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M Ě S ÍČN ÍK P R O O BČANY MĚSTA KA R L OV Y VA RY

VÁNOČNÍ TRHY SE LETOS VRÁTÍ NA
MLÝNSKOU KOLONÁDU, ZDE SE BUDE
ODEHRÁVAT I DOPROVODNÝ PROGRAM
SVĚTELNÉ PRVKY A DALŠÍ VÝZDOBA PROTKÁ
CELOU PROMENÁDU OD HOTELU THERMAL,
KDE BUDE USAZENÝ VÁNOČNÍ STROM MĚSTA
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01 ADVENT V KARLOVÝCH VARECH
Vyzdobený autobus s posádkou v čele s Mikulášem, čertem a andělem se vypraví do ulic města 5. prosince a linka pojede i na vánoční
trhy. Ty se letos vrátí na Mlýnskou kolonádu, zde se bude odehrávat
i doprovodný program. Více o adventu v Karlových Varech se dozvíte
na stranách 15 až 17, kde najdete také doprovodný program.

Vážení a milí spoluobčané,
je tu čas adventu a rok 2021 se blíží ke svému
konci. Vyrovnávali jsme se v něm s následky
koronavirové pandemie, potýkali jsme se s výpadky příjmů v rozpočtu, přesto jsme realizovali
významné investice. V rekordním čase jsme
postavili nový Dvorský most, provedli jsme
generální opravu Mlýnské kolonády a pracujeme na dokončení obnovy Vřídelní kolonády do
provozuschopného stavu, investovali jsme do
škol a školek. Opravili jsme desítky chodníků,
podařilo se nám vyřešit ubytovnu v Charkovské
ulici. Karlovy Vary byly zapsány na Seznam
světového dědictví UNESCO.
I přes jarní lockdown jsme dokázali uspořádat
další úspěšný ročník Karlovarského kulturního
léta, které navštívily tisíce místních i návštěvníků. Tím jsme také podpořili místní hotely,
restaurace a další služby a obchody. Seniorům
jsme nabídli komunitní zahrádku v Drahovicích, která je hojně navštěvována a nyní
řešíme možnost jejího rozšíření. Po desítkách
let přišla první etapa rekonstrukce Thermalu,
v částečném provozu je i nový venkovní bazén
hotelu. I přes náročnou finanční situaci město
zachovává zdarma jízdné v městské dopravě
pro karlovarské seniory a zahradu seniorů,
a zvýhodněné ceny obědů v jídelně Kotva
a dopravy Senior Expresem.
Rok to byl opravdu náročný a tak mi nyní
dovolte popřát Vám pohodové a klidné Vánoce.
Prožijte je ve zdraví a v rodinném kruhu svých
nejbližších. Neváhejte s nimi navštívit třeba
nádherné adventní trhy u Mlýnské kolonády,
nebo strom ve Vřídelní kolonádě. Koronavirus
nám také připomněl, že to nejcennější co
máme je zdraví, a proto nám všem přeji, ať ho
máme pevné.
Milí spoluobčané, přeji Vám krásné prožití
svátků a příjemně strávené oslavy příchodu
Nového roku.
S vánočním pozdravem
Andrea Pfeffer Ferklová,
primátorka města Karlovy Vary
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05 CENA MĚSTA A ČESTNÉ OBČANSTVÍ
Cenu města Karlovy Vary a čestné občanství uděluje
zastupitelstvo osobnostem, které jsou svým životem, dílem a aktivitami spojeny s městem. Nominujte výjimečné osobnosti hodné nejvyšších městských
ocenění. Návrh na udělení ocenění můžete podat
písemně až do poloviny ledna.
06 SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
BYLY PLNÉ ZÁBAVY
Město Karlovy Vary připravilo pro obyvatele
a návštěvníky velkolepé oslavy státního svátku Dne
české státnosti. Svatováclavské slavnosti trvaly pět
dní a byly plné zábavy a dobré muziky.
11 DEN ARCHITEKTURY NABÍDL NETRADIČNÍ
ZÁŽITKY
Na komentovanou procházku, koncert a loutkové
představení v běžně nepřístupné kapli nebo promítání filmu dorazily desítky lidí. Den architektury
opět připravil bohatý program včetně výprav za
architekturou známou i neznámou.

14 KV ARÉNA HOSPODAŘÍ NA VÝBORNOU
Podobně jako pro většinu domácností, podniků
a organizací je i pro město jedním z hlavních témat
nárůst cen energií. KV Aréna je jedním z příkladů,
kde se začínají pozitivně projevovat úspory v nákladech na energie.
18 KLUB NESLYŠÍCÍCH JE NOVĚ I VE VARECH
Česká unie neslyšících má v celé republice celkem
šest poboček, ve kterých rozvíjí nejen klubovou
činnost, ale zejména i výuku českého znakového
jazyka. 24. října otevřela unie nové prostory v Karlových Varech na adrese Matonniho nábřeží 66.
20 ZŠ MOZARTOVA SLAVÍ PŮL STOLETÍ
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení v Mozartově ulici slaví 50 let od svého
vzniku. Založena byla jako první a dlouho jediná
škola v tehdejší ČSSR orientovaná na pomoc dětem
s dyslexií, dysgrafií a dysortografií.
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STALO SE | STANE SE
ČAS NOČNÍHO KLIDU
V MĚSTSKÉ VYHLÁŠCE SE MĚNÍ

ÚKLIDEM LISTÍ BYLA ZAHÁJENA
ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
Úklidem listí a přípravou posypového materiálu začala
na konci října zimní údržba města. V prvních dnech se
strojová technika i pracovníci ručního úklidu zaměřili
zejména na odstranění listí z komunikací a chodníků
v okolí krematoria a hřbitovů, což souviselo s termínem Dušiček. Pracovníci zimní údržby rozvezli na
zhruba 80 stanovišť nádoby s posypovým materiálem.
Před letošní zimou mají v zásobě asi 1 100 tun soli,
400 tun písku pro údržbu komunikací v lázeňském
území a 15 tun posypového štěrku.

Zastupitelstvo města schválilo nové znění vyhlášky
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
Doba nočního klidu bude vymezena od 22. hodiny do
6. hodiny ranní, výjimečně se ale začátek nočního klidu
posune na půlnoc. Upravená doba nočního klidu bude
platit pouze pro konkrétní akce vyjmenované přímo
ve vyhlášce. Tyto výjimky byly stanoveny v souladu se
zákonem pro tradiční a výjimečné akce na podporu
společenského života obyvatel a města. Spadá mezi
ně například Zahájení lázeňské sezóny, filmový festival
nebo akce Karlovarského kulturního léta. Výjimka platí
také pro silvestrovskou noc, kdy bude noční klid platit
od 2 do 6 hodin.

ZAHRADA SENIORŮ.
O NOVINKU BYL VELKÝ ZÁJEM
Nové komunitní centrum pro babičky a dědečky v karlovarské čtvrti Drahovice slavilo letos úspěch. Na jaře
letošního roku vznikl nový projekt pro seniory. V místní
zahradě si mohli vypěstovat vše možné a na podzim
sklidit. Hlavní plodinou byly rajčata, papriky, okurky
a jahody, nechyběly ani různé bylinky, objevit jste mohli
také dýni nebo cuketu. Senioři se zde pravidelně setkávali a v druhé polovině října si také společně opekli
špekáčky. Přes zimní období bude provoz venkovní
zahrady až dokonce února uzavřen, vnitřní klubovna
zahrady však nabídne seniorům i v tomto čase různá
diskusní fóra a debaty. Těšit se mohou na relaxační
terapie, rukodělné umělecké práce, tvorbu vánočních
věnců a mnoho dalšího.

V ZAHRADNÍ ULICI
BYL OSAZEN KÁMEN ZMIZELÝCH

ZA OBČANKU A PAS
ZAPLATÍTE KARTOU NA PŘEPÁŽCE

Ve středu 10. listopadu se konalo shromáždění
v Zahradní ulici, kde byl osazen tzv. Kámen zmizelých, věnovaný paní Ottilii Wolfové, která zde žila, než
byla deportována do koncentračního tábora a tam
zavražděna. Jen letos přibylo v Karlových Varech sedm
takových kamenů. Shromáždění se zúčastnila i rodina
paní Wolfové.

Správní poplatek za vydání občanského průkazu
a cestovního pasu nově můžete uhradit platební kartou
přímo na přepážce při podání žádosti. Všechna pracoviště příjmu žádostí o nové doklady byla vybavena
terminály pro bezhotovostní úhradu poplatku. Odpadá
už tedy cesta na pokladnu úřadu a vyřízení žádosti se
tak zjednoduší a zkrátí. V prosinci bude systém bezhotovostní úhrady rozšířen i na registry řidičů a vozidel.

PRAMEN SVOBODA MÁ OPRAVENÝ ALTÁN
Pramen Svoboda má opravený altán a od začátku listopadu je opět přístupný bez omezení. Správa přírodních
léčivých zdrojů a kolonád nechala altán pramene v těsné blízkosti Mlýnské kolonády opravit, vyčistit a natřít.
Dočasné omezení, kdy byl pramen Svoboda dostupný
pro pitné kúry pouze ráno a odpoledne, je minulostí.

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Den válečných veteránů si 11. listopadu připomnělo
i naše město pietním aktem u pomníku obětem válek
na prostranství před hotelem Thermal. Město Karlovy
Vary na shromáždění pořádaném Krajským vojenským
velitelstvím zastupoval radní Martin Dušek.

SBĚRNÝ DVŮR VE STARÉ ROLI
MÁ UPRAVENOU PROVOZNÍ DOBU
Sběrný dvůr ve Staré Roli na zimu upravil provozní
dobu. Areál kompostárny Správy lázeňských parků,
kde funguje i sběrný dvůr, bude v zimním období pro
veřejnost otevřený ve všední dny od 8 hodin do 15:30,
v sobotu od 9 do 15 hodin.
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V LÁZEŇSKÝCH LESÍCH
PROBĚHLA NAHÁŇKA NA DIVOČÁKY
Společného lovu prasat divokých se ve městě Karlovy
Vary a přilehlých lesních porostech v závěru listopadu
zúčastnilo přibližně 25 střelců s honci a loveckými
psy, kteří prošli tři leče v okolí Linhartu a Vítkovy Hory.
Cílem myslivců byli přemnožení divočáci, kteří se
v posledních letech běžně vyskytují i v centru města.
Jejich přítomnost je nebezpečná zejména pro pejskaře
a hrozí také srážka s automobily. Velké škody působí
černá zvěř zahrádkářům a na městské zeleni.

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Cena města a čestné občanství.
Nominujte výjimečné osobnosti
Nominujte výjimečné osobnosti hodné nejvyšších
městských ocenění. Cenu města Karlovy Vary
a čestné občanství uděluje městské zastupitelstvo
osobnostem, které jsou svým životem, dílem
a aktivitami spojeny s městem Karlovy Vary. Návrh na udělení ocenění můžete podat písemně až
do poloviny ledna. Nominaci včetně podrobného
zdůvodnění zašlete do 15. ledna 2022 na adresu
Magistrátu města Karlovy Vary, odbor kancelář
primátora, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary.
Ceny města a čestná občanství jsou vybraným
osobnostem udělovány při slavnostní příležitosti,
obvykle v průběhu slavnostního večera města při
Zahájení lázeňské sezóny. Tento slavnostní akt se
v loňském ani letošním roce v důsledku protiepidemických opatření a omezení společenských
akcí v obvyklém termínu neuskutečnil a nepodařilo se uspořádat podobně důstojnou alternativu.
Věříme, že v příštím roce bude situace pořádání
slavnostních večerů více nakloněna.

Čestné občanství města jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání města je udělováno jako:
• výraz ocenění mimořádných zásluh o město Karlovy Vary
• zvláštní projev úcty významným představitelům evropské i světové politiky, vědy a kultury, kteří se
zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu města
• zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život a dílo mají úzký vztah k městu
• zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu
života občanů nebo záchranu morálních, historických nebo kulturních hodnot města Karlovy Vary
• čestné občanství města Karlovy Vary může být uděleno nejen občanům ČR, ale i občanům cizí
státní příslušnosti
Cena města Karlovy Vary se uděluje jednotlivcům i kolektivům jako morální ocenění:
• autorům významných literárních, uměleckých a jiných děl se vztahem k městu Karlovy Vary,
• autorům důležitých objevů, ceněných odbornou veřejností, se vztahem k městu Karlovy Vary
• autorům významných vědeckých prací se vztahem k městu Karlovy Vary
• osobnostem, které podaly mimořádný výkon a/nebo dosáhly významných úspěchů ve svém oboru
se vztahem ke Karlovým Varům
• osobnostem, jejichž činnost představovala či představuje pro město Karlovy Vary výjimečný přínos
• občanům Karlových Varů za celoživotní dílo ve prospěch města Karlovy Vary
Adresa pro podávání návrhů:
Magistrát města Karlovy Vary, odbor kancelář primátorky, Moskevská 21

VERNISÁŽ VÝSTAVY: SACHAROVOVA CENA
Slavnostní vernisáž výstavy prezentující laureáty Sacharovovy ceny proběhne v pátek 3. prosince 2021 v Karlových Varech. Zahájení výstavy se zúčastní
poslanci Evropského parlamentu za ČR a další významní hosté. Expozice bude umístěná v době od 4. do 10. prosince v 1. patře Vřídelní kolonády. Výstava
představí jednotlivé laureáty ceny od roku 1988, včetně letošního. Cenu každoročně uděluje Evropský parlament. Výstava představí také osudy obětí
různých režimů.
Sacharovovu cenu za svobodu myšlení uděluje každoročně Evropský Parlament. Cena je pojmenovaná po ruském vědci a disidentovi Andreji Sacharovovi,
na půdě EU se uděluje od roku 1988. Oceňuje významné osoby a organizace zasazující se za lidská práva a svobody. Je udělována každoročně u příležitosti
10. prosince, kdy byla v roce 1948 na půdě OSN podepsána deklarace lidských práv.
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Svatováclavské slavnosti byly
plné zábavy a dobré muziky

M

ěsto Karlovy Vary připravilo pro obyvatele
a návštěvníky velkolepé oslavy státního
svátku Dne české státnosti. Svatováclavské slavnosti trvaly pět dní a byly plné zábavy
a dobré muziky. Zpestřením pro tisíce spokojených
návštěvníků byl také jarmark s nepřeberným
množstvím dobrot. Oslavy byly zahájeny 28. září
na Sadové kolonádě, následně se program přesunul do Smetanových sadů u Alžbětiných lázní.
Podél cest parku byly umístěny prodejní stánky

s tradičním řemeslným sortimentem a občerstvením. Velkou pozornost budily prezentační stánky
regionálních pivovarů. Na pódiu u Alžbětiných lázní
se každý den vystřídalo několik hudebních skupin,
od dětských, přes místní kapely, až po známé
osobnosti české hudební scény, jako byli Čechomor (na snímku), Verona, Olga Lounová a další.
Svatováclavské slavnosti uspořádalo město ve
spolupráci s Nadací města Karlovy Vary a Agenturou VLNY. „Svatováclavské slavnosti jsme pořádali

poprvé. Ale jejich úspěch a vysoká návštěvnost
nás přesvědčily o tom, že po společenských
akcích oživujících karlovarské ulice je mezi lidmi
zájem. Proto věřím, že si i tyto slavnosti najdou
pevné místo v kulturním kalendáři Karlových
Varů,“ říká náměstek karlovarské primátorky
Josef Kopfstein a dodává: „Rád bych touto cestou
poděkoval všem pořadatelům za skvěle odvedenou práci, kterou ocenili především návštěvníci
slavností“.

Pf 2022
VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!
MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!
FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR!

