomasu max. 95 % 
způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč,

w plynový kondenzační kotel max. 95 % 
způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč

Výčet dokumentů Vám rádi sdělíme 
na  níže uvedených kontaktech. 
Vždy je však třeba doložit:

- Platný doklad o kontrole technického 
stavu a provozu stávajícího spalovacího 
stacionárního zdroje na pevná paliva o 
jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW 
včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro 
teplovodní soustavu ústředního vytápění.  

- Fotodokumentaci stávajícího 
kotle napojeného na otopnou 
soustavu a komínové těleso.

Na financování bude možno od kraje 
získat část finančních prostředků zálohově.

Agáta Holá: 354 222 214, agata.hola@kr-karlovarsky.cz; Ing. Kamila Caháková, 354 222 424, kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz; 
Mgr. Petra Krajčovičová, 354 222 645, petra.krajcovicova@kr-karlovarsky.cz; Eva Dolívková: 354 222 569, eva.dolivkova@kr-karlovarsky.cz; 
Mojmír Kalvoda: 354 222 487,mojmir.kalvoda@kr-karlovarsky.cz; Pavla Vdovcová: 354 222 268, pavla.vdovcova@kr-karlovarsky.cz; 
Jitka Lapešová: 354 222 414, jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz; Mgr. Michal Mottl: 354 222 263, michal.mottl@kr-karlovarsky.cz    

Projekt podpory výměny kotlů pro nízkopříjmové 
občany právě připravuje Karlovarský kraj. O pod-
poru bude moci žádat občan kraje, který má kotel 
na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném 
domě (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou 
rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů. 
Podpora žadatelům bude poskytována formou dotace 
ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu 
s maximální hranicí až 130 000 Kč dle zvoleného 
typu zdroje. Na výměnu kotle bude možno získat část 
prostředků zálohově. Podmínkou získání dotace je 
nízkopříjmovost žadatele a členů jeho domácnosti.
Upozorňujeme, že se jedná o poslední možnost 
vyměnit nevyhovující zdroj tepla s podporou dotace. 
Po 1. 9. 2022 již nebude možno kotle 1. a 2. emisní 
třídy provozovat.
Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý 
příjem na člena domácnosti v roce 2020 nepřesáhl 
170 900 Kč.
Výjimku z povinnosti prokázat výši příjmů představují 

následující případy:
• Žadatel a všichni členové jeho domácnosti 

pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. 
stupně;

• Žadatel je nezletilý nebo student denního studia 
do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti;

• Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání 
žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi 
nebo příspěvek na bydlení;

Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena 
domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů do 
26 let uvažují ve výši 0 Kč.
Pro získání dotace je třeba vyslovit u Karlovarského 
kraje předběžný zájem do konce roku 2021. Sběr 
žádostí a realizace bude probíhat v roce 2022.

Kotlíkové dotace 
pro nízkopříjmové 
žadatele
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SERIÁL

SÍLA KOLEKTIVU
Musela jsem změnit práci. Nechtělo se mi přitom 
opustit fajn kolektiv, který jsem v předchozím 
zaměstnání měla. Teď jsem se ocitla v prostře-
dí, které mi nesedí. Velká firma, zmatek, stres. 
Většina nových kolegů kouří a kuřácké pauzy 
jsou jediné místo, kde si můžeme říct, co potře-
bujeme. Já už jsem chtěla s kouřením skončit. 
V nové práci si to netroufnu. Nechci vyčuhovat, 
chci zapadnout a mít klid. Mám pocit, že jsem se 
dostala do pasti a jdu sama proti sobě. Dá se to 
nějak?  
  Valerie, 36

Jste pod tlakem a kladete na sebe hodně poža-
davků. Je náročné v této situaci chtít po sobě 
začít odvykat kouření. Musíte čelit tlaku kolektivu 
a chcete být pozitivně přijata. Změna zaměstnání 
je přitom vždy stresující. Zejména tehdy, když 
není chtěná a nové okolnosti nejsou příznivé. 
Neměla byste však na váš cíl – přestat kouřit – 

zcela rezignovat. Jaký byl důvod, kvůli kterému 
jste chtěla přestat? Jaký jste měla plán? Jedna 
stránka je síla a tlak kolektivu. Druhá pak argu-
menty, které jste si vy zvolila jako důvody přestat. 
Zkuste se na ně znovu podívat a zamyslet se, zda 
jsou i teď relevantní. 
Vypadá to, že jste upřednostnila obavy z tlaku 
kolektivu před zdravím. Touha „být jako ostatní“ 
nás někdy skutečně dovede do pasti, jak sama 
píšete. Potlačíte část své osobnosti, posunete 
vlastní hranice. To, co na začátku působí jako 
pouhé přizpůsobení, může vést k tomu, že způso-
bem „lehčího odporu“ budete řešit i další situace 
na pracovišti. 
Nejprve budete určitě oblíbená, pak dojde k pře-
těžování a zneužívání vaší ochoty. Může dojít 
k vyhoření nebo zhroucení z přetížení.  Důležité 
teď bude zvládnout zkušební dobu a další měsíce 
v práci tak, abyste se tam začala cítit více doma 
a uvolněně.

I tak můžete i za této situace začít s prvními kro-
ky k vašemu cíli: životu bez cigaret. Úkolem není 
zvládnout nástup na nové pracoviště a zároveň 
přestat kouřit. Vaším cílem by mělo být postupně 
se učit stát si za svým rozhodnutím, zvažovat, co 
je pro vás přípustné a co už ne. Napadá mě, že 
možným řešením pro vás by mohli být výrobky 
fungující na principu zahřívání tabáku. Nepřijdete 
tak o kuřácké pauzy, ale dáte kolegům jasně 
najevo, že hledáte a plánujete změnu. Nebude to 
sice znamenat, že jste skončila s kouřením. To se 
stane, až zcela přestanete konzumovat nikotin. 
Přeji vám k tomu hodně odvahy a sebedůvěry. 

 Mgr. Boris Štepanovič, psycholog

Poradna je součástí projektu „Karlovy Vary – Město bez kouře“, který podporuje zdravý životní styl obyvatel 
i návštěvníků města, chce podpořit ochranu lázeňského prostředí a pomoci kuřákům přestat kouřit cigarety.

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   
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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.Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
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KAM KV°

V praxi to znamená, že je pro město velmi 
komplikované další rozšiřování do volné krajiny 
a bude-li chtít zajistit svůj chod ekonomicky, musí 
využívat rezervy ve svém zastavěném území. 
Nutno poznamenat, že s touto problematikou se 
potýká většina jiných měst a Karlovy Vary nejsou 
výjimkou. Samotná lokalita, kterou řeší územní 
studie, může nabídnout bytovou a komerční ka-
pacitu pro zhruba 2000 nových obyvatel, aniž by 
se město muselo dál rozrůstat do volné krajiny.

V dohledné době bude zastupitelstvo schvalovat 
nový územní plán města. Ten kromě jiného defi-
nuje funkční využití ploch v širším centru města 
a území Staré vodárny jako „smíšené obytné 
v centrech měst“ a stavební aktivitu v těchto 
územích podmiňuje zpracováním územní studie. 
K čemu je takový dokument vůbec potřebný? 
Zpracováním plánu pro lokalitu jako celek je 
zajištěno, že bude následná stavební aktivita 
smysluplně koordinována a jednotlivé nové ob-
jekty budou vytvářet funkční celek. Jinými slovy 
stavbou jednoho objektu se nezablokuje stavba 
jiného, naopak postupně dohromady vytvoří 
městskou část s příjemným veřejným prostorem. 

Je důležité poznamenat, že smysl územní studie 
nespočívá v komplikování stavebních aktivit 
jednotlivých subjektů, pouze v jejich vzájemné 
koordinaci, aby společně vytvořily fungující měs-
to. Vznik studie je postupně konzultován se všemi 
aktéry v této lokalitě. Již proběhlo projednání 
s většinovými vlastníky a klíčovými složkami 
veřejné správy, zhruba v polovině listopadu plá-
nujeme studii projednat s širokou veřejností.

Lokalitu Staré vodárny vnímá KAM KV jako příle-
žitost vytvořit ve městě nové kvality, ať už na poli 
komerčním a volnočasovém, tak obohatit nabídku 
bytového fondu o novou typologii a vytvořit tak 
potenciál pro obyvatele, kteří hledají alternativu 
ke stávající nabídce bydlení na modernistických 
sídlištích, v historickém jádru nebo v domku 
na předměstí. Jednou z takových forem může 
být například typologie tzv. townhouse, tedy 
městského rodinného domu, kterou známe 
především ze zahraničí. Většinou má takový 
typ bydlení podobu vícepodlažních řadových 
rodinných domů, které zajišťují adekvátní využití 
území a zároveň nabízí kvality rodinného bydlení 
s vlastní zahradou.

Pro spolupráci na projektu KAM KV poptal několik 
ateliérů se zkušenostmi s přestavbou ploch 
brownfields a nakonec vybral atelier JPA pod 
vedením prof. Ing. arch. Zdeňka Jirana. Atelier 
má bohaté mezinárodní zkušenosti s problema-
tikou městského plánování, které byly mimo jiné 
v letošním roce oceněny titulem „Urbanistický 
projekt roku 2021“ (za urbanistickou studii Boh-
dalec - Slatiny - brownfield Strašnice, Praha).

Budoucnost lokality Staré vodárny

Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV) pracuje společně s atelierem JPA na územní 
studii lokality Staré vodárny a přilehlého okolí, která se stane vodítkem pro postupnou přeměnu 
tohoto území z průmyslové plochy na širší centrum města. Základním podnětem pro zpracování této 
studie je úloha KAM KV péče o město jako celek, jeho postupné zkvalitňování a trvale udržitelný 
rozvoj.

Navštivte nás v KAMu!
KORZO jako sdílený prostor? (přednáška)
8. 11. 2021  18:00, 
Kancelář architektury města Karlovy Vary, 
náměstí Dr. M. Horákové 2041

Jak se mohou chodci, cyklisté i auta rovnocenně 
pohybovat v jednom prostoru? Dopravní inženýr 
Květoslav Syrový, se kterým KAM spolupracoval 
na projektu Divadelní korzo, představí v KAMu 
dopravu jako součást veřejného prostoru. Na 
příkladech si ukážeme způsoby řešení dopravy 
v centrech měst a principy sdíleného prostoru.

Vstup na akce je zdarma, není třeba se registro-
vat dopředu. Více informací najdete na 
www.kamkv.cz/udalosti

http://www.kamkv.cz/udalosti
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MĚSTSKÁ POLICIE

Krásné počasí babího léta přispělo k úspěšnému 
průběhu akce preventistů městských policií Karlo-
varského kraje s názvem „Den s městskou policií“. 
Strážníci z Karlových Varů, Chebu, Sokolova, Ostro-
va a Mariánských Lázní chtěli veřejnosti představit 
svoji spolupráci v oblasti prevence kriminality 
a připravili zajímavý program především pro rodiny 
s dětmi. Zároveň byla akce pojata jako připome-
nutí 20 let existence oddělení prevence a dohledu 
zřízeného při Městské policii Karlovy Vary v roce 
2001. Příchozí měli možnost shlédnout nejen ukáz-
ky z činnosti městské policie, například zadržení 
výtržníka, výcvik služebních psů nebo techniky sla-
ňování, ale také si zasoutěžit a vyzkoušet aktivity, 
jako střílení vzduchovou pistolí, jízdu zručnosti na 
kole, odchyt zvířat, práci s detektorem kovu a řadu 
další. Zejména děti se nadšeně vrhaly do plnění 
úkolů, aby na každém z osmi stanovišť získaly 

potřebné razítko. Po nasbírání všech razítek si děti 
mohly vyzvednout odměnu v podobě motivačních 
předmětů. Městské policie zde prezentovaly také 
svůj nejúspěšnější projekt „Notes strážníka Pavla“, 
se kterým od roku 2016 pravidelně vstupují na 1. 
stupeň základních škol a šíří zde osvětu zaměře-
nou na zvyšování bezpečí dětí. Součástí prezen-
tace byly vědomostní kvízy obsahující informace 
z notesu, které děti vyplňovaly. Ty bezchybné byly 
v závěru akce losovány a výherci si mohli vybírat 
ze třiceti věcných cen.
Strážníky potěšil především vysoký zájem ze 
strany veřejnosti čítající několik stovek spokoje-
ných návštěvníků, kterým městské policie mohly 
nabídnout bohatý program především díky svému 
nadšení a bezvadné spolupráci. Již nyní je v plánu 
další „Den s městskou policií“, který se příští rok 
uskuteční v Chebu.

Den s městskou policií se vydařil
Školák poctivě odevzdal 
nalezený mobil
Tentokrát strážníci s potěše-
ním zamířili do 5.A Základní 
školy Truhlářská v Karlových Varech s cílem 
pochválit a drobnými motivačními předměty od-
měnit Denise Pokryvčáka, který svým příkladným 
chováním pomohl odvrátit škodu na majetku 
jednoho z karlovarských občanů. Denis totiž 
v pátek 17. září nalezl na ulici Západní mobilní 
telefon, který neváhal odevzdat na dozorčí službu 
Městské policie Karlovy Vary. Tam se strážníci 
postarali, aby se mobil dostal zpět k majiteli, který 
je známým karlovarským podnikatelem. Ten měl 
obrovskou radost, že se našel poctivý nálezce, 
kterému si přeje osobně poděkovat a předat 
odměnu. To Denise určitě potěší, stejně jako pocit 
za to, že se dobře zachoval.

Vymkla si kotník na Dianě
Na žádost záchranné zdravotnické služby byla 
hlídka městské policie vyslána 26. září v odpo-
ledních hodinách k rozhledně Diana, kde se měla 
nacházet poraněná žena. Důvodem byla momen-
tální vytíženost všech sanitních vozů. Strážníci na 
místě nalezli devětapadesátiletou Němku, která 
si při vycházce vymkla kotník. Strážníci ženu 
zkontrolovali, podložili poraněnou nohu a násled-
ně pomohli osádce sanitního vozu s naložením 
pacientky.

Odložená koťata
Oznámení na odloženou krabici a přepravku 
s koťaty u hřbitova v Drahovicích řešili v nedělní 
dopoledne 26. září strážníci MP Karlovy Vary. Na 
místě pak skutečně objevili v přepravce 5 koťat, 
další dvě byla umístěna v papírové krabici. Jelikož 
se strážníkům nepodařilo na místě zjistit osobu, 
která by koťata odložila, převezli je do kočičího 
útulku v Tuhnicích, kde se o čerstvé nalezence 
postarali.

