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Milí spoluobčané,

ráda bych Vás uvítala na prahu nového roku 2022 
a znovu popřála hodně zdraví, sil a dobré nálady. 
V minulém roce se nám navzdory náročné situaci 
způsobené pandemií koronaviru a potížím na trhu 
práce i trhu stavebnictví podařilo dokončit několik 
významných a nákladných investičních akcí, které 
bych zde ráda zmínila. Patří sem například obnova 
Sadové kolonády, generální oprava Mlýnské 
kolonády, rekonstrukce ulic Moravská a Hynaisova 
včetně prostoru okolo kostela sv. Maří Magdalény, 
demolice a výstavba nového Dvorského mostu, 
stavba nového mostu KOME důležitého pro budoucí 
rozvoj cestovního ruchu, rekonstrukce Vrchlického 
ulice v Drahovicích, vnitroblok ulice Družstevní ve 
Staré Roli, rekonstrukce Jízdárenské ulice v Tuhni-
cích. Některé významné investiční akce se podařilo 
zahájit, ale jejich dokončení proběhne až v letošním 
roce. Na mysli mám například rekonstrukci Vřídelní 
kolonády, nástupišť a komunikací u Tržnice, demo-
lici havarijní a výstavbu nové Goethovy lávky za Cí-
sařskými lázněmi, dokončení přístavby spojovacího 
pavilonu ZŠ Poštovní.
Čeká nás opět mnoho důležitých oprav nebo 
nových projektů, jako rekonstrukce ulice Bezručova 
nad Thermalem včetně opěrných zdí, rekonstrukce 
Festivalového mostu, náplavka u řeky Ohře, nový 
chodník v Nákladní ulici pod Horním nádražím, 
rekonstrukce Sklářské ulice ve Dvorech, rozšíření 
parkoviště ve Východní ulici v Drahovicích.
Je mi líto, že jsme ani v roce 2021 nemohli 
uspořádat některé tradiční karlovarské akce jako 
Zahájení lázeňské sezóny nebo vánoční trhy. Přesto 
věřím, že jste našli příležitost užít si svátečně na-
zdobené město, vánoční vláček či nově nazdobený 
vánoční autobus. 
I na začátku letošního roku bude jedním z důleži-
tých témat očkování. Všichni si přejeme to stejné, 
aby již nebyly žádné lockdowny a žili jsme opět 
ve zdraví a bezpečí. Covid 19 je velmi závažné 
onemocnění a není na místě ho podceňovat. Město 
proto opět poskytlo prostory v KV Areně karlovarské 
nemocnici pro zřízení očkovacího centra. Senioři, 
kteří potřebují pomoci s registrací na očkování 
třetí dávkou, mohou využít pomoc Senior Pointu 
umístěného v přízemí magistrátu města.
Milí Karlovaráci, dovolte mi Vám popřát, aby rok 
2022 byl rokem běžným, takovým jako před obdo-
bím, než přišla pandemie koronaviru, pokud možno 
ať je tento rok zdravějším a méně stresujícím.

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
primátorka města

05 ČTVRTI SOBĚ! PŘIDEJTE SVŮJ TIP
Město Karlovy Vary spouští v roce 2022 první kolo 
programu Čtvrti sobě! V rozpočtu města
je vyčleněno 5 250 000 korun na vylepšení 15 
městských částí. Pro každou z nich je vyčleněno
350 000 korun na projekty, které vytipujete vy. 

06 ADVENT V KARLOVÝCH VARECH
Karlovy Vary byly i letos oděny do slavnostního 
hávu. Vánoční výzdoba, velkorysé osvětlení
a občas i trocha sněhu alespoň trochu přispěly 
k vánočnímu naladění obyvatel i návštěvníků
města. Do podoby adventu ale i letos výrazně pro-
mluvila nepříznivá epidemiologická situace
a tak za své vzaly vánoční trhy i doprovodný pro-
gram na Mlýnské kolonádě.

10 MĚSTO MÁ ROZPOČET NA ROK 2022
Zastupitelstvo města Karlovy Vary schválilo na svém 
posledním  jednání 7. prosince 2021 rozpočet měs-
ta na rok 2022. Výše rozpočtu je téměř 1,5 miliardy 
korun, na investice je určeno 400 milionů.

18 MILOSTIVÉ LÉTO POMŮŽE ZBAVIT EXEKUCÍ
Až do 28. ledna 2022 je možné využít mimořádné 
a časově omezené nabídky určené lidem v exekuci 
či s dluhem vůči veřejnoprávním institucím, tedy 
státu, obcím, krajům či příspěvkovým
organizacím.

22 SBÍRKA LÍZÁTEK PRO ONKOLÁČKY
25.791 lízátek! Tímto číslem se žáci ze ZŠ jazyků 
zapojili do charitativní akce Lízátka pro onkoláčky. 
Celé tři týdny přinášeli do školy lízátka, aby pomohli 
malým pacientům při náročné léčbě onkologických 
onemocnění. 

25 ROK V LESE! NA NÁVŠTĚVĚ U SOUSEDŮ
Většina lidí zná toto městečko díky silničnímu 
a železničnímu přechodu. Ten, kdo jej navštívil více, 
se často udivuje, proč je kostel v lese a jaká zvláštní 
zástavba je v centru. V rámci projektu „Rok v lese“ 
zástupci Lázeňských lesů Karlovy Vary navštívili 
partnerský Johanngeorgenstadt.
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DO JÍZDÁRENSKÉ ULICE SE VRÁTIL PROVOZ
Krátký, ale frekventovaný úsek jednosměrné propojky 
mezi ulicemi Moskevská a Krymská má za sebou 
rekonstrukci komunikace i chodníků za téměř 4,5 
milionu korun. Dokončena byla v mírném předstihu, 
než bylo plánováno. Správa lázeňských parků zde 
vytvořila záhony s okrasnými keři a dosázela několik 
sakur.

CHODNÍK V KONEČNÉ ULICI MÁ NOVÝ POVRCH
Tečkou za letošními opravami chodníků byla obnova 
povrchu v Konečné ulici. Frekventovaný chodník 
k tamnímu supermarketu dostal nový asfaltový povrch. 
Po zimní přestávce, během které budou probíhat jen 
lokální opravy nebezpečných výtluků a podobných 
závad, budou opravy pokračovat opět na jaře.

NOVÉ DETEKČNÍ SMYČKY ZLEPŠÍ 
PROVOZ SEMAFORŮ
Výměna poruchového zařízení umístěného v povr-
chové vrstvě komunikace proběhla v prosinci na 
křižovatkách na obou stranách Chebského mostu. 
Jednotlivé fáze zelené se tak opět mohou odvíjet podle 
aktuálního provozu. Délka intervalů reaguje na průjezd 
vozidel MHD, nároky chodců na přechodech a podob-
ně. Na jaře projdou podobnou opravou semafory na 
křižovatce ulic Chebská a Kpt. Jaroše ve Dvorech.

 

SACHAROVOVA CENA 2021 
PŘEDSTAVILA SVÉ LAUREÁTY
Výstava Sacharovova Cena 2021 představila laureáty 
minulé i toho letošního, kterým je Alexej Navalnyj. Cenu 
uděluje za kritické myšlení a obranu lidských práv Ev-
ropský parlament. Vernisáž výstavy zahájila na Mlýnské 
kolonádě primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová 
a vedoucí Kanceláře Evropského parlamentu v ČR Jiří 
Kubíček, poté se výstava přesunula do 1. patra Vřídelní 
kolonády.

MIKULÁŠ V MŠ FIBICHOVA NADĚLIL 
OVOCE I ČOKOLÁDOVÉ FIGURKY
Mikulášskou nadílku i letos pokazila nepříznivá 
epidemiologická situace. Každý rok se zástupci města 
vypravují do některé mateřské školy a nadělují dětem 
ovoce a čokoládové figurky. Letos padla volba na MŠ 
Fibichova. Obdarování se sice muselo obejít bez osobní 
návštěvy, ale o nadílku děti ochuzeny nebyly.

MĚSTO NAVŠTÍVIL VELVYSLANEC 
MOLDAVSKÉ REPUBLIKY
Karlovy Vary navštívil velvyslanec Moldavské republiky 
Alexandru Codreanu. S primátorkou hovořili o možnos-
tech mezinárodní spolupráce na poli cestovního ruchu 
a lázeňství, ale i o možnosti výměny kulturní a umě-
lecké. Společně se také zúčastnili vernisáže výstavy 
„100+“ v Městské galerii Karlovy Vary na Staré Louce.

NOVÝ MOST U LETNÍHO KINA JE DOKONČENÝ
V prosinci byl dokončen nový most u Letního kina na 
parkoviště KOME. Celkové náklady činily 15 milionů 
korun, stavba začala na jaře demolicí dřívějšího mostu 
v havarijním stavu.

KAPŘI Z RYBNÍKA NA LINHARTU 
SE PRODÁVALI Z HRÁZE
Jen pár dní před Vánocemi podnikly Lázeňské lesy Kar-
lovy Vary výlov rybníka na Linhartu. Kapři na sváteční 
stůl se prodávali přímo z hráze. Lázeňské lesy nabízely 
vedle kaprů také vánoční stromky. Vedle smrků z vlast-
ní produkce tentokrát prodávaly i kavkazské jedle 
z plantáží v jižních Čechách.

SKONČILA PRVNÍ ETAPA 
REKONSTRUKCE TERMINÁLU TRŽNICE
Lokalita autobusového terminálu Tržnice už doznala 
částečných změn. Skončila první etapa rekonstrukce, 
během které byly vybudovány nové komunikace v části 
Varšavské a v ulici Horova. Vznikly zde nové osvětlené 
přechody pro chodce, parkovací stání a další prvky. 
Práce nabraly zpoždění kvůli nezbytným zásahům do 
inženýrských sítí na straně jejich vlastníků a provozo-
vatelů. Přes zimní období bude pokračovat rekon-
strukce dalších částí Varšavské a také parčíku před 
objektem Tržnice. Samotné nástupiště a přístřešky 
přijdou na řadu v jarních měsících.
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTUZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

NOMINUJTE 
NA CENU MĚSTA 
A ČESTNÉ OBČANSTVÍ. 
ČAS JE DO PŮLKY LEDNAKoledníci Tříkrálové sbírky vyrazí poprvé do ulic Karlových Varů tentokrát v pondělí 3. ledna 2022, ve 

stejný den také proběhne před Magistrátem města Karlovy Vary slavnostní zahájení sbírky, čas je stano-
vený na 10.00 hodin. S koledníky vyzbrojenými kasičkami budeme potkávat na různých místech města 
i v okolních obcích až do 16. ledna, stacionární kasičky budou umístěné rovněž na úřadech, v některých 
lékárnách, květinářstvích apod. Sbírku organizuje Farní charita Karlovy Vary, výtěžek bude použit na 
úhradu části nákladů potřebných na provoz Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou 
v Karlových Varech. 
Přispět můžete koledníkům do kasiček, případně dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 (60 nebo 
90) na číslo 87 777. Více informací ke sbírce najdete na webu kv.charita.cz. Všem dárcům děkujeme za 
otevřená srdce a pomoc!

Město Karlovy Vary spouští v roce 2022 první kolo programu Čtvrti sobě!. V rozpočtu města je vyčle-
něno 5 250 000 korun na vylepšení 15 městských částí (abecedně): Bohatice, Čankov, Cihelny, Doubí, 
Drahovice, Dvory, Hůrky, Tuhnice + centrum, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice, Rybáře, Sedlec, Stará Role 
a Tašovice.

Čtvrti sobě! Přidejte také svůj tip

Tříkrálová sbírka. Koledníci 
vyrazí do ulic 3. ledna

Až do 15. ledna můžete nominovat výjimeč-
né osobnosti hodné nejvyšších městských 
ocenění. Cenu města Karlovy Vary a čestné 
občanství uděluje městské zastupitelstvo 
osobnostem, které jsou svým životem, dí-
lem a aktivitami spojeny s městem Karlovy 
Vary. 

Návrh na udělení ocenění včetně po-
drobného zdůvodnění zašlete na adresu 
Magistrátu města Karlovy Vary, odbor 

kancelář primátora, Moskevská 21, 361 20 
Karlovy Vary.
Ceny města a čestná občanství jsou vybra-
ným 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 uspořá-
dat podobně důstojnou alternativu. Věříme, že 
v příštím roce bude situace pořádání slavnost-
ních večerů více nakloněna.