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Nový Dvorský most je otevřený

D

osluhující Dvorský most v Karlových Varech
byl na jaře letošního roku zbourán a na jeho
místě byl postaven zcela nový, který začal
nejen řidičům sloužit ve druhé polovině listopadu.
Předchozí Dvorský most postavený v roce 1987
byl uzavřen letos na jaře, kdy byla zároveň upravena sousední technologická lávka tak, aby po ní
mohli přejít pěší a cyklisté. Objížďky pro motorová
vozidla byly stanoveny přes nejbližší mosty Tuhnický a Doubský. Původní most byl v havarijním
stavu, výsledky pravidelných mostních prohlídek
už léta konstatovaly, že jej brzy už nebude možné
bezpečně provozovat, problémem byla také použitá konstrukce předpjatého betonu. V roce 2020
proto město rozhodlo o jeho demolici a výstavbě
nového mostu. Demolice začala koncem letošního
března a od května se budovaly základy a spodní
stavba mostu. Na konci července se mezi pilíři
objevily ocelové nosníky, které byly následně
zabetonovány.
„Po nástupu nového vedení města v roce 2018
se ihned začal řešit stav karlovarských mostů.
Proběhly udržovací práce a výsledky diagnostiky

nás donutily k radikálnímu řešení, v letošním roce
tedy k demolici Dvorského mostu a mostu KOME.
Jsem opravdu moc ráda, že se povedlo dosluhující
most letos na jaře zdemolovat a zahájit stavbu
nového, který byl řidičům i chodcům otevřen ještě
dříve, než bylo plánováno. Jeho stavba trvala
téměř sedm měsíců, zhotoviteli zde patří velké
díky za dodržení termínu navzdory nelehké době
ve stavebnictví. Neméně důležité je také to, že
nový most bude oproti tomu původnímu širší, a to
včetně chodníku, který je určen pro chodce a cyklisty. Most byl postaven na životnost dalších 100
let, tedy za předpokladu, že se o něj bude vlastník
řádně starat,“ dodala primátorka města Andrea
Pfeffer Ferklová a zároveň podotkla, že má velkou
radost z otevření mostu právě před příchodem
nadcházejících vánočních svátků.
Z důvodu urychlení přípravy a realizace stavby
zvolilo město pro zadání zakázky Project – Design
– Build (P&DB) metodiku podle tzv. Žluté knihy
FIDIC. „Úspěšná demolice a stavba tohoto mostu
byla první aplikací tzv. Žluté knihy FIDIC v režii
města, jsme tedy prvním statutárním městem,

které s podobnou realizací přišlo. Nový most má
tři pole z ocelových nosníků spřažených železobetonovou deskou. Celková délka mostu je 100,5
metru, šířka 13,85 metru. Šířka komunikace je
8 metrů a chodníků 2,25 a 1,5 metru. Založení
mostu je částečně hlubinné na velkorozměrových
pilotách. Je zde zapotřebí poděkovat všem naším
kolegům a spolupracovníkům z magistrátu města,
kteří se podíleli na přípravě zadání podle metodiky
FIDICu,“ upřesňuje náměstek primátorky Petr
Bursík.
Během prací byla odkloněna páteřní cyklostezka
Ohře, která vede pod mostem. Omezen byl také
provoz lodí na řece. Po otevření mostu pokračují
dokončovací práce na obou březích řeky Ohře.
Nový Dvorský most umožní navrácení linek MHD
do původních tras, stejně jako obnovení průjezdu
mezi Dvory a Tuhnicemi. Město musí v blízké
budoucnosti začít opravovat další velké mosty
přes Ohři – Chebský a Ostrovský, i přes Teplou například most Festivalový. Už nyní se opravuje
Goethova lávka u Císařských lázní a most na
odstavné parkoviště KOME.

BEZBLEŠEK. KOČIČÍ ÚTULEK PROSÍ O POMOC
Letošní rok je, co se týká bezprizorních koček,
nejhorší.
Kočky opuštěné, toulavé, nemocné se hrnou do
všech útulků ze všech stran.
I přes fakt, že město Karlovy Vary ve spolupráci
s útulkem Bezblešek zajišťuje odchyty a následné kastrace koček, je současná situace
neúnosná.
Není to záležitost Karlových Varů, ale celorepublikový problém.
Stále se najdou lidé, pro které je kastrace
sprosté slovo. Následně pak opuštěná, nemocná
koťata či kočky končí v útulku.
Jen tento rok se přijal například kocourek
Davídek, který byl po srážce autem na konci
zimy nalezený u vozovky bezmocný, čekající
na smrt. Davídek měl useknutou nohu, druhá
byla vtočena dovnitř a následně od kotníku dolů
amputována.
I přes taková zranění svůj život spolu s péčí
vybojoval a našel domov.
Dalším otřesným případem byla Julinka. Kočička,
kterou ještě jako odrostlé kotě někdo v oblasti
břicha svázal drátem. Jak kotě rostlo, drát se
zařezával stále hlouběji do tkáně, kdyby bývala
Julinka jako nekastrovaná kočička zabřezla, už
by tu nemusela být. Drát by jí doslova přepůlil.
Jůlinka se stále zotavuje v útulku, je po kastraci
a čeká na úplné vyzdravení. Má slíbený domov.
A takto bychom mohli pokračovat dále a dále
a informovat o různých osudech venkovních
koček bez pána.

S velkým počtem koček přijatých v nouzi do
útulku se sám útulek dostává do čím dál horší
situace. Výdaje raketovou rychlostí vzrostly, dárci
a sponzoři naopak ubývají.
Jaký bude další osud útulku pro kočky? Zázemí,
které přes tři roky dobrovolníci budují, je ohroženo. Situace se stává neúnosnou.
Útulek prosí tímto širokou veřejnost o pomoc,
aby se dalo pomáhat bezbranným tvorům dále.
Jak lze pomoci? Hledáme větší sponzory i drobnější dárce.
Výdaje pro současný počet svěřenců jsou zhruba
25 tisíc korun měsíčně za krmivo a stelivo. Bez
veterinárních nákladů.

K finanční pomoci slouží transparentní účet číslo
2401965988/2010, netransparentní účet je
2201560169/2010. Na veškeré dary lze vydat
potvrzení k odečtu z daní.
Materiální pomoc lze po domluvě doručit přímo
do sídla útulku na adrese Západní 1402/67
Karlovy Vary.
Pro domluvu jaké krmení koupit, či kdy je možno
doručit, slouží telefonní kontakt 606 915 078.
Další pomocí by byly adopce našich kočiček,
které lze najít na webu bezblesekkv.eu.
Předem všem velmi děkujeme.

Veronika Poulová
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Zahrádkáři mohou Karlovy Vary mají svůj Strom lásky
větve odvézt
J
do Březové
Pokud vám po podzimním úklidu zahrady zůstaly
větve a kmeny, které už dále nezužitkujete, můžete je odvézt na sklad v Březové. Od listopadu
totiž Lázeňské lesy Karlovy Vary odebírají biomasu, která bude dále využita pro výrobu tepla.
Sběrné místo se nachází na expedičním skladu,
kde je také prodejna palivového dříví a štěpky.
Najdete ho na ulici Slovenská před odbočkou do
obce Březová. Z kmenů a větví bude dále vyrobena štěpka, která se využije k produkci tepla.
Materiál můžete přivézt ve všední dny od 7:00 do
14:30 hodin. Odebírají se pouze větve a kmeny
bez listí, trávy nebo kořenů.
Před příjezdem prosím kontaktujte obsluhu
skladu na telefonu 702 023 905.

sem velice ráda, že se město Karlovy Vary
zapojilo do projektu výsadby Stromu lásky.
Stromy lásky jsou vysazovány v 11 městech
naší krásné republiky, například v Praze, Brně,
Kyjově, Plzni, Litoměřicích nebo v Kutné Hoře, a to
za výrazné podpory ředitele Arboeka Obříství pana
inženýra Pavla Kafky.
Díky skvělé spolupráci a porozumění proběhla dne
16. 11. 2021 ve Dvořákových sadech u jezírka výsadba Stromu lásky pro všechny obyvatele města
a jeho návštěvníky. Za tuto spolupráci chci předně
poděkovat primátorce města Andree Pfeffer
Ferklové, řediteli Správy lázeňských parků Miroslavu Kučerovi a jeho kolegyni Haně Petrlíkové.
Strom lásky je určený pro všechny lidi, kteří milují
nebo milovali a já jsem přesvědčená, že láska je
spojovacím článkem pro každého člověka. Myslím
si, že v dnešní nelehké době by právě Strom
lásky mohl být pro některé lidi povzbuzením a já
bych si moc přála, kdyby ke Stromu lásky chodili
všichni lidé, kteří budou vnímat láskyplnost, radost
a naději tohoto místa.
To je smyslem a cílem tohoto projektu. Propojit
obyvatele měst v naší krásné republice výsadbou

Stromů lásky. Věřím, že v rámci tohoto projektu
lidé najdou společnou řeč dobra, což znamená
dobré srdce, lidské porozumění a pochopení
druhého člověka. To, že jsme se společně sešli na
krásném místě výsadby, je důkazem tohoto dobra.
Myšlenka na výsadbu Stromu lásky mne napadla,
když mne obklopoval smutek ze ztráty milovaného
manžela Toníčka, který celý svůj život rozdával
lidem dobro, lásku a naději. Ráda bych Toníčkovo poselství dobra a lásky šířila dál a projekt
Stromů lásky byl jenom přirozenou volbou tohoto
poselství.
Milí přátelé, přála bych vám, abyste v těžkých
chvílích našli u Stromu lásky klid, útěchu a povzbuzení do dnů příštích. Přála bych vám, abyste
u Stromu lásky našli také radost a naději, kterou
budete posílat dál. Tak Strom lásky splní své
poslání.
Dovolte mi, abych na závěr uvedla dvě myšlenky
mého Toníčka, které již nepotřebují další komentář.
Myšlenky napsal Antonín Jiří Kryštof: Mějte v srdci
dobro a lásku, to je to, co náš svět nejvíce potřebuje. Kdo miluje, nachází lásku a pochopení i pro
ostatní. 
Lenka Kryštofová

Smlouvy o svozu odpadu končí, je
nutná registrace k novému poplatku

N

ezapomeňte se včas zaregistrovat k novému
poplatku za svoz komunálního odpadu. Čas
máte pouze do 15. ledna. Stávající smlouvy,
které máte uzavřené se svozovými společnostmi,
na konci roku vyprší. Nově se za popelnice bude
platit formou místního poplatku, což je dáno
změnou zákonů o odpadech a místních poplatcích.
Zaregistrovat se musí každý vlastník nemovitosti
určené k bydlení nebo rodinné rekreaci. Provést
to samozřejmě může také například oprávněný
zástupce sdružení vlastníků jednotek, správce
nemovitosti, například pověřená realitní kancelář.
Výše poplatku bude každému stanovena podle takzvané objednané kapacity, tedy velikosti používané

ZAČALA ZIMNÍ ÚDRŽBA MĚSTA
Se začátkem listopadu přešly 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 údržba
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
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popelnice či kontejneru a frekvence jejich vývozu.
Tyto parametry, stejně jako svozovou společnost, si
zvolíte při registraci. Při registraci, resp. ohlášení,
obdrží plátce zcela nové platební údaje, tj. číslo
účtu, na který poplatek platit, a nový variabilní
symbol. Poplatek bude splatný dvakrát ročně,
vždy k 15. červenci daného roku a 15. lednu roku
následujícího.
Nejzazší termín, do kdy je nutné tuto povinnost
splnit, je 15. leden 2022. Doporučujeme nenechávat ohlašovací povinnost na poslední chvíli.
Formulář a návod "jak postupovat" najdete na
webu magistrátu města www.mmkv.cz  Vyřiďte
si na úřadu  Místní poplatky.

INZERCE
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SERIÁL

SÍLA KOLEKTIVU
Jsem už dlouho sama a cigareta mi někdy
připadá jako jediný společník. Když je mi smutno,
nebo naopak když mě něco potěší, tak si zapálím
a jakoby to více prožívám a zvládám. Často
sedím večer doma s cigaretou u sklenky vína
a přemýšlím, co jsem všechno v životě zvorala.
Někdy i brečím. Bojím se o své zdraví, duševní
i fyzické. Kde a jak začít se změnou?

Květa, 42

Osamělost skutečně patří mezi nejčastější
emoční spouštěče chuti na cigaretu. Rád bych
však oddělil odvykání od kouření a řešení vašeho
pocitu osamění a smutku. Tomu by bylo vhodné
věnovat se s profesionálním terapeutem.
I když obě témata spolu souvisí, zaměřím se nyní
na vaši chuť s kouřením přestat. Podporuji vaši
snahu začít zdravější život. Správně spojujete
kouření s obavami o vaše zdraví. To, že je cigare-

ta váš společník je pouhá iluze. Zkuste začít tím,
že bez sklenky vína a bez cigarety si shrnete vše,
co vám cigarety berou a co by bylo bez tohoto
zlozvyku možné. Nešetřete ve svých úvahách
své „kamarády“ popelník, zapalovač, cigarety,
dým, trafiku, zápach… Jenom tak postupně své
„spojence“ prokouknete.
Kouření působí negativně téměř na všechny orgány v těle. Jakmile budete vnitřně přesvědčena
o tom, že kouření je zdraví škodlivý zvyk, kterého
se skutečně vy sama chcete zbavit, posuňte se
dál. Proberte, čeho se v procesu odvykání bojíte,
co vám brání začít atd. Oblasti, které vám nejsou
jasné konzultujte s odborníky. Nezůstávejte v boji
se zlozvykem sama, vyhledejte pomoc a podporu.
Skoncovat bude potřebné radikálně. Je to jednodušší než postupné snižování počtu cigaret.
Naplánujte si, jak se za úspěchy odměníte. Jak
naložíte s ušetřenými penězi? Vymyslete, jak
změnit váš byt, abyste se v něm cítila dobře i bez

kuřáckých doplňků. Když budete pevně rozhodnuta, stanovte si datum, kdy kouřit přestanete.
Termín dodržte. Nevzdávejte se ani při neúspěchu a začněte znova. Čtvrtý nebo pátý pokus
může být ten úspěšný.
Na závěr se ještě vrátím k vašemu pocitu samoty.
Kromě setkání s terapeutem si udělejte plán
a konkrétní kroky k tomu, abyste o svátcích
nebyla sama. Zkontaktujte přátele, vzdálené
příbuzné, bývalé spolužáky, nebo zájmové organizace. Berte to jako první krok k novému životu
bez zlozvyku kouření a blíž k ostatním lidem
v okolí. Přeji vám příjemné dny.


Mgr. Boris Štepanovič, psycholog
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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.