ZPRÁVY Z ULICE 

Ve dnech 16. a 17. září se uskutečnil vzdělávací kurz 
pro preventisty městských policií  Karlovarského 
kraje, kterého se zúčastnili strážníci z Karlových 
Varů, Chebu, Aše, Sokolova, Františkových Lázní, 
Mariánských Lázní a Ostrova. Kurz se podařilo 
zrealizovat jako jednu z aktivit spolupráce měst-
ských policií Karlovarského kraje v oblasti prevence 
kriminality, za finanční podpory Krajského úřadu 
Karlovarského kraje. Lektorování se ujaly metodičky 
prevence z pedagogicko-psychologické poradny, 

paní Mgr. Fialová a paní Mgr. Šulová, které byly 
velice dobře připravené a skvěle odhadly potřeby 
strážníků - preventistů. Hlavním tématem byla práce 
s třídním kolektivem a postup při zjištění sociálně 
patologických jevů ve skupině. Celý kurz byl vedený 
interaktivně, strážníci se často vciťovali do rolí dětí 
a prostřednictvím prožitku se učili technikám, jak 
zvládat problémy žáků i učitelů. Všichni účastníci 
hodnotili kurz jako velmi přínosný pro praxi a rádi by 
v takové formě vzdělávání v budoucnu pokračovali.

Preventisté se vciťovali do rolí dětí

Volby do poslanecké sněmovny v pátek 8. a v so-
botu 9. října proběhly bez problémů, strážníci 
během 294 provedných kontrol nemuseli řešit 
žádné podněty volební komise ani jiné incidenty. 
Jedinou dílčí komplikací tak byla neukázněnost 
řidičů, kteří před budovou magistrátu odstavili 
v sobotu vozidla do zákazu zastavení. Místa totiž 
byla vyhrazena pro volební komise. Stejně jako 

v pátek, kdy dopravní značku musel ještě pre-
ventivně dublovat fyzickou přítomností strážník. 
Za sobotu řešil 9 přestupků, ve čtyřech případech 
musel dokonce nařídit odtah vozidla. Vzhledem 
k predikci, se kterou při podobných akcích orga-
nizátoři pracují, se však podařilo sjednat rychle 
pořádek a pro volební komise žádná zásadní 
komplikace nenastala. 

Volby proběhly bez problémů
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INZERCE

Zveme Vás na slavnostní zahájení činnosti střediska EUROPE DIRECT Karlovy 

Vary spojené s debatou „Generace (o) Evropě“. Přijďte a prožijte zahájení s námi! 

EUROPE DIRECT Karlovy Vary přibližuje Evropskou unii občanům Karlovarského 

kraje, a to skrze zajímavé semináře, debaty a soutěže k aktuálním tématům, 

které hýbou Evropou a dotýkají se i Vašeho života. 

Na přednáškách seznamujeme účastníky s fungováním Unie, aktivním 

zapojením Česka do jejího chodu a představujeme příležitosti pro všechny 

Čechy a Češky. Načerpejte inspiraci a zjistěte, co vše můžete získat i Vy! 

EUROPE DIRECT Karlovy Vary je součástí celoevropské sítě EUROPE DIRECT 

a národní sítě Eurocenter. Veškeré nabízené služby jsou zdarma. Rádi se s Vámi 

setkáme osobně a prokonzultujeme Váš dotaz. 

Napište nám na karlovy.vary@europe-direct.cz a domluvte si s námi schůzku.

Těšíme se na Vás!

2. LISTOPADU 2021

16:00-19:00

Generace (o) Evropě

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

Sdílejte s námi svůj názor

Zabývají se evropské instituce takovými problémy, které opravdu trápí Evropany?
Jak se dívají různé generace na důvody vzniku EU, její současné problémy 

a směry, kterými by se měla dále vyvíjet?

Přijďte se zapojit do debaty!

Petr Lewi

pamětník, zástupce nejstarší generace

Lada Beranek Lapinová

podnikatelka a kulturní aktivistka z Krušnohoří

Karel Špecián

student Prvního českého gymnázia 

Diskutovat s Vámi budou: 

Moderuje: Jana Michková, vedoucí EUROPE DIRECT 

a Eurocentrum Karlovy Vary

Vstup na akci je zdarma. Více informací se dozvíte na webu www.europedirect.cz 

nebo na  Facebooku Eurocentrum Karlovy Vary Europe Direct Karlovy Vary.

Pokud chcete mít jistotu místa, doporučujeme registraci na: karlovy.vary@europe-direct.cz. 

Občerstvení zajištěno. 
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DPKV

Dopravní podnik Karlovy Vary se v letošním kole 
celostátní soutěže Sodexo Zaměstnavatel regionu 
2021 umístil na 1. místě v Karlovarském kraji 
v kategorii do 500 zaměstnanců.
Soutěž vyhlašuje obecně prospěšná společnost 
Klub zaměstnavatelů a přihlášené firmy jsou 
hodnoceny podle mezinárodně uznávané metodiky 
Saratoga, podle níž výsledky připravuje odborný 
garant Price Waterhouse Coopers.
„Velmi mne toto uznání práce našeho DPKV 
potěšilo. Jedná se o výborný výsledek a skvělé 
fungování, které management a představenstvo 
v DPKV odvádí. Vzhledem k velké konkurenci ze 
soukromého sektoru v této soutěži mne ocenění 
těší dvojnásob,“ sdělil první náměstek primátorky 
Tomáš Trtek.
„Rok 2020 byl pro nás velmi náročný a v historii 
naší společnosti v podstatě neměl obdoby. Díky 
strategickému plánu rozvoje a dle vize naší spo-
lečnosti jsme však i v této nelehké době dokázali 
postupovat koncepčně. Přistoupili jsme k celé řádě 
opatření, a i nadále jsme kladli důraz na rozvoj in-
vestic, zrychlení digitalizace a procesů s ní spoje-
ných. Výjimečná situace si žádala výjimečná řešení 
a samozřejmě optimalizaci nákladů a mnohá další 
opatření,“ uvádí k získání ocenění Jiří Vaněček, 
předseda představenstva.
„Management společně s představenstvem, za 
podpory našeho jediného akcionáře, tedy Statutár-

ního města Karlovy Vary, dokázal tyto výše uvedené 
cíle realizovat a naplnit. Bez dennodenní motivace 
a pracovního nasazení všech našich zaměstnanců 
by nic z toho nebylo možné. A všem za to patří můj 
obrovský dík. Podařilo se nám semknout a čelit 
této nelehké výzvě, díky které jsme naši společnost 
posunuli tím správným směrem. Ani toto nelehké 
období nám však nemohlo zabránit pokračovat 
v rozvoji toho nejcennějšího, co ve společnosti 

máme, naších zaměstnanců. Jsem přesvědčen, že 
právě díky nim se nám podařilo překonat mnohé 
nástrahy a zajistit nepřetržité a bezchybné fungo-
vání společnosti. Současně jsem velice rád, že se 
nám podařilo zachovat veškerá pracovní místa. 
Pevně věřím, že strategie a vize, které jsme si pro 
rozvoj naší společnosti vytyčili, se nám i v budouc-
nu osvědčí stejně jako nyní,“ řekl k ocenění Lukáš 
Siřínek, místopředseda představenstva.

Dopravní podnik získal prestižní ocenění

Aplikace je zdarma ke stažení  
na Google play a App Store.

S novou aplikací

pohodlně v mobilu

Vary
Virtual
ZÍSKEJ ZDARMA 
VIRTUÁLNÍ KARLOVARSKOU KARTU

• Vyhledej si své spojení
• Nakup si:
– časový kupon
– jízdenku
– parkovací lístek
– povolenku k vjezdu  
 do lázeňského území

• Buď v obraze  
s dopravním portálem:

– kde je můj autobus
– aktuální odjezdy ze zastávek
– stav dopravy
– lázeňské území
– kde zaparkovat
– dopravní události

www.dpkv.cz

dpkarlovyvary

DPKVas

Odjezd z Karlových Varů Cena na osobu bez vstupného

13.11. (7:00 – 20:00) 509,- Kč

20.11. (7:00 – 21:00) 499,- Kč

27.11. (8:00 – 21:00) 399,- Kč

4.12. (8:00 – 21:00) 459,- Kč

11.12. (8:00 – 21:00) 379,- Kč

18.12. (8:00 – 21:00) 399,- Kč

Kutná Hora + Kostnice

Liberec – IQ Park, Babylon, ZOO

Vánoční trhy Regensburg

Vánoční trhy Norimberk

Vánoční trhy Drážďany

Vánoční trhy Bamberk

dpkv.cz
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TÉMA

DLUHY Z DĚTSTVÍ
Můj dluh vznikl v dětství a teď mi chtějí sáhnout 
na mzdu! Co mohu dělat?
Pokud Váš dluh vznikl, když jste byli nezletilí (nebylo 
Vám osmnáct) a neměli jste plnou svéprávnost 
(v osmnácti; dřív uzavřením manželství, nebo když 
Vám svéprávnost přizná soud) a 21. narozeniny jste 
měli 1. července 2021 nebo později, může exekutor 
postihnout jen majetek, který jste získali před plnou 
svéprávností, a majetek získaný jednáním, které 
se vztahuje jen k takovému majetku (třeba peníze 
z prodeje domu zděděného v dětství). Při postižení 
jiného majetku (třeba současné mzdy) můžete po-
dat návrh na částečné zastavení exekuce. Exekutor 
Vás o tom poučí. [§ 262c občanského soudního 
řádu]

Může mi exekutor zabavit a prodat běžné věci 
pro dluh z dětství?
Ne. Od 1. ledna 2022 Vám exekutor bude moci 
zabavit jen věci, „jejichž počet nebo hodnota 
neodpovídá obvyklým majetkovým poměrům“, tedy 
jen věci, které lidé běžně doma nemají. [§ 67 odst. 
1 písm. c) exekučního řádu]
Toto pravidlo se v některých případech nepoužije.

CHRÁNĚNÝ ÚČET V BANCE
Mám zablokovaný účet, na který mi chodí mzda 
(důchod, dávky). Co dělat?
Po zablokování účtu můžete u banky ihned jednou 
vybrat trojnásobek životního minima (11 580 Kč). 
O tom Vás exekutor poučí v exekučním příkazu. 
[304b občanského soudního řádu]
Před postižením účtu se nezkoumá, odkud peníze 
pocházejí. Proto jsou často blokovány i chráněné 
příjmy (mzda, důchod, dávky). Od 1. července 2021 
ale můžete požádat o zřízení „chráněného účtu“. Na 
chráněný účet Vám banka převede chráněné příjmy, 
které po jeho zřízení přijdou na blokovaný účet. [§ 
304c, § 304d a § 304e občanského soudního řádu]

Co je chráněný účet? Jak ho zřídím?
Pokud Vám exekutor zablokuje účet v bance, na 
který Vám chodí chráněné příjmy, můžete si nechat 
zřídit jiný účet („chráněný účet“), na který se budou 
převádět peníze z blokovaného účtu. Chráněný účet 
(peníze na něm) budete moci normálně používat 
(exekuce se na něj nevztahuje).

Jak na to?
1 potvrzení od plátců chráněných příjmů
Písemně požádáte všechny, kdo Vám vyplácejí 
takto chráněné příjmy (např. zaměstnavatele, 
Českou správu sociálního zabezpečení, úřad práce, 
toho, kdo platí výživné na dítě, a další), aby Vám 
vystavili potvrzení. Můžete požádat exekutora, aby 
to udělal za Vás, sami ho ale nejspíš získáte rychleji. 
K vystavení potvrzení použijte formulář, který vydalo 
Ministerstvo spravedlnosti.
V každém potvrzení jsou:
 podrobné údaje o Vás (jméno, příjmení, datum 

narození, adresa trvalého pobytu, případně 
adresa k doručování),

 číslo účtu, ze kterého Vám chodí chráněné 
příjmy,

 číslo Vašeho účtu, na který Vám chodí chráněné 
příjmy,

 datum vystavení potvrzení a
 podpis plátce Vašich příjmů s uvedením jeho 

údajů.
2 oznámení exekutora bance
Požádáte exekutora, aby bance, ve které máte 
blokovaný účet, oznámil čísla účtů, ze kterých Vám 
chodí chráněné příjmy, a číslo Vašeho blokované-
ho účtu, na který chodí tyto příjmy (jsou to údaje 
z potvrzení – pokud jste potvrzení získali sami, 
předložte je exekutorovi). Dostanete kopii oznámení 
exekutora.
3 Vaše žádost o zřízení chráněného účtu s prohláše-
ním, že zatím nemáte chráněný účet
Až dostanete kopii oznámení exekutora bance, 
požádáte banku, aby Vám zřídila chráněný účet. 
Můžete mít jen jeden – v žádosti musíte po pravdě 
prohlásit, že v den podání žádosti nemáte chráněný 
účet.
Banka s Vámi uzavře smlouvu o chráněném účtu 
a účet zřídí do 5 pracovních dnů od podání žádosti. 
Za zřízení a vedení účtu ani kvůli blokování původní-
ho účtu nebudete bance nic platit.
Pracovní den po zřízení chráněného účtu Vám na 
něj banka převede dosud nevybraný trojnásobek 
životního minima z blokovaného účtu. Bude na něj 
také ihned (týž pracovní den) převádět příjmy, které 
po zřízení chráněného účtu přijdou na blokovaný 
účet z účtů uvedených v oznámení exekutora.
Na chráněný účet se dají převádět chráněné příjmy 
jen z jednoho blokovaného účtu. Pokud máte víc 
účtů, určíte jen jeden z nich v žádosti o zřízení chrá-
něného účtu. Kdybyste rušili tento účet, do 14 dnů 
můžete určit jiný blokovaný účet u stejné banky, 
na který Vám pak budou chodit chráněné příjmy 
(a budou se převádět na chráněný účet).
Pokud se zjistí, že máte dva chráněné účty, exekutor 
rozhodne, který z nich zůstane chráněný. Exekutor 
může rozhodnout, že chráněný účet není chráněný, 
pokud se zjistí, že jste lhali o tom, že ještě nemáte 
chráněný účet, nebo jste lhali tomu, kdo Vám 
vyplácí chráněné příjmy, když jste ho žádali o vydání 
potvrzení.