Pro každou z těchto částí města je vyčleněno 
350 000 korun na projekty, které vytipujete 
vy. Ano, není to částka závratná, a určitě se 

za ní nedá postavit parkovací dům, nová škola 
nebo nové byty. Takové projekty by nejspíš ani ne-
bylo možné realizovat během roku 2022, už jenom 
připravit na ně projekt, území řízení a stavební po-
volení trvá obvykle několik let. Na druhou stranu je 
to částka, kterou se dá i ve Vaší čtvrti něco zlepšit, 
třeba vylepšit nějaké veřejné prostranství, doplnit 
dětské hrací prvky, přeměnit zanedbané zákoutí 
na parčík. To jsou samozřejmě jen příklady. Je 
možné, že vás napadají úplně jiné věci.
A to bychom právě chtěli vědět.
Dejte nám prosím tip. V těchto radničních listech 
i v těch únorových vyjde formulář na tyto nápady, 
případně jej můžete najít na webu magistrátu 
www.mmkv.cz/ctvrtisobe. Nápady je možné posí-
lat do 15. února. A můžete jich poslat i více, třeba 
i z různých čtvrtí – někde bydlíte, někde jinde 
pracujete, a ještě jinde máte například rodiče.
Při rozhodování, co z nápadů uskutečnit, bude 
brána v potaz proveditelnost (jsme schopni to za 

uvedenou částku během roku udělat?), udrži-
telnost (jsou náklady na údržbu nebo provoz 
takového nápadu rozumné?), prospěšnost (bude 
to sloužit mnoha lidem ve čtvrti?), přínosnost 
(změnilo to život ve čtvrti k lepšímu?). V našem 
městě jsou některé čtvrti, kde jsou aktivní občan-
ská sdružení místních. Předpokládáme, že budou 
schopná navrhnout nápady, které budou rezonovat 
s přáním více lidí. To je určitě žádoucí! Pokud 
máte nápad, a víte o tom, že by to uvítal i někdo 
z Vašich sousedů, pošlete nám ho společně. 
Je možné, že někde vznikne jeden větší záměr, 
a z jiné čtvrti naopak vzejde několik menších, 
které se společně vejdou do vyhlášeného limitu. 
To je naprosto v pořádku a přirozené. Letos je 
to poprvé, co město takový program spouští, 
a předpokládáme, že to bude především o hledání 
možného. Sami bychom si přáli, aby se podařilo 
najít záměry užitečné a aby vyčleněné peníze byly 
využité pro dobrou věc. Budeme se těšit na vaše 
náměty a na jejich letošní realizaci. 

Mgr. Tomáš Trtek
1. náměstek primátorky města Karlovy Vary 
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTUZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Karlovy Vary byly i letos oděny do slavnostní-
ho hávu. Vánoční výzdoba, velkorysé osvětlení 
a občas i trocha sněhu alespoň trochu přispěly 
k vánočnímu naladění obyvatel i návštěvníků 
města. Do podoby adventu ale i letos výrazně 
promluvila nepříznivá epidemiologická situace 
a tak za své vzaly vánoční trhy i doprovodný 
program na Mlýnské kolonádě.

„Velmi mě mrzí, že jsme museli letošní vánoční 
trhy zrušit. Přípravy probíhaly několik měsíců, 
připravili jsme pestrý doprovodný program, 
který jsme s vědomím nelehké doby koncipovali 
komorněji, abychom předešli velké kumulaci 
lidí, ale ani to nebylo možné. Bohatá výzdoba na 
hlavní lázeňské promenádě ale zůstala, aby si 
každý mohl vychutnat adventní atmosféru vánoč-
ních Karlových Varů. Bohužel jsme již podruhé 
přišli o jeden z nejsilnějších zážitků městských 
adventních slavností, tedy o společné rozsvícení 
vánočního stromu, při kterém se vždy rozzářily 
stovky dětských tváří. Strom jsme i letos rozsvítili 
pouze online,“ ohlíží se zpět primátorka města 
Andrea Pfeffer Ferklová.
Více než dvě desítky stánků, které byly na 
Mlýnské kolonádě nainstalovány, nazdobeny 
a připraveny pro závoz vánočního zboží musely 
být odvezeny. Město se rozhodlo plně respekto-
vat opatření vlády a trhy zrušit. „Rozhodně jsme 
nechtěli jít cestou, kterou zvolila jiná města a jiní 
organizátoři, kteří vánoční trhy přejmenovali 
například na farmářské a pořádali je dál. Kdo jiný 
než samosprávy by měl jít příkladem a naplňo-
vat platná nařízení a opatření,“ vysvětluje první 
náměstek primátorky Tomáš Trtek.
Úplně bez zajímavých akcí a atrakcí ale advent 
v Karlových Varech nebyl. Centrum města opět 

brázdil vyzdobený a nasvícený autovláček, na 
linky MHD nasadil Dopravní podnik Karlovy Vary 
i speciální vánoční autobus. Lázeňské lesy vedle 
prodeje vánočních stromků a kaprů z rybníka na 
Linhartu uspořádaly několik menších akcí, pro 
děti to bylo například Putování světýlek strašidel-
nou stezkou či krmení zvěře.
Po loňském úspěchu se i letos objevil v pavilonu 
Vřídelní kolonády vánoční Vřídelní strom s ozdo-
bami plnými losů. K mání byly za padesát korun 
a téměř každý los byl výherní. Mezi výhrami byly 

například vouchery na prohlídku podzemí Vřídla, 
kapry, stromky, lázeňské procedury, plavenky 
a spousta drobných dárků. „Adventní čas je obdo-
bím dobrých skutků a zakoupením vánočního losu 
mohli nejen Karlovaráci přispět na dobrou věc. 
Letos jsme se rozhodli výtěžek poukázat klubům 
hendikepovaných sportovců,“ uvedla primátorka 
Andrea Pfeffer Ferklová.

Adventní čas v Karlových Varech si můžete připo-
menout prostřednictvím fotografií.

Město v době adventu 
zkrášlila vánoční výzdoba
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Správa lázeňských parků bude odstrojené 
vánoční stromky odvážet od pondělí 27. prosince 
až do konce února. Po seštěpkování je využije na 
prostranstvích městské zeleně. Než stromky od-
ložíte, zbavte je všech ozdob a jiných předmětů. 
Neodhazujte je na trávníky, chodníky a jiná volná 
prostranství. Odkládat je můžete k nádobám na 
odpad, tedy k popelnicím a kontejnerům v místě 
vašeho bydliště nebo na stanoviště nádob na 
separaci. 

Svoz vánočních 
stromků 

ÚKLID MĚSTA JE V ZIMNÍM REŽIMU
Úklid a údržba komunikací a veřejných prostranství ve městě je v současné době v režimu zimní 
údržby. Způsob úklidu se bude odvíjet od aktuálních klimatických podmínek. Zaměřen je na odstra-
ňování spadaného listí, pokračuje 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. V případě sněžení je úklid komunikací a prostranství 
cílen 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

Už jen pár dní máte na registraci k poplatku za 
svoz komunálního odpadu. Nepodceňte naplnění 
své povinnosti. Termín vyprší již 15. ledna 2022. 
Změna se týká všech majitelů nemovitostí, ať 
už jsou určené k bydlení nebo rodinné rekreaci. 
Souvisí se změnami zákonů o odpadech a místních 
poplatcích. Nově je stanoveno, že platby za svoz 
komunálního odpadu musí mít formu místního 
poplatku. V Karlových Varech se jedná o poplatek 
za odkládání komunálního odpadu z nemovité 
věci, neplatí se tedy za osobu. Zároveň ke konci 
letošního roku skončí platnost všech smluv o svozu 
komunálního odpadu a nájemci či majitelé nemovi-
tostí již nebudou dostávat faktury za svoz popelnic.

Majitelé nemovitostí určených k bydlení nebo 
rodinné rekreaci se k poplatku zaregistrují v kan-
celáři 16 v přízemí magistrátu v Moskevské ulici. 
Plátcem jsou buď sami majitelé, nebo například 
společenství vlastníků. Výše poplatku se stanovuje 
podle objednaného objemu svozových nádob, 
u neobydlených nemovitostí nebo nemovitostí bez 
odpadní nádoby je vyhláškou stanoven minimální 
objem, ze kterého je poplatek vypočten. Poplatek 
bude splatný dvakrát ročně, vždy k 15. červenci 
daného roku a 15. lednu roku následujícího. 
Příslušný formulář a návod, jak postupovat, najdete 
na webu magistrátu města www.mmkv.cz  
Vyřiďte si na úřadu  Místní poplatky.

Svoz komunálního odpadu. 
Na registraci k poplatku je už jen pár dní

Z důvodu prosincového vývoje pandemie korona-
viru a vládních opatření bylo zapotřebí zrušit na 
základě nařízení vlády vánoční trhy, s tím se zrušilo 
i slavnostní rozsvícení vánočního stromku.
Ten se nakonec rozsvítil alespoň symbolicky online 
za doprovodu pěveckého sboru Štěpánky Steinové. 
Varákům pak požehnal emeritní biskup plzeňský 
František Radkovský. Celé video si můžete pustit 
na webových stránkách magistrátu města Karlovy 
Vary či na Facebooku. Primátorka města pak 
připomněla, že se takto setkává s občany bohužel 
již druhým rokem, alespoň touto formou virtuálního 
světa.

Vánoční strom 
se rozsvítil 
online
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STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!

FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR!

Pf 2022

Magistrát města Karlovy Vary uspěl v soutěži 
Ministerstva vnitra ČR. V konkurenci radnic 
Karlovarského kraje obsadil 1. místo a pyšní 
se titulem „Přívětivý úřad“. Soutěž porovnává 
komplexní přístup, kvalitu poskytování služeb 
a otevřenost úřadů vůči klientům a jejich 
potřebám.

„Úspěchu a titulu si velmi cením, protože na 
přívětivost úřadu klademe velký důraz. Rozšířené 
úřední hodiny jsou už dlouho samozřejmos-
tí. Snažíme se o srozumitelnou komunikaci 
s obyvateli města a dalšími klienty. Sázíme na 
elektronickou dostupnost informací, formulářů, 
rezervaci termínů návštěvy nejfrekventovaněj-
ších agend, na druhé straně se ale snažíme 
usnadnit vyřizování úředních záležitostí klientům, 
pro které je elektronická komunikace překáž-
kou a internet nevyužívají. To se týká zejména 
našich starších spoluobčanů, pro něž jsme zřídili 
Senior Point, pracoviště, na kterém jim poradíme 
s orientací na úřadě, jeho agendách a úředních 
záležitostech, které potřebují řešit. V období 
nouzového stavu jsme nad rámec kompetencí 
města poskytovali přehledné informace souvise-
jící s pandemií Covid-19, opatřeními, testováním 
očkováním a podobně,“ uvádí primátorka města 
Andrea Pfeffer Ferklová.
Úřady jsou hodnoceny podle více než sedmi 
desítek kritérií. Vedle rozsahu úředních hodin 
je to poskytování nadstandardních služeb nebo 
běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Na webu 
Magistrátu města Karlovy Vary je dostupný tzv. 

rozklikávací rozpočet, archiv s videozáznamy 
jednání zastupitelstva města, rubrika pro on-line 
nahlášení nejrůznějších závad a nedostatků, čer-
ných skládek, nefunkčního veřejného osvětlení 
apod. Mezi nadstandardní služby patří i možnost 
on-line rezervace termínu návštěvy vybraných 
agend, ale také informace o aktuálním stavu 
návštěvnosti a obslužnosti jednotlivých oddělení. 
Ocenění převzal z rukou náměstka ministra 

vnitra Petra Vokáče na slavnostním vyhodnocení 
v Olomouci tajemník magistrátu města Jakub 
Kaválek, který dodává: „Za získání ocenění patří 
velký dík zaměstnancům magistrátu města. 
Pomocí technologií sice nastavíte lépe některé 
procesy, ale lidský faktor hraje nezastupitelnou 
roli. Věřím, že magistrát zůstane přívětivým i na-
dále a budu hledat cesty, jak úřad opět posunout 
kvalitativně vpřed.“

Karlovarský magistrát 
získal titul Přívětivý úřad
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Zastupitelstvo města Karlovy Vary schválilo na 
svém posledním  jednání 7. prosince 2021 roz-
počet města na rok 2022. Výše rozpočtu je téměř 
1,5 miliardy korun, na investice je určeno 400 
milionů. Mezi největší očekávané investice letoš-
ního roku patří rekonstrukce Bezručovy ulice nad 
Thermalem včetně opěrných zdí (36,8 mil. Kč), 
rekonstrukce Festivalového mostu (35,3 mil. Kč), 
rekonstrukce školy ve Školní ulici ve Staré Roli 
(24,5 mil. Kč), technické zhodnocení dalších škol-
ských budov (32 mil. Kč), rekonstrukce atletického 
stadionu v Tuhnicích (32 mil. Kč, z toho letos 23 
mil. Kč), realizace projektů Místního akčního plánu 
v Základní škole Truhlářská (21,3 mil. Kč), chodník 
v ulici Nákladní (15,6 mil. Kč), sanace dvou úseků 
svahu ve Slovenské ulici (13 mil. Kč), rekonstrukce 
konzolové lávky – chodníku nad řekou naproti 
Thermalu (11,5 mil. Kč), rozšíření parkoviště ve 
Východní ulici (11,4 mil. Kč), rekonstrukce Sklář-
ské ulice (10,5 mil. Kč), cyklostezka podél Nejdec-
ké ulice (9,3 mil. Kč), demolice přístavby bývalého 
kina u Lidového domu ve Staré Roli (9,2 mil. Kč), 
rekonstrukce komunikací v Olšových Vratech (8 
mil. Kč). Nemalé prostředky stojí každoročně také 
čistění a zimní údržba komunikací (60 mil. Kč), 
běžné opravy komunikací (30,5 mil. Kč), dopravní 
obslužnost městskou hromadnou dopravou (89,6 
mil. Kč) nebo například provoz příspěvkových 
organizací města (135,7 mil. Kč).