» Laboratorní rozbor y
» Projektování a v ýstavba
» Péče o vodovody a kanalizace
» Inspekce a rekonstrukce přípojek

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

Den architektury nabídl v Karlových
Varech netradiční zážitky

Festival Den architektury opět připravil bohatý program v podobě několika set akcí po celé republice i na Slovensku a nabídl výpravy za architekturou známou i neznámou. V Karlových Varech pořádala už počtvrté akce ke Dni architektury Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV). Na
komentovanou procházku, koncert a loutkové představení v běžně nepřístupné kapli nebo promítání
filmu dorazily desítky lidí.
Jedenáctý ročník festivalu Den architektury byl
sám o sobě cestou za architekturou. Byl založen
na procházkách s průvodci, propojil to nejzajímavější v obcích a krajinách a ukázal na potenciál
míst či jejich bolavá místa. V Karlových Varech
proběhl Den architektury od 30. září do 3. října.
Zahájen byl promítáním filmu o Le Corbusierovi.
Film přiblížil tři hlavní urbanistická díla tohoto
významného architekta.
Mnoho z Vás dorazilo na komentovanou procházku městem s památkářem Lubomírem Zemanem,
který se zaměřil na lázeňské korzování a historii
a architekturu s ním spojenou. Doplnili ho architekti z KAMu, kteří nastínili návrh budoucí podoby
tzv. Divadelního korza.
Nejvíce netradičními zážitky byly především akce,
které se konaly v běžně nepřístupné kapli v Drahovicích. “Objekt kaple a celé hřbitovní správy
v Drahovicích je po léta nevyužívaným prostorem,
pro který město zatím bohužel marně hledá vyu-

žití. Kancelář architektury města chtěla pořádáním dvou kulturních akcí ověřit možnosti objektu
pro využití tohoto druhu.” uvedl Karel Adamec,
ředitel KAM KV. A toto ověření se opravdu povedlo! Páteční večer ožil prostor kaple koncertem
hned čtyř hudebních interpretů, kteří experimentují se zvukem a uměleckou instalací. Produkci
zajišťovala Æntity.One.Default, což je kolektivně
kurátorovaná platforma propojující současnou
nezávislou elektronickou scénu a výtvarné umění.
Den na to se pak kaple proměnila v Sargasové
moře, ve kterém pluly magické světelné loutkové
ryby Honzy Kindla, kterého doprovodila alternativní hudba manželů Havlových.
Pomyslnou třešničkou na dortu karlovarského
Dne architektury byla prohlídka Grandhotelu
Pupp, které se ujala manažerka hotelových
služeb, paní Hana Huberová. Představila nám
historii hotelu, ukázala hned několik typů pokojů,
představila, jaké služby hotel nabízí a prozradila

nám i několik příběhů nejen filmových hostů.
Touto prohlídkou se 11. ročník festivalu Den
architektury uzavřel. Naše velké díky patří všem,
kteří se na festivalu podíleli a samozřejmě i všem
návštěvníkům, jejichž velkého zájmu o jednotlivé
akce si nesmírně vážíme. Děkujeme a těšíme
napřesrok!

Tým Kanceláře architektury města
Karlovy Vary Vám přeje klidné prosincové dny, krásné Vánoce a úspěšný
vstup do roku 2022. Na ten už pro
Vás plánujeme další zajímavé akce,
které se opět budou týkat architektury, města a života v něm.
Více informací nejen o těchto akcích najdete
na našem webu www.kamkv.cz
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MĚSTSKÁ POLICIE

Preventivní besedy se zaměřily
na bezpečnost v silničním provozu
Pravidelné preventivní besedy nejsou pro karlovarské školáky žádnou novinkou, strážníci je se svými
programy navštěvují již 20 let. Tentokrát však
měly děti ze Základní a střední školy Vančurova
tu výhodu, že na výuku dorazila smíšená hlídka
Městské policie Karlovy Vary a Policie ČR. Samotné
téma „Seznámení s policií“ pro přípravný ročník
dalo příležitost, aby se děti dozvěděly více infor-

mací o práci obou těchto bezpečnostních složek.
Pro prvňáky a následně čtvrťáky bylo připraveno
téma zaměřené na bezpečnost v silničním provozu.
Kombinace přednášejících z městské policie a dopravního inspektorátu PČR byla víc než na místě.
Besedy se dětem velmi líbily a také obě přednášející se shodly na výhodách spolupráce obou
bezpečnostních sborů v oblasti prevence.

Vracíme se na místo činu
Od pondělí 25. října se strážníci na žádost Karlovarské krajské nemocnice vrátili do očkovacího
centra, ovšem místo do KV Arény zamířili do OC
Varyáda, kde od září působí očkovací centrum.
Součinnost probíhá v rámci zajištění provozu
tohoto centra s cílem dohlédnout na veřejný
pořádek. Městská policie již byla nápomocna

zdravotníkům v období od 1. března do 31. srpna
tohoto roku. Vzhledem k aktuálnímu náporu
zájemců o očkování třetí dávkou se strážníci
vrátili na místo činu. Máte-li zájem o očkování,
sledujte prosím pozorně aktuální informace
a nezapomeňte se registrovat, ušetříte si tím
spoustu času.

Boj s větrnými mlýny
S nastávajícím chladným počasím začínají strážníky více zaměstnávat lidé bez domova. Ti velmi
často ke svému odpočinku či spánku vyhledávají
prostory v nezamčených budovách a zákoutích
lázeňského města. Pomocnou ruku jim nabízí
například Armáda spásy, jednou z podmínek využití je však střízlivý stav, který je pro část z nich
nepředstavitelný, svého životabudiče v podobě
alkoholu se jednoduše nechtějí vzdát. Hlídky jsou
v kontaktu s bezdomovci denně, počínaje ranními
hodinami, kdy jejich stav většinou ještě umožní
komunikaci a reagují bez větších problémů na
pokyny strážníků. Problém nastává ve chvíli, kdy
alkohol získává navrch, čemuž pak odpovídá
i chování, které je často terčem kritiky veřejnosti.
Spousta z vás jistě viděla už pomočeného, v horším případě i pokáleného, zapáchajícího opilce
ležícího na zemi. Čest v negativním smyslu slova
těmto lidským troskám odmítajícím jakoukoliv
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pomoc společnosti dělá 68letý bezdomovec
z Kraslic, kterému konzumace alkoholu činí
nepřetržité problémy a jejich řešení bohužel
přechází velmi často na strážníky či zdravotníky.
V těchto dnech opět přichází na scénu. Od roku
2019 se s ním setkali ve 125 případech, ať už šlo
o oznámení od občanů, nebo neunikl pozornosti
strážníků. S nadsázkou lze říci, že jeho portfolio
působnosti je velice rozmanité. Na protialkoholní
záchytnou stanici jej strážníci převáželi 15krát,
nesčetněkrát byl v době covidové řešen za
přestupky či nenasazenou roušku. Strážníci jej
zadrželi i pro podezření z trestného činu. V Karlových Varech snad neexistuje místo, z něhož nebyl
někdy vykázán. Je tedy logické, že ve spoustě lidí
vyvolává takový člověk svým chováním až odpor
a nelibost. Přestože se jedná o problém sociální, boj s větrnými mlýny vedou i nadále hlavně
strážníci a zdravotníci.

ZPRÁVY Z ULICE
Státní svátek oslavila
posprejováním zastávky
Škodu na majetku Dopravního podniku Karlovy Vary
způsobila v Den české státnosti pětatřicetiletá
žena z Mariánských Lázní, když v odpoledních
hodinách posprejovala označník zastávky autobusu. K její smůle si jí však všiml strážník v civilu,
který na místo přivolal sloužící kolegy a ženu dále
sledoval. Hlídka poté ženu zadržela na cyklostezce vedoucí z Rybář do Staré Role a případ pro
podezření ze spáchání trestného činu předala
Policii ČR.
Diskotéka na ulici mu neprošla
Oznámení na rušení nočního klidu dne 14. září
na Moskevské ulici se původně zdálo jako plané.
Hlídka totiž po příjezdu nezaznamenala žádný
závadový stav, což se často stává. Ve snaze
vyhnout se hrozícímu postihu může rušitel místo
opustit anebo se umravnit. Zdálo se, že prevence
zafungovala a hlídka po cca 10 minutách místo
opustila. Strážníci však objeli v centru obchodně
správního území blok a zaparkovali vozidlo opodál
s přímým výhledem na místo rušení. Díky tomu po
chvíli zaznamenali zdroj problému. Pětačtyřicetiletý cizinec žijící v Karlových Varech si prostřednictvím mobilu udělal na ulici diskotéku. Při kontrole
totožnosti dotyčný místo pokory ukázal agresi.
Se strážníky nespolupracoval a začal je slovně
urážet. Po marné výzvě byl muž pomocí donucovacích prostředků předveden na PČR ke zjištění
totožnosti. V tu chvíli si nejspíš i přes alkohol
v krvi uvědomil vážnost situace a opakovaně se
strážníkům za své chování omluvil. Pokutě ve výši
2 tisíce korun však neušel.
Noční běžec
O jedné noci v závěru října nahlásil po druhé
hodině ranní pracovník bezpečnostní služby hlídce
městské police poškozenou závoru u výjezdu
z parkoviště dopravního podniku. Ta v obchodně správním území právě prováděla kontrolu.
Zároveň strážníkům popsal osobu, která měla
zařízení poničit. Muže odpovídajícímu popisu
spatřila hlídka ,,zašitého“ v křoví na nábřeží Jana
Palacha. Ten, jakmile spatřil policejní vozidlo, vzal
nohy na ramena. Fyzická zdatnost pronásledujícího strážníka, přestože není vyznavačem nočního
běhání, měla navrch a po krátkém roztažení plic
a prokrvení svalů skončil muž v poutech a následně i na nedaleké policejní stanici.
Dohled o Svátku zesnulých
Stejně jako v předešlých letech prováděli v době
Dušiček hlídky Městské policie Karlovy Vary
a asistenti prevence kriminality kontroly hřbitovů.
Hlídky se preventivně zaměřily na dodržování
veřejného pořádku a na případné dareby, kteří
ničí, nebo zcizují výzdobu z hrobů. Během dne
pak probíhala kontrola zaměřená na vozidla zaparkovaná u hřbitovů a jejich blízkého okolí, která
se mohla stát terčem zlodějů.

DPKV

S novou aplikací

Vary
Virtual

pohodlně v mobilu

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

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

www.dpkv.cz
dpkarlovyvary
DPKVas
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KV ARÉNA

KV Aréna hospodaří na výbornou

Město Karlovy Vary se v současné době vyrovnává s růstem nákladů na provoz jeho organizací
a úřadu. Podobně jako pro většinu domácností,
podniků a organizací je i pro město jedním z hlavních témat nárůst cen energií. Městská společnost KV Aréna je jedním z příkladů, kde se začínají
pozitivně projevovat v minulých letech stanovené
cíle hledání úspor v nákladech na energie. „Zpětně se ukazuje, jak výhodné bylo, že nás město
před třemi lety zmocnilo k samostatnému nákupu
energií. Mohli jsme tak využít potenciálu lineární
spotřeby plynu a elektrické energie a nakupovat
energie prostřednictvím makléřů přímo na burze
v Lipsku. Díky této prozíravosti, která přinesla
úspory, mohlo město KV Aréně snížit rozpočet
ve prospěch jiných organizací, kde byly dodávky energie plynu a elektřiny soutěženy jiným

způsobem. Úsporu bych vyčíslil na zhruba 2,5 až
3,5 milionu korun ročně,“ vysvětluje jednatel KV
Arény Roman Rokůsek.
Společnost KV Aréna v roce 2020 hospodařila
se ziskem 1,2 mil Kč, ze státních dotací získala
celkem 6,2 mil Kč, letos pak 5,3 mil Kč. Díky
úsporným opatřením, a to i přes významný propad příjmů bazénového komplexu a v nájmech,
dokázala KV Aréna hospodařit kladně bez zvýšené
finanční pomoci města. Zároveň se pustila do
významných oprav technologických celků, jako
je výměna režie hlavní haly, ozvučení a do konce
roku celé kostky, která dostane celkem osm
nových obrazových ploch. „Vybudovali jsme také
nové sauny pro návštěvníky bazénového centra
v hodnotě 3,5 mil Kč. Podle našich propočtů by se
nám díky větší návštěvnosti nových saun a vyšším

Tabulky nákladů na energie pro objekty KV Arény
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příjmům z nich mohla investice vrátit do čtyř let,“
odhaduje jednatel KV Arény a dodává: „Předpokládáme, že i letošní rok dokončíme v kladných
číslech, proto jsme mohli pro příští rok naplánovat
rozpočet o celých 5 milionů nižší, než byl v roce
2019. A i přesto hodláme zkvalitňovat uživatelský
komfort sportovcům i návštěvníkům. V nadcházejících měsících bude v KV Aréně pokračovat obnova technologie médií, aby se zamezilo občasným
výpadkům obrazu či zvuku. Tyto práce by měly
být ukončeny na jaře příštího roku. „Snižující se
rozpočet ani rostoucí náklady zatím nepromítáme
do vstupného a nájemného pro sportovní kluby.
Zůstávají v neměnné výši s výjimkou desetiprocentního navýšení vstupného do sauny, kde se ale
rozšířila provozní doba o 14 hodin týdně,“ uzavírá
Roman Rokůsek.

VÁNOCE V KARLOVÝCH VARECH

Soutěž: O nejkrásnější karlovarskou vánoční ozdobu
Zkuste letos vlastnoručně vyrobit ozdobu na
vánoční stromek. Když se povede a zabodujete
s ní v naší soutěži, odměníme vás. Vyhlásili
jsme soutěž O nejkrásnější karlovarskou vánoční ozdobu. Na autora té vítězné čeká vánoční koš plný překvapení a k tomu dvě akreditace
na akce Karlovarského kulturního léta 2022.
Odměnou za druhou a třetí nejkrásnější ozdobu
bude poukaz na vánoční strom respektive
kapra od Lázeňských lesů Karlovy Vary.
JAK SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE?
Vyrobte vlastní vánoční ozdobu na stromeček.
Fantazii a použitému materiálu se meze nekladou.
Hodnocen bude vzhled či originalita vyrobené
ozdoby. Vánoční ozdoba nesmí přesahovat rozměr
20 x 20 cm a maximální hmotnost 1 kg. Ozdobu
přineste v termínu od 28. 11. 2021 do 14. 12. 2021
do budovy Magistrátu města Karlovy Vary. K dílu je
nutné připojit cedulku/visačku/jmenovku s telefonickým, případně i emailovým kontaktem, jménem
a příjmením.
PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. Pořadatelem soutěže „O nejkrásnější karlovarskou vánoční ozdobu“ (dále jen "soutěž”) je Statutární město Karlovy Vary (dále jen “pořadatel”).
2. Soutěž probíhá v období od 28. 11. 2021 do 14.
12. 2021 včetně.
3. Soutěž je určena obyvatelům města Karlovy
Vary.
4. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická
osoba starší 18 let, která má doručovací adresu
na území České republiky (dále “účastník”),
a která splní podmínky účasti v soutěži.

5. Účastníkem se stává ten, kdo v době konání
soutěže vytvoří či upraví vánoční ozdobu a přinese ji do budovy magistrátu města. Vánoční
ozdoba musí být řádně označena telefonním
číslem a jménem soutěžícího, v případě, že tomu
tak nebude, ozdoba bude ze soutěže vyřazena.
6. Každý účastník soutěže má právo soutěžit pouze
jedenkrát, s jedním kusem vánoční ozdoby,
v případě odevzdání více ozdob bude vybrána
pouze jedna, ostatní kusy budou vyřazeny.
7. Účastník vlastnoručně vyrobenou či upravenou
vánoční ozdobu odevzdá v recepci budovy
Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21,
do 14. 12. 2021. Ozdoba musí být doručena
osobně, není možné zasílat prostřednictvím
pošty nebo kurýrní společnosti.
8. Hodnotit a vybírat bude tříčlenná porota složená
ze zástupců magistrátu města. Pořadatel soutěže vybere výherce s nejhezčí nebo nejoriginálnější ozdobou.
9. Vyhlášení výsledků proběhne 17. 12. 2021.
Výherce bude po skončení soutěže informován
prostřednictvím e-mailové adresy či telefonu
nejpozději do 17. 12. 2021. Výhra bude předána
v budově Magistrátu města Karlovy Vary. V případě, že si výherce nepřevezme výhru do 7 dní
od zveřejnění, propadá jeho výhra ve prospěch
pořadatele.
10. Na poskytnutí výhry se nevztahuje právní nárok
a hodnotu výhry nelze vyplatit v penězích.
11. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ze
závažných důvodů změnit, pozastavit či jinak
upravit.
12. Pravidla soutěže jsou platná a účinná od 28. 11.
2021.