V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH 

Exekuce se mění. A zásadně
Změnil se občanský soudní řád a exekuční řád, některá pravidla jsou však pouze v přechodných 
ustanoveních změnového zákona a v uvedených dvou zákonech je tedy nenajdete. Pro lepší 
přehlednost jsme sestavili životní situace, které mohou nastat a jakým způsobem je lze vyřešit. 
Obecná pravidla exekucí, vysvětlení a kontakty na poradny najdete na webu ochrance.cz.

Ke krajům s nejvyšším počtem obyvatel v exekuci 
patří Karlovarský kraj. Nyní však mají lidé i v tomto 
regionu možnost vymazat své dluhy, a to pomocí 
tzv. Milostivého léta, jež přináší časově omezenou 
nabídku určenou lidem v exekuci či s dluhem vůči 
veřejnoprávním věřitelům.
Milostivé léto potrvá od 28. října 2021 do 28. 
ledna 2022. V této době jej mohou využít lidé, kteří 

dluží například zdravotní pojišťovně, dopravnímu 
podniku, dále také těm, kteří neuhradili koncesio-
nářské poplatky za televizi a rozhlas, poplatek za 
pobyt v nemocnici, zpozdné v knihovně nebo škol-
né a další. Podmínkami pro zastavení exekuce je 
nutné zaplatit celou jistinu, tedy původní dlužnou 
částku bez dalších úroků, úroků z prodlení či pe-
nále. Dále musí dlužník zaplatit 907,50 korun na 

náklady exekuce. Tato možnost se týká pouze fy-
zických osob s dluhem u veřejnoprávních věřitelů, 
tedy státu, obce, kraje, příspěvkových organizací 
a dalších. Zastavení exekuce se naopak netýká 
vymáhání výživného, náhradního výživného, ná-
hrady škody na zdraví, náhrady škody způsobené 
úmyslným porušením právní povinnosti a majet-
kových trestů uložených za úmyslný čin.

Milostivé léto pomůže zbavit se exekucí u státních institucí
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ŠKOLSTVÍ

První ročník studentského hudebního festivalu 
pod názvem Maturáles 2021, který měl vynahradit 
neuskutečněné maturitní plesy, se odehrál v sobotu 
18. září v karlovarské KV ARENĚ. Hudební akce 
zaměřené především na středoškoláky z Karlových 
Varů se zúčastnilo několik stovek studentů. Na 2 
pódiích si mohli poslechnout například hudební 
ikonu Marpa nebo známé DJ Matamara a Roxtara. 
Návštěvníci se také mohli vyfotit ve fotokoutku 
s partnerem akce a dostali polaroidovou fotogra-
fii hned na místě. Vystoupila také místní kapela 
Hlavolamy.
„Především bych chtěla velmi poděkovat za pozvání 
naší třídy. Myslím, že prostor byl zvolený opravdu 
dobře. DJové hráli bezpochyby perfektně, ale od 
nás jako malého publika možná trochu nedoce-
něně. Obsluha nejen za barem byla opravdu velmi 
příjemná a ochotná. Nabídku jídla a pití hodnotíme 
také kladně. Věřím, že kdyby se akce nebila s jinými 
událostmi v sobotní večer, lidí by dorazilo více. Je 
to škoda, kvůli nevyužitému prostoru.  Večer, po 

parádním výstupu TroubleGangu, jsme s kamarády 
zakončili tancem. Děkuji pořadatelům, členům Trou-
bleGangu i všem zúčastněným za připravený večer 
a krásnou náhradu za maturitní plesy. Těším se na 
podobné akce. Ještě jednou velké děkuju!“ říká 
jedna ze zúčastněných studentek Natálie Duriňská, 
ze Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary.
„Kvůli pandemii koronaviru se v letošním roce ne-
mohly uskutečnit tradiční maturitní plesy, část plesů 
neproběhla ani v loňském roce, a tak se vedení 
města rozhodlo přijít s nějakou alternativou. Vůbec 
se nevědělo, jaký bude ze strany studentů zájem, 
nakonec se hudební večer velmi vydařil. Prostory 
KV Areny a přilehlého okolí jsou i pro podobnou 
akci ideální. Podařilo se také získat významné 
partnery večera jako je například Evropa 2, která  
zajistila reklamu a DJ na jedno z umístěných podií, 
které i neslo název zmíněného rádia. Děkuji všem 
studentům za jejich účast a věřím, že si svůj večer 
naplno užili,“ dodává primátorka města Andrea 
Pfeffer Ferklová.

Maturáles přilákal do KV Areny 
stovky studentů

Na školním hřišti u ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19 
bylo v neděli 5. září k vidění velké sportovní klání. 
Oddíl závodního a rekreačního lyžování Ski klub 
Karlovy Vary zde pořádal jubilejní 5. ročník závodů, 
kondiční testování lyžařů z Karlovarského a Ústec-
kého kraje.  Přes sto závodníků ve věku 6 až 16 
let otestovalo svou fyzickou připravenost na zimní 
sezónu v sedmi náročných disciplínách. Rozdalo se 
deset sad diplomů a medailí. Závody plné kvalitních 
sportovních výkonů proběhly v přátelském duchu 
a mladí sportovci byli rádi, že se po dlouhé době 
mohli setkat. Na závěr jsme se rozloučili tradičním 
lyžařským pozdravem SKOL a s přáním, aby zimní 
sezóna byla bohatá na sněhovou nadílku a chudá 
na covidová opatření. Děkujeme vedení školy ZŠ 
Karlovy Vary, Poštovní 19 za poskytnuté prostory 
a dlouhodobou sportovní podporu.
 Markéta Holubová, Ski klub Karlovy Vary  

Kondiční 
testování lyžařů
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Město Karlovy Vary letos na jaře podpořilo boj proti 
této zákeřné nemoci květnovou akcí Kamínky proti 
rakovině, která měla velký úspěch. Na jaře se totiž 
nemohla uskutečnit z důvodu protiepidemických 
opatření klasická sbírka spojená s prodáváním 
žlutých kytiček v ulicích měst. Za vybrané kamínky 
město Karlovy Vary darovalo Lize proti rakovině na 
boj s touto nemocí téměř 20 tisíc korun. Z vybra-
ných kamínků bylo několik dní vytvořeno obří srdce 
na náměstí Dr. Milady Horákové. 
Na podzim se město znovu připojilo k dalším vel-
kým městům, jako je Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad 
Labem a dalším, a zapojilo se nasvícením Goethovy 
vyhlídky žlutou barvou.
„Jedná se o významný den, den, kdy si připomíná-
me nutnost osvěty o této nemoci, především jak jí 
předcházet. Do sbírky proti této nemoci se zapojují 
tisíce občanů, a to je důležité, není lidem lhostejná. 
Závažným faktem je i nekouřit či přestat kouřit, 
proto i město Karlovy Vary pravidelně v měsíčníku 
Radniční listy vydává protikuřáckou poradnu. Jsem 
ráda, že můžeme tento projekt a den proti rakovině 
podpořit i touto formou,“ dodává primátorka města 
Andrea Pfeffer Ferklová.Město tak podpořilo i letoš-
ní 25. ročník sbírky Český den proti rakovině, který 
připadl právě na 29. září.

Karlovy Vary se 
opět připojily ke dni 
proti rakovině

Co je Český den proti rakovině? 
· Sbírková preventivní akce s nejdelší tradicí 

v ČR - za 25 let se květ měsíčku lékařského 
s barevnou látkovou stužkou stal symbolem 
boje proti rakovině.

· Skupiny dobrovolníků (nejčastěji dvojice) 
nabízejí během tohoto dne ve svém městě 
či vesnici letáky s informacemi o prevenci 
rakoviny a látkovou kopii květu měsíčku lékař-
ského se špendlíkem na připevnění a stužkou 
za dobrovolný příspěvek (minimálně 20 Kč).

· Peníze za kytičku vhazují dárci přímo do 
zabezpečených pokladních vaků. Tyto vaky 
jsou po skončení akce předány k přepočítání 
vybraných finančních prostředků na pobočky 
České pošty. Pošta poté zašle peníze na účet 
LPR, která je následně rozdělí na jednotlivé 
programy boje proti rakovině. 

Opéct špekáček, společně posedět u ohně a poslechnout si trampské písně mohli senioři na začátku 
podzimu v karlovarském Domově pro seniory ve Staré Roli. „Senioři se v našem městském zařízení 
mohou cítit téměř jako doma, v domově je o ně výborně postaráno, o čemž jsem se sám už několikrát 
přesvědčil. Skvělý personál a milé sestřičky se snaží seniorům zpříjemnit prostředí místního domova, 
jak to jen jde. Ostatně také proto se zde mohou konat akce podobného typu, teď například opékání 
a grilování,“ pochvaloval si pohodovou akci Tomáš Trtek, první náměstek primátorky.

Senioři z Domova ve Staré Roli 
si zazpívali trampské písně

Odložené setkání se známou českou lékařkou, 
internistkou, psychoterapeutkou i moderátorkou 
televizního pořadu Jste to, co jíte a DoktorKA, se 
bude konat v úterý 9. listopadu 2021.  Na téma 
„Výběr potravin a jejich vliv na chování a zdraví 
dítěte“ bude hovořit a diskutovat v sále Krajské 
knihovny v Karlových Varech od 16.00 hodin 
v rámci již IX. ročníku „Setkání nejen o náhrad-
ním rodičovství“. Organizace Náhradním rodinám 
zve rodiče a širokou veřejnost na zajímavé 
setkání s odborníkem na zdravý životní styl. 
Vstupné je zdarma, přihlásit se můžete na webu 
nahradnimrodinam.cz.

Výběr potravin a jejich vliv 
na chování a zdraví dítěte
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LIDÉ

Jak vás to napadlo věnovat se pouze českým 
květinám?
Původně jsem pracovala v neziskovém sektoru, 
takže mě vždycky zajímalo takové to sociálno. Na 
mateřské jsem se začala hodně věnovat floristice, 
zdobení si domova a začala jsem se zajímat 
o květinový průmysl. A překvapilo mě, jakou 
ekologickou zátěž má pro planetu, mimo jiné to 
má i sociální dopady v rozvojových zemích. Takže 
ta myšlenka vznikla kvůli tomu.

Jste s českými květinami úspěšná?
Velmi, protože tradice tuzemských květinových 
farem veliká. Ale během druhé světové války 
většina zanikla a teď se to začíná znovu budovat.

Koho jste schopná v současné době zásobit, jiný-
mi slovy, jak velká je vaše současná produkce?
Zatím jsme schopná zásobit pouze sama sebe, 
a to ještě s rezervami. Ale to, co je mojí vizí 
a snem, je tady v Karlovarském kraji zrealizovat 
květinovou farmu.

Co taková květinová farma obnáší?
Především to obnáší velký pozemek na pěstování 
květin a je to činnost, která potřebuje zaměst-
nance. Už je to takový větší kolos, je to určitě po 
všech stránkách náročnější než to, co provozuji 
teď.

Jaké květiny nabízíte a jaké chcete nabízet, až 
budete mít velkou farmu?
Květin nabízím opravdu široké spektrum. Ale 
jestli můžu říci aktuální trendy v České republice, 
tak jsou velmi oblíbené pivoňky, teď na podzim 
jsou to jiřiny. Až bude květinová farma, tak se 
sortiment rozšíří. Druhů květin, které je možné vy-
pěstovat díky skleníkům a fóliovníkům, je opravdu 
široké spektrum.

Jsou nějaká specifika tuzemských květin 
oproti dováženým?
Nemají za sebou tu ekologickou zátěž, protože 
naproti tomu květiny z Ekvádoru, přeprodávají 
se na holandské burze, a pak cestují kamiony do 

velkoobchodů. Takže nemají za sebou ekologickou 
stopu plus sociální faktor toho, že častokrát na 
těch květinových farmách v rozvojových zemích 
pracují lidé za minimální mzdu. To jsou dva důle-
žité faktory, které já nemám. Ale i v rozvojových 
zemích existují fair trade farmy, nechci to vidět 
jen černobíle.

A z hlediska péče o květinu z pohledu kupují-
cího? Je to stejné?
Ano, je to stejné a možná ještě lepší. Protože 
když si to představíte, tak květina z dovozu je už 
několik dní stará, protože cestuje takovou dálku. 
A to tuzemské květiny nemají. Já květinu utrhnu 
a druhý den ji uvážu do kytice, takže vlastně má 
to samé benefity, nepotřebuje žádnou speciální 
péči. Naopak získáváte květinu, která vám, trou-
fám si říci, vydrží déle.

Kam si zákazníci mohou pro takovou květinu 
přijít?
Protože moje firma funguje právě v duchu 
udržitelnosti a ekologie, tak nemám žádný ateliér, 
abych nevytvářela zbytečné odpady a přebytky, 
takže se dá objednat přes webové stánky, Face-
book a Instagram.

Jaké jsou novinky ve vázání květin nebo jaké 
jsou sezónní novinky?
V ekologických květinářstvích sezóna teď pomalu 
končí, protože květiny už nebudou. Ale trendem 
je právě to, že teď lidem začíná záležet na tom, 
odkud produkt mají. Pro lidi faktor udržitelnosti 
a ekologie začíná být důležitý. Ve vazbě samotné 
je to aktuálně boho styl, takové to rozevláté, luční, 
to jde teď hodně do módy.

Co tedy dělá ekologické květinářství v zimě?
Ekologické květinářství v zimě dělá suché vazby, 
to znamená ze suchých květin a zimní kytice, 
kde jsou jehličnany, sušené kytky, plus přicházejí 
Vánoce, tam jsou adventní věnce. Musí se také 
zazimovat všechny záhony. Jediný takový spící 
měsíc je leden.

Kdo jsou vaši zákazníci?
Já bych řekla, že je to neskutečně široké spekt-
rum lidí. Kdo z nás totiž nikdy v životě nekupoval 
květinu…

Jsou to lidé z Karlových Varů, Karlovarského 
kraje nebo i dále?
Já si myslím, že i trochu dále. Protože když dělám 
třeba svatební floristiku, tak mám nevěsty i z Pra-
hy a okolí. Ale pokud jde o kytice, tak to má smysl 
opravdu na té regionální úrovni.