Město má rozpočet na rok 2022

PŘÍJMY 1 165 011 000
FINANCOVÁNÍ 303 374 000
BĚŽNÉ VÝDAJE 1 062 507 000
KAPTÁLOVÉ VÝDAJE 405 878 000

PŘÍJMY

FINANCOVÁNÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

KAPTÁLOVÉ VÝDAJE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE
PŘÍJMY

FINANCOVÁNÍ

VÝVOJ ROZPOČTU V ČASE
Koronavirová pandemie přinesla městu nečekané 
výkyvy rozpočtu. V roce 2020 nastal poměrně 
značný výpadek příjmů města, a to jak v příjmech 
ze sdílených daní, tak i v příjmech z některých 
místních poplatků, především poplatku z pobytu, 
neboť do města nepřijížděli turisté - v některých 
obdobích téměř vůbec žádní, v mezidobích uvolnění 
protiepidemických opatření se ve městě objevovali 
především návštěvníci tuzemští, případně němečtí, 
ale téměř vymizela klientela ze vzdálenějších zemí, 
především Ruska a východní Asie (viz. graf Vybrané 
druhy příjmů). Celkový propad příjmů, včetně ne-
daňových, byl přes 100 milionů korun. V roce 2021 
nastaly v konstrukci rozpočtu některé významné 
změny, jednak byla snížena daň z příjmu fyzických 
osob, ale na druhou stranu byl zvýšen podíl měst 
a obcí na sdílených daních – dříve činil 23,58 %, 

nyní 25,84 %, vzrostl tedy téměř o desetinu. Další 
změnou je platba za svoz odpadu – do roku 2021 
byl svoz zajišťován na základě smluv se svozo-
vými společnostmi, od ledna je novelou zákona 
stanovena obcím povinnost zavést místní poplatek. 
Poplatek bude placen vždy zpětně za pololetí, tedy 
v letošním roce se vybere jen jedna platba. Zároveň 
se také platby za odpad přesouvají z příjmů za 
služby do příjmů daňových, kam patří kromě sdíle-
ných celostátních daní právě také místní poplatky, 
správní poplatky nebo daň z nemovitostí.
V roce 2020 byl také patrný propad realizovaných 
investic (viz graf Vybrané druhy výdajů). Aby město 
dokázalo realizovat nezbytné opravy a investice 
i přes nepříznivý vývoj příjmů, vysoutěžilo úvěrový 
rámec ve výši 700 milionů korun, ze kterého je 
možné čerpat v letech 2020-2023 se splatností 
12 let. Díky tomu  bylo možné realizovat nebo 
předfinancovat důležité projekty, například demolici 

havarijního a výstavbu nového Dvorského mostu, 
rekonstrukci terminálu MHD u Tržnice, opravu mos-
tu na KOME u Letního kina, generální opravu Mlýn-
ské kolonády a renovací Sadové kolonády a další. 
Koronavirová pandemie také citelně poznamenala 
provoz městské hromadné dopravy, především 
díky úbytku cestujících. Opět především turistů, ale 
v některých obdobích nejezdily autobusem ani děti 
nebo studenti. Město proto muselo v letech 2020 
a 2021 hradit vyšší náklady ze závazku veřejné 
služby, aby pokrylo výpadek tržeb. Stejně tak je 
vidět v roce 2020 nárůst dotací, ten byl způsoben 
především dotací 50 milionů korun na marketin-
govou kampaň pro oslovení tuzemské klientely 
po prvním lockdownu a na kulturní program pod 
širým nebem po celé léto. Město tímto způsobem 
podpořilo místní podnikatele v cestovním ruchu 
a lázeňství, a to v rámci daných možností úspěšně.

TÉMA

I. Závazné ukazatele

1 PŘÍJMY 1 065 757 000 1 145 684 227 1 165 011 000
2 FINANCOVÁNÍ 269 267 000 740 344 691 303 374 000

z toho:  vlastní finanční zdroje 1 995 800 473 073 491 163 724 800
              úvěr 267 271 200 267 271 200 139 649 200
celkové zdroje 1 335 024 000 1 886 028 917 1 468 385 000

3 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 000 284 000 1 228 254 791 1 062 507 000
4 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 340 240 000 706 555 416 405 878 000

celkové výdaje rozpočtu 1 340 524 000 1 934 810 207 1 468 385 000

Schválený 
rozpočet 2021

Upravený 
rozpočet 2021 Rozpočet 2022

RROOZZPPOOČČEETT  SSTTAATTUUTTÁÁRRNNÍÍHHOO MMĚĚSSTTAA  
KKAARRLLOOVVYY  VVAARRYY
NNAA  RROOKK  22002222

PŘÍJMY

FINANCOVÁNÍ

BĚŽNÉ VÝDAJE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

1
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BOLESTNÉ VZPOMÍNKY 
A ROZHODNUTÍ PŘESTAT KOUŘIT 
Před půl rokem mi zemřel otec. Měli jsme moc 
fajn a blízký vztah. Hlavně od doby, kdy se nám 
s manželkou narodila dvojčata. Otec dlouho 
stonal, bylo to pro nás všechny těžké. Často na 
něj myslím, jak jsme si vždy spolu dali „jedno ci-
gáro“. Když bylo moje manželství v krizi, otec mi 
radil a situaci rozebíral se mnou u cigarety. Teď, 
když si zapálím, přijde mi, že jsme zase spolu. 
A to jsem byl přesvědčený, že s kouřením seknu. 
Nějak jsem se v tom zamotal…  
  Jaroslav, 55

Stále jste v procesu truchlení. Ztráta rodiče je pro 
všechny vždy bolestnou situací, bez ohledu na to, 
kolik je nám let. Vzpomínky na toho, kdo odešel 
se s různou intenzitou vracejí, tak jak se vrací 
smutek, beznaděj, vztek a jiné pocity. 

Je pochopitelné, že vám cigareta připomíná vaše 
chvilky s otcem. Přestat kouřit by bylo jako zaho-
dit tyto vzpomínky. Dejte procesu truchlení čas. 
Pokud ani po dalších třech měsících nebudete 
pozorovat úlevu a více neutrálních nebo spíše po-
zitivních pocitů, vyhledejte odborníka, se kterým 
budete moct probrat vaše prožívání. 
Už teď však můžete začít o odvykání od kouření 
přemýšlet a připravovat se na něj. Důležité bude 
umět oddělit si vzpomínky na otce od zlozvy-
ku, který vám poškozuje zdraví. Cigareta byla 
jenom doplněk vašich společných chvil. Co vás 
skutečně spojovalo byl jeho vztah k vám jako 
k synovi a jeho skutečný zájem o vaše problémy. 
Předpokládám, že takovým otcem chcete být i vy 
pro své syny. Je proto důležité udržovat se ve 
formě psychické i fyzické. 

Jakmile budete vnitřně přesvědčen o tom, že 
kouření je zdraví škodlivý zvyk, kterého se sku-
tečně vy sám chcete zbavit, začněte si všechny 
myšlenky a nápady sepisovat. Důvody, proč 
chcete přestat kouřit, čeho se v procesu bojíte, 
co vám brání začít atd. Oblasti, které vám nejsou 
jasné konzultujte s odborníky. Skoncovat se zlo-
zvykem bude potřebné radikálně. Je to jednoduš-
ší nežli postupné snižování počtu cigaret. 
Naplánujte si, jak se za úspěchy odměníte a taky 
to, kdo vám bude ve chvílích váhání pomáhat. 
Nebuďte na proces odvykání sám. Ideální by bylo 
požádat o podporu někoho známého, který taky 
prošel procesem odvykání a dokáže pochopit, co 
prožíváte a potřebujete. Přeji vám hodně zdaru!
 Mgr. Boris Štepanovič, psycholog

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

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

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

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



Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.



SERIÁL

777 940 555, www.softwarovaskola.cz

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

Iva Kulatá
lektorka
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KAM KV°

Víme, KAM jdeme
Kancelář architektury města Karlovy Vary
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Covidová opatření rozdělují společnost, což není 
žádné nové zjištění. Podobných témat rezonuje ve 
společnosti více. Zde je však v sázce zdraví a také 
případná hrozba dalších restrikcí, které výrazně 
ovlivňují naše životy. Zatímco na jedné straně 
občané pravidla v rámci možností dodržují a re-
spektují je, na straně druhé je skupina lidí, která 
je buď už tak otrávena anebo má potřebu bojovat 
proti všemu, v důsledku čehož dochází mnohdy ke 
zbytečným konfliktům.

Klasickým případem je událost z odpoledne 3. 
listopadu, kdy si dvě ženy z Chomutova v jedné 
z místních restaurací rychlého občerstvení zakoupili 
jídlo, které se rozhodli v místě konzumovat. Slušná 
žádost obsluhy na prokázání bezinfekčnosti se však 
nesetkala s pochopením a po výzvě k opuštění 
podniku se dámy nezdráhaly dát své emoce ver-
bálně najevo. Smutné je, že po příjezdu strážníků 
na místo se ukázalo, obě ženy byly očkovány, což 
hlídce prokázaly prostřednictvím aplikace Tečka.

Rozdělená společnost
Strážníci pomáhají 
seniorům již několik let
Čas od času jsme požádáni 
o pomoc při zvedání star-
ších, nemohoucích lidí, kteří například spadnou 
z postele. Jejich protějšky už nemají sílu na to, 
aby je zvedly. Od začátku roku takto strážníci 
asistovali již ve 30 případech. V neděli 7. listopadu 
například požádala strážníky o pomoc žena 
z Doubí. Její nemohoucí manžel spadl z postele 
a ona ho sama nedokázala zvednout. Hlídka se 
pokusila pánovi pomoci zpět na lůžko, ale během 
manipulace si velmi hlasitě stěžoval na bolest 
v levém rameni. S velkou opatrností byl proto 
posazen na židli a po dohodě s oznamovatelkou 
byla přivolána posádka RZS. Strážnici zraněné-
ho doprovodili do sanity, kde mu potřebou péči 
zajistili záchranáři.

Užívali, co nebylo jejich
V sobotu 6. listopadu v dopoledních hodinách při 
kontrole městské části Rybáře spatřila motorizo-
vaná hlídka pootevřená vrata u jedné z garáží, ve 
které se nacházel muž.  Že se nejedná o majitele, 
bylo jasné hned, neboť nezvaného obyvatele 
strážníci znali již z předešlé trestné činnosti. Ná-
slednou kontrolou prostoru byla zjištěná funkční 
elektrická zásuvka, kterou dotyčný využíval ke 
svém potřebě. Zadní zděná část byla ubourána 
a provizorně zabezpečena dřevěnou deskou proti 
vstupu. Přivolaný majitel garáže neměl o způsobu 
využívání svého majetku tušení a tak byla přivo-
lána na místo hlídka Policie ČR, která si záležitost 
převzala. Jednačtyřicetiletý muž však neobýval 
prostor sám, společnost mu dělala čtyřiatřicetiletá 
žena, kterou spatřili všímaví strážníci v odpoled-
ních hodinách téhož dne jdoucí po Sokolovské 
ulici. Zamířila s hlídkou rovnou na policejní stanici.

Napadený taxikář
Poklidný konec noční služby neměla hlídka MP 
z pátku na sobotu 13. listopadu. Dva problémové 
zákazníky, kteří odmítají opustit vozidlo taxislužby, 
nahlásil řidič lehce před čtvrtou hodinou ranní. Po 
příjezdu hlídky bylo vozidlo odstaveno u krajnice 
v ostré zatáčce pod nemocnicí. Vedle něj našla 
hlídka ležet na zemi dva muže v pevném sevření. 
O projev lásky se však nejednalo. Kdo čekal, že 
zákazník nechtěl zaplatit a tak mu řidič taxíku 
vyčinil po svém, mýlil by se. Napadeným se stal 
taxikář. V jednom z mužů totiž poznal zákazníka, 
který mu před časem utekl bez placení. Taxikář 
předpokládal, že se bude situace opakovat a tak 
požádal oba cestující, aby vystoupili z vozidla. 
To ovšem nepochopil pětačtyřicetiletý kamarád 
neplatiče, který projevil nespokojenost a začal se 
chovat agresivně. Polití sedačky pivem z plechov-
ky nevedlo k jeho vnitřnímu uspokojení a tak se 
ještě pokusil vylomit dveře spolujezdce, v čemž 
se snažil řidič zabránit a došlo k potyčce. Strážníci 
agresora zklidnili až za použití donucovacích 
prostředků a nasazení pout. Jednání přestupce 
bude mít dohru před správním orgánem.

ZPRÁVY Z ULICE 

Použité injekční stříkačky, s tímhle nekončícím 
problémem od uživatelů drog se strážníci dostá-
vají do kontaktu poměrně často. Naši kolegové 
z oddělení prevence na toto téma vedou ve ško-
lách cílené přednášky. Děti učí, jak se správně při 
nálezu zachovat. To, že výuka má smysl potvrzuje 
teprve jedenáctiletý chlapec, který výskyt injekč-

ních stříkaček oznámil na operační středisko. A že 
nález nebyl malý, hlídka jich odklidila hned 11.
Značnou částí k bezpečnému prostředí přispíváte 
i vy, dospělí. Těší nás, že použitý, na různých 
místech povalující se materiál od narkomanů, 
nepřehlížíte. To v poslední době potvrzuje zvýšený 
počet vašich oznámení.
Ohlášením a odklizením nálezu se snižuje riziko 
nakažlivých onemocnění, dále předcházíme 
nebezpečí, kterému jsou vystavené hlavně 
naše ratolesti a samozřejmě i domácí mazlíčci. 
Pokud tedy někde naleznete injekční stříkačku, 
v žádném případě jí nesbírejte do svých rukou. 
Strážníci jsou pro tyto případy vybaveni ochran-
nými rukavicemi, desinfekčními prostředky, 
kleštěmi, kterými jehlu seberou a nádobou, kam 
materiál umístí. Od začátku roku 2021 bylo tímto 
způsobem odklizeno více než 73 kusů. Narko-
many jen těžko ,,převychováme“, ale můžeme jít 
společnou cestou a vytvořit tak lepší prostředí pro 
nás všechny.