13. Účastí v soutěži dává každý účastník pořadateli v souladu se zákonem č. 110/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu
jméno a příjmení, e-mail za účelem prověření
jeho platné účasti v soutěži a předání ceny.
VÝHRY
1. cena - Vánoční koš plný překvapení a 2 akreditace na celý program Karlovarského kulturního
léta 2021.
2. cena - voucher na vánoční strom (od Lázeňských lesů Karlovy Vary)
3.cena - voucher na kapra (od Lázeňských lesů
Karlovy Vary)
SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM
Odevzdáním vánoční ozdoby do soutěže prohlašuje
účastník, že souhlasí s těmito podmínkami a pravidly soutěže. Prohlašuje, že ozdobu vyrobil či upravil
sám a je jejím autorem.
Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním fotografie vyrobené ozdoby a jménem účastníka na
webových stránkách a v tištěné podobě v následujícím rozsahu:
Webové stránky: www.mmkv.cz, www.mestozazitku.cz, www.karlovyvary.cz, www.vanocnivary.cz
Facebookové stránky města – Magistrát města
Karlovy Vary (@mmkvcz), Karlovy Vary CZ (@karlovyvary), Vánoční trhy Karlovy Vary (@vanocnivary)
Měsíčník města „Karlovarské radniční listy”
OSTATNÍ
Více informací Vám poskytneme na e-mailu:
soutez@karlovyvary.cz.
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Vánoční trhy budou
i letos na Mlýnské
kolonádě

Vánoční trhy v Karlových Varech se i letos uskuteční na Mlýnské kolonádě, kde se bude odehrávat také doprovodný program. Světelnými prvky
a další výzdobou bude protkaná celá promenáda
od hotelu Thermal, kde bude usazen vánoční
strom města. Dopravní podnik Karlovy Vary vypraví do lázeňského centra oblíbený autovláček.
Vánoční trhy v Karlových Varech začnou v sobotu
27. listopadu a potrvají do 26. prosince.
„Navazujeme na koncept adventních slavností,
které jsme poprvé do lázeňského centra situovali
před dvěma roky a setkali jsme se s pozitivními ohlasy. Letos ale vánoční trhy, jejich rozsah
a doprovodný program připravujeme s vědomím,
že nám do konečné podoby mohou promluvit
protiepidemická opatření. Zejména koncerty proto budou mít komornější pojetí. O to více budeme
sázet poklidnou sváteční atmosféru. Chceme
obyvatele i návštěvníky města vylákat do nádherně nasvíceného centra na procházku, kterou si,
jak věřím, budou chtít dopřát i opakovaně,“ uvádí
primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer
Ferklová.
Vánoční tržiště s více jak dvěma desítkami stánků
bude situováno na plato Mlýnské kolonády.
Vedle tradičního svařeného vína a punče nabídne
pestrý sortiment občerstvení, řemeslné výrobky a dárkové zboží. Vyroste zde také podium
pro doprovodný program. V něm dostanou ve
všední dny prostor zejména děti z karlovarských
mateřských a základních škol a místní, zejména
hudební soubory. O víkendech bude program rozšířen o divadelní představení pro děti a vystoupení známých interpretů.
Vánočním stromem města, který bude slavnostně
rozsvícen na první adventní neděli 28. listopadu,
bude stříbrný smrk ze Čechovy ulice.
O organizaci trhů se postará městská společnost
KV City Centrum ve spolupráci s příspěvkovými
organizacemi Lázeňské lesy Karlovy Vary, Správa
lázeňských parků a Správa přírodních léčivých
zdrojů a kolonád.
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Pohodový advent
v lázeňských lesích
Období konce roku má být časem zklidnění, zpomalení a trávení chvil s rodinou. Životní styl většiny
z nás tomu však nepřeje, a proto jsme se rozhodli
nabídnout návštěvníkům lázeňských lesů klidné
vánoční nákupy i prostor pro příjemné zážitky.
Lesy v okolí lázeňského města a zázemí Svatého
Linhartu k tomu totiž přímo vybízí.
„Rádi bychom, aby měl každý možnost vyhnout se
předvánočnímu bláznění a davům a kapra i stromek pořídit bez stresů a v příjemném prostředí, zajít si na kávu a zákusek a místo povinnosti si dopřát
hezký zážitek,“ vysvětluje ředitel Lázeňských lesů
Karlovy Vary, Stanislav Dvořák.
Prodej stromků začne na Svatém Linhartu v pátek
10. prosince, od 20. do 23. prosince budou v prodeji kapři, a to každý den od 10 do 17 hodin. „Letos
kromě smrků nabídneme i jedli kavkazskou, která
patří mezi nejžádanější vánoční stromky,“ upřesňuje ředitel. Prodeji kaprů bude v neděli 19. prosince
od 13 hodin předcházet výlov rybníku Linhart.
Nejen nákupy, ale i zábava
Adventní čas v lázeňských lesích zpříjemní i pestrý
program. Každý den od 15 do 17 hodin budou připraveny koše na opékání. Buřty budou k zakoupení
v kavárně na Linhartu. V pátek 10. a 17. a v sobotu
11. prosince se otevře brána obory a od 15 hodin
proběhne oblíbené krmení jelenů sika.
Kdo rád tvoří a zatouží si vyrobit vánoční ozdoby,
může přijít na workshop s drátenicí v sobotu 11.
a neděli 19. prosince od 13 do 17 hodin, výrobky

z přírodních materiálů si může vyzkoušet s Varybou
a Rodoklubem ve středu 15. a čtvrtek 16. prosince
od 15 do 17.
Děti trochu postrašíme
Pochod temným lesem jen s malým světýlkem
bude pro děti zábava. O to víc, když se na cestě
setkají se strašidly, která jim dají přetěžký úkol.
Právě takové dobrodružství čeká na všechny, kteří
se odváží na Putování světýlek strašidelnou stezkou
v sobotu 11. prosince od 15:30 do 19 hodin. Na
tuto odvážnou výpravu je nutné se vybavit lampionem nebo čelovkou.
K Vánocům patří koledy
Vánoční atmosféru neodmyslitelně dotváří i hudba.
Na Linhartu přivítáme myslivecké trubače ze
Střední lesnické školy Žlutice, kteří vánoční skladby
zahrají na lovecké rohy v neděli 19. prosince od 15
do 16 hodin. Pátek 10. a 17. prosince od 16 do 17
hodin bude v kavárně na Linhartu patřit komorním
souborům Karlovarského symfonického orchestru.
Těšíme se na vás, ať už přijdete za vánočními nákupy, nebo se jen stavíte cestou do lesa! Podrobný
program sledujte také na našem webu a sociálních
sítích, kde budeme zavčas informovat o případných
změnách nebo omezeních, která můžou vyplynout
z protiepidemiologických opatření.
Martina Nentvichová, projektová manažerka
Lázeňských lesů Karlovy Vary
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VÁNOČNÍ TRHY

Vánoční

KARLOVY VARY

PROGRAM MLÝNSKÁ KOLONÁDA 28.11.–26.12.2021

NEDĚLE

28. 11.

16:30 Andělské hlasy Štěpánky Steinové
17:30 Fagotový kvartet BBQ
18:00 Rozsvícení Vánočního stromu
u lázeňského hotelu Thermal
18:30 ZAPÁLENÍ 1. ADVENTNÍ SVÍCE
PRIMÁTORSKÝ SVAŘÁK
18:45 Zbyněk DRDA

PONDĚLÍ 29. 11.

16:00 Rolnička - ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
17:00 Flamingos

ÚTERÝ

16:00 Děti MŠ a ZŠ Karlovy Vary
17:00 Alison

30. 11.

STŘEDA 1. 12.
ČTVRTEK 2. 12.
PÁTEK

3. 12.

16:00 Zvoneček - ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
17:00 Prima Vista Quintet
16:00 Děti MŠ a ZŠ Karlovy Vary
17:00 Káťa Bodláková & Henry Volf
15:30 Zahájení výstavy Sacharovova cena
16:00 Děti MŠ a ZŠ Karlovy Vary
17:00 Swing Melody Orchestr

SOBOTA 4.12.

16:00 Cubitus - pěvecký sbor z Lokte
17:00 Po Po Trio

NEDĚLE

16:00 TS Fontána
17:00 MIKULÁŠ a čerti
Family Concert
18:00 ZAPÁLENÍ 2. ADVENTNÍ SVÍCE
NÁMĚSTKOVSKÁ VÁNOČKA
KUJME PIKLE BAND

5. 12.

SOBOTA 11. 12.

16:00 Vánoční pohádka
17:00 Libor Schlenz
17:30 Frank Sinatra & Louis Armstrong Revival

NEDĚLE

16:00 CANTUS DE VELAS - Lidový sbor
17:00 Brass Kvintet
18:00 ZAPÁLENÍ 3. ADVENTNÍ SVÍCE,
NÁMĚSTKOVSKÁ POLÉVKA
Šárka Marková

12. 12.

PONDĚLÍ 13. 12.

16:00 Děti MŠ a ZŠ Karlovy Vary
17:00 A.S. Band

ÚTERÝ

16:00 2. MŠ Mládežnická
17:00 Jazzpresso

14. 12.

STŘEDA 15. 12.

16:00 Děti MŠ a ZŠ Karlovy Vary
17:00 Trio Piacere

ČTVRTEK 16. 12.

16:00 Děti MŠ a ZŠ Karlovy Vary
17:00 Jazz Cakes

PÁTEK

16:00 4 STRINGS (DDM Karlovy Vary)
17:00 MK Collective

17. 12.

SOBOTA 18. 12.

16:00 Loutkové divadlo
17:00 Světlonoši - tradiční průvod andělů
18:00 KPS - Rybova Česká mše Vánoční

NEDĚLE

16:00 Sóloví zpěváci ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
17:00 A Tre Voci
18:00 ZAPÁLENÍ 4. ADVENTNÍ SVÍCE
NÁMĚSTKOVSKÝ SVAŘÁK
Tomáš SAVKA

19. 12.

PONDĚLÍ 6. 12.

16:00 Děti MŠ a ZŠ Karlovy Vary
17:00 Carlos Girls

PONDĚLÍ 20. 12.

16:00 Děti MŠ a ZŠ Karlovy Vary
17:00 Dry Band

ÚTERÝ

16:00 Sboreček Andílci - ZUŠ Ostrov
17:00 Patrik Music

ÚTERÝ

16:00 Off topic (DDM Karlovy Vary)
17:00 Big Band Šmeralka

STŘEDA 8. 12.

16:00 Dětský pěvecký sbor Korálek 1.MŠ KV
17:00 Fšehochuť
18:00 Česko zpívá koledy

STŘEDA 22. 12.

16:00 ZUŠ Antonína Dvořáka
17:00 Bád Boys

ČTVRTEK 9. 12.

16:00 Pěvecká třída Alexandry Oberlové
17:00 Zlata Emily Kinská - koledy a tradice

ČTVRTEK 23. 12.

17:00 Brass Band

SOBOTA 25. 12.

17:00 Staropražští Pardálové

PÁTEK

16:00 Děti MŠ a ZŠ Karlovy Vary
17:00 Vocal Band

NEDĚLE

17:00 Christmas Kvartet

7. 12.

10. 12.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

21. 12.

26. 12.

WWW.VANOCNIVARY.CZ

Pořádání vánočních trhů a jejich provoz může ovlivnit vývoj epidemiologické situace v ČR. Žádáme všechny návštěvníky trhů o dodržování všech aktuálních vládních nařízení.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Karlovy Vary pravidelně
podporují potravinovou banku

P

otravinová banka Karlovarského kraje
děkuje městu Karlovy Vary za finanční
podporu ve výši 76 tisíc korun, kterou
využila na činnost v letošním roce. Díky příspěvku

se nezisková organizace mohla věnovat svému
poslání, čímž je boj proti hladu a proti plýtvání
potravinami. Když je ale potřeba, pomáhá potravinová banka i jinak.

„Během vlny epidemie koronaviru jsme kromě
poskytování potravin lidem v nouzi také pomáhali
státu s distribucí roušek a respirátorů ze státních
hmotných rezerv. Konkrétně městu Karlovy Vary
jsme na jaře 2021 poskytli 7300 respirátorů
pro osoby v nouzi,“ uvedl Milan Hloušek, ředitel
Potravinové banky Karlovarského kraje.
V roce 2020 Potravinová banka poskytla
potraviny 50 subjektům včetně 10 měst (sociální
odbory a OSPOD) v Karlovarském kraji. Takto se
pomoc dostala k 5680 osobám v našem regionu.
Jednalo se celkem o 127 tun potravin.
Potravinová banka v Karlovarském kraji pravidelně pořádá Sbírky potravin, které jsou součástí
celorepublikových kampaní. Díky tomu může svůj
sklad doplnit potravinami, které pro své odběratelské organizace potřebuje. Jedná se o těstoviny,
cukr, rýži, mouku, konzervy, mléko, polévky nebo
kompoty.
Provoz potravinové banky je financován z dotačního programu Ministerstva zemědělství. Peníze
na činnost a vybavení získává i od dalších měst
z našeho kraje. Letos se potravinová banka
dočkala finanční podpory také ze strany Karlovarského kraje, města Chodova, Kraslic, Chebu.
Potravinovou banku Karlovarského kraje založily
v roce 2015 dobročinné organizace s dlouholetou působností v našem regionu – Farní charity,
Armáda spásy a Pomoc v nouzi.

Unie neslyšících otevřela
ve městě svou pobočku
Česká unie neslyšících má v celé republice celkem
šest poboček, ve kterých rozvíjí nejen klubovou
činnost, ale zejména i výuku českého znakového jazyka. Dne 24. října letošního roku otevřela
Česká unie neslyšících nové prostory v Karlových
Varech na adrese Matonniho nábřeží 66. Důležitým
programem je samozřejmě klubová činnost, tedy
setkávání se a komunikace. 4. listopadu zde byl
zahájen akreditovaný kurz českého znakového
jazyka. Už slavnostní otevření bylo velmi silným
zážitkem. Překvapením pro všechny byla nejen
účast politiků a pracovníků v sociálních službách,
ale zejména to, že si cestu do nových prostor našli
i samotní neslyšící a z atmosféry byla cítit radost
a nadšení. Předseda České unie neslyšících Martin
Novák vysvětlil, proč se ČUN rozhodla otevřít
pobočku právě v Karlových Varech, ale hlavně
přiblížil cíle nově otevřeného centra. Tlumočnice
do znakového jazyka Petra Beránková ukázala, jak
důležitá jsou přesná slova a význam myšlenek,
které předestřel předseda organizace. „V první fázi
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je důležité setkávání a postupné přizpůsobování
činnosti všem, kteří nás na Mattoniho nábřeží 66
navštíví. Pro běžného člověka je naprosto nepředstavitelné, jak složitá je komunikace pro neslyší-

cí,“ uvedl Martin Novák. Pracovníci karlovarské
pobočky se těší na každého, kdo nové prostory
a kurz navštíví.

Radek Hromuško

INZERCE
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ŠKOLSTVÍ

ZŠ Mozartova slaví půl století
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení v Mozartově ulici v Karlových Varech
slaví 50 let od svého vzniku 1.12.1971.
Byla založena jako první a dlouho jediná škola
orientovaná na pomoc dětem s dyslexií, dysgrafií
a dysortografií v tehdejším ČSSR. Zakladatelkou
byla paní Hana Tymichová, která vešla do povědomí veřejnosti několika odbornými publikacemi
právě na téma specifických poruch učení. Při
zakládání spolupracovala dokonce s profesorem
Zdeňkem Matějčkem, známým dětským psychologem, reformátorem péče o děti, který jako světově
uznávaný odborník vznik školy tohoto typu podporoval. Vyhledávání potencionálních žáků prováděly
tehdy samy učitelky školy, žáci mohli navštěvovat
třídy druhého až čtvrtého ročníku a jedno oddělení
školní družiny.
V současné době poskytuje škola vzdělání v rozsahu celého prvního stupně, tedy od 1. do 5. ročníku
a k dispozici jsou dvě oddělení školní družiny.
O žáky se stará tým speciálních pedagogů (učitelů,
vychovatelů, logopedů), jejichž snahou je pomoci
všem překonat četná úskalí dnešního náročně
nastaveného vzdělávacího procesu. Respekto-

vání individuálních potřeb jednotlivců umožňuje
rozdělení do malých kolektivů (maximálně po 12)
a využívání širokého spektra speciálních pomůcek,
kterými je škola vybavena.
Důležitou roli hrají školská poradenská zařízení, zejména pak pedagogicko - psychologická
poradna, která v rámci své péče o děti mateřských
a základních škol dává těm, které to potřebují,
doporučení ke vzdělávání na naší ZŠ.
Škola v tomto roce slaví ještě jedno důležité výročí:
10 let od založení speciálně pedagogického centra
pro vady řeči, které je její součástí. Za tuto dobu
prošlo péčí zkušených logopedů 3 500 klientů
z celého Karlovarského kraje a zájem o jejich
služby je stále vysoký.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kdož se
podíleli a podílejí na těžké, ale velmi záslužné práci
a pečují o děti, které by v „běžném“ vzdělávacím proudu neměly možnost ukázat, co v nich
skutečně je.