Živnostnice roku má 
ekologické květinářství

Někoho zaujme, že její kytice jsou čistě z domácí produkce. Někoho zase to, že se květiny v duchu 
udržitelnosti nepřevážejí přes půl zeměkoule. Nedílnou součástí života Nikoly Al Haboubi Florianové  
byly vždy příroda a květiny. Postavila vizi prvního ekologického květinářství v Karlových Varech. 
Uvěřila, že může na stolech lidí vyměnit květiny z dovozu za české kvítky z naší přírody. „Přála jsem 
si, aby lidé měli ve svých domovech květiny s příběhem, který jim nebude neznámý. Naše praba-
bičky neměly dovezené květiny, měly květiny ze zahrad, lesů a polí,“ svěřila se Nikola Al Haboubi 
Florianová webu soutěže zivnostnikroku.cz. V našich podmínkách, zcela v souladu s přírodou, se dají 
podle jejích slov vypěstovat květiny stejně krásné jako etiopské růže. Proto začala pěstovat tulipány, 
pivoňky, jiřiny, kopretiny a mnoho dalších druhů květin a doplňuje je i květinami z českých luk. Také 
má takzvané Kvítkomaty, což jsou malé samoobslužné stánky momentálně umístěné v bezobalových 
obchodech. Zákazníky tvoří opravdu široká veřejnost, protože květinu kupoval někdy ve svém životě 
snad úplně každý.
V Karlovarském kraji nyní Nikola Al Haboubi Florianová získala titul MONETA Živnostník roku 2021, 
triumfovala i v doprovodné kategorii Srdcař, která oceňuje živnostníky, co dokázali v podnikání 
překonat nejrůznější nástrahy osudu, a přeci to nevzdali a pracují dál. 
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www.agenturamm.cz
www.vondrackova.cz  
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www.karlovyvary.cz

vzhůru k výškám 2021

& Charlie Band

Hotel Thermal

od 19:00 hod.
20.11.

Karlovy
Vary

HV 92x130 tabor.indd   2HV 92x130 tabor.indd   2 11.10.2021   14:4611.10.2021   14:46

29

INZERCE



22

Víte, kam jdou vaše peníze?
Již brzy bude zastupitelstvo projednávat rozpo-
čet na příští rok. I když je to klíčový materiál pro 
fungování našeho města, věnuje se mu ze strany 
veřejnosti relativně malá pozornost. Stejně tak jemu 
vysvětlení občanovi, které se většinou smrskne na 
několik abstraktních čísel na stránkách radničního 
zpravodaje.
Představte si, že by se městský rozpočet pro letošní 
rok smrskl do mediánové měsíční mzdy (polovina 
lidí v republice bere méně, polovina více). Ta dělá 
26.287 korun čistého (počítáno pro bezdětného). 
Pomůže nám lépe pochopit příjmy a výdaje našeho 
město. Nicméně abychom takového příjmu dosáhli, 
musíme si nejdříve tento rok 5.241 korun půjčit. 
Protože výběr daní, ani vlastní příjmy, nepokryjí 
všechny výdaje. Největším zdrojem našeho mediá-
nového rozpočtu je pak přerozdělení z celostátních 
daní a výběr daní z nemovitostí – celkem 15.277 
korun. Z vlastní činnosti si vyděláme 2.700 korun 
a to včetně problematických výherních automatů.
A za co tak nejvíce utrácíme? 6.671 korun dáváme 
na takzvané kapitálové výdaje, tedy například 
výstavbu Dvorského mostu nebo opravu nástupišť 
na Tržnici. 3.280 korun nás stojí platy zaměstnanců 
magistrátu (zde se sluší uvést, že 1.200 korunami 
nám přispěje stát). Často démonizovaní politici nás 
přijdou na 240 korun (většina z toho jde uvolně-

ným funkcionářům, tedy primátorce, náměstkům 
a jednomu radnímu). Necelých 1.800 korun dáme 
na veřejnou dopravu (letos ale bylo potřeba přihodit 
další dvě stovky), na úklid a zimní čištění silnic 
vytáhneme z peněženky 1.170 korun. A abychom 
měli silnice a cyklostezky pěkné, tak dáme stranou 
dalších 512 korun (na větší opravy využíváme ale 
i část z oněch necelých sedmi tisíc na kapitá-
lové výdaje). Nezapomínáme ani na nakládání 
s odpadem, které nás stojí 1.087 korun. Důležitá je 
pochopitelně také bezpečnost, na kterou dáváme 
1.190 korun.
Člověk potřebuje také nějakou zábavu. Na provoz 
komplexu KV Areny vynaložíme 490 korun (k tomu 
ale nutné připočíst dalších 250 korun na údržbu 
a 785 korun na splátku dluhu). Pokud mluvíme 
o hale, nelze se nezmínit o hokejovém klubu HC 
Energie, který dostává 255 korun přímo a dalších 
206 korun přes Nadaci města (zkrátka nejdřív 
dáte peníze do jiného hrníčku, abyste si je předaly 
zpátky. Z kulturní oblasti si za KSO zaplatíme 757 
korun a za provoz městského divadla 275 korun. 
Mimochodem, na všechny naše základní školy 
dáme 1.037 korun. To je méně než za KV Arenu…
Cílem dnešní glosy nebylo plnohodnotně pokrýt 
celý rozpočet ale snaha o zamyšlení se nad ním. 
Na první pohled se člověk v milionech orientovat 
nemusí. Přiblížit si to k tomu, co zná z každoměsíč-

ní praxe, třeba pomůže v otázkách mířených nejen 
na nás, odpovědné zastupitele, ale zejména na ty, 
kteří rozpočet připravují.
 Jindřich Čermák, zastupitel za Piráty

Poděkování
Chtěl bych vyjádřit poděkování a obdiv nad 
fungováním chirurgického oddělení Karlovar-
ské nemocnice. Zvláště pak operačnímu týmu 
vedeného MUDr. Pavlem Novotným. Z mé, relativně 
banální operace, se stala vzhledem k nečekaným 
komplikacím operace velice složitá. Teprve v prů-
běhu hospitalizace jsem si plně uvědomil náročnost 
práce zdravotníků a to od ošetřujícího personálu, 
sestřiček až po lékaře. V průběhu patnáctidenní 
hospitalizace jsem měl čas na objektivní hodnocení.
Těžká, po stránce fyzické i psychické a nikdy ne-
končící práce. Jak náročná pak musela být v době 
vrcholící epidemie coronaviru. Byli to zdravotníci, 
kteří nás z toho dostali. Nikoliv zmatená vláda A. 
Babiše, kde se ministři zdravotnictví střídali jako 
svatí na orloji.
Ještě jednou díky. Držím Vám palce, abyste vydrželi 
v tak náročném pracovním prostředí a nenechali se 
odradit těmi, kteří nejsou kompetentní a zajímají je 
vlastní politické ambice víc než zdraví národa.

Zdeněk Slába, 
penzionovaný středoškolský učitel

HYDEPARK

777 940 555, www.softwarovaskola.cz

POČÍTAČOVÉ KURZY
 soukromé školení nebo ve skupince
 práce s PC, tabletem nebo mobilem
 školení ve škole nebo u klienta doma

Iva Kulatá
lektorka

INZERUJTE 
V RADNIČNÍCH LISTECH

t: 607 057 931  e: radnicni.listy@seznam.cz
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Podzim s lázeňskými lesy
Dostali jsme poděkování od paní primátorky 

za velmi podařenou akci, která proběhla 
i díky nádhernému podzimnímu počasí. 

A počasí je vždy u venkovních akcí nejdůležitější 
spoluorganizátor. Pokud by pršelo, bude návštěv-
nost minimální, pokud bude zima, nebude skoro 
žádná. 
A o co jste přišli, pokud jste nedorazili? Po celý 
den se střídaly nejrůznější aktivity. Za spoluprá-
ce dalších organizací města se všichni pobavili 
a vyzkoušeli na vlastní kůži řadu atrakcí.
Nejvíce zaujala Střední lesnická škola Žlutice, kte-
rá přivezla trenažér na harvestor – všichni si mohli 
zkusit za pomoci tlačítek skládkovat vytěžené 
kmeny a opravdu to nebylo jednoduché. Navíc tu 
byli i trubači, kteří přednesli mnoho nejrůznějších 
fanfár i skladeb pro lovecké rohy. Vábení zvěře 
i zvuky, které vydává například mladý jelen, starý 
jelen, zajíc a další zvířectvo, předvedl žák zmíněné 
střední školy. Zájemci o ptáky, ať už dravce či 
sovy, se také od dalšího studenta dozvěděli spous-
tu zajímavostí a pohladit sovu si přišli malí i velcí. 
Po celou dobu zde pracovala děvčata na aranžích 
z různých přírodnin, taktéž ze Žlutické školy. 

A nesmím opomenout ani připravené úkoly nejen 
z lesní pedagogiky. Odhad výšky stromu, určení 
stáří stromu, sekání sekerou na přesnost…
Další organizací, která se zapojila, byla Správa 
lázeňských parků. Dovezla techniku, kterou použí-
vají při úklidu města, a zároveň také vysokozdviž-
nou plošinu, na které vozili návštěvníky opravdu 
do nebeských výšin. Byl odtud pěkný pohled na 
Klínovec i jelení oboru z ptačí perspektivy. Za-
hradnice z této organizace připravily poznávačku 
stromů a za odměnu rozdávaly nádherně vzrostlý 
vřes i jiné trvalky. Navíc pracovníci parků dovezli 
několik kubíků kvalitní zeminy, kterou si mohli 
všichni návštěvníci odnést v připravených taškách.
Nesmím zapomenout na další příspěvkovou orga-
nizaci, a tou je Správa přírodních léčivých zdrojů 
a kolonád. I tady si mohli děti i dospělí ověřit svou 
šikovnost – házením oříšků veverce do košíčku 
nebo vědomostní kvíz a odnést si buď pamlsek 
v podobě bonbónu, nebo vřídlovec.
Své obdivovatele i diváky, či přímo aktéry, měly 
i další doprovodné akce. Ať už se jednalo o lase-
rovou střelnici na holuby, nebo vyřezávání sovy 
motorovou pilou, chození po laně mezi stromy, 

prohlídku hasičského auta, malování obrázků 
s dopravním podnikem či pobrukování si známých 
písniček s vystupujícími zpěváky.
Na zdárném průběhu akce se podíleli pracovníci 
Lázeňských lesů Karlovy Vary. A to nejen ukázkou 
práce s koněm v lese, také lesní speciální traktor 
si bylo možné prohlédnout a zjistit, že má napří-
klad dva volanty. Během dne byli k dispozici dva 
pracovníci, kteří chodili se zájemci do obory krmit 
jeleny. Zaměstnanci lesů připravili i pohoštění 
pro všechny, k chuti přišel guláš z jelena sika či 
výborné šunkové klobásy nebo pstruzi – kdo si ho 
vylovil, měl možnost si ho nechat ihned připravit 
na grilu. Pro vegetariány byl v záloze naložený sýr, 
který se taktéž připravoval na grilu a jen se po 
něm zaprášilo.
Měla jsem tu čest celým dnem provázet a infor-
movat všechny přítomné o dění i o organizacích 
jako takových. Snad se všechno povedlo! A že 
došel guláš nebo steaky? No to svědčí o tom, že 
prostě chutnaly!
Tak na shledanou za rok.
 Věra Bartůňková

Historický seminář 
Karla Nejdla
Klub přátel Karlových Varů zve všechny zájemce 
na 30. ročník Historického semináře Karla Nejdla. 
Uskuteční se v Alžbětiných lázních v neděli 28. 
listopadu od 9 do 17 hodin. Loňská opatření jeho 
konání znemožnila, pořadatelé věří, že letos se 
podaří.
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V pokračování cyklu představí Poetická skupina 
Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit výbor 
z tvorby české básnířky Vladimíry Čerepkové (1946 
– 2013), která patří k nejvýznamnějším představi-
telům české beatnické poezie.
Její velký talent rozpoznal básník František 
Hrubín. V sedmnácti jako „český Arthur Rimbaud 

v sukních“ zazářila v pražské vinárně Viola, kde 
flámovala s Allenem Ginsbergem. Juraj Jakubisko 
o ní natočil jeden ze svých prvních filmů. Žila nado-
raz ze svého talentu a krásy, bez stálého domova 
a zaměstnání.
Za svého života vydala šest knih poezie, v Čechách 
jí vyšla do roku 1990 jediná sbírka, v roce 1969 
Ryba k rybě mluví. Čerepková po sovětské okupaci 
emigrovala do Paříže, kde žila až do své smrti.
Tento díl pořadu Poezie & Jazz skrývá jedno 
překvapení, kdy zazní rovněž básně jednoho kar-
lovarského autora. Jeho jméno však zůstává zatím 
v tajnosti, neboť půjde o překvapení pro všechny 
návštěvníky pořadu. 
Pořad Poezie & Jazz se koná za podpory Města 
Karlovy Vary.

POEZIE & JAZZ 
Vladimíra Čerepková – Básně plus překvapení

KSO uvede slavnou 
suitu Šeherezáda
Listopadový abonentní koncert Karlovarského sym-
fonického orchestru představí nové umělce - 4.11. 
v 19:30 vystoupí v Grandhotelu Ambassador přední 
česká violistka Kristina Fialová, která je odbornou 
kritikou oceňována především za dokonalou techniku, 
ohnivý temperament a sofistikované hudební cítění. 
V jejím podání zazní Rhapsodie pro violu a orchestr 
Bohuslava Martinů. Dirigentským partnerem jí bude 
Zbyněk Müller - dirigent Národního divadla v Praze 
a pedagog pražské AMU, který se karlovarskému 
publiku představí rovněž poprvé. Program večera 
nabídne slavnou suitu Nikolaje Rimského-Korsakova 
Šeherezáda inspirovanou sbírkou arabských pohádek 
Tisíc a jedna noc. Těšit se můžete na skladbu neo-
byčejně efektní, půvabnou a vyhledávanou pro svou 
zvukomalebnost, pestrou instrumentaci a melodickou 
bohatost. Náročného sólového partu se v ní ujme 
koncertní mistr Jakub Sedláček. V 18:30 se se sólisty 

a dirigentem opět setkáme v sále při úvodním slovu 
k programu „Seznamte se…“.
V úterý 16.11. v 19:30 si nenechte ujít koncert Jazz 
meets symphony v rámci festivalu Jazzfest, který se 
z důvodu nemoci přeložil z říjnového termínu. A co 
nás čeká dále? V divadle tradičně doprovodíme mladé 
pěvce v rámci Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína 
Dvořáka, 26. listopadu v 19:30 vás pak zveme do 
Lázní III na dirigentský masterclass ve spolupráci 
s berlínskou hudební univerzitou.  V plném proudu 
jsou přípravy na otevření Klubu mecenášů. Nepůjde 
jen o skupinu podporovatelů, ale o okruh lidí a přátel, 
které spojuje obdiv k umění a úcta k tradicím. 
Slavnostní koncert k této příležitosti se koná v ne-
děli 12. prosince v 18 hodin ve velkém sále hotelu 
Thermal za podpory a účasti umělců světových jmen 
– s KSO vystoupí mezzosopranistka Dagmar Pecková 
a sólista Metropolitní opery pan Adam Plachetka.