Součinnost s ČOI funguje na jedničku

Život s jehlou

Na Městskou policii Karlovy Vary se v rámci 
dlouhodobé spolupráce obrátila Česká obchodní 
inspekce se žádostí o součinnost při kontrole 
obchodů, nabízejících produkty CBD (kanabidiol). 
Kontrola byla zaměřená na prodej těchto produk-
tů osobám mladším osmnácti let. Při kontrole 
se povedlo odhalit několik porušení právních 
předpisů, které Česká obchodní inspekce dále 
řeší. V rámci akce pak na podnět městské policie 

provedli pracovníci ČOI společně se strážníky 
kontrolu zaměřenou i na prodej alkoholu osobám 
mladším osmnácti let, kdy se podařilo v jednom 
z kontrolovaných obchodů v ulici Závodu míru 
přistihnout prodejce při prodeji lahve vodky tepr-
ve šestnáctileté osobě. Městská policie Karlovy 
Vary spolupracuje dlouhodobě nejen s Českou 
obchodní inspekcí, ale i dalšími orgány státní 
správy a samosprávy. 

MĚSTSKÁ POLICIE
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DPKV

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

S novou aplikací

pohodlně v mobilu

Vary
Virtual
ZÍSKEJ ZDARMA 
VIRTUÁLNÍ KARLOVARSKOU KARTU

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

• Buď v obraze  
s dopravním portálem:

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

www.dpkv.cz

dpkarlovyvary

DPKVas
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Až do 28. ledna 2022 mohou lidé využít mimo-
řádné a časově omezené nabídky určené lidem 
v exekuci či s dluhem vůči veřejnoprávním 
institucím, tedy státu, obcím, krajům, příspěvko-
vým organizacím a dalším. Týká se to napří-
klad dluhů u zdravotní pojišťovny, dopravního 
podniku, neuhrazených poplatků v nemocnici, 
koncesionářských poplatků apod. Do 28. ledna 
2022 mohou dlužníci zaplatit jen tzv. jistinu, tedy 
původní nezaplacený nebo jinak nezaniklý dluh 
vymáhaný v exekučním řízení (případně může 
doplatit zbývající část jistiny) a dále jen poplatek 
exekutorovi za uzavření exekuce, který činí 750 
Kč plus DPH (v případě, je-li soudní exekutor 
plátcem daně s přidané hodnoty). Vše ostatní, 
tedy úroky, penále, příslušenství či poplatky stát 
odpouští a se splacením původní částky bude 
dluh smazán. Pokud dlužník nejpozději do 28. 
ledna 2022 nesplatí svůj dluh na jistině a nákla-
dech exekuce, exekuce mu poběží dál.

Jak postupovat
Pokud si povinný (dlužník) není jistý počtem 
vedených exekucí anebo nezná spisové značky 

proti němu vedených exekučních řízení, dopo-
ručujeme opatřit si výpis z Centrální evidence 
exekucí (CEE). Výpis z CEE lze pořídit on-line na 
webu Exekutorské komory České republiky, nebo 
na jakékoliv pobočce Czech POINT (Česká pošta, 
obecní úřad, atp.)
Povinný (dlužník) by měl napsat soudnímu 
exekutorovi dopis, ve kterém žádá o informaci 
o výši své nezaplacené jistiny (pokud ji nezná) 
a informuje jej o využití „milostivého léta“ – velmi 

důležité! Pokud by soudní exekutor v přiměřené 
lhůtě nereagoval na žádost povinného (dlužníka), 
má dále povinný (dlužník) možnost získat infor-
maci o původní vymáhané jistině nahlédnutím do 
spisu soudního exekutora nebo může získat tyto 
informace přímo u oprávněného (věřitele).
Po získání výše uvedených informací povinný 
(dlužník) zaplatí svůj dluh – jistinu (případně 
doplatí zbývající část jistiny) a náklady exekuce, 
které činí 750,- Kč plus DPH (je-li soudní exeku-
tor plátcem daně z přidané hodnoty). Předmětnou 
platbu povinný (dlužník) označí poznámkou 
„milostivé léto“ a platbu odešle tak, aby dorazila 
na účet soudního exekutora nejpozději 28. ledna 
2022.
Soudní exekutor exekuci zastaví a rozhodne 
o osvobození od placení veškerých dalších 
vymáhaných pohledávek přesahujících zaplace-
nou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž 
nebyly dosud uspokojeny.

Více informací a návod postupu včetně vzoru 
dopisu soudnímu exekutorovi najdete zde: 
https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/

Milostivé léto pomůže zbavit se 
exekucí u veřejnoprávních institucí
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Dofinancování Komplexu 
služeb 2021 pro pachatele
Projekt Dofinancování Komplexu služeb 2021 pro pachatele v Karlových Varech je financován z oblasti 
prevence kriminality na rok 2021 z rozpočtu Magistrátu města Karlovy Vary

Realizace projektu a práce s klienty probíhala 
jak ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS), 
tak i na svobodě. Projekt si kladl za cíl 

kontinuální práci s cílovou skupinou pachatelů 
trestných činů – vč. recidivistů na území města 
Karlovy vary.

S klienty (CS) jsme pracovali jak ve výkonu trestu 
odnětí svobody, tak i po jejich propuštění. Jednalo 
se zejména o jejich integraci zpět do běžného 

života, která se týkala témat: hledání zaměstnání, 
řešení zadluženosti či podporu sociální stabilizace.
Odsouzení ve VTOS se na nás obracely hlavně 
s žádostí o podporu v oblastech přípravy na 
propuštění a řešení jejich tíživé finanční či sociální 
situace. Konkrétně jsme např. s jedním z klientů 
řešili již ve věznici před jeho propuštěním nástup 
k zaměstnavateli v Karlových Varech. Dále bylo 
jedno z hlavních témat řešených s klienty ve VTOS 
ubytování po jejich propuštění. Bydlení naší cílové 
skupiny považujeme za jeden z nejvíc důležitých 
a potřebných kroků, které je potřeba řešit, chce-
me-li, aby nedocházelo k recidivě a klienti se byli 
schopni resocializovat zpět do společnosti (najít si 
zaměstnání, začít splácet své dluhy, či navazovat 
nové kontakty).

Dále probíhala práce s klienty na svobodě, 
konzultace a poradenství bylo zaměřeno zejm. na 
témata: komunikace s věřiteli, pomoc v oblasti 
bydlení, podpora při komunikaci se zaměstnavateli 
či komunikaci s úřady. Dále byl také velký zájem 
o podporu při žádosti o dávky hmotné nouze či 
pomoc, jak posupovat při žádostech o výmaz 
rejstříku trestů. Také probíhala z naší strany 
komunikace s probačními úředníky, kteří měli na 
starost naše klienty.
V průběhu realizace jsme informovali kontaktní 
osobu o změně našeho čísla účtu.
 Ramia Saydiová
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ŠKOLSTVÍ

6 AKTÉRŮ Z KARLOVARSKÉHO ŠKOLSTVÍ 
VYZDVIHUJE SVÉ PRIORITY

Jana Krausová, ředitelka ZŠ Karlovy Vary, 
Truhlářská 19: Zaměřit se na podporu učebních 
oborů: z naší školy se každoročně většina žáků 
hlásí na střední školy, často jsou to i ti s horšími 
vzdělávacími výsledky. Mám pocit, že většina 
rodičů považuje fakt, že by se jejich dítě primárně 

přihlásilo na učební obor, za ostudu. Nahrává jim 
i to, že míst na středních školách je hodně a díky 
nastaveným podmínkám přijímacího řízení bývá 
úspěšná naprostá většina uchazečů. V regionu 
se pak potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných 
řemeslníků.
Ladislav Landsfeld, ředitel ZŠ a MŠ Božičany: 
Největší výzva pro náš kraj spočívá ve znorma-
lizování výuky ve školách. Distanční výuka je 

zajímavé, někdy i užitečné, zpestření školního 
života, ale vyučování napřímo ve třídách je podle 
mne nenahraditelné. Další významná výzva je 
pokusit se finanční prostředky, které náš kraj 
získá navíc od státu nebo od EU, využít skutečně 
pro zkvalitnění vyučování ve školách (pomůcky, 
učebnice, možnost přidat více vyučovacích hodin 
pro konkrétní potřebné žáky, školení pro učitele 
zaměřená na didaktiku atd.)
Jana Táborková, učitelka ZŠ jazyků Karlovy 
Vary: Jako pedagog i rodič v jedné osobě bych 
si přála, aby bylo vzdělávání pro děti nejenom 
dostupné a profesionální, ale také bezpečné 
a všestranné. Myslím tím, že by proces uče-
ní neměl zahrnovat pouze získávání znalostí 
a dovedností, ale že by měl být více podpořen 
také psychický, sociální i morální rozvoj dětí. Bylo 
by proto vhodné vylepšit podmínky pro realizaci 
aktivit z oblasti psychosociální a etické výchovy 
i z oblasti prevence rizikového chování.  
Aleš Procházka, lektor a trenér paměti, Kar-
lovy Vary: Již nyní je velkou výzvou říct si, co je 
učení pro 21. století?! Neplnit pouze nádoby, ale 
rozvíjet myšlení, tvořivost, zvídavosti, flexibilitu, 
sebepoznání, porozumění světu, schopnost spo-
lupracovat. Snažit se být future - proof.
Václav Slavík, starosta města Žlutice: Do-
mnívám se, že po měsících příprav ve školách, 
u zřizovatelů i v rámci MAPu bude největší výzvou 
začít realizovat konkrétní projekty. Dotace z In-
tegrovaného regionálního operačního programu 
(IROP) by se měly spustit na jaře 2022 a všichni 
aktéři tedy budou mít napilno. Pro podání žádosti 
i administraci projektu bych určitě doporučil 
spolupráci s nějakou externí firmou, kvalitních 
je celkem dost. Když to zřizovatelé a vedení škol 
podpoří dobrou spoluprací a tahem "na bránu", 
stane se z výzev využitá příležitost pro zkvalitnění 
podmínek regionálního školství na Karlovarsku.
Mikuláš Tichý, Ministerstvo pro místní rozvoj, 
konzultant inkluzivního vzdělávání, Valeč: 
Výzvy v oblasti organizační vidím v dobrém 
naplánování aktivit k prevenci předčasných 
odchodů ze vzdělávání, udržení sítě dobře fun-
gujících projektů MAP a rozvoje škol i přes díru 
ve financování mezi OP VVV a OP JAK. V oblasti 
tematické to je síťování a spolupráce škol a NNO, 
zajištění obsazení školních podpůrných pracovišť 
a zajištění kvalitního a funkčního doučování.

Anketa MAP KV: Jak ve školách 
rozvíjet zvídavost a flexibilitu a zároveň 
zajistit dostatek řemeslníků?
V MAP Karlovarsko se dlouhodobě snažíme o rozvoj kvalitního vzdělávání na Karlovarsku. Do-
sud se nám dařilo dostat do regionu zajímavé a přínosné vzdělávací aktivity, například přístupy 
k vedení třídnických hodin, angličtinu s rodilým mluvčím či programy putování krajem živých 
vod. Ovšem v dalších dvou letech se budeme kvůli pravidlům poskytovatele dotace věnovat ze-
jména plánování. K tomu nám pomůže znalost největších výzev roku 2022 pro regionální škol-
ství na Karlovarsku, a proto jsme se zeptali zástupců ředitelů, učitelů a dalších aktérů v oblasti 
výchovy a vzdělávání na co se má vzdělávání soustředit v roce 2022. Odpovědi jsou různorodé, 
a to od konkrétního dění v hodinách, doučování, prevence rizikového chování a předčasných 
odchodů ze vzdělávání přes podpůrná pracoviště a síťování až po materiální zabezpečení škol 
a investiční projekty, ale důraz respondenti kladou i na to, co je vlastně cílem vzdělávání a co 
mají školy v žácích rozvíjet a jak. Například ředitel božičanské školy zdůrazňuje nenahraditel-
nost výuky přímo ve třídách, distanční výuka byla zajímavé zpestření, ale je potřeba vrátit se 
do normálního stavu. S tím souvisí i podpora etické výchovy a prevence rizikového chování, 
o čemž mluví učitelka 2. stupně na ZŠ jazyků Karlovy Vary. Nesmíme zapomenout ani na tvrdé 
investiční projekty, jak zdůrazňuje starosta Žlutic.
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V září se podařilo po dvou letech uskutečnit 
tradiční čtyřdenní česko-německé setkání tří škol: 
ZŠ jazyků Karlovy Vary, ZŠ Karlovy Vary 1. máje 
a německé školy Jenaplanschule z Markersbachu. 
Náplní setkání, které se konalo v rámci dvouletého 
projektu Tvoříme společně trvalou Evropu, byly 
především česko-německé jazykové hry, výtvarné 

dílny a sportovní aktivity. Kromě toho účastníci 
navštívili sklárnu Moser, Loket, Svatošské skály, 
Lanové centrum sv. Linharta  a informační centrum 
v Annabergu, kde proběhla beseda o Evropské 
unii. I přes ztížené podmínky kvůli koronavirové 
epidemii se střetnutí povedlo. 
 Danuše Kubová

Roboti na ZŠ Truhlářská
25.791 lízátek! Tímto číslem se žáci ze Základní 
školy jazyků v Karlových Varech zapojili do charita-
tivní akce Lízátka pro onkoláčky. 
Celé tři týdny přinášeli žáci do školy lízátka, aby 
pomohli malým pacientům při náročné léčbě 
onkologických onemocnění. Ač se to možná nezdá, 
pro malé pacienty je lízátko velmi důležitou věcí. Po 
absolvování chemoterapie jim právě lízátko pomáhá 
zahnat pachuť v ústech, která je jedním z velmi 
nepříjemných vedlejších projevů léčby.
Mezi žáky Základní školy jazyků se našli i tací, 
kteří přinášeli do školy rovnou celé balíky a krabice 
lízátek. Zapojili se všichni, ať už přispěli pár lízátky, 
nebo rovnou celým balením. 