Mgr. Klára Píšová, ředitelka školy

Žáci si vyzkoušeli volby nanečisto
Říjnové parlamentní volby jsou za námi. I když
si na svoji volební premiéru budou muset žáci
5.A na ZŠ Truhlářská ještě pár let počkat, mohli
volební boje absolvovat alespoň zatím nanečisto
v hodině vlastivědy, a to pod dohledem Mgr. Jany
Karáskové a paní asistentky Marie Pohlodkové.
Nejdříve se seznámili s volebním systémem ČR
a pravidly voleb. Žáci si vyrobili svůj první občanský průkaz, prostudovali volební program stran,
aby vybrali správného kandidáta, a pak se již rozhodným krokem mohli vydat do volební místnosti.
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U komise předložili svůj průkaz totožnosti, dostali
volební lístky, ze kterých za plentou vybrali svého
kandidáta, a vložili hlasovací lístek do obálky.
Tu poté vhodili do volební urny. Po skončení
voleb došlo k sečtení všech hlasů. Při sčítání
hlasů se dalo ve volebních štábech jednotlivých
stran napětí krájet. Nakonec zvítězila „Strana za
lepší spojení“, na druhém místě skončilo „Hnutí
nezdravého životního stylu“ a třetí skončilo
překvapení voleb „Nezávislé uskupení za zrušení
školy“.

ŠKOLSTVÍ

Na adapťák do Prachatic!
Žáci 6. ročníku ZŠ Truhlářská zahájili školní rok
adaptačním kurzem v Prachaticích. Jednotýdenní
pobyt by zaměřen na stmelení kolektivu, sebepoznání a seberozvoj.
S výzvami v podobě odloučení od rodin a aklimatizace v novém prostředí se žáci statečně vypořádali
díky nápaditým a současně zábavným aktivitám,
při nichž si zároveň otestovali schopnost strategického myšlení, týmovou spolupráci a kreativitu.
Nabitý program byl zpestřen návštěvou blízkého
areálu lesních her, jehož sítě a jiné atrakce posloužily k odpočinku i kulturnímu vyžití. Inspirativní
bylo pro nás setkání se stříbrným paralympionikem
z Tokia Arnym Petráčkem, který zájemcům věnoval
podepsané fotografie.
Naší pozornosti neuniklo ani historické jádro
města, jež jsme prozkoumali při práci s mapou
a luštěním tematicky zaměřené tajenky, která nás
zavedla za místními pamětihodnostmi.
Celotýdenní úsilí bylo završeno závěrečným zhodnocením, při němž jsme ocenili pokroky, kterých
se nám v oblasti rozvoje kamarádství a vzájemné
spolupráce podařilo dosáhnout.
Význam celé akce spatřujeme rovněž v obnovení
sociálních vazeb mezi žáky, jejichž vzájemný
kontakt poznamenalo vzdělávání distančním
způsobem.

Děkujeme Mgr. Zdeňkovi Krejsovi a Mgr. Jiřímu Gabrielovi Kučerovi ze společnosti KreBul za přípravu
výborného programu, vysoké osobní nasazení,

vstřícný přístup a čas, který nám věnovali. Doufáme, že budeme moci brzy splnit přání našich žáků
a zavítat opět do Prachatic.

Životní jubileum Jiřinky Ourodové
Dožít se devadesáti let a být ještě soběstačný, je stále
vyjímečné. Jiřinka Ourodová je toho důkazem. Narodila se
20. 10. 1931 v Českých Budějovicích, kde prožila, jako
jedináček, se svými rodiči a rodiči matky útlé dětství.
Do 1. třídy však začala chodit v Praze, kam se
s rodiči přestěhovala. Její rodiče se bohužel následně
rozvedli a Jiřinka se tak vrátila do Českých Budějovic
k babičce. Až měšťanskou školu začala navštěvovat
opět v Praze, když si ji matka přivezla k sobě. V Praze
– Libni, kde bydleli, zažila stres z bombardování a útěky
do krytu i úmrtí sourozence v kojeneckém věku, který se
narodil z druhého manželství matky. V patnácti letech, tedy v roce
1946, odjela na prázdniny za svým otcem do Staré Role a již zde zůstala. Výjimkou byl jeden rok, kdy
studovala v Klatovech na Hospodyňské škole. Od 17 let pak pomáhala otci prodávat v jeho řeznictví
ve Staré Roli. Tam ji objevil, chodil obdivovat a kupovat si svačinu její budoucí manžel, za něhož se
pak v roce 1952 provdala. Po převratu v roce 1948 a znárodnění jezdila krátce vlakem s otcem i jeho
druhou ženou do Potůček na šachtu pomáhat v kuchyni. V roce 1954 se jí narodil první syn a v roce
1957 pak i její druhý syn. Manžel a posléze i Jiřinka pak pracovala v Karlovarském porcelánu až
do důchodu. Společným koníčkem manželů Ourodových byla zahrádka v blízké kolonii za městem.
Pohyb na zahradě i zdravá zelenina a ovoce se pozitivně odrazili v dobrém zdravotním stavu rodiny.
Synové odrostli, založili si rodiny a Jiřinka se dočkala vnoučat i pravnoučat. Jen její milovaný manžel
již deset let není mezi živými. Přesto se Jiřinka umí radovat ze života, byť se potýká se zdravotními
problémy souvisejícími se seniorským věkem.
Bohužel dlouhé covidové období jí omezilo vycházky a negativně dopadlo na pohyb a jistotu při chůzi.
A tak za pomoci svého staršího syna a snachy si alespoň vyjede na kolečkovém křesle na procházku
i do restaurace.
Raduje se z pravidelných návštěv a pomoci svých synů a snachy, z příležitostných návštěv širší rodiny,
vnoučat a pravnoučat, luštění křížovek, karetních her, zábavných televizních pořadů i četby. I když,
jak říká: „Už to zdraví není, co bývalo“. Přesto devadesáté narozeniny oslavila v restauraci v širokém
kruhu své rodiny a dokonce si i s chutí zazpívala písničky svého mládí. Přejeme do dalších let dobré
zdraví a hodně radosti ze života v kruhu rodiny.
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HYDEPARK
Kam s ním?
Seznamte se. To je Lukáš. Lukáš „bydlí“ v Pivovaru. Přesněji řečeno kousek za zadní branou
má svou matraci. Lukáš je jedním z mnoha
problémových lidí z Rybář. Často je tak pod
vlivem, že k matraci nedojde. Pak si ustele tam,
kde právě je. Naposledy dvakrát v Celní ulici.
To si takhle jdete vyhodit tříděný odpad a za
kontejnerem vykukují boty. V duchu se modlíte,
ať k nim nejsou i nohy… jsou…a k nim i celý
člověk. Špinavý, zanedbaný, ale člověk. Mluvím
na něj. Víc nahlas. Nic. Nehýbe se. Rukavice
s sebou nemám, takže do něj strčím nohou.
Nedaří se mi ho probrat, ale dýchá. Rychlou
tedy nevolám. Žiju tu už nějaký pátek a není
výjimkou, že se v okolí někdo takhle povaluje.
Ale je říjen, chladno, a přece jen nevím, co
mu může být krom toho, že přebral. Navíc si
prostě nedokážu představit, že ty lidi budeme
překračovat s hlavou otočenou jinam. To by se
taky mohlo stát, že jednou překročíme dědu,
co ho zradilo srdce, nebo třeba cukrovkáře při
záchvatu hypoglykemie. Takže volám Městskou
policii, udávám své jméno a adresu, kdyby bylo
něco třeba. Hlídka je na místě během chvilky

a vzápětí i vůz záchranky. Spolu s MP se s ním
snaží komunikovat, nicméně jeho stav mu
nedovolí si ani sednout, natožpak se postavit.
Takže následuje cesta na záchytnou stanici do
Sokolova. Noc, kterou Lukáš nikdy nezaplatí,
stojí nás, daňové poplatníky, 3400 korun. Jedna
noc jednoho „klienta“. Četla jsem článek z roku
2018 o rekordmanovi z Chodova, který tam
skončil už 200x a jeho dluh tak překročil částku
600 tisíc korun.
Druhý den, po té větrné noci, vycházím z domu.
Na chodníku uklízí pán rozlítané papíry, plasty.
Pokývne hlavou stranou k vedlejšímu domu
a říká: dělá mi tu bordel na chodníku, tak jsem
na něj zavolal MP. Ohlédnu se a co nevidím…
Lukáše.
To, kdo přebývá v areálu pivovaru, je všem
všeobecně známo. A jako před každou zimou,
i letos se sem stahují další osoby z jiných lokalit
Karlových Varů i z okolí. Určitě by pomohlo, kdyby majitel areálu splnil slib a zbytky
původního pivovaru nechal srovnat se zemí.
Dalším oříškem je prostor kolem bývalé jídelny
a celnického paneláku. Zde kolem posedávají
celé dny partičky konzumující alkohol. Denně

POČÍTAČOVÉ KURZY
Iva Kulatá
lek torka
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 soukromé školení nebo ve skupince
 práce s PC, tabletem nebo mobilem
 školení ve škole nebo u klienta doma
777 940 555, www.softwarovaskola.cz

tu po nich zůstává velký nepořádek a spousta
odpadků. Kde vykonávají celý den své potřeby,
je taky na pováženou. Celkovou problémovou
situaci v Rybářích ovlivňuje i umístění noclehárny Armády spásy, kdy v její blízkosti se celý den
shlukují její klienti. A to zejména na autobusové zastávce Elite, směr z centra. A ti, co se
z nějakého důvodu nedostanou přes noc dovnitř,
okupují vchody sousedních domů.
V Tuhnicích už budou mít klid a my v Rybářích
jim můžeme jen tiše závidět. Jsme přece za
řekou…

Olga Bischofová

Rehabilitace v Alžbětiných lázních
Ráda bych poděkovala lékařské ředitelce MUDr.
Stanislavě Maulenové i kolektivu pracovnic
a pracovníků oddělení rehabilitace v Alžbětiných
lázních. Jejich náročná a nikdy nekončící práce
sklidila můj obdiv. Můj zdravotní stav se zlepšil
a to nejenom zdravotními procedurami, ale také
díky vstřícnému chování všech zdravotnických
pracovníků. Přeji všem hodně optimismu a spokojených paciantů.
Irena Kovářová

LIDÉ

Karel Fron. Výtvarník, básník, publicista,
překladatel a karlovarský patriot
Následujícími řádky chci vzdát hold karlovarskému
výtvarníkovi, básníkovi, publicistovi a překladateli
panu Karlu Fronovi. Měl jsem tu čest osobně ho
poznat, navštěvovat ho v jeho bytě, besedovat
s ním, považovat se za jeho mladého přítele.
Tento, přímo renesanční umělec, se narodil 10.
prosince 1921 v Českých Budějovicích. Vyučil se
knihkupcem. Jako příslušník ročníku „21“ strávil
čtyři roky v totálním nasazení. Bylo to na různých
železničních stanicích od Pruska až po Rakousko.
Po válce, po vystřídání několika zaměstnání, zakotvil nakonec u své profese. Jihočech se stal v roce
1954 Karlovarákem a pracovníkem nakladatelství
Naše vojsko. Stal se vedoucím střediska v Rybářích, po roce 1969 jen jako pracovník na částečný
úvazek. Po druhém infarktu odešel v roce 1976 do
invalidního důchodu.
Básník vždy prohlašoval, že má dvě lásky – jižní
Čechy a Karlovy Vary: „Vrostl jsem do karlovarské
půdy, je to moje město, nemohu se s ním rozloučit...“ Oblíbil si především velebnost všech lázeňských lesů, kam rád s manželkou vyrážel. Karel
a paní Marie bývali často k vidění na vernisážích,
na koncertech a v divadle.
Od roku 1940, kdy vyšla jeho první sbírka básní
pod názvem „Můj jih“, vydal deset sbírek poezie,

napsal tři prozaická díla a bezpočet článků do
různých periodik. Vytvořil také cenný dokumentační soupis výtvarníků karlovarského regionu.
V době normalizace doplatil na své výhrady ke
kulturní politice režimu a také na to, že obě jeho
děti emigrovaly. Nesměl být vedoucím střediska,
nesměl být veřejně činný, mohl psát jen „do šuplíku“ a občas své verše svázat (na vlastní náklady)
do útlých bibliofilií a posílat je svým přátelům jako
příležitostné dárky.
Od počátku 60. let se Fron zabýval i tvorbou koláží,
návrhy knižních obálek a uměleckých knižních vazeb. Realizoval téměř dvacet samostatných výstav
doma i v zahraničí, účastnil se mnoha společných
výstav. Tou poslední byla výstava v karlovarské

Galerii umění, v prosinci 2000, pod názvem „Karel
Fron – poetické koláže“. Jejím prostřednictvím
provedl umělec ve zkratce rekapitulaci své celoživotní tvorby. Autorkou výstavy byla Mgr. Zdeňka
Čepeláková, vynikající znalec výtvarného umění.
Fronova díla najdeme v Kunshaten Ahrenshop
a Kultur Kreis Hofgeismar v Německu, v mnoha
soukromých sbírkách v České republice, Německu,
USA a Švýcarsku.
Umělec obdržel v roce 1959 Cenu lázeňského
města Karlovy Vary za poezii a v dalších letech
ještě několik literárních cen. Byl členem Obce
spisovatelů, členem karlovarské pobočky Unie
výtvarných umělců, čestným členem Spolku českých bibliofilů, členem Českého centra PEN klubu
a mezinárodního výtvarného sdružení při UNESCO.
Klub přátel Karlových Varů mu udělil čestné členství (stál u jeho zrodu). Město Karlovy Vary ocenilo
v roce 2001 jeho práci a tvorbu udělením čestného
občanství.
Karel Fron zemřel náhle, po těžké nemoci, 19. prosince 2002. Do kumštýřského nebe odešel muž,
který se významně podílel na prezentaci i oslavě
svého města. Jeho básně, koláže i další práce se
navždy staly neoddělitelnou součástí karlovarské
kultury.
PhDr. Zdeněk Musil
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KSO otevírá Klub mecenášů

V prosinci se otevře nová kapitola Karlovarského
symfonického orchestru. Málokterý ze světových
orchestrů se obejde bez podpory svých příznivců –
i zde nastal čas zahájit existenci Klubu mecenášů
Karlovarského symfonického orchestru a přizvat do
něj vás všechny, kterým není osud kultury v této
době lhostejný. Velice si vážíme podpory našeho
zřizovatele Statutárního města Karlovy Vary i podpory Karlovarského kraje, přesto potřebujeme i účast
vás všech. Ve třech úrovních členství (Komorní,
Symfonické, Operní) získáte řadu výhod, setkání
s mimořádnými osobnostmi i možnost bližšího
poznávání našeho orchestru a světa umění. Nejedná

se o žádný elitářský klub, bude to okruh lidí a přátel,
jež spojuje úcta k tradici a obdiv k umění. Přijměte
pozvání na slavnostní koncert „Tradice vstříc budoucnosti“, který se koná v neděli 12. prosince v 18
hodin ve velkém sále hotelu Thermal. S Karlovarským symfonickým orchestrem pod taktovkou Jana
Kučery (na fotografiích zprava) se představí pěvecké
hvězdy Dagmar Pecková a Adam Plachetka.
Krásný program nabídnou i prosincové abonentní
koncerty. 2. prosince zazní s dirigentem Janem
Talichem Mendelssohnova Skotská symfonie,
koncert 16. prosince a švýcarský dirigent Sebastien
Bagnoud pak naladí již vánoční atmosféru. Těžištěm

programu budou díla P. I. Čajkovského – suita z baletu Louskáček a Klavírní koncert b moll se sólistou
Ivo Kahánkem. Vánoční koncert 25. prosince od
16 hodin v sále Grandhotelu Pupp zahájí Suita pro
varhany a smyčce Ottorina Respighiho. Královský
nástroj rozezní vynikající český varhaník a laureát
mnoha mezinárodních soutěží Pavel Svoboda. Druhá
část svátečního koncertu bude tradičně patřit České
mši vánoční Jakuba Jana Ryby.
Přejeme všem krásné Vánoce prožité v pevném
zdraví a optimismu, do nového roku vše dobré, a to
vše i s vaším Karlovarským symfonickým orchestrem.

