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V ROZPOČTU MĚSTA JSOU VYČLENĚNY 
FINANCE NA VYLEPŠENÍ KAŽDÉ Z 15 
MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

KARLOVY VARY LETOS POPRVÉ 
OTEVÍRAJÍ PROGRAM ČTVRTI SOBĚ!



www.witte-automotive.jobs.cz

Z malé pobočky německé rodinné společnosti, která se nejdříve 
specializovala na výrobu zámků pro kufry, vyrostla během těchto let 
v Nejdku společnost o 1600 zaměstnancích, s nejmodernějším 
vybavením a vlastním vývojovým centrem.

Lídrem v oblasti automotive zůstáváme díky tomu, že si uvědomuje-
me komplexnost celého výrobního procesu od inovačních návrhů 
pracovníků vývojových center, až po práci techniků a mechaniků či 
montáž komponentů našimi dělníky.

Naše produkty najdete ve všech automobilech světových značek 
jako Mercedes, Volvo, Mazda, Porsche, BMW, WV a další.

WITTE Automotive Nejdek otevírá dveře 
do automobilového průmyslu.

Již 30 let pomáháme
vytvářet budoucnost
v automobilovém průmyslu.



3

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY • VYDÁVÁ: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY,
Redakční rada: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, JUDr. Hana Zakreničná, Mgr. Tomáš Trtek,
Ing. Petr Bursík, Věra Bartůňková, Petr Slezák, Mgr. Jindřich Čermák, Jan Kopál, Helena Kyselá
REGISTRACE MKČR: E 11990 • NÁKLAD: 26 000 výtisků • UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍCH KRL je 7. 2. 2022
ŠÉFREDAKTOR: Pavel Mrhálek, tel.: 734 517 073, e-mail: pavelmrhalek.ml@gmail.com
DISTRIBUCE: Česká pošta, s.p., e-mail: m.blahova@samab.cz
INZERCE: tel.: 734 300 271, e-mail: radnicnilisty@email.cz
VÝROBA, TISK: SAMAB PRESS GROUP, a.s., e-mail: tiskarna@samab.cz

POHLEDEM PRIMÁTORKY  OBSAH

10

19 23

KARLOVARSKÉ
RADNIČNÍ LISTY
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA KARLOVY VARY
ČÍSLO 1/2022 • ROČNÍK XXIII • VYCHÁZÍ 12× ROČNĚ • DISTRIBUCE ZDARMA

09

01 ČTVRTI SOBĚ!
V karlovarském rozpočtu je vyčleněno 5 250 000 korun na vylepšení 

každé z 15 městských částí, pro každou 350 tisíc korun. Finance 
jsou určeny na projekty, které vytipujete právě vy. Návrhy můžete 

vyplnit do odpovědního lístku, čas máte od 1. do 15. února.

12

08

Vážení občané, milí čtenáři,
je za námi první měsíc nového roku, který nám 
přináší mnoho změn. Jednou z nich je ale jistě 
pozitivní zpráva pro všechny, kteří využívají 
karlovarskou městskou hromadnou dopravu. 
V letošním roce zachováme jízdné zdarma pro  
karlovarské seniory, děti od 6 let a studenty 
do 26 let. Aktuální ekonomická situace na trhu 
je velmi těžká a vše se zdražuje. Jsem proto 
přesvědčená, že takto alespoň trochu můžeme 
finančně pomoci rodinám v našem městě.
 V letošním roce vstupuje v platnost také nová 
obecně závazná vyhláška, která by měla pomoci 
zklidnit situaci a hluk v centru města. Tato 
vyhláška je přijata z důvodu zajištění pořádku, 
bezpečnosti, ale také zajištění práva na klidný, 
nerušený spánek všech, kteří v dané lokalitě 
bydlí. Po mnoha letech, kdy se situace nelepšila, 
jsme našli shodu také v jednání s provozovateli 
barů. V současné době pracujeme na memoran-
du, které stanovuje konkrétní podmínky a do-
hody o vzájemné spolupráci v zamezení hluku 
a narušování veřejného pořádku. Rozhodně není 
cílem města omezovat možnosti podnikání, je 
zapotřebí si ale uvědomit, že bezpečí, pořádek 
a klidný život je pro nás a naše občany tím 
nejdůležitějším. 
Pro naše občany ve všech městských čtvrtích 
spouštíme také pilotní program s názvem „Čtvrti 
sobě!“, ten přináší každé z 15 karlovarských 
čtvrtí možnost využít až 350 tisíc korun na jejich 
zvelebení, například na úpravu veřejného pro-
stranství, záhonků, parčíků, dětských hřišť, nové 
výsadby apod. Těšíme se však i na zcela nové 
a kreativní nápady, které jistě formou anketního 
formuláře, jenž je nedílnou součástí tohoto 
měsíčníku, obdržíme.
Závěrem mi dovolte vzpomenout na významné 
osobnosti z oblasti kultury, které nás začátkem 
letošního roku navždy opustily, na ty zavzpomí-
náme uvnitř tohoto vydání. Rodinám si dovoluji 
upřímně vyjádřit hlubokou soustrast.

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
primátorka města

08 V KV ARENĚ SE ZNOVU OČKUJE
Se zvyšujícím se zájmem o očkování proti one-
mocnění COVID-19 a s posunutím termínu podání 
třetí posilující dávky na 5 měsíců od druhé otevřela 
6. prosince Karlovarská krajská nemocnice opět 
očkovací centrum v Karlových Varech – KV Areně.

09 SUCHEJ ÚNOR
Letos proběhne již desátý ročník tradiční celore-
publikové kampaně, která pomáhá široké veřejnosti 
prověřit její vztah k alkoholu (a stále častěji i k dal-
ším libůstkám) a změnit zaběhlé návyky.