Celá akce zorganizovaná „pro dobrou věc“ opravdu 
bavila. Tento „zápal“ nezůstal nepovšimnut a Lá-
zeňské lesy Karlovy Vary se rozhodly věnovat pro 
třídu, která nasbírala nejvíce lízátek, poukázku do 
Lanového centra sv. Linhart. 
Poukaz získala třída 5.B, které se podařilo nasbírat 
neuvěřitelných 5.318 lízátek. 
V dnešní době, která není pro nikoho jednoduchá, je 
opravdu radost pozorovat, jak s velkou chutí pomoci 
dobré věci se žáci do sbírky zapojili. 
Lízátka budou rozvezena do nemocnic v celé České 
republice, které se specializují na léčbu onkologic-
kých onemocnění.
 Dagmar Svobodová

Česko-německé setkání žáků

Fádní bílá barva v učebně výtvarné výchovy na 
ZŠ Truhlářská přišla nudná nejen žákům, ale i vy-
učující výtvarné výchovy, a proto se s dětmi vrhla 
na netradiční výmalbu. Děti byly nadšené, že 
konečně mohou beztrestně malovat po školních 
zdech, a paní učitelka spokojená, že jim nápa-
ditou formou představila význačné představitele 
světového malířství. Výsledek posuďte sami.

Netradiční 
výmalba učebny
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25.791 lízátek! Tímto číslem se žáci ze Základní 
školy jazyků v Karlových Varech zapojili do charita-
tivní akce Lízátka pro onkoláčky. 
Celé tři týdny přinášeli žáci do školy lízátka, aby 
pomohli malým pacientům při náročné léčbě 
onkologických onemocnění. Ač se to možná nezdá, 
pro malé pacienty je lízátko velmi důležitou věcí. Po 
absolvování chemoterapie jim právě lízátko pomáhá 
zahnat pachuť v ústech, která je jedním z velmi 
nepříjemných vedlejších projevů léčby.
Mezi žáky Základní školy jazyků se našli i tací, 
kteří přinášeli do školy rovnou celé balíky a krabice 
lízátek. Zapojili se všichni, ať už přispěli pár lízátky, 
nebo rovnou celým balením. 

Celá akce zorganizovaná „pro dobrou věc“ opravdu 
bavila. Tento „zápal“ nezůstal nepovšimnut a Lá-
zeňské lesy Karlovy Vary se rozhodly věnovat pro 
třídu, která nasbírala nejvíce lízátek, poukázku do 
Lanového centra sv. Linhart. 
Poukaz získala třída 5.B, které se podařilo nasbírat 
neuvěřitelných 5.318 lízátek. 
V dnešní době, která není pro nikoho jednoduchá, je 
opravdu radost pozorovat, jak s velkou chutí pomoci 
dobré věci se žáci do sbírky zapojili. 
Lízátka budou rozvezena do nemocnic v celé České 
republice, které se specializují na léčbu onkologic-
kých onemocnění.
 Dagmar Svobodová

Sbírka lízátek pro onkoláčky 
měla nevídaný úspěch

Začátkem listopadu se v Krajské knihovně 
Karlovy Vary uskutečnilo krajské kolo 14. ročníku 
Logické olympiády. Ve třech kategoriích se utkalo 
132 regionálně nejúspěšnějších soutěžících, kteří 
v nominačním kole obstáli v tvrdé konkurenci 2 
022 žáků a studentů ze 73 škol z celého Karlovar-
ského kraje.
Logickou olympiádu tradičně pořádá Mensa ČR. 
„Počty soutěžích se v době výskytu koronaviru 
nesnížily. To  nám organizátorům dává nový impulz 
do přípravy dalšího ročníku,“ řekl Petr Čavojský, 
místopředseda Mensy ČR.
Pro nejlepších 20 řešitelů v každé kategorii byly 
připraveny krásné ceny – deskové hry, jako 
například Ubongo, Catan, Desítka a mnoho dalších. 
Výherci budou náš kraj reprezentovat v republiko-
vém finále, které proběhne v prostorách Míčovny 
Pražského hradu. „Za skvělou připravenost žáků 
a studentů je potřeba poděkovat všem zapojeným 
školám. Především pak jejich ředitelům a učitelům, 
kteří s dětmi pravidelně pracují a pomáhají rozvíjet 
jejich logické schopnosti,“ uvedl Petr Čavojský.

VÍTĚZOVÉ KRAJSKÉHO KOLA
Kategorie A (3. – 5. třída základních škol): 
Samuel Espinosa Danyo (ZŠ Ostrov), Jakub 
Zandt (SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice), Daniel Durdil 
(ZŠ jazyků Karlovy Vary)
Kategorie B (žáci druhého stupně základních 
škol - 6. až 9. třída a odpovídající ročníky 
víceletých gymnázií, tj. první dva ročníky 
u šestiletých gymnázií nebo první čtyři ročníky 
u osmiletých gymnázií): Leonard Oeding, 
První české gymnázium v Karlových Varech), 
Anh Quan Nguyen (Gymnázium Cheb), Ema 
Draská, Gymnázium Ostrov)
Kategorie C (studenti všech druhů středních 
škol, v případě víceletých gymnázií poslední 
4 ročníky studia): Ondřej Jamelský (Gymná-
zium Cheb), Jan Kotschy (Gymnázium a ob-
chodní akademie Mariánské Lázně), Jaroslav 
Rozmuš (Střední průmyslová škola Ostrov)

Logická olympiáda. 
Utkalo se 132 
nejúspěšnějších 
soutěžících
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Nová vyhláška o době nočního klidu
Zákon definuje dobu nočního klidu od 22:00 
do 6:00. Obce však mohou obecně závaznou 
vyhláškou stanovit výjimečné případy, při nichž 
je doba nočního klidu kratší nebo žádná. Od roku 
2009 v Karlových Varech platila vyhláška, která 
dobu nočního klidu zkracovala o 2 hodiny každou 
sobotu, a to od 24:00 do 6:00. Pokud bydlíte 
v centru města, například v okolí hlavní pošty, nebo 
v okolí Rolavy, a pokud máte rádi hlučné koncerty, 
DJ party nebo opilecké řádění, určitě jste si to vše 
díky tomuto zkrácení velmi užili. Pokud ale vstáváte 
ráno do práce, ukládáte děti ke spánku nebo máte 
zdravotní problémy, tak s tím možná máte problém.
Dobrá zpráva pro vás je, že podle zákona se doba 
nočního klidu může krátit jen ve výjimečných 
případech. A to každá sobota, kterých je 52 do 
roka, určitě není. Proto tato vyhláška byla shledána 
jako nezákonná. A už je schválena nová, která je 
bezpochyby v souladu se zákonem. A opět stanoví 
"pár" výjimek. Podle materiálů Ministerstva vnitra, 
vzniklých na základě nálezu Ústavního soudu, by 
jich mělo být několik do roka. Výjimky jsou magis-
trátem přesně vyjmenovány, jak vyžaduje zákon. 
Původní návrh jich obsahoval "pouze" 47! To je 
přece značná úleva oproti původním 52, že? To se 
ale panu Kulhánkovi zdálo málo, tak prosadil (ve 
jménu Kultury!) až 52 (už zase?) výjimek. Záleží, jak 
magistrát dodatečně definuje akce Karlovarského 
kulturního léta.
Je to tedy stejné, jako to bylo předtím? Není, je to 
mnohem "lepší". Noční klid je reálně mnohem více 
porušován v létě (protože kulturní akce), tedy v mě-
sících červen až září, což je cca 17 víkendů. Dříve 
to tak bylo 17 dní (17 sobot), nyní to však bude 34 
dní (17 pátků a 17 sobot). Takže s novou vyhláškou 
můžete pařit a kulturně si užívat ve výjimečné dny 
(kterých je během léta dvojnásobek) o 2 hodiny 
déle. Od června do září a celý prosinec každý pátek 
a sobotu. Během Filmového festivalu dokonce 
celých 9 dní v kuse. Kdybyste třeba chtěli spát, 
tak na to zapomeňte, prostě máte smůlu. Můžete 
si třeba koupit špunty do uší nebo se odstěhovat. 
Nebydlíte v centru ani u Rolavy a myslíte, že se 
vás to netýká? Týká. Doba nočního klidu je totiž 
zkrácena na celém území města, takže třeba opilci 
nebo místní technaři si ve vašem okolí také mohou 
zařádit déle.
Pokud se vám to nelíbí, něco s tím dělejte - stěžujte 
si tam, kde to má smysl - písemně (mají s tím více 
práce než elektronicky) na magistrát, zastupitelům, 

na Ministerstvo vnitra, ombudsmanovi, podejte 
na magistrát žalobu. Tohle okrádání o čas klidu 
a odpočinku totiž jinak nikdy neskončí.
 Zdeněk Valečko

Nepořádek u Tržnice
Nemyslete si, že chci v této své úvaze řešit pře-
stavbu nástupišť a okolí staveniště u Tržnice. Na 
pár nedostatků jsem již upozornila vedení města 
a prý mám počkat až po dokončení tohoto veledíla. 
Myslím si, že by již teď některé nedostatky mohly 
být odstraněny, ale….
Jde mi o nepořádek v kójích po výtahu. Přijďte se 
podívat navečer či ráno a najdete zde pravidelné 
spáče, kteří už tu mají celkem slušné vybavení 
v podobě spacáků, matrací, dek, polštářů,… 
Prostě taková neoficiální noclehárna. A teď ten 
největší problém. Toalety. Mám na mysli kam tito 
bezdomovci chodí močit a kálet. Tak to vám řeknu 
přesně. Na točité schodiště do suterénu Tržnice, na 
prostor kolem obvodových zdí Tržnice a nyní již i do 
průjezdu do společného dvora domů Horova 6,8,10 
a Povodí Ohře. 
Všichni se máme chránit před Covidem nejlépe 
respirátory, rukavicemi, pomalu skafandrem a naši 
nepřizpůsobiví spoluobčané nám roznáší svými 
výkaly kdoví co! 
Neumím si představit, když by se ve městě mimo 
Covidu rozjela ještě žloutenka. 
Takže z výše uvedeného pro mě vyplývá jedno. 
Budeme mít krásné nové nástupiště, nové okrasné 
záhony, nové parkovací prostory a „pos..nou“ 
Tržnici. 
Změní se tedy pohled na Karlovy Vary? Nesmíte se 
nadechnout u Tržnice a hlavně nesmíte jít kolem ní! 
Chudáci ti, co bydlí v domech v její blízkosti.
Požádala jsem o okamžitou nápravu společnost 
Albert. Odpověď přikládám (viz. níže). Zaměstnávají 
asi na kontrolu okolí lidi bez možnosti telefonování 
a slepce, kteří navíc nemají ani čich.
 Věra Bartůňková, 
 zastupitelka města Karlovy Vary

Situace kolem Tržnice je nám dobře známa a řešíme 
ji všemi právně dostupnými prostředky. Tržnice je 
umístěna v blízkosti autobusového nádraží, kde se bo-
hužel bezdomovci pohybují (nejde jen o Karlovy Vary, 
ale je to jev vyskytující se napříč celou republikou). 
V prvé řadě je tedy potřeba bezdomovce dostat pryč 
z nádraží, potažmo z jeho okolí. Toto intenzivně řešíme 
s Magistrátem a policií. Bez pomoci těchto orgánů se 

bezdomovců a nepořádku nikdy natrvalo nezbavíme.
Co se týče samotné přítomnosti bezdomovců u Al-
bertu, naši zaměstnanci několikrát za den prodejnu 
obcházejí a při zjištění přítomnosti bezdomovce volají 
policii. Ta bohužel ne vždy pružně reaguje a i v přípa-
dě, že přijede a bezdomovce odvede, přijde za chvíli 
další.
Samotný nepořádek u prodejny bude v brzké době 
řešen jednorázovým úklidem, nicméně z výše uvede-
ného vyplývá, že se jedná o boj s větrnými mlýny.
V současné pracujeme na znovuotevření toalet uvnitř 
tržnice. Věříme že jejich zprovoznění alespoň částečně 
přispějeme k zlepšení celé situace.