POEZIE & JAZZ: Boris Pasternak – Básně
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit
výbor z tvorby ruského básníka a spisovatele
Borise Leonidoviče Pasternaka (1890 – 1960),
nositele Nobelovy ceny za literaturu, kterou
v roce 1958 obdržel zejména za své básně.
Pasternak byl především básníkem, byť nejznámější je pro svůj román Doktor Živago o osudu
ruské inteligence za revoluce v Rusku a po ní,
který psal v letech 1945–1955. Poté, co román
vyšel v roce 1957 v zahraničí, rozpoutal sovětský
režim proti básníkovi štvanici v tisku, byl vyloučen
ze svazu spisovatelů, hrozilo mu odebrání občanství a bylo mu vyhrožováno deportací. Vzdal se
Nobelovy ceny a psychicky i fyzicky vyčerpán rok
a půl poté zemřel.
Vyloučení ze svazu spisovatelů bylo zrušeno v roce
1987, Doktor Živago mohl v Sovětském svazu vyjít
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až v roce 1988 a Nobelovu cenu za svého otce
převzal syn Jevgenij v roce 1989.
Velmi hodnotná je ovšem vedle románu Doktor
Živago i Pasternakova milostná, společenská a přírodní lyrika. Příroda ho okouzluje svou svěžestí
a čistotou, objevuje poetičnost v jejích nejvšednějších projevech a někdy ji personifikuje.
Začínal jako futuristický lyrik, hlásící se k tzv.
kubofuturismu. Ve svých raných sbírkách rozvíjel
Pasternak umění senzitivní reflexe světa a dějin
prostřednictvím lyrických momentek i větších
epických skladeb, které vyvrcholilo v jeho pozdní
lyrické tvorbě.
Řadu básnických sbírek i próz vydal především do
poloviny 30. let minulého století, ve druhé polovině
30. let byl nucen se věnovat hlavně překladům. Za
druhé světové války mohl vydat dvě malé sbírky
básní, ale po válce mu opět vycházely pouze
překlady.

Pořad Poezie & Jazz se koná 15. prosince od
18 hodin za podpory Města Karlovy Vary.

KULTURA

Hudební workshop
doprovodí charitativní koncert

55. MEZINÁRODNÍ
PĚVECKÁ SOUTĚŽ
ANTONÍNA DVOŘÁKA

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
OPERNÍ NADĚJE ŽENY
1. cena
Magdalena ROVENSKÁ (Česká republika)
2. cena
Pavla HUBÁČKOVÁ (Česká republika)
3. cena
Daria KONOPLEVA (Ruská federace)
Čestné uznání
Ludmila PERGELOVÁ (Česká republika)
Anna ZEDNÍČKOVÁ (Česká republika)
OPERNÍ NADĚJE MUŽI
1. cena
Ruicheng YIN (Čína)
2. cena
Hannes NEDELE (Německo)
3. cena
Patrik HRADECKÝ (Česká republika)

Škola Můj Projekt Carolina a Mánesova ve
spolupráci s Filharmoništěm Praha pořádají
pro děti v předškolním věku (4-6 let) a jejich
rodiče dne 12. 12. 2021 ve společenském sále
Alžbětiných lázní:

Hudební workshop 

(15:00 - 16:00)

Vánoční charitativní
koncert vážné hudby 

(16:15 -17:00)

Filharmoniště přináší vážnou hudbu nejmenším
dětem a jejich rodičům. Na koncertech si mohou poslechnout klasiku celé rodiny a užít si tak
společně nevšední zážitek. Kvalitní vážnou hudbu od
profesionálů přináší v podobě vzdělávacích programů
i do školek a škol a organizuje neohrané akce i pro
společnosti a firmy přátelské rodině.
(více na www.filharmoniste.cz)
Hudební workshop ke 180. narozeninám
Antonína Dvořáka
Jak vypadá muzikantovo ráno? A co dělá v práci?
Podíváme se přímo do orchestru a staneme se členy
filharmonie. Dnes se zkouší Dvořákova Novosvětská
- tak do práce! Spolu s Antonínem Dvořákem se vypravíme i na dalekou cestu, vyrobíme si rychlé lodě
a parníky a přeplujeme bouřlivý oceán až do Ameriky.
Tam vám je k vidění věcí! Až ji celou procestujeme,
vrátíme se zpět. A víte, co je to opera? Znáte pohádku o Rusalce? Zahrajeme si hru na němou Rusalku
a také si zatančíme při měsíčku.
Vánoční koncert Dechového Kvarteto Gaudioso

Marta Bílá (hoboj), Simona Vaňková (klarinet), Nikola
Květoňová (příčná flétna) a Lucie Libichová (fagot)
představí svůj vánoční 45minutový koncert, který je
složený z tanečnějších kusů napříč staletími. Uslyšíte
renesanční tance, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta.i A.
Dvořáka. O vánoční atmosféru se postará A. Michna
z Otradovic a pásmo vánočních koled v jejich vlastní
úpravě pro dechové kvarteto. Na koncertu nikdo
nečeká, že budou děti celou dobu úplně potichu.
Vezměte si vlastní deky a užijte si vánoční koncert
spolu, může se tančit, hrát si s tichými hračkami
i malovat.

MIMOŘÁDNÁ OCENĚNÍ:
Ruicheng YIN (Čína) za interpretaci Schubertovy
písně (Schubert: An die Leyer - Ich will von Atreus
Söhnen, von Kadmus will ich singen!)
Hannes NEDELE (Německo) za interpretaci Coplandovy písně (Copland: Old American Songs - I bought
me a cat)
Součástí hlavních cen v kategorii OPERNÍ NADĚJE je
titul laureáta a pozvání na soutěžní dny 55. MPSAD
s úhradou ubytování pořadatelem soutěže (1. ceny
dvě noci, 2. a 3. ceny jednu noc) v jednolůžkovém
nebo dvoulůžkovém pokoji v hotelu Kriváň. Pokud si
soutěžící zvolí závěrečný den soutěže, bude součástí
ceny také čestná vstupenka na závěrečný koncert
55. MPSAD.

Škola Můj Projekt
Škola Můj Projekt je inovativní vzdělávací koncept,
který připravuje děti na proměnlivý svět budoucnosti. Jedním z pilířů je výuka v projektech. Již od 1.
třídy děti zažívají, že se mohou naučit něco nového
a zároveň zlepšovat nejen sebe, ale také náš svět.
V rámci individuálních či skupinových projektů se
učí vidět nedokonalosti světa, které následně svým
projektem změní v lepší kvalitu života pro své blízké,
školu, komunitu, svět.
Žáci ve Škole Můj Projekt Mánesova vyberou tři
inicativy, organizace nebo osoby, kterým by rádi pomohli a na koncertu je přítomným hostům představí.
Každý host koncertu bude mít možnost věnovat hlas
jednomu ze tří potřebných. Online hlasování proběhne v průběhu akce. Vybrané vstupné bude věnováno
projektu s nejvyšším počtem hlasů. Společně tak
můžeme udělat něco pro dobrou věc.
Informace o vstupenkách naleznete na webu zscarolina.cz a nebo na facebooku: Škola Můj Projekt
Carolina.
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KULTURNÍ SERVIS
KMD karlovarské městské divadlo
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
2. 12.
17.00 Adventní koncert
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Zveme Vás na adventní koncert, který každoročně připravují
žáci a učitelé ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Můžete se těšit na tradiční
program s vánoční a zimní tématikou. Sváteční náladu Vám
vykouzlí žáci tanečního oboru se svými vyučujícími Petrou Blau,
Markétou Odvodyovou, Pavlou Šemberovou a Lenkou Sušaninovou a se stejně laděným repertoárem se představí pěvecké
sbory pod vedením Miroslavy Lendělové a Vladimíry Hubené.
Moderátorem je Jiří Zeman.
3. 12.
9.00 a 10.30 Jana Galinová, Jan Turek: Betlémská hvězda – představení pro školy
Docela velké divadlo
Poetické humorné představení je postaveno na českých
a světových vánočních lidových i umělých písních a je určeno
především pro rodiče a děti předškolního a mladšího školního
věku. Režie: Jana Galinová, Lenka Lavičková
4. 12.
18.00 Dyleň slaví Vánoce
Soubor písní a tanců Dyleň Karlovy Vary Veselé i poetické
vánoční setkání s karlovarským folklorním souborem DYLEŇ.
Nenechte si ujít krušnohorské koledy a atmosféru Vánoc jako
za starých časů.
5. 12.
19.30 Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne
– představení pro uzavřenou společnost
Agentura Harlekýn
6. 12.
19.30 Dasha & Jan Smigmator:
		
Vánoční koncert
Po úspěšném a beznadějně vyprodaném turné Swingové Vánoce 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 Spojených státech amerických.
Účinkují: Jan Smigmator, Dasha, Alex a Maxim Šestákovi,
Epoque Quartet
8. 12.
19.30 Petr Iljič Čajkovskij: Louskáček
Severočeské divadlo (Ústí nad Labem)
Louskáček patří do klenotnice „bílé klasiky“, a proto se k němu
balet Severočeského divadla opět vrací. Libreto vychází
z pohádky německého spisovatele E. T. A. Hoffmanna Louskáček a myší král a také ze slavné Vánoční povídky Charlese
Dickense. Uvidíte příběh o sváteční atmosféře Štědrého večera,
ve kterém se realita spojuje s dětskou fantazií ve fascinující
labyrint.
Účinkují: Eliška Černohlávková/ Kristýna Petrášková, Roman Soviar/ Fernando Velasco, Lorenzo Colella/ Daniel Racek/ Roberts
Skujenieks/ Dávid Jendrušák, Frederika Kvačáková/ Johana
Březinová, Pavel Enekeš j.h, Róbert Király, Vladimir Gončarov,
Blanka Tasi/ Linda Buňková/ Kateřina Kapitánová/ Frederika
Kvačáková/ Ylenia Finotti/ Melissa Brogin/ Ikonija Pelemiš,
Zuzana Novoborská/ Emmeline Jansen, Roman Soviar, Kateřina
Kapitánová/ Ylenia Finotti, balet a orchestr Severočeského
divadla
Dirigent: Milan Kaňák
Režie: Vladimir Gončarov, Margarita Pleškova
9. 12.
17.17 Vánoční koncert sborů
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Vánoční koncert sborů je přehlídkou všech pěveckých sborů,
které působí na ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Těšit se můžete na
nejmladší Sluníčka, ve kterých zpívají děti od tří let. Zazpívá
také Přípravný pěvecký sbor, Rolnička, Zvoneček, chlapecký
sbor TAM-TAM a v neposlední řadě dívčí sbor Zvonek. Jako
host vystoupí sbor Senior vox. Těšit se můžete na různorodý
repertoár. Zazní lidové i umělé písně, vánoční koledy a pastorely
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a v neposlední řadě také střípky populární hudby.
Sbormistryně: Mirka Lendělová, Karolína Svobodová, Vladimíra
Hubená, Ilona Volopichová a Jiří Šlégr
Klavírní doprovod: Vladimíra Hubená, Pavla Šemberová a Karel
Šimandl
13. 12. 19.30 Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Plzeňský komorní orchestr, Nová Česká píseň
Účinkují: Petra Šintáková – soprán, Miroslava Lendělová – alt,
Jaromír Bína – tenor, Jan Frauz – bas, Martin Marek – varhany,
Plzeňský komorní orchestr, Smíšený pěvecký sbor Nová Česká
píseň. Dirigent: Anastázie Šolcová a Zdeněk Vimr
14. 12. 19.30 Jaroslav Dušek: Čtyři dohody
(ve spolupráci s Klubem Lávka)
Ve Čtyřech dohodách odhaluje Don Miguel Ruiz zdroj omezujících názorů, které připravují o radost a vedou ke zbytečnému
utrpení.
Účinkují: Jaroslav Dušek, Zdeněk Konopásek a Pjér La Š´éz
15. 12. 19.30 Jaroslav Dušek: Pátá dohoda
(ve spolupráci s Klubem Lávka)
Pokračování knihy moudrosti starých Toltéků. Pátá dohoda nás
zavádí do hlubší roviny sebeuvědomování a vrací k našemu
vrozenému pravému já.
Účinkují: Jaroslav Dušek, Zdeněk Konopásek a Pjér La Š´éz
16. 12. 19.30 Jazzové Vánoce
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary Jazzové Vánoce jsou již tradiční vystoupení žáků – hudebníků, zpěváků, tanečníků, pěveckých sborů
a jejich učitelů ZŠ a ZUŠ v Karlových Varech. Koncert, který se
koná v režii a aranžmá známého muzikanta Milana Krajíce, je
žánrově zaměřen výhradně na populární a jazzovou hudbu.
17. 12. 19.30 Marc Camoletti: A do pyžam!
Kulturní portál.cz
Jedna z nejúspěšnějších komedií známého autora.
Hrají: Leoš Noha, Lukáš Langmajer, Lucie Zedníčková, Barbora
Mottlová, Eva Decastelo, Kristýna Podzimková, Libor Jeník
Režie: Jan Nosek Novák
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 atmosféra blížícího se Štědrého dne. Také letos pořádá Agentura
44 předvánoční turné naší nejpopulárnější pěvecké hvězdy.
Repertoár těchto koncertů je přizpůsoben právě adventnímu
období a zazní písně z obou veleúspěšných stejnojmenných
alb. Lucii Bílou doprovodí i letos kapela Petra Maláska, Bílý
sbor a speciálním hostem bude frontman kapely Arakain Jan
Toužimský.
Účinkují: Lucie Bílá, Petr Malásek, Jan Toužimský a Bílý sbor
19. 12. 19.30 Robert Anderson: Víš přece, že neslyším, když teče voda
Agentura Harlekýn
Samostatné příběhy Poznání šokem, Stopy holubic a Já jsem
Herbert jsou směšné, ale zároveň velice lidské. Prvnímu z nich
vládne zdrcující touha zviditelnit se a dosáhnout úspěchu stůj
co stůj; druhá je o tom, jak veškeré vžité představy o posvátnosti svazku manželského mizí, jakmile více než zralému muži
přeběhne přes cestu půvabné mládí; a ve třetím dialogu se
vzpomínky starých manželů na minulý život a lidi pletou až
k absurditě. Postavy jsou vykresleny s bujarým humorem, ale
i s láskou.
Hrají: Petr Nárožný, Václav Vydra, Jiří Ptáčník, Eva Janoušková,
Naďa Konvalinková, Libuše Švormová
Režie: Pavel Háša
21. 12. 10.00 Terrence McNally, Marc Shaiman, Scott
Wittman: Chyť mě, jestli na to máš - představení pro školy
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Fascinující muzikálová komedie o nejneuvěřitelnějším podvodníkovi Ameriky vychází ze skutečných událostí a z filmu Catch Me
If You Can s Tomem Hanksem a Leonardem DiCapriem. „Ještě
mi nebylo jednadvacet a už jsem byl několikanásobným milionářem – a všechno, do posledního centu, jsem ukradl. Nalítal
jsem přes osm milionů kilometrů jako pilot Pan Am, praktikoval
jsem medicínu v nejprestižnější nemocnici v Atlantě a dělal
jsem prokurátora ve státě Louisiana – to vše pod falešnými
jmény. A s jakou elegancí, dámy a pánové!“ říká protagoni-