10 NOVÁ MILADA
Kancelář architektury města Karlovy Vary plánuje 
na jaře 2022 vyhlásit urbanisticko-architektonickou 
soutěž na revitalizaci náměstí Dr. M. Horákové. 
Přispějte svými podněty k vytvoření optimálního 
zadání, dotazník je možné vyplnit do 20. února.

12 JÍZDNÉ V MHD ZŮSTÁVÁ STEJNÉ
Enormní nárůsty cen energií a covidová doba 
znamená nejen pro dopravce výrazný pokles tržeb. 
Díky dobrému hospodaření Dopravního podniku 
Karlovy Vary a podpoře města se ale jízdné v MHD 
navyšovat nebude.

19 K PLANETÁM SLUNEČNÍ SOUSTAVY
Zaregistrujte si na webu Hvězdárny Františka Krejčí-
ho termín vlastního letu do vesmíru s kosmickou 
agenturou VOSA. Získáte tak hodinový či dvojho-
dinový prostor na individuální návštěvu hvězdárny 
a simulaci jednoho či dvou letů vesmírem.

23 ŠÉFDIRIGENTEM KSO BUDE ONDŘEJ VRABEC
Dvaačtyřicetiletý dlouholetý první hornista České 
filharmonie současně s dráhou orchestrálního a ko-
morního hráče a sólisty buduje rovněž dirigentskou 
pozici.
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STALO SE | STANE SE

NA MEANDRU SE UŽ DĚTI SKLOUZNOU
V přírodním volnočasovém areálu byla v prosinci 
dokončena instalace nové herní sestavy pro menší 
děti. Součástí nového prvku jsou prolézačky, mini 
lezecká stěna, houpačky, lanové překážky a také dvě 
skluzavky. Právě jejich absence byla předmětem čas-
tých podnětů návštěvníků areálu. Správa lázeňských 
parků požadavkům rodičů vyhověla. Nový herní prvek 
pořídila za více jak tři sta tisíc korun.

PRVNÍM MIMINKEM ROKU SE STALA KAROLÍNKA
Prvním novorozeným občanem města Karlovy Vary 
roku 2022 se stala Karolína Klejnová. Na svět přišla na 
Nový rok – 1. 1. 2022 v 15:44. Karolínka se narodila 
do hokejové rodiny, maminka Zuzana Klejna Radostová 
je trenérkou mládeže karlovarské Energie, tatínek 
František je hokejovým obráncem. Karolínce i rodičům 
přejeme zdraví a láskou a štěstím naplněný život. Do 
jeho začátku obdrželo miminko tradiční dar města, 
symbolický finanční příspěvek ve výši pět  tisíc korun 
a drobné dárky.

 

DÁRKY PRO DĚTSKÝ DOMOV
Tak jako každý rok, i tentokrát se před Vánocemi 
vypravila primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová do 
Dětského domova pro děti do 3 let v Karlových Varech. 
„Ne každé dítko může prožít svátky se svými rodiči. 
Zaměstnanci dětského domova a místní vychovatel-
ky ale dětem vytvářejí příjemnou a téměř rodinnou 
atmosféru,“ podotkla ke své návštěvě Andrea Pfeffer 
Ferklová. Dětem i pracovníkům zařízení přivezla vánoč-
ní stromek z lázeňských lesů, vánočky, sladké pečivo, 
hygienické potřeby a dárečky.

FARMÁŘSKÉ TRHY V ROCE 2022
V prosinci skončila sezóna farmářských trhů, už v břez-
nu ale začne další. Poprvé, pokud do plánů nevstoupí 
protiepidemická opatření, si u pěstitelů, chovatelů 
a producentů kvalitních potravin a výrobků z regionu 
i okolí nakoupíte v pátek 11. března. Najdete je opět 
před Tržnicí. Městská společnost KV City Centrum, 
která farmářské trhy v Karlových Varech organizuje, 
v letošním roce uspořádá celkem osmnáct trhů v těch-
to termínech: 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 13.5., 27.5., 
17.6., 30.6., 29.7., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 
4.11., 18.11., 2.12., 16.12.

KOBLASA ODEHRÁL 500. UTKÁNÍ 
V DRESU ENERGIE
500. utkání útočníka Energie. 21. prosince loňského 
roku předal náměstek karlovarské primátorky Josef 
Kopfstein slavnostní dres hráči HC Energie Karlovy 
Vary Petru Koblasovi u příležitosti odehrání 500. utkání 
v české hokejové extralize. Petrovi gratulujeme a do 
další pětistovky přejeme pevné zdraví a hokejovou 
formu.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
ZNOVU POMŮŽE STACIONÁŘI
V pondělí 3. ledna vyrazili do ulic koledníci Tříkrálové 
sbírky, jejíž výtěžek bude i v letošním roce využit na 
úhradu nákladů potřebných na provoz Týdenního staci-
onáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových 
Varech. Tříkrálová sbírka začala tradičním ceremo-
niálem, který se tentokrát odehrál před magistrátem 
města. Zde byla také až do 16. ledna umístěna jedna 
ze stacionárních kasiček.

TERMÍNY JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA PRO 1. POLOLETÍ
Jednání zastupitelstva města můžete sledovat online 
i přímo v jednacím sále. Pro 1. pololetí roku 2022 byly 
schváleny termíny 25. 1., 5. 4. a 21. 6. Přímé přenosy, 
stejně jako záznamy předchozích rokování zastupitel-
stva, je možné sledovat na webu magistrátu v sekci 
Samospráva. Místo jednání je v několikadenním před-
stihu zveřejňováno na internetových stránkách úřadu.