Karlovarský pěvecký 
sbor přeložil koncert 
na prosinec
K významnému jubileu 60 let svého trvání pořádá 
Karlovarský pěvecký sbor slavnostní koncert, který 
se měl, jak jsme informovali v předešlém vydání, 
konat 16. října v kostele sv. Anny v Sedleci. Koncert 
se bohužel odkládá kvůli karanténě v KSO. Nově by 
se měl konat 5. prosince v Grandhotelu Pupp. Na 
koncertě uvede KPS skladbu Karla Jenkinse: The 
Armed Man. Dílo provede za účasti sólistů Národního 
divadla Praha, spolupracujících sborů a za doprovodu 
Karlovarského symfonického orchestru.

Muzeum zve 
k návštěvě Islandu
„Sjáumst á 20 nóvember í Safninu Karlovy Vary! - Na 
viděnou 20. listopadu v Muzeu Karlovy Vary“. Takový 
je pozdrav manželů Jana a Dominiky Moldaschlových 
všem zájemcům, které láká zdánlivě nedostupný ost-
rov Island. Manželé v přednášce nazvané „Island – po 
vlastní ose!“ přiblíží své zkušenosti ze dvou návštěv 
Islandu, obohacené řadou fotografií a příběhů z cest. 
Pro ty z návštěvníků, kteří by o návštěvě ostrova uva-
žovali, budou neocenitelné rady, kde před případnou 
cestou začít, co vše řešit, co Island nabízí, která místa 
navštívit, kolik co na Islandu stojí a na kolik peněz 
průměrná dovolená vyjde. Jan a Dominika Molda-
schlovi návštěvníky přednášky přenesou do divoké 
přírody země ohně a ledu a nebude chybět i názorná 
ukázka islandštiny. 
Přednáška se uskuteční v muzeu 16. listopadu.
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Déčko slaví šedesát let svého působení na 
prknech, která znamenají svět. Nejdéle 
působící amatérské divadlo na západě Čech 

tak pojalo oslavy ve velkém stylu, a to hned dvou-
denním hýřením, plným jedinečných představení 
a hudby. Divákům se ve dnech 20. a 21. listopadu 
představí nejen domácí, ale i hostující soubory. 
Sobotní program se odehraje v rámci akce Noc 
divadel na Husovce, a to od 15.00 do 24.00 hodin. 
Kromě dlouho očekávané premiéry pohádky Kubula 
a Kuba Kubikula v podání Divadelního studia D3 
v režii Petra Richtera se mohou diváci těšit na 
Vyhnání z ráje už proběhlo hostujícího Divadla Dag-
mar. V dramatizaci druhé části románu Chtělo by 
to nový jména od NoViolet Bulawayo pod režijním 
vedením Hany Frankové exceluje (mimo jiné též 
členka D3) Andrea Kiralyi.
Poté bude následovat komponovaný pořad Malé 
horory z Déčka, jehož součástmi budou Misery 
v podání Petra Johanovského a Terezy Fischerové, 
Manželské vraždění Marka Himla a Evy Šollové 

a Pekelné vánoce Vladimíra Kalného a Petry Richter 
Kohutové.
Ve 20.00 hodin se uskuteční předpremiéra projektu 
Vladimíra Benderského Zrzek, inspirovaného živo-
tem a dílem ruského básníka Daniila Charmse. Po 
něm bude následovat koncert skupiny Loudky.
Vrcholem oslav bude v neděli od 15.00 hodin 
festivalový hit Déčka, docela ujetá komedie Srnky, 
na kterou v 18.00 hodin naváže neméně povedené 
představení Maude, Lionel a prst Jacksona Pollocka 
v podání DK Jirásek z České Lípy. Hořkosladká 
komedie o alkoholu, umění a životě odkryje příběh 
bývalé barmanky a začínající alkoholičky Maude 
(Vlaďka Zborníková). Ta ve vetešnictví narazí na 
obraz, který by mohl být originálem slavného ame-
rického malíře Jacksona Pollocka. A tak přichází 
na scénu jako odborník na slovo vzatý ředitel 
Metropolitního muzea umění Lionel (Václav Klapka). 
V tu chvíli se rozehraje boj nejen o to, zda mají před 
sebou padělek nebo originál, ale i o pravosti a falši 
samotného umění a lidského života. 

Divadelní studio D3 slaví 
šedesát let na scéně

Caminos. Cestovatelský festival se vrací do Drahomíry

KULTURA

POZVÁNKA DO DIVADLA 

Hra, která se zvrtla
Díky osvědčené koprodukci Činohry Karlovarského 
městského divadla a Západočeského divadla v Chebu  
se diváci obou scén dočkají jednoho z největších hitů 
posledních let  Hry,  která se zvrtla.    Všude, kde byla 
prozatím uvedená, se stala spolehlivým „trhákem“ 
sezóny.  A to i ve slavných divadlech na Broadwayi 
a West Endu. Navíc získala mnoho různých ocenění, 
například prestižní Cenu  Lawrence Oliviera za 
nejlepší komediální text roku 2015.  A velký  úspěch  
slaví i u nás, v české premiéře ji jako první předloni 
uvedlo Divadlo Bez zábradlí.
Skvělá anglická fraška  čerpá z oblíbené metody 
„divadla na divadle“. Herci  jistého amatérského 
spolku se v ní totiž snaží nastudovat  mysteriózní 
drama „Vražda na panství Haversham“ a učiní 
maximum, aby  jejich představení dopadlo co nejlépe. 
Nejenže se jim podařilo obsadit všechny členy jejich 
spolku, ale principál navíc sehnal štědrého sponzora.  
Během zkoušek se však pokazí opravdu vše, co se 
pokazit dá, což je zdrojem  mnoha groteskních situací 
a překvapivých momentů, které publikum opravdu 
nečeká. Zábavu navíc umocňuje fakt, že se každý 
herec vystřídá ve dvou rolích.

Henry Lewis, Jonathan Sawyer, Henry Shields
Hra, která se zvrtla
Režie: Zdeněk Bartoš
Hrají: Viktor Braunreiter,| Tereza Švecová,  Magdaléna 
Hniličková, Daniel Mišák, Vuk Čelebić / Petr Németh, 
Jindřich Skopec, Pavel Richta, Jiří Švec, Ondřej 
Puchel a Jakub Cupák.

Karlovarské městské divadlo
Slavnostní premiéra: sobota 27. listopadu 19.30

Procestovat celý svět během tří dnů umožňuje 
nejen karlovarským návštěvníkům pravidel-
ně cestovatelský festival Caminos. Každý rok 
nabízí širokou přehlídku vyprávění a promítání 
o exotických i blízkých zemích všech kontinentů. 
Vydejte se do různých koutů světa, nechte se 
vytrhnout alespoň na jeden podzimní víkend 
z běžného životního rytmu a zaposlouchejte se do 
příběhů vonících dálkami, které si pro návštěvníky 
cestovatelského festivalu Caminos přichystali 
hosté čtrnáctého ročníku. Konat se bude tradičně 

v karlovarském kině Drahomíra, letos to bude 5. 
až 7. listopadu.
Snahou festivalu je ukázat, že svět nemusí být 
vždy takový, jaký je nám běžně předkládaný. 
Nejdůležitějším prvkem festivalu je totiž samotné 
setkávání lidí, výměna zkušeností, čerpání 
inspirací a získávání důležitých informací. Každé 
vyprávění v sobě nese cosi originálního, ať dojmy 
z cest přináší čerstvý cestovatel nebo ostřílený 
dobrodruh. Caminos představuje cestovatele, 
kteří nás zavedou na místa silného slunce, ale 

i ostrého chladu, na místa opuštěná i zabydlená, 
na místa již objevená, ale i ta pro mnohé ukrytá, 
na místa, kde duše si často ráda zaskotačí.
Festivalovým programem provede Jenda Herec, 
moderátor, bavič, konferenciér, uvaděč, zpěvák, 
recitátor a zejména hlavní tvář všech dosavadních 
Caminos festivalů. Zahájení v 16.15 hodin se 
zhostí svou neodmyslitelnou modlitbou, během 
festivalu přivítá všechny pozvané cestovatele a na 
závěr slavnostně udělí diváckou cenu včetně vy-
losování drobných cen pro návštěvníky festivalu.
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KULTURNÍ SERVIS

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
V současné době lze vstupenky pouze rezervovat (platnost 
rezervace: 20 dnů). Upravený provoz pokladny divadla (uvedený 
režim platí, až do odvolání): Po a Čt od 15:00 do 18:00

12. 10. – 24. 11. 2021
XII. ročník divadelního festivalu BEST FEST

3. 11. 19.30 Robert Bellan: Normální debil
Kulturní portál.cz
Retro komedie, jejíž předlohu napsal, dramatizaci pořídil a in-
scenaci režíroval Robert Bellan. Příhody z dětství prožitého v so-
cialistickém Československu. Během večera plného humoru, 
nadsázky i nostalgie se ocitneme s hlavním hrdinou – známým 
průšvihářem Norbertem Intribusem – v socialistické domácnos-
ti, ve škole, na fotbalovém hřišti, u splavu, v nemocnici – nebo 
třeba na překvapivě hřbitovním sexuálním večírku. V hlavní roli 
bývalý člen karlovarského souboru Zbigniew Kalina.
Hrají: Zbigniew Kalina, Leoš Noha, Petr Borovec, Martin Vrtáček, 
Lenka Zbranková, Veronika Čermák Macková, Jana Ondrušková
Režie: Robert Bellan

5. 11. 10.00 Hans Christian Andersen: Sněhová 
královna – představení pro školy DERNIÉRA
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Dobrodružný muzikál pro celou rodinu na motivy klasického 
pohádkového příběhu. O chlapci Kajovi a dívce Gerdě, která 
se svého kamaráda pokusí zachránit z moci Sněhové královny 
a střepů kouzelného zrcadla, jež mu vnikly do srdce a do očí. 
Strastiplné putování přes zahradu věčného léta i loupežnické 
doupě zavede Gerdu až do královnina ledového paláce...
VHODNÉ PRO DĚTI OD 7 LET (MLADŠÍ PODLE ZVÁŽENÍ RODIČŮ 
ČI DOPROVODU)
Hrají: Magdaléna Hniličková, Tereza Švecová, Daniel Mišák, 
Soňa Křepelová, Lucie Domesová, Viktor Braunreiter, Petr 
Németh, Jiří Švec, Eliška Huber Malíková, Pavel Richta, Martin 
Sova, Petr Melichar
Dramatizace a režie: Michal Hába

6. 11. 19.30 Swing nylonového věku pokračuje! 
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
„Nylonový věk – první tři euforická poválečná léta – byla dobou 
největšího rozkvětu českého swingu. Po loňské koncertní show 
Swing nylonového věku jsme shledali, že vynikající hudební 
materiál z repertoiru skvělých českých bigbandů tohoto období 
není zdaleka vyčerpán. A tak jsme se rozhodli v tom radostném 
swingovém bádání pokračovat. V koncertní show Swing nylono-
vého věku pokračuje! předvedeme s mými Melody Makers další 
hotjazzové fláky z této vrcholné éry bigbandového swingu, tuze 
žhavé a snad ještě krasší!“ Těmito slovy zve geniální hudebník 
Ondřej Havelka diváky k návštěvě karlovarského divadla.
Účinkují: Ondřej Havelka, Ondřej Havelka, Melody MakersMe-
lody Makers

5. festivalové představení
7. 11. 19.30 Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor
Studio Dva
Brilantní satirická komedie, které léta neubrala nic na aktu-
álnosti, spíše naopak. V každé společnosti se vždycky najdou 
skrytí namyšlení úplatkáři i ustrašení pochlebovači a mnohdy 
až teprve nevinný omyl odhalí skutečné charaktery a vztahy. 
Gogolův Revizor je zrcadlem nás samotných, jako vytříbená 
anekdota, která uhodí hřebíček na hlavičku.
Hrají: Kryštof Hádek, Bohumil Klepl, Zuzana Kronerová/ Eva 
Holubová, Sabina Remundová/ Iva Pazderková, Petr Pěknic, 
Radim Madeja, Jiří Ployhar, Michal Slaný, Václav Jílek, Václav 
Liška, Roman Štabrňák, Klára Šalomounová, Zdeněk Carda
Režie: Eva Holubová

9. 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

11. 11. 15.00 – 18.00   Finále kategorií Junior a Opera 
s orchestrem – pronájem
55. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka
Karlovarský symfonický orchestr diriguje Jiří Štrunc

12. 11. 19.00 Operní galakoncert vítězů a laureátů 
soutěže 2021 – pronájem
55. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka
Karlovarský symfonický orchestr diriguje Jiří Štrunc

14. 11. 19.30 Hradišťan & Jiří Pavlica
Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé seskupení s vysokou 
uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým 
záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel 
zejména z lidové tradice. Překračuje hranice hudebních žánrů 
a spolupracuje s osobnostmi různých kultur celého světa. 
Koncertoval na čtyřech kontinentech, natočil více než třicet 
stěžejních zvukových nosičů a na mnoha dalších spolupracoval. 
Způsob práce, dramaturgie a umělecká úroveň řadí Hradišťan 
k originálním a nezaměnitelným tělesům české i mezinárodní 
hudební scény.
Účinkují: Jiří Pavlica, Alice Holubová, David Burda, Milan Malina, 
Roman Gill, Milan Gablas, Josef Fojta

15. 11. 19.30 Geraldine Aron: Můj báječný rozvod
Agentura Jan Balzer
Velice laskavá komedie, kterou irská autorka věnovala 
všem, kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami. Všechny postavy 
vytváří Eliška Balzerová. Když autorka Geraldine Aron navštívila 
premiéru ve Viole, nešetřila na adresu české protagonistky 
slovy chvály. A milují ji i karlovarští diváci – dosavadní uvedení 
v Karlovarském městském divadle byla beznadějně vyprodána.
Účinkuje: Eliška Balzerová
Režie: Jana Kališová