Pomoc? Trest? Výdělek!
Objevila se nám v rozpočtu na příští rok nová 
zajímavá položka: 15 milionů korun na straně 
příjmů. Jedná se o navýšený očekávaný výnos 
z výběru pokut. Pokut za překročení povolené 
rychlosti na pražské výpadovce. Ano, to je ten 
nebezpečný úsek táhlého výrazného stoupání/
klesání s několika zatáčkami mezi okrajem města 
a náhorní planinou od Olšových Vrat. Každý rok se 
tu stává několik smrtelných nehod, a to i přes dílčí 
protiopatření – úpravu povrchu v nejnebezpeč-
nějších zatáčkách či doplnění varovných značek. 
Bylo by jistě záhodno ochranná opatření posílit, 
abychom množství nejtěžších nehod snížili.
Ale ne, podívejme se na to z druhého pohledu: 
Co kdyby se na tom dalo vydělat? Místo výraz-
nějšího varovného značení, třeba i proměnlivého 
(blikajícího za ztížených podmínek či při detekci 
překročení rychlosti) - abychom opravdu přiměli 
naprostou většinu řidičů zpomalit - tu nainstalujme 
radar a pokutujme nadměrnou rychlost. Pokud 
bude omezení rychlosti na této rychlé silnici 
stejnoměrné v celém čtyřkilometrovém úseku 
a třeba i bez ohledu na aktuální podmínky, bude 
příjem prakticky jistý. Stačí nám tak 50 pokut po 
tisícikoruně denně a máme 15 milonů doma. To je 
jistě dosažitelný výsledek. Tak honem, než budou 
ochranné systémy v autech tak vyspělé, že umožní 
vlastními prostředky omezení rychlosti v rizikových 
úsecích. 
Úsekové měření má největší efekt tam, kde je jízda 
rovnoměrná. Na členité trase, kde je přirozené 
rychlost měnit, nedává moc smysl. Proč se tedy 
nevěnovat pořádně těm opravdu nebezpečným 
místům?
 Bohdan Vaněk, 
 člen finančního výboru za Piráty

HYDEPARK
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Rok v lese! Na návštěvě u sousedů

Zástupci Lázeňských lesů Karlovy Vary a dal-
ších organizací navštívili v rámci projektu 
„Rok v lese“ svého saského partnera – Město 

Johanngeorgenstadt. Většina lidí zná toto městečko 
díky silničnímu a železničnímu přechodu. Ten, kdo 
jej navštívil více, se často udivuje, proč je kostel 
v lese a jaká zvláštní zástavba je v centru.
Odpověď jsme se dozvěděli při návštěvě zdejší 
štoly Frisch Glück „Glöckl“, která se nachází 
v bezprostřední blízkosti silničního přechodu. Po 2. 
sv. válce se zde začal ve velkém těžit uran a žilo 
zde přes 50 000 obyvatel (horníci). Bylo prakticky 

poddolováno (1 000 km štol a šachet) celé původní 
město a následně byly domy zbořeny.
Návštěvník uvidí neuvěřitelné dobové fotografie 
z dob před těžbou i z těžby (ohromné haldy ve měs-
tě, ubytovny horníků atd.) a celou řadu nevšedních 
předmětů vč. uranu. Zejména atraktivní je návštěva 
samotné štoly, vč. prezentace důlní techniky.
Navštívili jsme i místní krásnou mládežnickou 
ubytovnu (60 lůžek), která je vhodná pro menší 
skupiny (malé děti ZŠ, rodiny aj.). Často ji využívají 
školní výlety pro lyžování v Potůčkách a pro další 
programy co ubytovna nabízí.

Doslova šokem byla návštěva areálu Sportpark 
Rabenberg. Kdysi utajované středisko pro vrcholové 
sportovce DDR představuje moderní areál (35 
sportovišť vč. bazénů 25, 50 metrů) pro 130 
sportovních disciplín. Ročně jej využije přes 23 000 
sportovců z Německa a dalších zemí. Mimo to je 
zde možné realizovat i semináře, školy v přírodě, 
individuální pobyty. Velice atraktivní jsou speci-
ální trasy pro sjezdy na horských kolech (desítky 
kilometrů různých obtížností). Johanngeorgenstadt 
a jeho okolí stojí za to navštívit!
 Mgr. Richard Štěpánovský, projektový manažer

Poznávací cesta byla realizována v rámci projektu „Rok v lese“ spolufinancovaného z programu 
přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, resp. Fondu malých projektů Euregia Egrensis
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V pokračování cyklu představí Poetická sku-
pina Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit 
výbor z tvorby neznámých autorů aztécké 
poezie. Aztékové, kteří byli nebývale vyspělou 
civilizací, založili počátkem 14. století v oblasti 
dnešního Mexika aztéckou říši.

Písmo Aztéků je velmi komplikované a možná prá-
vě proto používali jako hlavní prostředek komuni-
kace poezii. Pro každou příležitost měli v podstatě 
nějakou báseň. Válečné básně, náboženské básně, 
historické básně či milostné básně. Poezie byla 
úzce spojena s hudbou. Aztékové mají ve svém 
jazyce dokonce stejný výraz jak pro básníka, tak 
pro zpěváka. Jako básníci prosluli i mnozí aztéčtí 
vládcové.
Hlavním jazykem Aztéků byl nahuatl, který použí-

vali již jejich předchůdci Toltékové, kteří ovládali 
střední Mexiko od 10. do 12. století. Po podrobení 
aztécké říše Španěly v roce 1521 začala být 
používána latinka a v polovině 16. století byla také 
zapsána řada děl staré předhispánské poezie. Prá-
vě z těchto španělských přepisů aztécké poezie 
konfrontovaných Františkem Vrhelem s originálním 
zněním v jazyce nahuatl pocházejí básně ve sbírce 
Tanec živlů. Sbírku uspořádal a přeložil Vladimír 
Mikeš a jde o působivou ukázkou tvorby jedné 
z nejznámějších předkolumbovských civilizací.
Knihu vydalo v roce 1976 v edici Klub přátel 
poezie nakladatelství Československý spisovatel 
v – z dnešního hlediska – neuvěřitelném nákladu 
12 000 výtisků.
Pořad Poezie & Jazz se koná 12. ledna od 18 
hodin za podpory Města Karlovy Vary.

POEZIE & JAZZ: Tanec živlů – Poezie starých Aztéků

KSO připomene výročí nezávislosti Indie
1. ledna v 16 hodin vás zveme na tradiční novoroční 
koncert Karlovarského symfonického orchestru 
a Grandhotelu Pupp. S naším čestným šéfdirigentem 
Janem Kučerou a sólisty – sopranistkou Karolínou 
Žmolíkovou a barytonistou Danielem Klánským – 
vstoupíme do nového roku radostně s operně-operet-
ním programem.
Významnou lednovou kulturní událostí bude koncert 
13. 1. v 19:30 v Lázních III. Koncert se koná u příle-
žitosti 75. výročí nezávislosti Indie a zároveň 100 let 
od návštěvy ČR Rabíndranátha Thákura, indického 
myslitele, básníka, spisovatele a prvního mimo-

evropského nositele Nobelovy ceny za literaturu, 
která mu byla udělena v roce 1903 za sbírku básní 
Gitanjali. Vybrané básně z tohoto díla o rok později 
zhudebnil americký skladatel John Alden Carpenter 
a vznikl písňový cyklus, který v tento večer zazní 
v podání mezzosopranistky Ester Pavlů. Celý program 
koncertu je inspirován východní tématikou. Vedle 
děl indických skladatelů zazní i Obrázky z východu 
Roberta Schumanna, vše pod taktovkou indického 
dirigenta žijícího v ČR pana Debashishe Chaudhu-
riho. S oběma hlavními protagonisty večera nahrál 
KSO v loňském roce CD, které bylo naší i zahraniční 

odbornou kritikou (BBC London) vysoce oceněno. 
Koncert se koná pod záštitou indického velvyslance 
v ČR Jeho Excelence Hemanta Kotalwara, který bude 
tomuto slavnostnímu večeru přítomen.
Ve spolupráci s výmarskou hudební univerzitou a se 
švýcarskou hudební univerzitou z Lugana vás zveme 
dne 21. a 28. ledna v 19:30 do Lázní III na dirigent-
ský masterclass. 
Karlovarský symfonický orchestr přeje 
všem vše nejlepší v roce 2022,  pevné 
zdraví a mnoho krásných, především 
hudebních zážitků.
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Osmnáctiletá Julie Nosková z Jindřichova Hradce 
se stala vítězkou 44. ročníku celostátní pěvecké 
soutěže Karlovarský hlas, jejíž finálový koncert 
se uskutečnil na konci listopadu v Malém sále 
hotelu Thermal. Poprvé v historii mohli zájemci 
závěrečný souboj finalistů sledovat v přímém 
online přenosu z bezpečí domova.
Do finálového výběru postoupilo devět zpěvaček 
a zpěváků ve věku 15 – 19 let, nakonec jich 
do Thermalu dorazilo šest, tři z nich o možnost 
prozpívat se k vítěznému titulu připravila nemoc. 
Všichni účastníci předvedli skvělé výkony, každý 
zpíval jednu píseň s vlastním doprovodem, při 
druhé písni je doprovázela kapela M. K. Collective 

vedená saxofonistou Milanem Krajícem. Svými 
výkony finalisté rozhodně neulehčili práci porotě 
v čele se zpěvákem Zbyňkem Drdou. Za vítěznou 
Julií Noskovou skončil na stříbrném místě osm-
náctiletýLukáš Nimburský z Peček v Polabí, který 
získal rovněž Cenu kapely, a bronzové místo si 
vyzpívala rovněž osmnáctiletá Adéla Svobodová 
z Vodné u Bečova nad Teplou.
Všichni finalisté vytvořili při závěrečném koncertě 
vynikající atmosféru a jak někteří uvedli, splnili 
si svůj sen – zazpívat si s živou kapelou. Celý 
koncert vyvrcholil vystoupením hosta večera, 
zpěváka Martina Růži, který byl rovněž členem 
poroty.

Julie Nosková je vítězkou 
letošního Karlovarského hlasu

KULTURA

DIZAJNPARK. 
NAKOPNĚTE 
KREATIVNÍ CENTRUM

17. listopadu začala na Darujme.cz dárcovská 
kampaň na podporu vzniku kreativního centra 
ve výměníku v Tuhnicích. Galerie SUPERMAR-
KET wc, VZBUĎME VARY, Cirkus Céres a další 
spolky spojily své síly a začínají budovat nový 
sdílený kreativní prostor, který v centru Varů 
chybí.

Navzdory svým smělým nápadům patří Galerie SU-
PERMARKET wc mezi zkušené matadory. Pachatelem 
společensky přínosných aktivit na Karlovarsku je již 
od roku 2006, řadu let vyvíjí kvalitní program, který 
spojuje vzdělávání s komunitními akcemi a kulturou. 
Opuštěné místo bývalých WC u dolního nádraží, 
kterému nikdo nevěnoval pozornost proměnili desig-
noví aktivisté v kreativní centrum. Ožily také přilehlé 
podchody a vznikl jedinečný živý a interaktivní prostor 
přímo na ulici.
Po 15 letech malinká plocha 42 metrů čtverečních 
nestačí a je potřeba něco většího. A tak designová 
galerie mění název na Dizajnpark a začíná budovat 
nový prostor pro kreativitu, vzdělávání a kulturu. Živou 
kreativní laboratoř a obývák v jednom - pro společné 
setkávání, tvoření a dobré nápady. Další spolky 
a nadšení jednotlivci, kteří sdílí potřebu takového 
místa - Cirkus Céres, VZBUĎME VARY, KultiVary, Ži-
jeme TUhnice, Člověk v tísni a další se budou podílet 
na přípravě programové nabídky. Společnou vizí je 
multifunkční prostor pro kreativní vzdělávání, kulturu 
a komunitní akce.
Právě teď máme možnost  ve Varech společně 
vytvořit příjemné inspirativní místo, kam můžete přijít 
na divadelní nebo taneční představení, koncert, vý-
stavu, vzdělávací program, cirkusový nebo pohybový 
workshop nebo třeba knižní trh. Prostor, kde pod 
jednou střechou najdete rozmanité kreativní aktivity, 
kterých se můžete zúčastnit; jako divák představení 
nebo návštěvník workshopu. Kde se můžete sejít, 
popovídat si s přáteli, ale také se aktivně zapojit, 
třeba si ho pronajmout na promítání fotek z vašich 
cest. Nebude chybět zóna s mobilním jevištěm a zá-
zemím pro nový cirkus, tanec a divadlo i designový 
obchůdek, galerie, kavárna.

Podpořit jen tak, nebo si vybrat odměny, můžete na 
webu: https://www.darujme.cz/projekt/1205427

V lednu si zaslouží pozornost hned dvě akce na 
Husovce.  V pátek 14. ledna 2022 od19.30 hodin 
se uskuteční dlouho očekáváná premiéra hry 
Zrzek. Dramedie na motivy života a díla ruského 
autora Daniila Charmse.
Nevíte, kdo byl Daniil Charms? Autor krátkých 
zábavných próz, hravých básniček pro děti 
a absurdních dramatických skečů. Žil v nehezké 
době, narodil se roku 1905, byl pronásledo-
ván ruským komunistickým režimem a zemřel 
pravděpodobně hlady v psychiatrické léčebně za 
leningradské blokády v roce 1942. Jeho osud byl 
krutý a tragický, ale on vnímal sebe a všechno 
kolem přes smích a ironii, protože přece pouze 
„dobytku smíchu netřeba!“ A na základě zejména 
jeho tvorby a některých bodů jeho životního 
příběhu vznikla obrazově silná, multimediální 
inscenace, kterou podle vlastního scénáře reží-
roval Vladimir Benderski. Karlovarským divákům 
je známý z Divadla Dagmar, nyní spolupracující 
s věhlasným Teatrem novogo fronta nebo praž-
ským divadlem Kámen. Jeho důležitým spolupra-
covníkem byl muzikant Michal Fejt, protože hud-
ba a zvuk vůbec hrají v inscenaci důležitou roli. 