MEMORANDUM O CENTRÁLNÍM ZÁSOBOVÁNÍ 
TEPLEM JE PODEPSANÉ
Spolupráce v oblasti centrálního zásobování teplem 
byla stvrzena slavnostním podpisem. Významní 
odběratelé, distributoři a výrobci tepelné energie 
v karlovarském regionu se domluvili na společné 
podpoře centrálního zásobování teplem a jeho rozvoji. 
Memorandum o porozumění uzavřela města Karlovy 
Vary, Chodov a Nová Role a dále Karlovarská tepláren-
ská a.s., KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s., Teplo 
Chodov s.r.o., Norobyt, s.r.o., Sokolovská uhelná, práv-
ní nástupce, a.s. a SUAS Teplárenská s.r.o. Slavnostní 
podpis memoranda za účasti zástupců všech subjektů 
proběhl 12. ledna na karlovarském magistrátu.
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Čtvrti sobě! Hledáme nápady

Karlovy Vary letos poprvé otevírají program Čtvrti sobě!. V rozpoč-
tu města je vyčleněno 5 250 000 korun na vylepšení každé z 15 
městských částí, pro každou 350 000. Jsou určeny na projekty, které 

vytipujete právě vy. V každé čtvrti chceme vybrat jeden větší nebo několik 
menších záměrů tak, aby se jejich celkové náklady vešly do uvedené částky, 
a aby se daly realizovat během jednoho rozpočtového roku – budou  to tedy 
záměry, které nepotřebují složitou přípravu, stavební projektování a povolení 
apod. 
Při hodnocení návrhů se budeme ptát: Dá se záměr realizovat v rámci sta-
novených podmínek? Jsou náklady na další údržbu nebo provoz rozumné? 
Bude to sloužit mnoha lidem z dané čtvrti? A pomůže to nějak zlepšit život 
v této čtvrti? Tedy budeme hodnotit proveditelnost, udržitelnost, prospěšnost 
a přínos navrhovaných záměrů. 
Návrhy můžete vyplnit do odpovědního lístku na této stránce a zaslat poštou 
(Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary) 
nebo doručit na informační pult magistrátu. Anebo můžete stejný lístek 
vyplnit on-line na stránkách magistrátu www.mmkv.cz/ctvrtisobe. Návrhy lze 
podávat od 1. do 15. února. 
Mysleli jsme i na to, že vás může napadnout užitečných věcí vícero, proto je 
na lístku prostor až pro tři odpovědi, a nemusí být všechny ani z jedné čtvrti 
– někde bydlíte, ale je možné, že v jiné čtvrti máte rodiče anebo ještě v jiné 
máte pracoviště. Nápadům se meze nekladou.
V našem městě jsou některé čtvrti, kde jsou aktivní občanská 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 klidně 
společně.
Na odpovědním lístku je místo pro kontakt na vás. Ten je nepovinný, ale 
v případě, že by byl váš záměr vybrán, chtěli bychom se případně domluvit 
na podrobnostech, proto budeme rádi, když nám na vás necháte e-mail nebo 
telefon, případně jméno nebo název, pokud jste třeba spolek. 
Letos je to poprvé, co město takový program zkouší, 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 

      
ČTVRTI SOBĚ 2022 

Dejte nám vědět, co chcete změnit ve své čtvrti.  
 
 

Kontakt (telefon, e-mail, případně jméno / název - nepovinné): 
 

██████████████████████████████ 
 

Čtvrť a návrh, co tam udělat: 
██████████████████████████████ 
██████████████████████████████ 
██████████████████████████████ 
██████████████████████████████ 
██████████████████████████████ 

 
Čtvrť a návrh, co tam udělat: 

██████████████████████████████ 
██████████████████████████████ 
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██████████████████████████████ 
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██████████████████████████████ 
██████████████████████████████ 
██████████████████████████████ 
██████████████████████████████ 
██████████████████████████████ 

 
 

      
ČTVRTI SOBĚ 2022 

Dejte nám vědět, co chcete změnit ve své čtvrti.  
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██████████████████████████████ 
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██████████████████████████████ 
██████████████████████████████ 
██████████████████████████████ 
██████████████████████████████ 
██████████████████████████████ 

 
Čtvrť a návrh, co tam udělat: 

██████████████████████████████ 
██████████████████████████████ 
██████████████████████████████ 
██████████████████████████████ 
██████████████████████████████ 

 
Čtvrť a návrh, co tam udělat: 

██████████████████████████████ 
██████████████████████████████ 
██████████████████████████████ 
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Seznam 15 městských částí (abecedně): Bohatice, Čankov, 
Cihelny, Doubí, Drahovice, Dvory, Hůrky, Tuhnice + centrum, Olšová 
Vrata, Počerny, Rosnice, Rybáře, Sedlec, Stará Role, Tašovice
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Soutěž o nejkrásnější vlastnoručně 
vyrobenou vánoční ozdobu zná 
vítěze. První tři místa nakonec 
obsadila tato umělecká dílka:

Pletená sova Rozárka. Má nos ze skořápky 
pistáciového ořechu, jako oči hnědé korále, 
sedí na větvi se zelenými listy ze zelených 
skleněných korálků na drátku, má 3 lískové 
oříšky s červenou mašlí, je v kruhu o průměru 
cca 20 cm s textem: "Rozárka přináší tři kou-
zelné vánoční oříšky pro Karlovy Vary - zdraví, 
lásku, pohodu..." Autorka Alexandra Renková 
vyhrála vánoční dárkový koš s překvapením 
a 2 akreditace na Karlovarské kulturní léto 
2022.

Karlovarský andílek Yvettka. Přibližně 20 
centimetrů vysoký anděl, vyrobený z papírové-
ho materiálu a polystyrénu, křídla z peří. Autor-
ka Ivana Stratilová získala vánoční stromek od 
Lázeňských lesů Karlovy Vary. 