17. 11. 19.30 Jean Girault, Jacques Vilfrid: Svatba 
bez obřadu
Divadelní společnost Háta
Francouzská situační komedie, zfilmovaná v roce 1963 
s Mireille 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

21. 11. 15.00 Michal je kvítko!
Nes produkce
Michal bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během 
představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám 
sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní plážové samby, 
tančit tak budou nejen děti, ale i květiny!
Účinkuje: Michal Nesvadba

23. 11. 19.30 Zdeněk Podskalský: Liga proti nevěře
Agentura Nordproduction
Komedie s detektivní zápletkou o manželské nevěře a mnohém 
dalším. Žena a její milenec, vracející se manžel, další žena 
hledající svého manžela. Je to ten původní milenec nebo není? 
Manžel je prý v koupelně – mrtev! Dá se utéci z třetího patra? 
Dá se vraždit žehlicím prknem? Vejde se milenka do krbu? 
A nezbláznili se všichni náhodou?
Hrají: Ivo Šmoldas, Veronika Nová Arichteva, Michaela Kuklová, 

Petr Mácha
Režie: Biser A. Arichtev

6. festivalové představení
24. 11. 19.30 Eric Assous: Miliónový údržbář
Agentura Harlekýn
Jako milionář zklamal. Uspěje jako bezdomovec? – Séverinu 
opustil manžel Jean Pierre před dvaceti lety. Opuštěná a na 
mizině si založila vlastní vydavatelství, které teď prosperuje. 
Jednoho dne se její exmanžel objeví, ale ne jako ten dávný 
arogantní a cynický obchodník, ale jako zruinovaný muž bez 
střechy nad hlavou. Jean Pierre přišel, aby se omluvil, a jako 
nezaměstnaný se vlastně zeptal i na práci.
Hrají: Petr Nárožný, Veronika Freimanová, Antonín Procházka/ 
Vasil Fridrich, Robert Hájek/ Martin Zahálka ml., Zuzana Žáko-
vá/ Anna Kotlíková, Lucie Zedníčková/ Štěpánka Procházková
Režie: Antonín Procházka

26. 11. 10.00 Henry Lewis, Jonathan Sawyer, Henry 
Shields: Hra, která se zvrtla – veřejná generálka
Západočeské divadlo v Chebu a Karlovarské městské divadlo

27. 11. 19.30 Henry Lewis, Jonathan Sawyer, Henry 
Shields: Hra, která se zvrtla – premiéra
Západočeské divadlo v Chebu a Karlovarské městské divadlo 
Ochotnický kroužek Vřídlo z Vintířova se rozhodne nastudovat 
anglický detektivní thriller Vražda na panství Haversham. Své 
rozhodnutí realizuje se záviděníhodným nadšením a nezávi-
děníhodnou neschopností. Komedie, která triumfálně brázdí 
britská i česká divadla.
Hrají: Viktor Braunreiter, Magdaléna Hniličková, Vuk Čelebić, 
Pavel Richta, Jindřich Skopec, Daniel Mišák, Jiří Švec a Tereza 
Švecová
Režie: Zdeněk Bartoš

30. 11. 19.30 Renato Giordano, Rodolfo Sonego: Vím, 
že víš, že vím...
Agentura Harlekýn
Lehká komedie o vážných věcech. Původně úspěšný film 
s Albertem Sordim, adaptovaný pro divadlo. Soukromý detektiv 
si splete sledovanou osobu a místo manželky prominentního 
politika začne sledovat úplně obyčejnou rodinu. Co se skrývá 
pod pokličkou zdánlivě všedních dní běžného manželského 
páru středních let?
Hrají: Michal Dlouhý, Simona Stašová, Andrea Daňková, Vasil 
Fridrich/ Petr Vančura
Režie: Vladimír Strnisko
(vstupenky z původních termínů 20. 10. a 6. 12. 2020 a 20. 4. 
2021 jsou platné)

PŘIPRAVUJEME:
6. 12. 19.30 Dasha & Jan Smigmator: Vánoční 
koncert
Po úspěšném a beznadějně vyprodaném turné Swingové 
Vánoce v roce 2017 se Dasha a Jan Smigmator opět sejdou 
na jednom jevišti. V doprovodu špiček české jazzové scény 
a vynikajícího Epoque Quartetu zazpívají písně neodmyslitelně 
spojené s Vánoci, ale i úspěšným hudebním pořadem Klub 
Evergreen Českého rozhlasu Dvojka. Hosty koncertu budou 
vycházející hudební hvězdy, dvanáctiletí bratři Alex a Maxim 
Šestákovi, kteří okouzlili publikum nejen u nás, ale i ve Spoje-
ných státech amerických.
Účinkují: Jan Smigmator, Dasha, Alex a Maxim Šestákovi, 
Epoque Quartet

18. 12. 19.30 Bílé Vánoce Lucie Bílé
Zpěvačka Lucie Bílá již několik let zpříjemňuje předvánoční čas 
tradičními koncerty, ze kterých dýchá láska, klid a kouzelná at-
mosféra blížícího se Štědrého dne. Také letos pořádá Agentura 
44 předvánoční turné naší nejpopulárnější pěvecké hvězdy, 
během kterého navštíví řadu měst napříč celou Českou a Slo-
venskou republikou. Repertoár těchto koncertů je přizpůsoben 
právě adventnímu období a zazní písně z obou veleúspěšných 
stejnojmenných alb.
Lucii Bílou doprovodí i letos kapela Petra Maláska a Bílý 
sbor. Zvláštním hostem turné BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ bude 
frontman kapely Arakain Jan Toužimský.
Účinkují: Lucie Bílá, Petr Malásek, Jan Toužimský a Bílý sbor

KMD karlovarské městské divadlo
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DIVADLO HUSOVKA

Níže uvedené pořady se uskuteční pouze v případě příznivých 
epidemiologických podmínek při dodržení aktuálně platných 
opatření. Děkujeme za pochopení.

2. 11. 19.30 Lenka Dusilová
Šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl, není 
zvyklá stagnovat a opakovat se. Stal se z ní mimořádný úkaz 
české hudební scény, kdy z pozice rockové a popové hvězdy 
putuje k osobnímu vyjádření, jež svobodně přijímá impulzy 
z nejrůznějších stylů a mimohudebních zážitků.

4. 11. 19.30 Fish Flesh Field & Henry $ - Spirit of 
Milan Kozelka
Legendární karlovarská hudební skupina představí nové písně 
z připravovaného alba Zběhlý satyr s texty Milana Kozelky. Večer 
uvede Lev Havlíček výběrem z Kozelkovy literární tvorby.

6. 11. 19.30 Funky Monx (support: Těžko soudit 
motýla)
Sedmičlenná formace ze západních Čech, která napříč pódii 
prezentuje energickou funkovou show. Smíšená sestava kluků 
a holek stojí na pevných základech dechové sekce, groovy 
baskytary a barvitého vokálu. Celkový zvuk kapely rozšiřují 
synťákové prvky, experimentální kytara nebo rap.

18. 11. 19.30 Marta Töpferová Latin Trio
Latin Trio zpěvačky Marty Töpferové, chilského písničkáře 
Alejandra Soto Lacoste a argentinského multi-instrumentalisty 
Gaba Naas se věnuje bohaté tradici latinskoamerických písní. 
Jejich repertoár se skládá z rytmů a stylů jako chilská cueca, 
argentinská chacarera a zamba, venezuelské joropo a vals, 
andské huayno i výběru autorských písní. Ojedinělý sametový 
hlas Marty Töpferové s vlastním doprovodem na venezuelské 
cuatro a perkuse spolu s autentickým doprovodem Alejandra 
Soto Lacoste a Gaba Naase je vskutku kombinace, která přene-
se posluchače do nevšední a temperamentní hudební krajiny.

20.11. 15.00 – 24.00   Noc divadel – Oslavy šedesátin 
Déčka, den první
Odložené oslavy šedesátiny Déčka pod patronací Františka 
Olšovského in memoriam nabízejí průřez tvorbou Divadelního 
studia D3 a několik hostů. V 15 hodin se odehraje premiéra 
pohádky Kubula a Kuba Kubikula v 16.30 hod. Vyhnání z ráje 
už proběhlo (host – Divadlo Dagmar), 17.30 hod. Malé horory 
z Déčka, 20.00 hod. předpremiéra inscenace na motivy života 
a díla Daniila Charmse Zrzek, 22.00 hod. koncert skupiny 
Loudky. Nutná rezervace vstupenek na tel. 604157176 (Petra 
Richter Kohutová) nebo e-mailové adrese divadlod3@email.cz.

21. 11. 15.00 – 20.00   Oslavy šedesátin Déčka, den 
druhý
Oslavy pokračují. V 15 hodin proběhne představení festivalo-
vého hitu Srnky (naposledy v Karlových Varech), v 18 hodin 
Maude, Lionel a prst Jacksona Pollocka (host – DK Jirásek 
Česká Lípa). Nutná rezervace vstupenek na tel. 604157176 
(Petra Richter Kohutová) nebo e-mailové adrese divadlod3@
email.cz.

22. 11. 19.30 Bára Hrzánová & Mário Bihári a Bach-
tale Apsa
Netradiční spojení herečky a zpěvačky Báry Hrzánové s kapelou 
Bachtale Apsa, která patří k tomu nejlepšímu, co naše romská 
hudební scéna nabízí. Bára Hrzánová je nejen vynikající hereč-
ka, ale také všestranná zpěvačka, pro kterou jsou romské písně 
srdeční záležitostí. Název Bachtale Apsa, v překladu Slzy štěstí, 
vyjadřuje pestrost nálad a emocí, které romská hudba odnepa-
měti v posluchačích vyvolává. Kapela spojuje muziku balkán-
ských, maďarských, španělských, ruských i slovenských Romů. 
Nechybí samozřejmě klasické čardáše.     ektivní Halucinace, tři 
duše, jedno tělo, tři přátelé, hudebníci, zpěváci. Kytaristé Jakub 
Mühlfeit a Jaroslav Habrda se na Kladně koncem nultých let 
potkávali a posléze založili kapelu pojmenovanou po křehkých 
iluzích, které sdílíme při hledání smyslu života.

27. 11. 19.00 Deleo Locus Insectum - Vernišáž
Výstava „Deleo Locus Insectum“ představí tři malíře. Tematicky 
propojená díla Vám představí Zdeňka Paseleková, May Vaštago-
vá a Matěj Velička. V rámci vernisáže zazní premiéra monologu 
na motivy povídky France Kafky – Ortel. V režii Lucie Veličkové 

hraje Matěj Velička. Poté proběhne koncert karlovarské rockové 
kapely The Sonic Boom.

KINO DRAHOMÍRA

1. 11. 17.00 Kurz manželské touhy
 19.30  Není čas zemřít
2. 11. 17.00  Kurz manželské touhy
 19.30  Paralelní matky
3. 11. 17.00  Kurz manželské touhy
 19.30  Filmový klub Marco
4. 11. 17.00  Karel
 19.30 The Doors. Live at The Bowl´68
5. 11. Caminos
6. 11. Caminos
7. 11. Caminos
8. 11. nehrajeme
9. 11. 17.00 Deníček moderního fotra Projekce pro seniory

 19.30  Kurz manželské touhy
10. 11. 17.00  Kurz manželské touhy
 19.30  Od Žertu k Bezvýznamnosti Filmový klub

11. 11. 17.00  Karel
 19.30  Přání Ježíškovi
12. 11. 17.00  Přání Ježíškovi
 19.30  Duna
13. 11. 14.30  Rozbitý robot Ron
 17.00  Přání Ježíškovi
 19.30  Přání Ježíškovi
14. 11. 14.30  Křišťálová noc – setkání občanů
 17.00  Přání Ježíškovi
 19.30  Přání Ježíškovi
15. 11. 17.00  Kurz manželské touhy
 19.30  Eternals
16. 11. 17.00  Zbožňovaný Projekce pro seniory 
 19.30  Přání Ježíškovi
17. 11. 17.00  Karel
 19.30  Filmový klub Jít krást koně
18. 11. 17.00  Přání Ježíškovi
 19.30  Eternals
19. 11. 17.00  Přání Ježíškovi
 19.30  Není čas zemřít
20. 11. 14.30  Rozbitý robot Ron
 17.00  Přání Ježíškovi
 19.30  Titan
21. 11. 14.30  Rozbitý robot Ron
 17.00  Přání Ježíškovi
 19.30  Francouzská depeše Liberty
22. 11. 17.00  Přání Ježíškovi
 19.30  Ada
23. 11. 17.00  Projekce pro seniory Zátopek
 18.00  Svobodní zednáři v Žatci - FilmCafé
 19.30  Paralelní matky
24. 11. 17.00  Kurz manželské touhy
 18.00  Jazz And poezie - Vladimíra Čerepková 
 19.30  Filmový klub: Dokud se tančí
25. 11. 17.00  Vánoční příběh
 19.30  Klan Gucci
26. 11. 17.00  Přání Ježíškovi
 19.30  Vánoční příběh
27. 11. 14.30  Encanto
 17.00  Vánoční příběh
 19.30  Vánoční příběh
28. 11. 14.30 Encanto
 17.00  Vánoční příběh
 19.30  Klan Gucci
29. 11. 17.00  Vánoční příběh
 19.30  Vánoční příběh
30. 11. 17.00  Projekce pro seniory Zátopek
 19.30  Klan Gucci

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

4. 11. 19.30 Smetana, Martinů, Rimskij – Korsakov
Grandhotel Ambassador
Bedřich Smetana: Předehra k opeře Hubička
Bohuslav Martinů: Rhapsodie – koncert pro violu a orchestr 
H337
Nikola Rimskij – Korsakov: Šeherezáda op. 35

Kristýna Fialová – viola 
Zbyněk Müller – dirigent

11. 11. 15.00 55. Mezinárodní pěvecká soutěž Anto-
nína Dvořáka
Karlovarské městské divadlo
Finále – Junior & Opera
Jiří Štrunc – dirigent

12. 11. 19.00 55. Mezinárodní pěvecká soutěž Anto-
nína Dvořáka
Karlovarské městské divadlo
Operní galakoncert vítězů a laureátů
Jiří Štrunc – dirigent

16. 11. 19.30 Jazz Meets Symphony
Grandhotel Ambassador
v rámci festivalu JAZZFEST KARLOVY VARY – SOKOLOV 2021
Milan Svoboda: Hommage aux Beatles
Výběr slavných písní v úpravách Milana Svobody
Kryštof Marek: Suite No. II. pro soprán, saxofon, piano a ko-
morní symfonický orchestr
Světová premiéra
Klíč k zahradám – koncert pro housle a komorní symfonický 
orchestr

Jakub Sedláček, koncertní mistr KSO – housle
Milan Krajíc – saxofon
Milan Svoboda – piano
Kryštof Marek – dirigent, piano
Koncert je pořádán ve spolupráci s Jazzovým kruhem

26. 11. 19.30 Dirigentský masterclass ve spolupráci 
s Vysokou hudební školou Hanns Eisler Berlin
Lázně III
Robert Schumann: Manfred, předehra op. 115
Johannnes Brahms: Koncert pro housle a orchestr D dur op. 77
Petr Iljič Čajkovskij: Symfonie č. 5 e moll op. 64
Prof. Christian Ehwald – umělecký garant

Prosíme publikum o dodržování platných vládních nařízení 
MZČR. Změna vyhrazena. O konání akcí se dozvíte na našem 
webu, Facebooku či prostřednictvím tiskových zpráv, případně 
nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle 777 744 893.