sta Frank Abagnale Jr. v podání Daniela Mišáka. Roli jeho
pronásledovatele, agenta FBI Carla Hanrattyho, představuje
Jindřich Skopec.
Dále hrají: David Beneš, Viktor Braunreiter, Lucie Domesová,
Jan Hanny Firla, Magdaléna Hniličková, Eliška Huber Malíková,
Pavla Janiššová, Soňa Křepelová, Petr Németh, Pavel Richta,
František Špaček, Jiří Švec, Tereza Švecová, Vladimíra Vítová
Režie: Zdeněk Bartoš
22. 12. 10.00 Terrence McNally, Marc Shaiman, Scott
Wittman: Chyť mě, jestli na to máš - představení pro školy
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
26. 12. 19.30 Galakoncert operetních melodií a evergreenů
Festivalový orchestr Petra Macka
Festivalový orchestr, složený z předních profesionálních umělců
ze severních Čech a Prahy, s cílem obohatit domácí hudební
život a propagovat české hudební umění v zahraničí. Hraje
nejslavnější operetní melodie a evergreeny F. Lehára, J. Strausse, E. Kálmána, O. Nedbala a dalších a již doprovázel mnoho
slavných umělců. Jeho zakladatel Petr Macek je dirigentem,
kontrabasistou, uměleckým vedoucím i moderátorem tohoto
tělesa.
Účinkují: Miriam Čížková – soprán, Milan Vlček – tenor, Petr
Matuszek – bas
JIŽ V PŘEDPRODEJI
1. 1.
19.30 Světem operety – slavnostní novoroční
koncert
Johann Strauss orchestr Vídeň-Coburg „Die flotten Geister“
(Vzletné duše)
Pojďme společně oslavit Nový rok 2022 s Johann Strauss orchestrem a jeho sólisty, sopranistkou Luisou Albrechtovou a tenorem Milanem Vlčkem. Vedoucím orchestru je nový koncertní
mistr a houslový virtuos Jiří Pospíchal. Nechme se unášet
nejkrásnějšími melodiemi z operet Cikánský baron, Hraběnka
Marica, Čardášová princezna, Země úsměvů, Veselá vdova
a dalšími skladbami Johanna a Josefa Strausse, Franze Lehára, Emmericha Kálmána, Karla Komzáka, Josefa Schrammela,
karlovarského rodáka Josefa Labitzkého a dalších, které nám
nikdy nezevšední. V druhé polovině koncertu uslyšíme hudební
přípitek Guiseppe Verdiho Brindisi, nebo nám muzikanti připraví
další hudební překvapení. Novoroční koncert slavnostně ukončí
Radeckého pochod od Johanna Strausse otce.

DIVADLO HUSOVKA
Níže uvedené pořady se uskuteční pouze v případě příznivých
epidemiologických podmínek při dodržení aktuálně platných
opatření. Děkujeme za pochopení.
3. 12. 19.30 Rockový koncert kapel 4Strings a Off
Topic
V rámci přehlídky činnosti karlovarského Domu dětí a mládeže
se vám představí 2 soubory. 4Strings je mladá energická
sebranka z Karlových Varů a okolí, která vám poskytne
jedinečný návrat do časů slavných rockových hitů jak z české,
tak i zahraniční scény. Jejich play list chytlavých melodií
zaujme každého posluchače. OFF TOPIC je partička mladých
charismatických rockerů, která vám dokáže, že pecky vrcholné
éry českého rocku ještě nepatří do starého železa. Svým osobitým zpracováním známých písní v kompozici multižánrového
repertoáru si získají širokou veřejnost a každý si najde v jejich
hudbě to svoje.
4. 12. 19.30 Zpívánky pro plavce IV. – A basta
Setkání plavců i neplavců na dobročinné akci, při které si
všichni zazpívají i zatančí, pokud budou chtít. Kapela A basta
se opět představí ve své vrcholné formě.
5. 12. 15.00 Betlém aneb Komedie o narození
Ježíška
Půvabná vánoční hra, ve které se nejen hraje, ale i zpívá
a koleduje, je inspirována lidovými vánočními hrami z Moravy.
V příběhu o narození Ježíška nechybějí typické postavy, bez
kterých si lidové vánoční hry nedokážeme představit – pastýřové, anděl, Herodes, tři králové, čert a policajt. V režii Anny
Ratajské hrají Jaroslav Weinlich, Petr Johanovský, Martin Cirkl,
Luboš Štěpán, Radek Exner, Eva Šollová, Eliška Huberová,
Magdaléna Hniličková, Bája Šmudlová, Petr Richter a Petra

KULTURNÍ SERVIS
Richter Kohutová. Představení je určeno pro děti od 4 let
a jejich rodiče. Po představení následuje mikulášská nadílka –
rodiče, uhlí či dárečky pro své ratolesti předejte Mikulášovi před
představením. Narodil se Kristus pán – veselme se.
9. 12.
19.30 Pocta Václavu Havlovi – Audience,
Protest
Jako připomínku nedožitých 85. narozenin a 10. výročí úmrtí
prvního českého prezidenta Václava Havla uvede Divadlo
V patře ve spolupráci s Divadlem Na tahu nastudování dvou
Havlových jednoaktovek Audience a Protest v režii Andreje
Kroba.
12. 12. 18.00 Samý kecy #15 - festival autorskýho
čtení
Festival literárních performerů se vrací do Husovky! Loketský
produkční a básník Teodor Kravál, kromě své nejnovější sbírky
Řez rybou, tentokrát představí trojici současných autorů
s ostruhami na poli autorských čtení po celé republice. Těšit se
můžete např. na básníka, překladatele a mistra ČR v duoslamu
Tima Postovita, jenž letos vydal svou druhou knihu Motýlí Pavilon v nakladatelství Host, či Večerku, autorku intimních textů
s přesahem do politiky či tajů identity a ostřílenou performerku.
Čeká vás nedělní chvilka poezie – spousta vtipu, vážnosti,
melancholie i vzteku! Samé emoce – samý kecy!
14. 12. 19.30 Roháči – vánoční koncert
Co by to bylo v Karlových Varech za Advent, který by proběhl
bez tradičního vánočního koncertu loketských Roháčů. Písničky
nejen vánoční, ale i ze svého tradičního repertoáru vám zahraje
legenda českých folkových pódií.
16. 12. 17.30 Erotická symbolika v židovské mystice
V dalším pokračování cyklu pořadů o historii i současnosti
státu Izrael přijede pedagog, cestovatel a odborník na dějiny
i současnost Státu Izrael Mgr. Karel Hrdlička přednášet na téma
poněkud choulostivé – erotická symbolika v židovské mystice.
Přednášku Křesťanské akademie spolupořádá Klub Paderewski.
30. 12. 19.30 Kalandr a revival band – Neformální
rozloučení se starým rokem
Jak zpívá Tom Waits ústy Kalandr a Revival Bandu: ... je to
čas, čas co má být, je to čas, náš čas. Zkrátka a dobře, vaše
oblíbená kapela vám připomene, že čas se zastavit nedá, nic
netrvá věčně, ani rok 2021. Ale především zahraje pro radost
sobě i všem přítomným, k tanci, poslechu i ke zpěvu písničky
nejen skupiny Marsyas. Kompletní formace ve složení Anděl-Bitman-Konývka-Peterka-Svoboda-Žák-Žemlička a také Hanka
a Blanka vás přesvědčí, že je i po letech stále ve formě.

KINO DRAHOMÍRA
1. 12.
2. 12.

19.30
17.00
19.30
3. 12.
19.30
4. 12.
14.30
17.00
19.30
5. 12.
14.30
17.00
19.30
6. 12.
19.30
7. 12.
19.30
8. 12.
19.30
9. 12.
17.00
19.30
10. 12. 19.30
21.30
11. 12. 14.30
17.00
19.30
12. 12. 14.30
17.00
19.30
13. 12. 19.30
14. 12. 17.00
19.30
15. 12. 18.00
		
19.30

Sny o toulavých kočkách
Karel
Resident Evil: Racoon City
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Encanto
Tady hlídame my
Přání Ježíškovi
Myši patří do nebe
Tady hlídáme my
Resident Evil: Racoon City
Benedetta
Resident Evil: Racoon City
Filmový klub: Quo Vadis, Aida
Tajemství staré bambitky 2
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Karel
Filmcafé John Lennon Party
Tajemství staré bambitky 2
Tajemství staré bambitky 2
Není čas zemřít
Tajemství staré bambitky 2
Raffael – mladý génius
West Side Story
Přání Ježíškovi
Projekce pro seniory: Karel
Klan Gucci
Galerie Jazz and Poezie:
Boris Pasternak - Básně,
Filmový klub: Země medu

16. 12.
17. 12.
18. 12.
19.30
19. 12.

20. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.

17.00 Zátopek,
19.30 Spider-Man: Bez domova
17.00 Spider-Man: Bez domova,
19.30 Známí neznámí
14.30 Tajemství staré bambitky 2,
17.00 Spider-Man: Bez domova,
West Side Story
10.00 - 14.00 Burza LP,
14.30 Spider-Man: Bez domova
17.00 Známí neznámí
19.30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel
19.30 Známí neznámí
19.30 Není čas zemřít
17.00 Karel
19.30 Filmový klub Adam
19.30 Vánoční Slam poetry
14.30 Tlapková patrola ve filmu
17.00 Kingsman: První mise
19.30 Matrix Resurrections
14.30 Tajemství staré bambitky 2
17.00 Šťasný nový rok 2
19.30 Matrix Resurrections
14.30 Zpívej 2
17.00 Festival pana Rifkina
19.30 Šťasný nový rok 2
14.30 Spider-Man: Bez domova
17.00 Šťastný nový rok 2
19.30 Matrix Resurrections

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
O konání akcí se dovíte na našem webu, facebooku či prostřednictvím tiskových zpráv, případně nás můžete kontaktovat
telefonicky na čísle 777 744 893
2. 12.
19.30 Fauré, Kodály, Mendelssohn - Bartholdy
Grandhotel Ambassador
Gabriel Fauré: Peleas a Melisanda
Zoltán Kodály: Tance z Marosszek
Felix Mendelssohn - Bartholdy: Symfonie č. 3 a moll, „Skotská“
Jan Talich – dirigent
5. 12.
18.00 Slavnostní koncert – 60 let Karlovarského pěveckého sboru
Grandhotel Pupp
Karl Jenkins: The Armen Man
Lucie Silkenová – soprán, Stanislava Jirků – alt
Josef Brindzák – tenor, Martin Vodrážka – bas
Karlovarský pěvecký sbor
Čáslavská chrámová Schola, Pěvecký sbor Mamáter Poděbrady
Vox Bohemica Český Brod, Zpěvácký spolek Hlahol Praha
Karlovarský dívčí sbor
Přemysl Kšica – varhany
Jan Rezek– dirigent
12. 12. 18.00 TRADICE VSTŘÍC BUDOUCNOSTI
Slavnostní koncert k založení Klubu mecenášů
Hotel Thermal – Velký sál
Dagmar Pecková – mezzosoprán
Adam Plachetka – basbaryton
Jan Kučera – dirigent
16. 12. 19.30 Bizet, Čajkovskij
Grandhotel Ambassador
Georges Bizet: Arlesanka, suita č. 1
Petr Iljič Čajkovskij: Louskáček, suita z baletu
Petr Iljič Čajkovskij: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 b moll
op. 23
Ivo Kahánek – klavír
Sébastien Bagnoud – dirigent
25. 12. 16.00 Vánoční koncert Karlovarského symfonického orchestru a Grandhotelu Pupp
Grandhotel Pupp
Ottorino Respighi: Suita G dur pro smyčce a varhany
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Jana Sibera–soprán, Petra Vondrová – mezzosoprán
Václav Sibera – tenor, Vojtěch Šembera – bas
Pavel Svoboda – varhany
Pražští pěvci
Karlovarský pěvecký sbor

Jiří Štrunc – dirigent

GALERIE DRAHOMÍRA
Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary
tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz
otevřeno: po – ne 14 – 20 hodin
do 30. 12.
Lukáš a Ivana Vejříkovi - Letem zvířecím světem
Výstava fotografií především divokých zvířat, za kterými Ivana
a Lukáš Vejříkovi jeli a mnoho hodin hledali často v neprostupném 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.
15. 12. Poezie & Jazz: Boris Pasternak – Básně
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra
a hudební skupina Jazz Apetit výbor z tvorby ruského básníka
a spisovatele Borise Leonidoviče Pasternaka (1890 – 1960),
nositele Nobelovy ceny za literaturu, kterou v roce 1958 dostal
zejména za své básně.
Pasternak byl především básníkem, i když nejznámější je pro
svůj román Doktor Živago, který psal v letech 1945–1955.
Poté, co román vyšel v zahraničí, rozpoutal sovětský režim proti
básníkovi štvanici v tisku, byl vyloučen ze svazu spisovatelů
a bylo mu vyhrožováno deportací ze země. Vzdal se Nobelovy
ceny a psychicky i fyzicky vyčerpán rok a půl poté zemřel.
Vedle románu Doktor Živago je hodnotná i Pasternakova
milostná, společenská a přírodní lyrika.