Pletený vánoční zvon. Červený zvon je 
pletený, vysoký kolem 12 centimetrů a zdobí 
jej červená mašle. Autorka Jana Procházková 
vyhrála vánočního kapra od Lázeňských lesů 
Karlovy Vary. 

Cenu vítězce předala primátorka města Andrea 
Pfeffer Ferklová. „Jsem ráda, že se do soutěže 
zapojily desítky šikovných lidí. Chceme v této 
soutěži pokračovat a rádi bychom příští rok 
zapojili do tvoření i děti,“ uvedla primátorka.

Nejkrásnější vánoční 
ozdobou byla pletená sova
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Správa lázeňských parků bude odstrojené 
vánoční stromky odvážet až do konce února. 
Po seštěpkování je využije na prostranstvích 
městské zeleně. Než stromky odložíte, 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 byd-
liště nebo na stanoviště nádob na separaci. 

Svoz vánočních 
stromků 

Od začátku prosince si mohli obyvatelé Karlových 
Varů i návštěvníci města zakoupit v prostorách Vří-
delní kolonády los z Vřídelního vánočního stromu. 
Ten město umístilo do pavilonu Vřídelní kolonády 
již druhým rokem. Návštěvníci si tak na Vřídelním 
vánočním stromě mohli sami vybrat ozdobu ukrý-
vající vánoční los. Za celé období tak bylo vybráno 
z prodaných losů 29 tisíc korun. Ty byly darovány 
karlovarskému sledge hokejovému klubu SKV 
Sharks na jeho činnost.
„Adventní čas a vánoční období je časem dobrých 
skutků. Říká se, že v této době platí dokonce dvoj-
násob. Všichni návštěvníci Vřídelní kolonády, kteří 

si zakoupili karlovarský vánoční los, vyhráli určitou 
cenu a přispěli tak i na hendikepované sportovce. 
Radost tedy byla na místě hned dvojí. Výhry byly 
především od městských organizací, kterým velmi 
děkuji za jejich zapojení,“ uvedla primátorka města 
Andrea Pfeffer Ferklová. Odnést si soutěžící mohli 
například voucher na strom, kapra, procedury, med 
a mnoho dalších cen.
Šek v hodnotě 29 tisíc korun byl předán sportovní-
mu klubu SKV Sharks. „Byla to prý pomoc v pravou 
chvíli,“ připomněla primátorka nedávný úspěch 
karlovarských Žraloků. Finanční prostředky se pro 
cestování na ligové superfinále nyní velmi hodí.

Zakoupením vánočního losu 
přispěli občané na dobrou věc

ÚKLID MĚSTA JE V ZIMNÍM REŽIMU
Úklid a údržba komunikací a veřejných prostranství ve městě je v současné době v režimu zimní údrž-
by. Způsob úklidu se bude odvíjet od aktuálních klimatických podmínek. 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 pří-
padě 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
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Rok 2021 byl pro Karlovy Vary rekordní z hledis-
ka investic do městské infrastruktury. „Ta byla 
dlouhodobě podfinancovaná. Je naší prioritou to 
napravit,“ říká náměstek primátorky Petr Bursík, 
který má městské investice na starosti.

Jaká byla nejdůležitější investiční akce roku 
2021?
Těch bylo několik. Předně se jednalo o stavbu 
nového Dvorského mostu. Původní byl v kritic-
kém stavu, proto se v roce 2019 rozhodlo o jeho 
zbourání. V březnu 2021 se most začal bourat, 
v listopadu už stál nový. Pokračovalo také 
odstraňování havarijního stavu Vřídelní kolonády. 
Díky tomu bude kolonáda moct sloužit dalších 
třeba 30 až 50 let. Pro Karlovaráky je důležité 
také dlouho očekávané zahájení rekonstrukce 
terminálu MHD u Tržnice a přilehlých komuni-
kací.

Jaké další investiční akce se realizovaly?
Těch byla celá řada. Rekonstrukcí prošly nebo 
prochází například ulice Nákladní, Jízdárenská, 
Šeříková, Vrchlického. Revitalizovali jsme po 
12 letech vnitroblok u ulic Svobodova a Druž-
stevní ve Staré Roli. Upravili jsme předprostor 

před kostelem sv. Máří Magdalény. Postavili 
jsme nový most u parkoviště autobusů KOME 
u Poštovního dvora a v dubnu bude dokončena 
dlouho očekávaná Goethova lávka u Lázní I. 
Myslíme i na základní školy zřizované městem. 

U ZŠ Poštovní pokračuje stavba nového propoje-
ní pavilonů. U ZŠ Komenského a ZŠ Dukelských 
hrdinů se rekonstruovala elektroinstalace. Ne-
zanedbatelné jsou opravy povrchů komunikací 
a chodníků, které se snažíme dělat po jednot-
livých katastrech města. Do údržby mostních 
objektů se investovalo více než 5 mil. Kč.

Co se chystá na rok 2022?
Největší investiční akcí bude Náplavka, kdy 
dojde k úpravě zhruba kilometrového pásu 
od Chebského mostu k Tuhnické lávce na 
volnočasovou zónu. Budou se rekonstruovat 
například ulice Jánošíkova, Sklářská, U Spo-
řitelny, F.X.Šaldy. Pokračovat se bude kolem 
Tržnice, včetně parkovací plochy Varšavská, 
v Nákladní ulici a na Olšových Vratech. Ve 
Východní rozšíříme parkoviště. Podél Nejdecké 
ulice vznikne nová cyklostezka. Čeká nás další 
mostní konstrukce - Festivalový most u Lázní I. 
Ze základních škol se letos největších investic 
dočká ZŠ Truhlářská, kde se o prázdninách bude 
dělat nová fasáda, měnit okna a rekonstruovat 
školní jídelna. Do oprav komunikací a chodníků 
bude investováno kolem 25 mil. Kč, podobně 
jako v roce 2021.