GALERIE DRAHOMÍRA

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

5. 11. - 30. 12. Lukáš a Ivana Vejříkovi: Letem zvíře-
cím světem
Výstava fotografií především divokých zvířat, za kterými Ivana 
a Lukáš Vejříkovi jeli a mnoho hodin hledali často v neprostup-
ném terénu na místech jako Borneo, Jihoafrická republika, 
Gabon, Indonésie, Srí Lanka, Svalbard a dalších. Lukáš a Ivana 
Vejříkovi, rodáci z Karlovarska, pracují jako vědci v oboru 
biologie na Akademii věd. Ve vystaveném souboru nechybějí 
ani fotografie krajiny a naší přírody, protože i v české krajině žijí 
krásná a vzácná zvířata.

24. 11. POEZIE & JAZZ: Vladimíra Čerepková – Básně 
plus překvapení (současný autor ze sousední ulice)
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra 
a hudební skupina Jazz Apetit výbor z tvorby české básnířky 
Vladimíry Čerepkové (1946 – 2013), která patří k nejvýznam-
nějším představitelům české beatnické poezie. Žila nadoraz 
ze svého talentu a krásy, bez stálého domova a zaměstnání. 
Čerepková po sovětské okupaci emigrovala do Paříže, kde žila 
až do své smrti.
Tento díl pořadu představí rovněž básně karlovarského autora, 
jehož jméno se dozví až návštěvníci pořadu.

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ

Předprodej a veškeré informace P. Husárik 608335902, nebo 
www.galerie-husarikova.cz

KULTURNÍ SERVIS
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KULTURNÍ SERVIS

Pokračuje: Výstava obrazů Ludmily Charlamové a Olega Baulina
3. 11. 18.00 Přednáška: Pavel Šimek - Jakupevnit 
a posílit svojí víru
Zahajujeme cyklus přednášek, pravidelně se bude konat každou 
středu ve stejný čas.
11. 11. 18.00 Přednáška a beseda s léčitelem 
z Pouště
Tentokrát na téma „Jak posílit imunitu a ve zdraví přečkat 
nastávající sychravé období.
19. 11. 19.00 Koncert: Bluetet Bluegrass Band
Termín bluegrass označuje hudební styl pocházející odkudsi 
z Kentucky, jehož základy položil na konci třicátých let otec 
bluegrassu Bill Monroe. Jde o akustickou hudbu, hranou 
především na strunné nástroje: Basa, kytara, banjo, mandolína, 
dobro, housle…  Charakteristický je vícehlasý zpěv
25. 11. 19.00 Koncert: Silbegrim
V době předvánoční přicházíme s nabídkou středověké vánoční 
hudby, koled a zvyků zestaré Evropy v podání i netradičních 
renezančních a barokních nástrojů.

GALERIE SUPERMARKET wc

nam. Republiky 1 (podchod mezi dolnim nadrazim a Becherov-
kou), Karlovy Vary
www.supermarketwc.cz, fcb: supermarket wc
Otevřeno každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin (změny 
otevírací doby na webu)

do 19. 11. Výstava Superior Type - Vojtěch Říha
Mladý typograf Vojtěch Říha (1989) pochází z Ostrova, vystu-
doval SUPŠ KV a poté pražské UMPRUM. Jeho práce přesahují 
hranice typografie směrem k sochařství a designu. Výrazná 
osobnost designu fontů a typografie se věnuje také grafickému 
designu a spolupráci s umělci z různých oborů. Výstava z cyklu 
Návraty.
Vstupné dobrovolné. Doprovodný program: info na webu

od 25. 11. Vánoční pelmel 2021 
prodejní výstava vánočních dárků
Nápady od zlatých českých rukou a originální dárky pro vaše 
blízké. Tradiční designová předvánoční výstava. Již za pár 
korun; od zápisníků, přes knihy, obaly, kabelky, až po šperky 
a porcelán. Nákupem podpoříte tvůrčí vzdělávání dětí a mládeže 
v kreativním centru Karlovarska.

Kreativní dílny a aktuální program najdete n
a www.supermarketwc.cz nebo na FB či IG.
Galerijní designový obchod (PO - PÁ, 13.00 - 18.00). Každým 
nákupem podpoříte práci designérů z ČR a vzdělávací akce ve 
Varech.

MĚSTSKÁ GALERIE KARLOVY VARY

Stará louka 26, www.mgkv.cz
Otevřeno denně 10.00 až 18.00

do 2.11. Lidé v čase koronaviru
Výstava obrazů a soch Andrey Baumgärtner z Baden-Badenu.

4. 11.- 21. 11. Prodejní výstava uměleckých děl 
českých výtvarníků

23. 11. 17.00 Vernisáž: 100+
Varvara Divišová / Lenka Sárová Malíská / Anna Schumacher / 
Teodor Buzu / Vít Pavlík / Pavel Klíma
Výstava děl vytvořených v průběhu workshopu 100let výroby 
porcelánu v Nové Roli.
(potrvá do 7. 12.)

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY

Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
tel: 353 224 387, 731 439 450
e-mail: info@galeriekvary.cz;  www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: 
ÚT až NE 10.00 - 17.00 (pro školy dle tel. dohody)

Některé akce se dle epidemiologické situace nemusí uskuteč-
nit, sledujte weby, FB, IG.

VÝSTAVY
do 14. 11. Malíři světového jména – Jiří Georges 
Kars a Otakar Kubín-Coubine
Výstava představuje v poutavé konfrontaci reprezentativní výběr 
tvorby dvou generačních vrstevníků, kosmopolitních představi-
telů meziválečné moderny, patřících k tzv. Pařížské škole. Oba 
patří k nemnoha umělcům z českého prostředí, jejichž jméno 
má světový zvuk. Ve 20. a 30. letech vystavovali v proslulých 
galeriích a jejich díla se dostala do významných sbírek po 
celém světě. Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR.
25. 11. až 9. 1. Pavel Knapek / ČÁRY – STÍNY – DUŠE
(vernisáž ČT 25. 11. v 17.00)
Výstava Pavla Knapka (1951), emeritního vedoucího Ateliéru 
keramiky a porcelánu na VŠUP v Praze, držitele ocenění ze 
sympozií porcelánu a keramiky, představí průřez jeho volnou 
tvorbou za poslední tři desítky let. Velkoformátové kresby, bílé 
porcelánové reliéfy redukovaných geometrických forem zalo-
žené na působivě hře světla a stínu i větší objekty a instalace 
konceptuálního zaměření.

STÁLÁ EXPOZICE
100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů
Výstavní projekt k 100. výročí založení Československa zahrne 
100 děl českých a slovenských umělců ze sbírkových fondů 
galerie. Každý rok z období 1918 – 2017 bude prezentovat 
příznačné dílo vztahující k danému roku (narozením, úmrtím 
autora, vročením, ap.) Nová stálá expozice nabídne nečekané 
umělecké konfrontace autorů i děl generačně i morfologicky 
vzdálených (např. J. Schikaneder, B. Kubišta, J. Zrzavý, J. 
Čapek, Toyen, M. Medek, A. Šimotová, Z. Sýkora, K. Nepraš, J. 
Róna, ad.)

DALŠÍ AKCE
13. 11. 16.00 Komentovaná prohlídka výstavy Malíři 
světového jména
Tvorbou i životními osudy Jiřího  Karse a Otakara Kubína 
provede autorka výstavy Rea Michalová.

26. 11. 19.30 Tomáš Kočko & ORCHESTR – Adventní 
koncert
Známé koledy a moravské lidové písně v jedinečných aranžích, 
které respektují folklórní kořeny a zároveň reflektují současnost.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel: 354 224 111, 
606 928 844; www.becherovavila.cz
Otevírací doba: ÚT až NE 10.00 - 17.00
Dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 029 nebo na topolo-
va@galeriekvary.cz

VÝSTAVY
11. 11. až 28. 11. Anna Kopková – PaLidi
(vernisáž ČT 11. 11. v 17.00)
Anna Kopková (1990), studentka Fakulty umění a architektury 
TU v Liberci, ve svých fotografiích propojuje ženské akty 
s plastovými odpady, které přetváří a dává jim druhotný smysl. 
Absurdní výjevy nahých žen obalených igelitem manifestují 
propojení naší civilizace s plasty.

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

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 28. 11. Loutky z ateliéru Václava Lokvence 
a divadla Antonína Neumayera
Výstava představuje veřejnosti autorské loutky, zasazené do 
původních kulis, jejichž autorem byl mimo jiných akademický 

sochař Václav Lokvenc. Expozice mapuje fenomén Loutkového 
divadla Antonína Neumayera od jeho založení v 60. letech 
20. století coby průkopnického černého divadla a pantomimy, 
i další období, kterým byla čtyřicetiletá dráha divadla pro 
děti. K výstavě se váže i výstava v muzejní kavárně, kde bude 
možné zhlédnout linoryty ze světa fantasie, jejichž autorkou 
je česko-německá umělkyně Adéla Knajzl, vnučka Václava 
Lokvence.

DALŠÍ AKCE
16. 11. 16.00 Přednáška: Island – po vlastní ose!
Přednáška manželů Jana a Dominiky Moldaschlových přiblíží 
své zkušenosti ze dvou návštěv Islandu, obohacené řadou 
fotografií a příběhů z cest. Návštěvníci se dozví, co Island 
nabízí, která místa navštívit, kolik co na Islandu stojí či na 
kolik průměrná dovolená na ostrově ohně a ledu vyjde. Chybět 
nebudou ani praktické inforamce pro ty, kteří by se rozhodli 
Island navštívit, a ukázka islandštiny.

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 od-
děleními přibližujícími založení lázní, vývoj lázeňské léčby, pro-
měny 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 vyzkou-
šet vlastníma rukama.
Adresa: Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, 
email: novalouka@kvmuz.cz,
Otevřeno út-ne 10-18 hodin, www.kvmuz.cz

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

JAZZFEST KARLOVY VARY – SOKOLOV 2021

www.jazzfest.cz

16. 11. 19.30 Kryštof Marek & Milan Svoboda & 
Karlovarský symfonický orchestr
Grandhotel Ambassador Národní dům
Kryštof Marek: Suite No. II pro sopránsaxofon, piano a komorní 
symfonický orchestr (světová premiéra)
Kryštof Marek: Klíč k zahradám – koncert pro housle a komorní 
symfonický orchestr
Milan Svoboda: Hommage aux Beatles - úpravy skladeb 
Beatles pro sólový klavír a smyčcový orchestr v aranžmá 
Milana Svobody 
Karlovarský symfonický orchestr, Kryštof Marek – dirigent, 
klavír, Milan Krajíc – soprán saxofon, Jakub Sedláček – housle, 
Milan Svoboda – klavír
Předání Ceny barona Schoenecka

CAMINOS

14. ročník cestovatelského festivalu proběhne ve dnech 5. až 
7. listopadu opět v karlovarském Kině Drahomíra. Vstupenky 
v předprodeji zakoupíte v síti Ticketstream.

PÁTEK 5. LISTOPADU
16.15 Zahájení festivalu (moderuje Jenda Herec)
16.45 Tomáš Štěpán: Kanada - Můj druhý domov
18.30 Martin Vrbický: Jak se točí outdoorové 
 a extrémní sporty
20.00 Petr Jan Juračka: Ostrovy Atlantiku
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SOBOTA 6. LISTOPADU
9.30 Jana a Dan Urbanovi: 
 Velká cesta za Čingischánem
11.00 Mája Šnajdrová a Alča Mahlejová: 
 Pěšky Patagonií - Až na konec světa
12.30 Matouš Vinš: Skotsko - 8000 km na motorce 
 do ráje fotografů
14.00 Jaroslav Bouzek: Švédskem a Norskem 
 nad polárním kruhem
15.30 Lukáš Synek, Jiří Kalát: Cestovatelská 
 talk show s Jendou a jeho hosty
17.30 Ladislav Zibura: Prázdniny v Česku
19.30 Marek Holeček: Nebeská past
21.30 Hudební večer

NEDĚLE 7. LISTOPADU
10.00 Deny a Carol: Krásy Mexika
11.30 Mnislav Zelený Atapana: Roční retrovandr 
 přes dvě Ameriky
13.15 Ivana a Lukáš Vejříkovi: Krugerův národní 
 park, místo života a smrti
14.45 Vladimír Váchal: KLDR - Totalitní neznámo
16.15 Martin Mykiska: Bolívie z dronu
18.00 Pavel Svoboda: Íránské dobrodružství
19.30 Vyhlášení divácké ceny 
 (moderuje Jenda Herec)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

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

Dětské odd., tel. 353 221 365/21
PO  12.30 - 17.00
ST  12.30 - 15.00
PÁ  12.30 - 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, vstup zezadu od hřiště), 
tel. 353 562 715

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

1. 11. – 31. 12. Maminko, babičko, čti!
Pravidelná setkání rodičů, prarodičů a dětí na pobočce MěK KV 
ve Staré Roli. Knihovna spolupracuje s družinou při Základní 
škole - Truhlářská, a společnou četbou upevňuje vztah mezi 
nejmladší a nejstarší generací našich čtenářů.
1. 11. – 31. 12. Olejomalby Josefa Rybáčka III
Výstava nových obrazů karlovarského malíře Josefa Rybáčka, 
jehož tématem je především krajina a příroda. Pobočka MěK 
KV ve Staré Roli, Truhlářská 19. Výstava potrvá do konce roku 
2021.
1. 11. – 31. 12. Pel-mel 5
V pořadí již pátá výstava zajímavých fotografií Františka Pano-
chy, člena Klubu přátel fotografie Karlovy Vary. Výstavu najdete 
v půjčovně MěK KV, 1. patro.
10. 11. 16.00 Šípkování
 Výtvarný workshop pro děti i dospělé pod vedením Ludmily 
Machačové. Vyrábění dekoračních předmětů z přírodních mate-
riálů. Počet míst je omezený, rezervace na tel. 353 565 085.
11. 11. 17.00 Imunitní systém – přirozená obrana 
lidského těla
Přirozená obrana lidského těla, jak pracuje imunitní systém 
a co ho oslabuje? Co můžeme udělat pro posílení naší imunity? 
Na tyto a další otázky odpoví přednášející Radmila Karafiátová 
a Lucie Krákorová.
23. 11. 17.00 Proč právě Vietnam?
Cestovatelská přednáška s promítáním fotografií Magdalény 
Radostové z její nedávné cesty do Vietnamu. Poznejte společně 

s námi zemi, o které jste možná mnohé slyšeli, ale také mnohé 
nevěděli. Autorka své povídání obohacuje o popisy navštívených 
lokalit a praktické informace, které na svých cestách po 
Vietnamu navštívila.
Každé ÚT 14.00 a 15.00   Jóga pro seniory
Pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové, I. P. Pavlova 7. Kapacita 
míst je omezena, zájemci hlaste se na tel. č. 353 221 365/27
Každý PÁ 8.30 Jóga s hankou
Pod vedením Hany Bartošové, Truhlářská 19, Stará Role, 
pobočka MěK KV. Kapacita míst je omezena, zájemci hlaste se 
na tel. č. 353 562 715.