GALERIE SUPERMARKET wc
nam. Republiky 1 (podchod mezi dolnim nadrazim a Becherovkou), Karlovy Vary
www.supermarketwc.cz, fcb: supermarket wc
Otevřeno každý všední den od 13.00 do 18.00 (změny
otevírací doby na webu)
do 23. 12.
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.
18. - 19. 12. 10.00 - 18.00 Adventní víkend v galerii
Extra speciál designové vánoční ladění. Koledy, designové
dárky a svařák. Tradiční vánoční kreativní víkend pro celou
rodinu. Ceny dílen - najdete na webu.
Dárky na poslední chvíli / tvůrčí dílna
Chybí vám ještě nějaká ta drobnost, dáváte rádi ručně
vyrobené dárky, navíc z recyklovaných materiálů? Přijďte si
vyrobit penál na psací potřeby, taštičku nebo peněženku ze
staré banneroviny.
Design ozdoby z dřevěných kousků / tvůrčí dílna
Originální vánoční výzdoba, kterou si vlastnoručně vytvoříte
s dětmi nebo přáteli z dřevěných dílků. Možností variací je
bezpočet.
Kreativní dílny a aktuální program najdete na 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 - 18.00
do 7. 12. 100+
Výstava děl vytvořených v průběhu workshopu 100let výroby
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KULTURNÍ SERVIS
porcelánu v Nové Roli
Varvara Divišová / Lenka Sárová Malíská / Anna Schumacher /
Teodor Buzu / Vít Pavlík / Pavel Klíma
9. 12. - 31. 12. Prodejní výstava uměleckých děl
českých výtvarníků

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 - NE
10.00 - 17.00
		
(pro školy dle tel. dohody)
Některé akce se dle epidemiologické situace nemusí uskutečnit, sledujte weby, FB, IG.
Sváteční otevírací doba:
do 19. 12.		
10.00 – 17.00
20. – 25. 12.
zavřeno
26. 12.		
10.00 – 17.00 vstup zdarma
27. 12.		
zavřeno
28. - 30. 12.
10.00 – 17.00
31. 12.		
zavřeno
1. 1.		
12.00 – 17.00
VÝSTAVY
do 9. 1. Pavel Knapek: Čáry – stíny – duše
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 založené 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
11. 12. 15.00 Buchty a loutky – Vánoční raketa
Tradiční vánoční pohádka v provedení výtečného loutkohereckého souboru Buchty & loutky. Jak to dopadá, když se pro Ježíška
peče vyhlášená špidlíkovská lahodná vánočka a kde se vzaly
Raketa a Kometa…
18. 12. 17.00 a 19.30 Na koledu jsme přišli k vám
Tradiční adventní koncerty DaD kvintetu, Velmi malého komorního orchestru Varvary Divišové a Příležitostného komorního
pěveckého sboru Varvary Divišové – jako obvykle s koledami
a také vánoční povídkou v podání Lucie Domesové.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel: 354 224 111,
606 928 844; www.becherovavila.cz
Otevírací doba: ÚT - NE 10.00 - 17.00
Dílny je nutno rezervovat na tel. 734 788 029 nebo na topolova@galeriekvary.cz
VÝSTAVY
9. 12.
17.00 Vernisáž: Krysáci
Výstava, která vychází z úspěšných večerníčků zhotovených
pro Českou televizi ve Filmových ateliérech Zlín v roce 2005
metodou klasické loutkové animace, představí dva krysí hrdiny
Huberta a Hodana, kteří nalezli svůj domov na smetišti nedaleko
Vizovic. Jejich společná dobrodružství připomenou jak samotné
loutky, tak jednotlivé scény a rekvizity z pohádkových příběhů.
(potrvá do 6. 2.)
HISTORIE OBJEKTU
V architektonicky cenných prostorách Becherovy vily je prezen-
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tována historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku
vilové čtvrti Westend.
Sváteční otevírací doba:
do 19. 12.		
10.00 – 17.00
20. – 25. 12.
zavřeno
26. 12.		
10.00 – 17.00 vstup zdarma
27. 12.		
zavřeno
28. - 30. 12.
10.00 – 17.00
31. 12.		
zavřeno
1. 1.		
12.00 – 17.00
DALŠÍ AKCE
18. 12. 14.00 Vánoční andílek
Dílna určená dětem i dospělým, kteří si chtějí vyrobit vánoční
ozdobu v podobě andílka.

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email:
novalouka@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
Otevřeno ÚT - NE 10.00 - 18.00
VÝSTAVY
8. 12. 17.00 Vernisáž: Nalezený poklad
Autorská výstava představuje nález zapomenutého sbírkového
fondu, který již více než půl století nikdo neviděl. Expozice je
doplněna vánoční tématikou. Na vernisáži vystoupí Folklorní
soubor Dyleň s vánočními koledami. Kurátorkou výstavy je Mgr.
Dominika Kožešníková.
(potrvá do 30. 1.)
DALŠÍ AKCE
15. 12. 17.00 Přednáška: Nalezený poklad
Přednášející Mgr. Dominika Kožešníková představí dokumentační formou nález, zpracovávání, dokumentaci a určování jednotlivých nalezených sbírkových fondů. Přednáška je doplněna
spoustou fotografií a nezveřejněných fotografií.
18. 12. 10.00 - 16.00 Badatelský den pro seniory
a jejich vnoučata
Na badatelském dni si mohou děti a senioři společně vyzkoušet
činnosti muzejních pracovníků. Na několika stanovištích za
přítomnosti přírodovědce, archeologa a historiků mohou návštěvníci zkoumat historické předměty, data a přitom nahlédnou
do zajímavé práce v muzeu.
NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – stálá expozice, která byla
připravená ke 150. výročí existence muzea, přibližuje v šesti
sálech v prvním patře historii města. Prohlídka začíná u Vřídla,
unikátního přírodního fenoménu, návštěvníci projdou dále odděleními přibližujícími založení lázní, vývoj lázeňské léčby, proměny architektury Karlových Varů, společenský a kulturní život
lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu.
Expozice ve druhém patře představuje přírodu a historii regionu
od nejstarších dějin, přes slavné období těžby rud a neméně
významnou tradici cínařství a výroby skla a porcelánu. Závěr
expozice je pak věnován dramatickému 20. století.
Celou expozici doplňuje množství multimediálních prvků – prezentací na dotykových obrazovkách, doplňujících projekcí, kvízů,
nahrávek, nejrůznější exponáty je rovněž možné vyzkoušet
vlastníma rukama.
Adresa: Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047,
email: novalouka@kvmuz.cz, otevřeno ST - NE 10.00 - 17.00,
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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
www.mestskaknihovnakv.cz
Půjčovna pro dospělé, čítárna, tel. 353 221 365/27

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

9.00 - 12.00 a 12:30 - 17.00
9.00 - 12.00 a 12:30 - 17.00
9.00 - 12.00 a 12:30 - 14.00
9.00 - 12.00 a 12:30 - 17.00
9.00 - 12.00 a 12:30 - 17.00

Dětské odd., tel. 353 221 365/21 – zavřeno
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 od hřiště), tel.
353 562 715
Všechny pobočky Městské knihovny mají stejnou otevírací
dobu:
PO, ÚT, ČT
9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00
ST		 zavřeno
PÁ		
12.00 – 16.00
UPOZORNĚNÍ
Z důvodu čerpání dovolené bude čítárna, I. P. Pavlova 7
uzavřena od 16. 12. do 31. 12. a pobočka MěK KV, Stará Role
ve dnech 2. - 3. 12. Městská knihovna, I. P. Pavlova a všechny
její pobočky budou uzavřeny od 22. 12. do 31. 12.
1. 12. – 21. 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. 12. – 21. 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. 12. – 21. 12. Pel-mel 5
V pořadí již pátá výstava zajímavých fotografií Františka Panochy, člena Klubu přátel fotografie Karlovy Vary. Výstavu najdete
v půjčovně MěK KV, 1. patro.
14.00 a 15.00 Jóga pro seniory
Každé úterý 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.
Prosíme o dodržení aktuálních proticovidových opatření.
Děkujeme!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary
telefon: 354 222 888, email: knihovna@knihovnakv.cz
Pobočka Lidická, Lidická 40, 360 20 K. Vary
telefon: 702 296 517, email: knihovna@knihovnakv.cz
www.knihovnakv.cz
VÝSTAVY
Hlavní budova Dvory
Centrální hala
6. 12. – 30. 12. Vánoční tradice a dekorace
Vstupní chodba
do 30. 12.
Život v Droseře
Výstava o životě a práci záchranné stanice pro zvířata
Kavárna
1.11. – 30.12. 2021 Stromy a listy
Výstava paličkované krajky.
Pobočka Lidická
do 31. 1. Fotografie Stanislava Koženého
výstava fotografií.
HUDEBNÍ POŘAD
Odd. pro handicapované

KULTURNÍ SERVIS
3., 10., 17. 12. 16.00 - 19.00 Hra na kytaru s Renatou
Otevřená aktivita pro všechny zájemce o hru na kytaru, Chcete
se naučit nové akordy, písničky nebo zdokonalit své dovednosti?
Přijďte! Zájemci prosím kontaktujte Evu Vodičkovou
email: vodickova@knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872
PRO ŠIKOVNÉ RUCE
A-klub
7., 14., 21., 28. 12.
16.00 – 18.00 Relaxujeme při
pletení a háčkování
Podpořte s námi dobrou věc a naučte se něco nového. Pleteme
a háčkujeme ponožky, bačkory a plédy pro babičky a dědečky
z domovů pro seniory či hračky pro děti z dětských domovů.
Zájemci prosím kontaktujte Evu Vodičkovou
email: vodickova@knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872
HERNÍ KLUB
A-klub Dvory
Každý ČT 15.00 Herní klub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní
věková hranice není stanovena.
LITERÁRNÍ POŘADY
Pobočka Lidická
2. 12.
10.00 - 11.30 Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad
seniorů.
8. 12.
17.00 – 18.30 Nocí k ránu - čeští básníci
přelomu 19. a 20. století
Karel Hlaváček – Pozdě k ránu
Připravila Michaela Čápová
16. 12. 10.00 - 11.30 Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad
seniorů.
VÁNOČNÍ AKCE
Pobočka Lidická
4. 12.
10.00 – 17.00 Malé vánoční trhy
PRO DĚTI
Odd. pro děti
3. 12.
13.00 Mikulášské odpoledne
Mikulášský program a nadílka pro děti.
ÚNIKOVÁ HRA
Oddělení pro hendikepované
Strážce příběhů; Zabijačka; Tajuplný příběh (pro děti
druhého stupně ZŠ)
Knihovna je multikulturní místo, kde najdete mnohé. Držíme
se s dobou, a proto pro vás máme i Escape Games (únikovky).
Můžete si vybrat mezi Strážcem příběhů a „Zabijačkou“. Nově
jsme vytvořili i hru pro děti druhého stupně ZŠ, Tajuplný příběh.
Všechny vycházejí ze známých literárních příběhů tak, aby se
na konci jednotlivé děje propojily a vám se podařilo uniknout.
Hlásit se můžete na www.utecknize.cz
Změna programu vyhrazena!

KOSTEL SV. ANNY
Otovická 59, 36010 Karlovy Vary - Sedlec
Mobil: +420 608 072 516, e-mail: kurka.kv@gmail.com, web:
kostelsedlec.cz
28. 11. 17.00 Adventní koncert
Účinkují: Pěvecký sbor Rosa Coeli sbormistryně P. Vojtová,
Pěvecký sbor Chorea Nova, sbormistryně P. Petříková
Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit na opravu
kostela. Koncert se koná za podpory Statutárního města Karlovy
Vary
11. 12. 16.00 Rozsvícení vánočního stromu
Akce se koná za podpory Statutárního města Karlovy Vary
19. 12. 15.00 J. J. Ryba - Česká mše vánoční
Účinkují: Karlovarský pěvecký sbor, Karlovarské komorní collegium, sólisté, sbormistr a dirigent Jan Rezek
Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit na opravu
kostela. Koncert se koná za podpory Statutárního města Karlovy
Vary
24. 12. 21.30 Štědrovečerní bohoslužba slova
Účinkují: Příležitostný pěvecký sbor, příležitostný komorní
orchestr

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY
www.farnoststararole.cz
16. 12. 17.30 Erotická symbolika v židovské mystice
Divadlo Husovka
Přednese Mgr. Karel Hrdlička, pedagog, cestovatel a odborník
na dějiny i současnost Státu Izrael. Tato akce byla finančně
podpořena Statutárním městem Karlovy Vary.

WALDORFSKÁ ZŠ A MŠ WLAŠTOVKA
Modenská 15, Karlovy Vary – Doubí, www.wlastovka.cz
18. 12. 13.00 – 18.00 Vánoční jarmark
Přijďte se nadechnout adventní atmosféry ve waldorfské škole
Wlaštovka, kterou prostoupí umělecká tvorba našich žáčků,
vůně vánočních dobrot z kuchyní rodičů a krásné rukodělné
výrobky místních řemeslníků.

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU
Malá školka – Dětská skupina a mateřské centrum Pohádka
pro Wlaštovku, Lidická 398, Karlovy Vary – Drahovice, pohadka@wlastovka.cz, tel: 608 300 991
1. 12.
8. 12.
15. 12.
22. 12.

Adventní průsvit
Dárková krabička
Vánoční ozdoby
Pečení a zdobení perníčků

Dílničky se konají každou STŘEDU od 9.00 do 12.00. Jsou
vhodné a uzpůsobené rodinám s dětmi. Provázet Vás budou
lektorky MC Pohádka pro Wlaštovku Radka Jiroušková, Petra
Zemanová a Eva Plesníková. Zájemci prosím hlaste se na
pohadka@wlastovka.cz nebo tel: 737 857 249. Nabízíme možnost společného oběda, ten je třeba objednat vždy nejpozději
v pondělí.

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO
telefon 357 070 595, www.astropatrola.cz,
astro-webcast.eu
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 prosinci kolem 20.00. V případě,
že je na večerní obloze Měsíc, což je v období mezi 8. až 16.
prosincem, mohou pozorování začínat i dříve.
NAVŠTIVTE KOSMODROM KARLOVY VARY
Zaregistrujte si na našem webu termín vlastního letu do vesmíru s naší kosmickou agenturou VOSA z budovaného kosmodromu 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
4. a 18. 12.
14.00 Pohádky s hvězdičkou
V tuto dobu od 14.00 do 15.00 nabízíme pásmo astronomických 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.
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.
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.
17. – 18. 12.
Astronomický víkend
18. 12.		
5. až 6. schůzka astronomického
kroužku (pokročilí)
Program začíná v pátek 17. 12. ve 20.30 úvodní přednáškou
Vánoce z pohledu astronoma
Astronomický kroužek 5. - 6. schůzka: Základy kosmonautiky.
Přehled historie kosmonautiky. To, co oči nevidí aneb neviditelný vesmír. Betlémská hvězda. Uzávěrka přihlášek: 12. 12.
27. – 30. 12.
Zimní astronomický minitábor
Pětidenní vánočně-silvestrovský astronomický pozorovací
workshop zaměřený na Sluneční soustavu. Pozorování noční
oblohy, ale i lety do vesmíru v našem simulátoru na nových
trasách. Kapacita 10 dětí. Uzávěrka přihlášek: 12. 12.

JÓGACENTRUM
Lidická 64 (budova pošty v Horních Drahovicích, 1. patro),
BUS - 3,15 zastávka Gagarinova
e-mail: karlovy.vary@joga.cz; FB: Jóga v denním životě Karlovy
Vary; www.joga.cz; tel: 603 216 940
PO 18.00		
Začátečníci a mírně pokročilí
ÚT 18.30		
Jóga proti bolestem v zádech
		(živě i on-line)
ČT 8.45		
Začátečníci a mírně pokročilí
		(pro seniory od 65 let zdarma)
ČT 18.30		
Začátečníci a mírně pokročilí
Jedna zkušební lekce zdarma. Předchozí rezervace vítána.
Dodržujeme vládní nařízení. Aktuální informace najdete na FB
nebo nám prosím zavolejte.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor Slovan Karlovy Vary
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 603 209 270
4. 12.

Adventní pochod z Božího Daru
do Oberwiesenthalu
5. 12. Praha: Vycházka po stopách W. A. Mozarta
11. 12. Zimní výlet do okolí Prahy
– Za sv. Ludmilou do Tetína
18. 12. Advent u saských sousedů:
Schwarzenberg im Erzgebirge
28. 12. Předsilvestrovský výšlap ze Stráže n. Oh.
do Jakubova
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, organizuje KV City Centrum. Koordinátorka trhů: Božena Turoňová,
tel. 774434525.
3. a 17. 12.

9.00 Městské farmářské trhy
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KONTAKTY | INZERCE

Kontakty
a úřední hodiny
Kontaktní informace:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
telefon:
353 151 111
fax.:
353 151 400
ID datové schránky: a89bwi8
e-mail:
posta@mmkv.cz
web:
www.mmkv.cz
www.karlovyvary.cz
Pracoviště Magistrátu města Karlovy Vary jsou
rozdělena do dvou administrativních budov;
Moskevská 21, Karlovy Vary, U Spořitelny 2,
Karlovy Vary
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 živnostenský 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 souvislosti s epidemií koronaviru mohou být úřední
hodiny omezeny.

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města
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

30

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

INZERCE

60 let SPŠ Ostrov
TRADICE KVALITNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ROK 2022/2023 OTEVÍRÁME OBORY:

AUTOTRONIK, ELEKTROTECHNIKA, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NÁSTROJAŘ,
MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL, STROJÍRENSTVÍ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
VÍCE NA WWW.SPSOSTROV.CZ
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