Náměstek Petr Bursík: 
Investice jsou naše priorita

Náplavka řeky Ohře 

Největší investiční akce města 
v roce 2022 má proměnit 
pobřežní pás mezi Chebským 
mostem a Tuhnickou lávkou 
v kilometr dlouhou oddychovou 
a relaxační zónu. Náplavky 
jsou dnes mezi obyvateli 
i návštěvníky měst velmi 
oblíbené. Na rozdíl od Prahy 
či Plzně bude ta v Karlových 
Varech v přírodě, obklopená 
zelení a vegetací. Prostor by měl 
být atraktivní pro návštěvníky 
nejrůznějších zájmů a sloužit ke 
všem možným volnočasovým 
aktivitám, tedy například 
sportovcům, pejskařům, 
maminkám s dětmi i seniorům, 
ale samozřejmě také vodákům.
Projekt náplavky od archiSPACE 
ocenila také odborná porota, 
ve 20. ročníku soutěže Stavby 
Karlovarského kraje skončil na 
druhém místě.
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PŘESTAŇTE O SOBĚ 
POCHYBOVAT, ŽE TO ZVLÁDNETE
Rád bych přestat kouřit. Zatím jsem se k žád-
nému kroku neodhodlal, ale čtu si o tom hodně. 
Ve všem v životě se dlouho rozhoduji a zvažuji. 
Někdy to i vzdám dopředu. Čtu vaše příspěvky 
a zdá se mi, že často zmiňujete hlavně odhodlání, 
disciplínu, vytrvalost a pevné rozhodnutí. Je to 
skutečně tak důležité? 
  Filip, 49

Rozhodnutí na základě vašeho vlastního přání je 
začátek cesty k zdravějšímu životu. Máte pravdu 
v tom, že proces odvykání je výkon, který stojí 
hodně sil a energie. Tak jako každá velká změna 
v životě i tato bude na začátku vyžadovat přípra-
vu, zmapování motivace, vytvoření plánu a taky 
přípravu na krizové chvíle. Ty přijdou a není 
správné se k nim dopředu stavět, že neexistují 
a „nějak se to pak zvládne“. 

Nerad bych proces odvykání popsal jenom jako 
svízelný a urputný boj. Je to dobré chápat jako 
spíš cestu ke zlepšení vašeho života. K cíli, který 
je atraktivní a smysluplný. Neexistuje univer-
zální návod, ale jsou určité postupy a tipy, které 
přinášejí výsledky. 
Častou chybou při zvládání krizových momentů je 
podlehnutí chvilkové slabosti a s omluvou: „To je 
teď jenom jednou jedna…víc jich dnes nebude,“ 
se postupně zlozvyk vrací. V takový moment 
je důležité si nejen připomenou motivaci, proč 
přestat kouřit, ale situace vyžaduje i praktický 
přístup. Často je nejlepší na několik minut zabavit 
mysl jinými myšlenkami nežli přemýšlením 
o cigaretě. Je dobré zaměstnat ruce, odejít 
z prostředí, které ke kouření motivuje, napít se 
vody…a „ono“ to po chvilce skutečně přejde.
Čím déle si nezapálíte, tím bude postupně toto 

nutkání slábnout. Píšete, že se někdy vzdáváte 
předem. Obvykle první pokus nevyjde a často 
je úspěšný až ten pátý nebo šestý. Nejste v této 
situaci sám a předpokládám, že máte v okolí 
osoby, které vás podpoří, když je dopředu požá-
dáte a svěříte se s tím, že chcete přestat kouřit. 
Nejenom disciplína a přísnost vám pomůže. Měj-
te připravenou i odměnu a způsob, jak se za ka-
ždý úspěch odměníme a oceníme. Jsou to malé 
kroky k velkému cíli, a proto je každý den, týden 
a měsíc bez cigarety výsledek, který odráží vaše 
odhodlání a úspěšnost. Zkuste místo čtení článků 
a pochybování o sobě, sepsat vaše důvody, 
obavy, možnosti jak na krize, jak se odměníte...
atd. Oslovte okolí, konzultujte s odborníkem a…
pak si stanovte datum. Věřím, že to, co získáte je 
větší než vaše počáteční obavy.  
 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.

Letos proběhne 
již desátý roč-
ník tradiční 

celorepublikové 
kampaně, která 
pomáhá široké 
veřejnosti prověřit 
její vztah k alkoho-
lu (a stále častěji 
i k dalším libůstkám) a změnit zaběhlé návyky. 
Loňského ročníku se zúčastnilo až 10 % dospělé 
populace a přinesl i stejnojmennou knihu, která 
ve 28 pečlivě vydestilovaných kapitolách předsta-
vila alkohol ve všech jeho společenských rolích. 
Co přináší Suchej únor účastníkům?
Suchej únor se stal kampaní za „čistokrevnej 
život“, která pro mnoho účastníků neznamená 

jenom měsíční detox od alkoholu, ale celkovou 
očistu spojenou se zdravým životním stylem 
a chutí udělat pro sebe něco smysluplného. 
Stejně jako inspirovat ostatní. Že lidem střízlivost 
zachutná, dokládá i 53 % účastníků, kteří v dota-
zování po čtyřech měsících potvrzují dlouhodobé 
zvolnění v konzumaci. Často proto, že jim Sucháč 
otevřel oči a pomohl k příjemné sebereflexi. 
Takhle si totiž můžeme libovat všichni.
Pozitivní kampaň ale také reaguje na skutečný 
problém. Alkohol je každodenním společníkem 
našich životů, opojný nápoj plný radosti i droga, 
ve které se rozpustila nejedna dobrá duše. 
A právě díky kampani Suchej únor ve společnosti 
víc a víc rezonuje otázka: Proč vlastně pijeme? 
Šest lidí z deseti má ve své blízkosti někoho, 
kdo v souboji s alkoholem tahá za kratší konec. 