Vstup na všechny akce je zdarma!
V knihovně  platí protiepidemická opatření stanovená MK ČR 
a MZ ČR, zejména nošení respirátorů, dodržování rozestupů 
a na hromadné akce je vstup jen s jedním ze tří potvrzení 
(očkování, testování, prodělání nemoci covid 19).

WALDORFSKÁ ZŠ A MŠ WLAŠTOVKA

Modenská 15, Karlovy Vary – Doubí, www.wlastovka.cz

23. 11. 17.00 Dary waldorfské školy
Co zažívají dětí ve waldorfské škole a jaké to nese ovoce? 
Setkání pro rodiče a zájemce o waldorfskou pedagogiku 
s ukázkami výuky a prohlídkou školy.

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

telefon 357 070 595, www.astropatrola.cz, astro-webcast.eu
dromu v Karlových Varech. 

Každý DEN Hvězdy na telefon
Registrujte se denně na pozorování
Zavolejte každý den mezi 13. a 16. hodinou na telefon 357 
070 595 a dohodněte si večerní pozorování hvězdné oblohy 
největším dalekohledem na Karlovarsku. Registrace předem 
se přímo v den zájmu o pozorování provádí kvůli možnosti 
oboustranné komunikace ohledně aktuálního počasí. Asi 80 
minut před začátkem pozorování pak dostane registrovaný 
zájemce sms zprávu, zda se pozorování uskuteční či nikoli. 
Večerní pozorování v tomto období začínají v listopadu zhruba 
kolem 21.00, v prosinci pak již kolem 20.00. V případě, že je na 
večerní obloze Měsíc, což je v období mezi 10. a 17. listopadem 
a 8. až 16. prosincem, mohou pozorování začínat i dříve.

NAVŠTIVTE KOSMODROM KARLOVY VARY
Zaregistrujte si na našem webu termín vlastního letu do vesmí-
ru s naší kosmickou agenturou VOSA z budovaného kosmod-
romu v Karlových Varech. Získáte tak hodinový či dvojhodinový 
prostor na individuální návštěvu hvězdárny a simulaci jednoho 
či dvou letů vesmírem. Vůbec poprvé se vám může naskytnout 
nikoli pohled z hvězdárny do vesmíru, ale pohled na Zemi 
přímo z kosmu, konkrétně výšky kolem 430 km. Cesta v naší 
jednomístné kabině kosmické lodi Sojuz Bee-1 se inspiruje lety 
prvních kosmonautů na oběžnou dráhu kolem Země. Let trvající 
25-40 minut, zakončený připojením k Mezinárodní kosmické 
stanici (ISS), je určitě zážitkem nejen pro děti, ale i pro dospělé. 
Podobnosti k výukovému simulátoru najdete na našem webu. 
Doporučený minimální věk pro plnohodnotné využití možností 
simulátoru je 10 let, startovat ale mohou i děti mladší, již 
od předškoláků. Novinkou jsou možnosti startů dvou pilotů 
bezprostředně po sobě, což mohou využít například rodiče, kteří 
chtějí letět také a jít příkladem svému potomkovi, nebo nechat 
letět dva sourozence.
Volné termíny startů najdete přímo v registračním formuláři na 
webu astropatrola.cz v sekci Výlety do vesmíru.

PROGRAMY BEZ NUTNOSTI REGISTRACE PŘEDEM
6. a 20. 11. a 4. a 18. 12.   14.00   Pohádky s hvězdičkou
V tuto dobu od 14.00 do 15.00 nabízíme pásmo astronomic-
kých pohádek pro nejmenší a jejich rodiče. Úvodní pohádku si 
vyberete sami přímo na místě. Také si prohlédnete hvězdárnu 
a bude-li jasno, podíváte se i na oblohu. Programy jsou vhodné 
pro rodiče s dětmi od 5 do 9 let.
6. a 20. 11. 15.00 až 17.00   Pohádky s hvězdičkou
17. 11. 13.00 až 17.00   Pohádky s hvězdičkou
19. 11. 20.30 Přednáška Jaroslava Maxy: Venuše 
a Merkur, žhavé planety

Aneb planetu Venuši právě vidíme na večerní obloze jako 
jasnou Večernici. Přijďte si poslechnout novinky o objevech 
kosmických sond na těchto nejbližších planetách sluneční 
soustavy.
17. 12. 20.30 Přednáška Jaroslava Maxy: Vánoce 
z pohledu astronoma
Vánoční povídání o dění na obloze i o vánočních legendách.

ASTRONOMICKÉ KROUŽKY
Pořádané pro děti 8-14 let ve školním roce 2021/2022
Podrobnější informace a přihlášky k dispozici na našem webu.

19. – 20. 11. Astronomický víkend
Program začíná v pátek 19. 11. ve 20.30 úvodní přednáškou 
Venuše a Merkur, žhavé planety
20. 11. 3. a 4. schůzka astronomického kroužku 
(pokročilí)
Sluneční soustava. Země a Měsíc. Obloha bez dalekohledu. 
Dalekohledy a pozorovací technika. Uzávěrka přihlášek 14. 11.
3. – 5. 12. Astronomický víkend
4. 12. 5. až 8. schůzka astronomického kroužku 
(začátečníci)
Stavba vesmíru, souhvězdí a aktuální podzimní souhvězdí, 
přehled o pozorování noční oblohy v těchto dnech. Pro 
účastníky víkendovky pozorování podzimní oblohy, a některých 
podzimních deep-sky objektů. Uzávěrka přihlášek 28. 11.

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU

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

3. 11. Martinská lucerna
10. 11. Keramika – adventní svícen
17. 11. Svátek – dílnička se nekoná
24. 11. Plstěné ozdoby a šperky

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 Radka Jiroušková, 
Martina Petrová a Jana Lewi. Cena za pobyt v MC je 70 Kč/
rodina (materiál v ceně). Zájemci prosím hlaste se na pohad-
ka@wlastovka.cz nebo tel: 737 857 249. Nabízíme možnost 
společného oběda, ten je třeba objednat vždy nejpozději 
v pondělí.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

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

6. 11. Krušné hory: Studentský pochod: 
 Nejdek - Přebuz
13. 11. Střední Poohří: Podél Ohře z Března do Žatce
17. 11. Džbán: K. Žehrovice – Libušín - 
 Smečno - Slaný
20. 11. Exkurze do Úpravny Březová u Karlových Varů
27. 11. Tepelská vrchovina: 
 Návštěva barokní fary Vidžín

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

FARMÁŘSKÉ TRHY

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

5. a 19. 11.   9.00   Městské farmářské trhy

KULTURNÍ SERVIS
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Obecní živnostenský úřad
Ing. Soňa Hacklová
353 152 691, U Spořitelny 2
s.hacklova@mmkv.cz
Odbor dopravy
Mgr. Lenka Kůsová
353 151 257, Moskevská 21
l.kusova@mmkv.cz
Odbor financí a ekonomiky
Ing. Kamil Kastner
353 151 340, Moskevská 21
k.kastner@mmkv.cz
Odbor informačních technologií
Petr Vaňkát
353 151 141, Moskevská 21
p.vankat@mmkv.cz
Odbor rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl
353 151 248, Moskevská 21
d.riedl@mmkv.cz

Odbor kancelář primátora
Mgr. Renata Hybnerová
353 151 470, Moskevská 21
r.hybnerova@mmkv.cz
Odbor majetku města
Ing. Rostislav Matyáš
353 151 241, Moskevská 21
r.matyas@mmkv.cz
Odbor strategií a dotací
Ing. Pavlína Stracheová
353 151 163, Moskevská 21
p.stracheova@mmkv.cz
Odbor právní
JUDr. Ing. Dana Sárová Ph.D., LL.M.
353 151 227, Moskevská 21
d.sarova@mmkv.cz
Odbor kultury, školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
353 151 270, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz

Odbor technický
Ing. Eva Pavlasová
353 151 242, Moskevská 21
e.pavlasova@mmkv.cz
Odbor vnitřního auditu a kontroly
JUDr. Ing. Josef Bečvář
353 151 336, Moskevská 21
j.becvar@mmkv.cz
Odbor vnitřních věcí
Ing. Jindřiška Gallová
353 151 284, Moskevská 21
j.gallova@mmkv.cz
Odbor životního prostředí
Ing. Stanislav Průša
353 152 735, U Spořitelny 2
s.prusa@mmkv.cz
Odbor sociálních věcí
Bc. Jana Reischlová
353 152 561, U Spořitelny 2
 j.reischlova@mmkv.cz

Odbor sociálně-právní ochrany dětí
Ing. František Pavlásek
353 152 586, U Spořitelny 2
f.pavlasek@mmkv.cz
Odbor památkové péče
Antonín Haidlmaier
353 152 774, U Spořitelny 2
a.haidlmaier@mmkv.cz
Odbor kancelář tajemníka
PhDr. Filip Lepík
353 151 415, Moskevská 21
f.lepik@mmkv.cz
Úřad územního plánování
a stavební úřad
Ing. Ladislav Vrbický
353 152 516, U spořitelny 2
l.vrbicky@mmkv.cz

SPORT | KONTAKTY

První rok v národním týmu, první reprezentační gól. A také první velké ocenění. Sledge hokejista karlovarských Sharks se 
v rámci prestižní ankety Zlatá hokejka stal para hokejistou roku 2021. „Ocenění si velice vážím! Už samotná nominace 
mě velice překvapila, natož v téhle anketě zvítězit. Rád bych poděkoval všem, co jsou v tomhle mém novém příběhu od 
začátku. Lidi, kterých se to týká, to moc dobře vědí. Hlavně své rodině, para ho-
kejovému klubu SKV Sharks Karlovy Vary za možnost u nich s para hokejem za-
čít, a především všem z české para hokejové reprezentace a realizačnímu týmu. 
Hlavně ale všem mým spoluhráčům, kteří mi všichni do jednoho pomáhají v para 
hokeji růst. Rád bych se s tímto oceněním podělil s celým týmem, protože to byla 
náročná sezóna pro nás všechny,“ řekl Radek Zelinka serveru parahockey.cz.
Poprvé do sledge usedl v  loňském roce. Tedy tři roky poté, co přišel o  levou 
nohu. Brzy zapadl mezi místní ligové žraloky a také pozvánka do reprezentace 
na sebe nenechala dlouho čekat. Na Mistrovství světa v  para hokeji Ostrava 
2021 zastával roli  asistenta kapitána národního týmu a vstřelil také svou prv-
ní reprezentační branku. Velmi důležitou. Však bylo také MS v Ostravě pro něj 
doposud tím vůbec nejsilnějším para hokejovým zážitkem. „Když na to koukáte 
v televizi jako já v roce 2019, krátce po amputaci, a pak to prožíváte osobně, se 
všemi spoluhráči na ledě, a když po posledním zápase zazněla siréna a věděli 
jsme, že paralympiáda už nám neuteče, tak to byl skvělý pocit,“ svěřil se pro 
parahockey.cz.

Radek Zelinka má Zlatou hokejku
Kontaktní informace:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
telefon:  353 151 111
fax.:  353 151 400
ID datové schránky: a89bwi8
e-mail: posta@mmkv.cz
web:  www.mmkv.cz
 www.karlovyvary.cz
Pracoviště Magistrátu města Karlovy Vary jsou 
rozdělena do dvou administrativních budov;
Moskevská 21, Karlovy Vary, U Spořitelny 2, 
Karlovy Vary
Rozšířené úřední hodiny občanských 
agend:
Příjem písemností - podatelna:
pondělí a středa  8:00 - 17:00
úterý a čtvrtek  8:00 - 15:30
pátek  8:00 - 14:00
Informační pult, Ztráty a nálezy, Czech 
Point, Ověřování dokladů:
pondělí a středa  8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek  8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
pátek  8:00 - 12.00 a 13:00 - 14:00
Občanské průkazy, registr řidičů, registr 
vozidel, evidence obyvatel, matrika, místní 
poplatky, povolení k vjezdu do lázeňského 
území, parkovací karty, obecní živnosten-
ský úřad:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 
úterý a čtvrtek:  8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00
pátek:  8:00 - 12:00
Úřední hodiny ostatních agend:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Městská policie Karlovy Vary, operační 
středisko: 353 153 911
UPOZORNĚNÍ
V případě vyhlášení vládních opatření v souvis-
losti s epidemií koronaviru mohou být úřední 
hodiny omezeny.

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města

Kontakty
a úřední hodiny

Na MS v Ostravě 2021 Radek Zelinka (vlevo) v utkání s Koreou.  Foto: Lukáš Kabon

Radka Zelinku přijala a ke Zlaté 
hokejce mu pogratulovala také 
primátorka města Andrea Pfeffer 
Ferklová.  Foto: z archivu MMKV
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