Jako "zrzka, zrzouna, zrzavce" Daniila Charmse 
uvidíte krušnohorského básníka a performera 
Teodora Kravála, spoluúčinkují Vítězslav Adamec, 
Miroslava Exnerová, Radek Exner a Matěj Velička. 
Nezapomeňte premiéra je v pátek 14. ledna 2022 
v 19.30 hodin na Husovce.

Poslední lednovou neděli 30. ledna od 18.00 
hodin karlovarské diváky čeká další představení 
v rámci přehlídky Karlovarský Harlekýn Haprdáns 
Ivana Vyskočila. Seminární cvičení je hrou pana 
Williama Shakespeara nazvané Haprdáns neboli 
HAmlet PRinc DÁNSký ve zkratce. Zkrátka méně 
známá verze známého příběhu, ve které by 
tragédie měla přijít zkrátka. Ivan Vyskočil chytře 
navázal na to, co v Hamletovi není, co je tam 
řečeno mezi řádky, nebo co není řečeno vůbec. 
Jako kdyby Hamleta doplňoval. A dělá to velmi 
rafinovaně. V době covidové a v roce shakespea-
rovského výročí, tedy 405 let od smrti největšího 
ze světových dramatiků, nazkoušel člen Činohry 
Karlovarského městského divadla František 
Špaček, jeho spoluúčinkujícími jsou Barbora 
Špačková a Andrea Kautzká.

Divadelního studia D3 
v dadaistickém hávu

Nalezený poklad. Muzeum Karlovy Vary si pro 
své návštěvníky připravilo jedinečnou autor-
skou výstavu. Představuje nález zapomenutého 
sbírkového fondu, který již více než půl století 
nikdo neviděl. Mezi nalezenými předměty se 
nacházejí přírodniny, porcelán, plastiky, relikviáře, 
předměty denní potřeby (brýle, přezky, spony, šicí 
potřeby, oděvy, brože, přívěsky), hračky, betlémy, 
smaltované komponenty i militárie. Expozice je 
doplněna vánoční tématikou. Výstava potrvá do 
27. února 2022.

Muzeum zve na výstavu
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KULTURNÍ SERVIS

Divadelní náměstí 21, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 351 170 011
pokladna divadla: tel.: 351 170 015, on-line rezervace a prodej 
vstupenek: www.karlovarskedivadlo.cz
obchodní oddělení: tel.: 351 170 042, objednávky vstupenek: 
vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
V současné době lze vstupenky pouze rezervovat (platnost 
rezervace: 20 dnů). Upravený provoz pokladny divadla (uvedený 
režim platí, až do odvolání): Po a Čt od 15:00 do 18:00

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 kon-
certní 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.

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

8. 1. 19.30 Henry Lewis, Jonathan Sawyer, Henry 
Shields: Hra, která se zvrtla
Západočeské divadlo v Chebu a Karlovarské městské divadlo 
Ochotnický kroužek Vřídlo z Vintířova se rozhodne nastudovat 
anglický detektivní thriller Vražda na panství Haversham. Své 
rozhodnutí realizuje se záviděníhodným nadšením a nezávidění-
hodnou neschopností. Komedie, která triumfálně brázdí britská 
i česká divadla.
Hrají: Viktor Braunreiter, Magdaléna Hniličková, Vuk Čelebić, 
Pavel Richta, Jindřich Skopec, Daniel Mišák, Jiří Švec a Tereza 
Švecová, Režie: Zdeněk Bartoš

9. 1. 15.00 Cyril Podolský, Martin Šinkovský, Libor 
Jeník: Krysáci a ztracený Ludvík
Divadlo D5
Hubert, Hodan, dva krysáci, Eda, laboratorní potkan z Prahy 
a Ludvíček, sádrový́ trpaslík. Tak to je nerozlučná parta, která 
zažívá na malém smetišti poblíž Vizovic jedno dobrodružství za 
druhým. Zrovna teď je čeká jedno opravdu veliké. Totiž, Ludvík 
se ztratil! Začíná nebezpečná pátrací akce. Nejdřív se všichni 
vypraví za moudrým a všeznalým pavoukem Pechem, který́ si 
z nich ovšem dělá jenom samá šprťouchlata a legrácky! Skončí 
potkan v žaludku lstivé Klotyldy? A co Ludvík? Shledají se s ním 
ještě vůbec? Vrátí se všichni šťastně domů? To se dozvíte, když 
přijdete na naši pohádku.
Hrají: Dita Zábranská/ Jana Michalov Birgusová/ Eliška Ochma-
nová, Jiří Kohout/ Radovan Snítil, David Voráček/ Libor Jeník, 
Radim Jíra/ Josef Zýka, Režie: Libor Jeník

14. 1. 19.30 Marc Camoletti: Boeing – Boeing aneb 
Tři letušky v Paříži
Agentura Adverte
Francouzská situační komedie, kde lásky přilétají a odlétají... 
Alexander je úspěšný pařížský architekt, kterému monogamie 
nic neříká. 
Hrají: Mirek Šimůnek, Irena Máchová, Bára Mottlová, Dominika 
Býmová, Martin Sochor/ Jiří Chvalovský, Lucie Vojtová, Míša 
Dolinová/ Miluška Bittnerová, Režie: Jakub Maceček

16. 1. 15.00 Nikolaj Robertovič Erdman, Jana 
a Jurij Galinovi: Mrazík
Docela velké divadlo Litvínov
Výpravná pohádka na motivy Erdmanova scénáře k proslulému 
filmu o Nastěnce a Ivánkovi, hloupé Marfuše a zlé maceše, 
o dědu Mrazíkovi a dědečku Hříbečkovi, o zlé ježibabě, ale také 
o tom, že láska a dobrota vždycky zvítězí nad zlobou a nenávistí.
Hrají: Markéta Velánová, Petr Kozák, Lenka Lavičková, Michal 

Žižka, Robert Stodůlka, Petr Erlitz, Jana Galinová/ Lucie Randá-
ková, Lukáš Masár a další.
Režie: Jurij Galin

17. 1. 19.30 Betty MacDonaldová, Věra Mašková: 
Kdokoli může dělat cokoli
Divadlo Ungelt
Jak si nezoufat, když kolem vás zuří hospodářská krize, vy 
nemáte žádnou kvalifikaci, zato povinnost uživit dvě děti? Stačí 
stejně jako Betty MacDonaldová mít podnikavou sestru, svéráz-
nou maminku, milující rodinu a uvěřit, že když jde do tuhého, 
může opravdu kdokoli dělat cokoli. Dramatizaci unikátního 
humoristického románu, v němž si autorka dokáže dělat legraci 
z věcí víc než těžkých, uvádíme ve světové divadelní premiéře.
Hrají: Jiří Hána, Sarah Haváčová, Eva Josefíková, Tereza Kostko-
vá, Máša Málková, Jaromír Nosek, Jitka Smutná
Režie: Peter Gábor

18. 1. 19.30 Ingmar Bergman: Scény z manželské-
ho života
Agentura Harlekýn
Jeden z nejupřímnějších milostných příběhů v dějinách umění 
předvádí všechny polohy milostného vztahu, od okouzlení až po 
brutální rvačku. Vyjadřuje však také naději, že ti, co spolu prožili 
život, jsou svázáni něžným poutem a jeden pro druhého se 
nikdy nemohou stát cizinci.
Hrají: Michaela Badinková, Michal Dlouhý, Kamil Halbich/ Vasil 
Fridrich, Barbara Lukešová, Režie: Vladimír Strnisko

23. 1. 15.00 Marie Petrovská: O hloupé Kačence
Divadlo M Duchcov
Výpravná hudební pohádka o mlynářově ženě Káče, která byla 
líná se čemukoliv učit a málem se díky tomu dostala až do 
pekla.
Účinkují: Milan Petrovský, Marie Petrovská, Marie Martinová 
nebo Kateřina Pohanová, Vendula Mikulová
Režie: Marie a Milan Petrovští

26. 1. 19.30 Neil Simon: Vězeň na Druhé avenue
Agentura Harlekýn
Mel Edison a jeho žena Edna spolu žijí šťastně v New Yorku 
ve výškovém domě na rohu Druhé avenue. Až do chvíle, kdy 
přijdou o práci a jejich byt je vykraden. K tomu je začnou otra-
vovat vlezlí a závistiví sousedé. Zdá se, že všechno, co se mohlo 
pokazit, už se pokazilo – a teď je konečně na řadě nějaká dobrá 
zpráva... Vtipná komedie s jiskřivými dialogy a dramatickým 
spádem.
Hrají: Kamil Halbich, Simona Stašová, Vasil Fridrich, Veronika 
Jeníková, Helena Karochová, Jelena Juklová/ Magdalena 
Weigertová, Režie: Vladimír Strnisko

28. 1. 19.30 Alessandro Baricco: Smith & Wesson
Západočeské divadlo v Chebu Komedie o velkých snech a touze 
po svobodě. Dva muži se jmény slavných výrobců zbraní se 
jen tak protloukají životem. Jeden se živí svéráznou předpovědí 
počasí a druhý vytahuje mrtvoly pod Niagarskými vodopády. 
Smitha a Wessona vyhledá novinářka Rachel Greenová, která 
připravuje reportáž o splavování vodopádů, na níž si chce vybu-
dovat kariéru. Nesežene ale dobrovolníka, a tak chce riskantní 
podnik podniknout sama, s pomocí obou mužů…
Hrají: David Beneš, Viktor Braunreiter, Stephanie Van Vleet, 
Hana Franková, Režie: Hana Marvanová

31. 1. 19.30 Peter Quilter: Duety
Studio Dva
Komedie o zvláštnosti vztahů a věčném hledání štěstí mezi muži 
a ženami. Čtyři herecké a pěvecké duety. Dva životní ztrosko-
tanci seznamující se na inzerát, velký šéf s věrnou sekretářkou, 
manželský pár na dovolené snů a ne úplně nejmladší nevěsta, 
co se za „podpory“ svého cynického bratra vdává potřetí. 
Člověk je podivný tvor a ani uprostřed apokalypsy nepřestane 
doufat. Někdy k povzbuzení stačí maličkost.
Hrají: Monika Absolonová, Filip Blažek, Režie: Jakub Nvota

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

O konání akcí se dovíte na našem webu, facebooku či pro-
střednictvím tiskových zpráv, případně nás můžete kontaktovat 
telefonicky na čísle 777 744 893

1.1. 16.00 Novoroční koncert Karlovarského 
symfonického orchestru a Grandhotelu Pupp
Grandhotel Pupp
Wolfgang Amadeus Mozart: Madamina il cataloque questo Don 
Giovanni; Fin ch´han dal vino Don Giovanni; Hai gia vinta la 
causa Le nozze di Figaro; Non piu Andrai Le nozze di Figaro; 

Der Vogelfanger – Kouzelná flétna
Jacques Offenbach: Velkovévodkyně z Gerlosteina – árie 
generála Buma
Gaetano Donizetti: Quel guardo il cavaliere
Giacomo Puccini: O mio babbino caro
Bedřich Smetana: Hajej můj andílku...Letěla bělounká 
holubička
Emmerich Kalmán: Čardášová princezna – Vstupní čardáš 
Sylva – Heja, heja
Franz Lehár: Giuditta – Meine Lippen sie küssen so heiss; 
Lippen Schweigen; Blondýnky sladké
Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svatba – ouverture
Jacques Offenbach: Cancan
Pietro Mascagni: Intermezzo z Cavalleria Rusticana
Émile Waldteufel: Bruslaři
Karolína Žmolíková – soprán, Daniel Klánský – basbaryton
Jan Kučera – dirigent 

13. 1. 19.30 Koncert k 75. výročí nezávislosti Indie 
a zároveň 100 let od návštěvy Prahy Rabíndranátha Thákura, 
indického myslitele, básníka, spisovatele a prvního mimoevrop-
ského nositele Nobelovy ceny za literaturu
Lázně III
Koncert se koná pod záštitou indického velvyslance v ČR J. E. 
Hemanta Kotalwara
Karl Goldmark: Sakuntala Overture op. 13
John Alden Carpenter: Gitanjali
Naresh Sohal: Tandava Nritya – Dance of Destruction & Re-
-creation
Robert Schumann: Obrázky z východu op. 66
Ester Pavlů – mezzosoprán, Debashish Chaudhuri – dirigent

21. 1. 19.30 Dirigentský masterclass vysoké 
hudební školy Franze Liszta ve Výmaru
Lázně III
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Hebridy (Fingalova jeskyně). 
Koncertní předehra, op. 26
Jacques Ibert: Koncert pro flétnu a orchestr; Allegro, Andante, 
Allegro Scherzando
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 1 C dur
Nicolás Pasquet a Ekhart Wycik – umělečtí vedoucí

28. 1. 19.30 Dirigentský masterclass ve spolupráci 
s Conservatorio sella Svizzera italiana v Luganu
Lázně III
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sen noci svatojánské op. 21
Nikolaj Rimskij-Korsakov: Sinfonietta na ruská témata a moll 
op. 31
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 3 D moll
Marc Kissoczy – umělecký garant

DIVADLO HUSOVKA

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

7. 1. 17.00 Teatro Pinocchio – Louskáček
Teatro Pinocchio představuje novoroční speciál pro nadšené 
milovníky staré známé pohádky Louskáček od E. T. A. 
Hoffmanna, jenž daroval radost dětem svými světoznámými 
díly. Kouzelný program ale na této úchvatné pohádce nekončí. 
Po dech beroucím představení čeká děti všech let překvapení 
s Dědou Mrázem, ba dokonce i možnost pořízení fotky, jež 
bude sloužit jako teplá vzpomínka na tento nezapomenutelný 
překrásný večer.