Sucháčem tak promlouváme k sobě, ale stále 
více i k lidem okolo nás. 
Proto se ke kampani připojují lékaři, terapeuti, 
adiktologové, novináři, české osobnosti, vyhlá-
šené restaurace a bary, studenti a také lidé, kteří 
s alkoholem sami bojují. Těm všem za to patří 
velký dík. Každý tento příběh totiž pomáhá šířit 
tu jedinou podstatu Suchýho února. Pomoci zjistit 
nám – a stále více i těm okolo nás – kdo koho 
tady ovládá. Ovládáme my alkohol, nebo alkohol 
ovládá nás?
Suchej únor nechce prohibici, ani nebojuje proti 
alkoholu jako takovému. Je to osvětová kampaň 
za zdravější a uvědomělejší život, do kterého patří 
i (zpravidla) umírněná konzumace. Více o akci se 
dozvíte na webu suchejunor.cz.

Suchej únor přináší 28 důvodů, 
proč ochutnat čistokrevnej život

http://suchejunor.cz
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Se zvyšujícím se zájmem o očkování proti 
onemocnění COVID-19 a s posunutím termí-
nu podání třetí posilující dávky na 5 měsíců 

od druhé, otevřela 6. prosince Karlovarská krajská 
nemocnice opět očkovací centrum v Karlových 
Varech – KV Areně.
Původní velkokapacitní očkovací centrum v KV 
Areně se s poklesem zájmu o očkování a nastar-
továním činnosti sportovní haly přesunulo v září 
loňského roku do nedalekého obchodního centra 
Varyáda, kde dal management obchodního domu 
k dispozici dvě obchodní jednotky. 
Se zvyšujícím se počtem registrovaných i ne-

registrovaných zájemců o vakcinaci se vedení 
Karlovarské krajské nemocnice, Karlovarského 
kraje a Magistrátu města Karlovy Vary shodla 
na znovuotevření očkovacího centra v Karlových 
Varech v KV Areně.
„Záměr rozšířit očkovací kapacity v Karlových 
Varech jsme samozřejmě přivítali a podpořili. Bez 
váhání jsme poskytli prostory KV Areny, které jsou 
komfortně dostupné pro každého. Zajistili jsme 
zde i dostatečnou parkovací kapacitu. Provoz 
očkovacího centra v KV Areně ale nijak nenarušuje 
běžný chod a program multifunkční haly,“ komen-
tuje náměstek primátorky Tomáš Trtek.

Po prověřovaní veškerých možností, jak navý-
šit kapacity očkování v kraji, včetně umístění 
očkovacího centra do depozitáře krajské knihovny, 
se nakonec jako nejvýhodnější ukázalo znovuzpro-
voznění velkokapacitního očkovacího centra v pro-
storu KV Areny. Zvolený bezbariérový prostor se 
nachází v zázemí sportovní haly, které je přístupné 
od silnice na Západní ulici (vchod V3). Přímo ke 
vstupu V3 je umožněn vjezd osobních vozidel ze 
směru od kruhového objezdu u čerpací stanice.
Očkovací centrum KV Arena je v provozu od 
pondělí do pátku v čase 12 - 18 hodin, o víken-
dech pak v čase 9 - 13 hodin.

V KV Areně se znovu očkuje
ODBĚROVÉ MÍSTO NOVĚ U KRAJSKÉHO ÚŘADU
Další změnou je přestěhování odběrového místa z nemocnice ke krajskému úřadu. 
Karlovarskou nemocnici totiž čekají přípravné práce související s výstavbou nového 
pavilonu, kde bude mimo jiné sídlit transfúzní stanice. Z tohoto důvodu se tedy odbě-
rové místo, kde zdravotníci provádějí testy na COVID-19, přestěhovalo koncem roku 
do areálu krajského úřadu v Karlových Varech Dvorech, Závodní ulici.
Rovněž v odběrovém místě u krajského úřadu se odběry provádějí systémem drive-in, 
tedy rovnou z automobilů, stejně jako tomu bylo v prostoru u nemocnice.
Odběrové místo u krajského úřadu se otevřelo v pondělí 3. ledna. Odběry indikova-
ných osob se provádějí od pondělí do pátku od 8.00 hodin. Provoz místa zajišťují 
zdravotníci Karlovarské krajské nemocnice. Na testy se mohou lidé zaregistrovat pro-
střednictvím online rezervačního systému, s rezervací termínu jim ale také pomohou 
operátoři bezplatné krajské asistenční linky, která je v provozu v pracovních dnech 
v čase 10 - 14 hodin na telefonním čísle 800 600 444.

PŘÍJEZD DO 
ODBĚROVÉ HO MÍSTA 
U KRAJSKÉHO ÚŘADU
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Další zvýšení bezpečnosti na železnici, mož-
nost obce iniciovat řízení o odstranění vraku 
z veřejně přístupné účelové komunikace, 
zpřísnění postihu za odmítnutí nízkorych-
lostního kontrolního vážení či boční odstup 
při předjíždění cyklistů. To jsou jen některé 
z legislativních změn v roce 2022 v dopravě. 
Zde přinášíme ucelený přehled.

Novela zákona o dráhách
Od 1. února 2022 začíná platit novela zákona 
o dráhách, která má zvýšit bezpečnost české 
železnice a také její technickou a provozní propo-
jenost v rámci Evropské unie. Kromě jiného norma 
obsahuje i institut takzvaného monitoringu licence 
strojvedoucích, který umožní efektivněji sledovat 
dodržování pravidel o délce směny strojvedoucího 
a dobu řízení drážního vozidla.

Úprava kompetencí obecní či městské policie
Strážníci obecních či městských policií mohou 
od 1. ledna 2022 vyřizovat příkazem na místě 
přestupky související s neoprávněným užitím 
vyhrazeného jízdního pruhu, a to bez součinnosti 
Policie České republiky.

Úprava promlčecích dob u objektivní odpověd-
nosti provozovatele vozidla
Od Nového roku se doba, po kterou se vedlo řízení 
o přestupku řidiče, nezapočítá do promlčecí doby 
u přestupku provozovatele vozidla, a zároveň 
se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku 
provozovatele vozidla, v němž došlo ke zproštění 
jeho odpovědnosti, nezapočítává do promlčecí 
doby přestupku řidiče. Cílem tohoto opatření je 
zamezit obstrukčním praktikám, které využívají 
„přehazování“ mezi řízením o přestupku řidiče 
a řízením o přestupku provozovatele vozidla ve 
snaze vyhnout se postihu v důsledku uplynutí 
promlčecí doby.

Vyšší rychlost pro vozidla Integrovaného 
záchranného systému
V roce 2022 také dostala vozidla základních slo-
žek Integrovaného záchranného systému možnost 
jezdit vyšší rychlostí než 80 km/h. Dosud mohla 
jezdit vyšší rychlostí jen při zapnutých výstraž-
ných majácích, nově pro ně platí při jízdě „bez 
majáků“ stejné rychlostní limity jako pro vozidla 
do 3,5 tuny a autobusy. Cílem změny je umožnit 
těmto vozidlům rychlejší návrat na základnu 
a dřívější připravenost k dalšímu zásahu.

Změny v bodovém systému
Vedle pokuty se od 1. ledna 2022 nově zapisují 
i 2 body v bodovém hodnocení řidičů za neopráv-
něné stání na parkovišti vyhrazeném pro osoby se 
zdravotním postižením nebo zneužití parkovacího 
průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Řidičské oprávnění skupiny C i pro traktory
Nově je od Nového roku možné řídit traktory 
i s řidičským oprávněním skupiny C, a to i uděle-
ným v zahraničí. Doposud šlo traktory řídit pouze 
s u nás uděleným řidičským oprávněním skupiny 
T, což je problém pro cizince, neboť pro jeho zís-
kání musí mít v ČR obvyklé bydliště. Novinka by 
měla vyřešit problém s nedostatkem pracovních 
sil v zemědělství a lesnictví.

Vymezení skupin řidičského oprávnění AM 
a B1 v souladu s unijním právem
U dvoukolových a tříkolových vozidel je od 
1. ledna 2022 řidičské oprávnění AM nově nutné 
až pro řízení vozidel s konstrukční rychlostí více 
než 25 km/h – pro řízení pomalejších vozidel 
řidičské oprávnění není potřeba (dosud žádný 
spodní limit stanoven nebyl, a proto bylo řidičské 
oprávnění potřeba k řízení jakkoli pomalého 
vozidla odpovídajícího ostatním parametrům). 
S řidičským oprávněním AM je možné řídit také 
čtyřkolky s výkonem motoru až do 6 kW (dosud 
to byly maximálně 4kW). S řidičským oprávněním 
B1 je možné řídit také terénní čtyřkolky s jakkoli 
výkonným motorem (dosud to bylo maximálně 
15 kW).

Boční odstup při předjíždění cyklistů
Od 1. ledna 2022 musí řidič motorového vozidla 
při předjíždění cyklisty dodržet bezpečný boční 
odstup, a to nejméně 1,5 metru. U pozemních 
komunikací, kde je nejvyšší dovolená rychlost 
maximálně 30 km/h, platí odstup nejméně jeden 
metr.

Výjimky pro cyklisty
Na Nový rok začala platit výjimka z povinnosti užít 
jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro 
cyklisty, stezku pro cyklisty nebo v křižovatce vy-
mezený prostor pro cyklisty, pokud by tím mohla 
být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu 
na pozemních komunikacích.

Omezení alkoholu na takzvaných pivních 
kolech
Lidé na takzvaných pivních kolech (beerbike) 
nesmí od 1. ledna 2022 požívat alkohol či jiné 
návykové látky ani jezdit pod jejich vlivem. Budou 
mít také povinnost podrobit se na výzvu policisty 
vyšetření na jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog.

Parkování vozidel poskytovatelů domácí 
zdravotní péče
Nově dostali od ledna možnost označovat vozidla 
speciálním označením i někteří zdravotničtí 
pracovníci poskytující domácí péči. V naléhavých 
případech jim to usnadní parkování. Doposud 
mohli toto označení mít lékaři vykonávající 
návštěvní službu.

Větší pravomoci obcí při odstraňování vraků
Obce mohou od  Nového roku iniciovat řízení 
o odstranění vraku z veřejně přístupné účelové 
komunikace. Dosud měl tuto možnost pouze 
vlastník pozemní komunikace.

Vyšší pokuty za odmítnutí nízkorychlostního 
kontrolního vážení
Při odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení 
se navýšila od 1. ledna horní hranice sazby 
pokuty ukládané příkazem na místě z 30 000 Kč 
na 100 000 Kč.

Zpoplatnění dalších silnic I. třídy pro kamiony
Od poloviny roku 2022 budou vozidla nad 3,5 tuny 
platit mýto i na dalších 380 kilometrech silnicích 
I. třídy. Mezi úseky, na kterých by se mělo začít 
platit mýto, patří například silnice z Jihlavy na 
Hatě nebo z Jihlavy do Havlíčkova Brodu.