14. 1. 19.30 Zrzek – PREMIÉRA
Dramedie na motivy života a díla Daniila Charmse, autora krát-
kých zábavných próz, hravých básniček pro děti a absurdních 
dramatických skečů. Jeho osud byl krutý a tragický – ale on 
vnímal sebe a všechno kolem přes smích a ironii – protože 
přece pouze "dobytku smíchu netřeba!" Obrazově silnou, mul-
timediální inscenaci podle vlastního scénáře režíroval Vladimir 
Benderski, karlovarským divákům známý z Divadla Dagmar, 
nyní spolupracující s věhlasným Teatrem novogo fronta či 
pražským divadlem Kámen. Jeho důležitým spolupracovníkem 
byl hudebník Michal Fejt. Jako "zrzka, zrzouna, zrzavce" 
Daniila Charmse uvidíte krušnohorského básníka a performera 
Teodora Kravála, spoluúčinkují Vítězslav Adamec, Miroslava 
Exnerová, Radek Exner a Matěj Velička.

16. 1. 17.00 Teatro Pinocchio – Úzkosti a jejich lidé
Teatro Amatérská podívaná pro dospělé podle dosud nejvtip-
nější knihy "Úzkosti a jejich lidé" Fredrika Beckmanu. Bláznivá 
komedie o skupince rukojmích zajatých den před silvestrem 

KMD karlovarské městské divadlo
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při prohlídce bytu. První zážitek umělců s hudbou švédských 
hudebních skupin. Představení probíhá v ruštině.

18. 1. 19.30 Lenka Dusilová
Šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl, není 
zvyklá stagnovat a opakovat se. Stal se z ní mimořádný úkaz 
české hudební scény, kdy z pozice rockové a popové hvězdy 
putuje k osobnímu vyjádření, jež svobodně přijímá impulzy 
z nejrůznějších stylů a mimohudebních zážitků.

20. 1. 19.30 Něžná noc
Blanka Šrůmová (Tichá dohoda) a Jan Sahara Hedl (Precedens) 
se potkali v roce 2014, brzy založili vlastní kapelu Něžná noc, 
a jejich první společné album dostalo název „Neměj strach“. 
Bylo oceněno časopisem Rock and Pop (1.místo jako Album 
roku 2016). Sahara byl letos (2019) již potřetí navržen jako 
Osobnost roku na Radiu Beat. Nejlepším zážitkem jsou jejich 
živá vystoupení, kus české hudební historie, dvě charismatické 
osobnosti, propojení jejich hlasů, kvalitní písně a zajímavá 
interpretace.

25. 1. 19.30 Country Legends
„Karlovy Vary – Nashville a zpět za hodinu a půl.“ Není vždy 
nutné vymýšlet nové věci aneb někdy je lepší návrat ke 
kořenům: Johnny Cash, Willie Nelson, Glen Campbell, Merle 
Haggbard, Dwight Yoakam, Bobby Bare. Uslyšíte tradiční pojetí 
country music 50. - 80. let minulého století.

27. 1. 19.30 Zuby nehty
Legendární dívčí kapela, následovnice slavných skupin Plyn 
a Dybbuk. Tyto (dnes již) ženy dokážou rozdivočit teenagery, 
náročné rockové publikum i zkušené intelektuály.

30. 1. 18.00 Ivan Vyskočil: Haprdáns 
– v rámci Karlovarského Harlekýna
Seminární cvičení se hrou pana Williama Shakespeara nazvané 
Haprdáns neboli HAmlet PRinc DÁNSký ve zkratce. Zkrátka 
méně známá verze známého příběhu, ve které by tragédie 
měla přijít zkrátka. Ivan Vyskočil chytře navázal na to, co 
v Hamletovi není, co je tam řečeno mezi řádky, nebo to, co tam 
není řečeno vůbec. Jako kdyby Hamleta doplňoval – a dělá 
to velmi rafinovaně... V době covidové – a v roce shakespea-
rovského výročí (405 let od smrti největšího ze světových 
dramatiků) - nazkoušel člen Činohry Karlovarského městského 
divadla František Špaček, jeho spoluúčinkujícími jsou Barbora 
Špačková a Andrea Kautzká.

31. 1. 19.30 Xavier Baumaxa
Naprostý originál, nenapodobitelný a neotřelý písničkář se za-
staví v karlovarské Husovce po téměř dvouleté přestávce. Svým 
příznivcům přiveze osvědčené písničky i úplné novinky.

GALERIE DRAHOMÍRA

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

8. 1. - 26. 2. Jiří Pudil - Proměny
(vernisáž  8. 1., 16.00)
Karlovarský rodák Jiří Pudil, absolvent oboru Výtvarné zpraco-
vání skla, se k vlastní tvorbě vrátil před šesti lety po třicetileté 
přestávce. Věnuje se výhradně olejomalbě na plátně, kterou 
vyjadřuje své aktuální pocity a nálady. Vytvořil si svůj vlastní styl, 
používá především syté barvy, protože si „rád hraje s barvami“. 
Většinu svých obrazů nepojmenovává, s tím, že si každý může 
jednotlivé obrazy pojmenovat sám podle toho, co v něm díla 
evokují.

12. 1. 18.00 POEZIE & JAZZ: Tanec živlů – Poezie 
starých Aztéků  V pokračování cyklu představí Poetická skupina 
Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit výbor z tvorby 
neznámých autorů aztécké poezie. Básně ve sbírce Tanec živlů 
pocházejí ze španělských přepisů aztécké poezie konfrontova-
ných Františkem Vrhelem s originálním zněním v jazyce nahuatl. 
Sbírku uspořádal a přeložil Vladimír Mikeš a jde o působivou 
ukázkou tvorby jedné z nejznámějších předkolumbovských 
civilizací.

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ

Rumunská 660/8, 360 09 Karlovy Vary, tel. 608 335 902, 
e-mail: galerie.husarikova@gmail.com

do března 2022 Výstava obrazů akad. malířky Jindry 
Husárikové
Ke zhlédnutí jsou ojedinělá díla z období 50. až 70. let, kdy 
malířka převážně tvořila v Ostrově a v Karlových Varech. 

Každou ST   18.00   Víra v nás; Kde se v nás bere zlo 
a dobro
Cyklus přednášek vedených p. Šimkem.

Více na www.galerie-husarikova.cz

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
do 27. 2. Nalezený poklad
Výstava představuje nález zapomenutého sbírkového fondu, 
který již více než půl století nikdo neviděl. Mezi nalezenými 
předměty se nacházejí přírodniny, porcelán, plastiky, relikviáře, 
předměty denní potřeby (brýle, přezky, spony, šicí potřeby, odě-
vy, brože, přívěsky), hračky, betlémy, smaltované komponenty 
i militárie. Expozice je doplněna vánoční tématikou. Kurátorkou 
výstavy je Mgr. Dominika Kožešníková.

DALŠÍ AKCE
6. 1. 17.00 Přednáška: Zednáři na Karlovarsku
Přednášející Rudolf Kardoš z Filozofické fakulty Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se specializuje na historii 
německojazyčného svobodného zednářství v ČSR ve 20. století. 
V lázeňském městě je možné zednářské aktivity vymezit roky 
1871–1938, kdy ve městě existoval spolek, pozdější lóže 
Munificentia – Štědrost: Sbratření u vřídla. Kdo se ale stal 
svobodným zednářem? Jak probíhala zednářská setkání a která 
témata se na schůzkách řešila? Jak ke svobodným zednářům 
přistupovali úřady monarchie, republiky a nacistické správy?

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – stálá expozice, která byla 
připravená ke 150. výročí existence muzea, přibližuje v šesti 
sálech v prvním patře historii města. Prohlídka začíná u Vřídla, 
unikátního přírodního fenoménu, návštěvníci projdou dále od-
děleními přibližujícími založení lázní, vývoj lázeňské léčby, pro-
měny architektury Karlových Varů, společenský a kulturní život 
lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu. 
Expozice ve druhém patře představuje přírodu a historii regionu 
od nejstarších dějin, přes slavné období těžby rud a neméně 
významnou tradici cínařství a výroby skla a porcelánu. Závěr 
expozice je pak věnován dramatickému 20. století.
Celou expozici doplňuje množství multimediálních prvků – pre-
zentací 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 až NE 10.00 až 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 PO 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00, ve ST 
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

I. P. Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary
www.mestskaknihovnakv.cz
Půjčovna pro dospělé: tel. 353 221 365/27
Čítárna: tel. 353 221 365/23
Dětské odd.: tel. 353 221 365/21

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Čankovská, U koupaliště 854, tel. 353 565 085
Drahovice, Drahomířino nábř. 16, tel. 353 226 346
Růžový Vrch, Sedlecká 4, tel. 353 564 844
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, vstup zezadu od hřiště), 
tel. 353 562 715

3. 1. –  31. 1. 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.

3. 1. – 31. 1. Figury a postavy
Výstava obrazů karlovarského malíře Františka Moudrého, 
jehož figurální a portrétní tvorba je malovaná prsty na sádro-
kartonové desky uměleckými prašnými křídami. Výstavu lze 
navštívit na pobočce MěK KV  ve Staré Roli, Truhlářská 19.

3. 1. – 31. 1. Pel-mel 5
V pořadí již pátá výstava zajímavých fotografií Františka Pano-
chy, člena Klubu přátel fotografie Karlovy Vary. Výstavu najdete 
v půjčovně MěK KV, 1. patro

19. 1. 16.00 Deskohraní
Zábavné odpoledne pro děti s Lídou Machačovou na pobočce 
MěK KV – Čankovská. Soutěž o skvělou deskovou hru SET 4. 
Počet míst je omezený, rezervace na tel. 353 565 085. 

Každé ÚT 14.00 a 15.00   Jóga pro seniory
Pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové, I. P. Pavlova 7. Kapacita 
míst je omezena, pro aktuální informace volejte na tel. č. 728 
640 099.

KANCELÁŘ ARCHITEKTURY MĚSTA K. VARY

náměstí Dr. M. Horákové 2041. Aktuální informace najdete na 
webu www.kamkv.cz nebo na Facebooku Kanceláře architek-
tury města Karlovy Vary

25. 1. 18.00 Přednáška Libuše Addarové: Ghardaia 
- vstupní brána do Sahary
V rámci projektu česko-francouzsko-berberské kulturní spo-
lupráce se seznámíte s architekturou a urbanismem hlavního 
města kraje v údolí M´zab, Ghardaie, které se nachází v berber-
ské oblasti Alžírska. Vstup zdarma, bez registrace. Akce 
proběhne za předpokladu příznivých pandemických podmínek.

WALDORFSKÁ ZŠ A MŠ WLAŠTOVKA

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

19. 1. 17.00 až 19.00   Beseda s absolventy waldorf-
ských škol
Srdečně vás zveme na besedu s bývalými žáky waldorfských 
škol v Písku, Praze Jinonicích a našich absolventů. Můžete se 
dozvědět, jaký pro ně byl přechod na střední školu, jak funguje 
waldorfské lyceum z pohledu studenta a co jim waldorfská 
škola přinesla do života.

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU

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

5. 1. Akvarel – jak maluje zima
12. 1. Práce s rounem – sněhuláci
19. 1. Ubrousek s včelím voskem
26. 1. Tkaní – vlněná mistička

Dílničky se konají každou STŘEDU od 9.00 do 12.00 hodin. 
Jsou vhodné a uzpůsobené rodinám s dětmi. Provázet Vás 
budou lektorky MC Pohádka pro Wlaštovku Radka Jiroušková, 
Petra Zemanová a Eva Plesníková. Cena za pobyt v MC je 
70 Kč/rodina (materiál v ceně). 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.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

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

1. 1. Novoroční výstup na hradní 
 zříceninu Šumná z Perštejna
8. 1. Hradiště Rubín: Z Měcholup do Podbořan
15. 1. Jirkov: Krušnohorské poselství
22. 1. Z Milhotova na Hartušovské mofety
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.

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

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

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

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

KONTAKTY  |  INZERCE

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

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města

Kontakty
a úřední hodiny
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Vstupní konzultace

ZDARMA
Ing. Viktorie Handrychová
Výživová poradkyně

Lidická 595/64, Karlovy Vary 36001 
+420 608 330 320 
viktorie.handrychova@cwp.cz

-29Kg
Petr Valášek
41 let

 Zhubněte trvale a efektivně 
s programem The 1:1 Diet