Vnitrozemská plavba
V roce 2022 je již možné Elektronické podání žá-
dostí o vydání nebo výměnu jakéhokoliv průkazu 
vůdce malého a rekreačního pravidla v případě 
jeho ztráty či odcizení.

Přehled změn a novinek 
v dopravě v roce 2022

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU



12

KAM KV°

Jedno z klíčových karlovarských veřejných 
prostranství, které historicky prošlo celou řadou 
proměn – od technického využití přes seřadiště 
armády, prostor na prvomájové průvody po 
snahu přetvoření v park, má nyní velkou šanci 
stát se náměstím v pravém slova smyslu a být 
prostorem, kde se místní rádi setkávají, tráví 
spolu čas nebo přijdou jen tak posedět. Jako 
ideální způsob nalezení jeho nejvhodnějšího 
řešení vnímáme právě architektonickou soutěž. 
Náměstí Dr. Milady Horákové se nachází na 
rozhraní centra města a městské části Tuhnice. 
Lemují ho poměrně rušné komunikace s řadou 
parkovacích míst a dvěma zastávkami městské 
hromadné dopravy. Pod náměstím najdeme 
podzemní garáže s kapacitou 550 parkovacích 

míst. Dlouhé roky jsme zvyklí zde využívat 
řadu významných institucí, jako je magistrát, 
základní škola, městská policie, poliklinika, 
Finanční úřad pro Karlovarský kraj nebo právě 
Kancelář architektury města Karlovy Vary. 
K dispozici jsou tu také různé služby, jako je 
trafika, pekárna, restaurace, lékárny, solárium 
nebo často využívané kopírovací centrum. Cel-
kově dnes náměstí působí zanedbaně. Veřejné 
prostranství by mělo mít do budoucna jednotný 
charakter od sjednocení použitých materiálů po 
barevné sladění povrchů tvořící jednotný celek. 
Místní zeleň je ve špatném stavu, vyskytuje se 
tu zašlý městský mobiliář a často se setkává-
me s vizuálním smogem. V současnosti tento 
důležitý veřejný prostor neslouží k trávení času, 

ale je pouze průchozím místem. Náměstí má 
však v našich očích velký potenciál. Nejen 
proto se ho snažíme od vzniku KAM KV oživit 
drobnými zásahy v podobě výstav, kulturních 
akcí nebo Karlovarských židlí.

STALIŇÁK, NÁMĚSTÍ DRUŽBY, MILADA HO-
RÁKOVÁ – JAK MŮŽEME POMOCI?
Po druhé světové válce bylo náměstí pojme-
nováno jako Stalinovo, později náměstí Družby 
a v současnosti se nazývá náměstí Dr. Milady 
Horákové. Pusté náměstí sloužilo k shromažďo-
vání při příležitostech jako například vojenské 
přehlídky, prvomájové průvody a spartakiády. 
Nyní máme příležitost psát nový příběh tohoto 
veřejného prostoru. Ty z Vás, kteří náměstí 
denně využíváte, jsme už vyzpovídali v prosinci 
v plánovacím stanu. Nyní už se můžete zapojit 
všichni. Vyplněním dotazníku od Vás získáme 
cenné informace, které budou zapracovány do 
zadání architektonické soutěže. Děkujeme, že 
chcete spolu s námi obnovit život na náměstí 
Dr. M. Horákové.

Nová Milada. Pomozte nám 
s proměnou náměstí Dr. M. Horákové

V Kanceláři architektury města Karlovy Vary (KAM KV) plánujeme na jaře 2022 vyhlásit urbanistic-
ko-architektonickou soutěž na revitalizaci náměstí Dr. M. Horákové. Cílem je navrhnout důstojný 
prostor pro veřejné instituce, rozvoj místních podnikatelských aktivit a zároveň příjemné místo od-
počinku a setkávání. Přispějte, prosím, svými podněty k vytvoření optimálního zadání pro účastníky 
soutěže. Zapojit se můžete vyplněním ankety na odkazu vary.urad.online nebo vyplněním dotazníku 
přímo v KAM KV. Dotazník je možné vyplnit do 20. února 2022.

Na začátku března KAM KV oslaví své 4. narozeniny! Více se dozvíte v dalším čísle 

Karlovarských radničních listů, sledujte také web www.kamkv.cz, abyste věděli o plánované oslavě dříve!
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MĚSTSKÁ POLICIE

Strážníci z oddělení prevence rozdávali Bez-
pečnostní balíčky pro seniory. Poprvé předávání 
balíčků proběhlo 15. prosince v areálu Centra 
zdraví a bezpečí za účasti Tomáše Trtka, 1. 
náměstka primátorky. Balíček si s radostí převzalo 
24 aktivních seniorů. Ti uvítali, že se o ně a jejich 
bezpečnost někdo zajímá a vnímali balíčky jako 
praktické dárky.
V balíčku plném překvapení posluchači Senior 
akademie mimo jiné našli bezpečnostní dveřní 
kukátko, řetízek na dveře, pepřový sprej, lupu 
do peněženky, klíčenku s baterkou, kartičku pro 
důležité údaje včetně kontaktů na blízké osoby či 
pořadač na léky. Celkem strážníci připravili 200 
kusů balíčků.

Několik balíčků věnovala MPKV také do rádia 
Český rozhlas Karlovy Vary, kde si mohli senioři 
o balíčky zasoutěžit.
Městská policie Karlovy Vary navázala spolupráci 
s Městským zařízením sociálních služeb a tak 
se balíčky dostaly do rukou i osaměle žijícím 
seniorům. Distribuce pokračovala v předvánočních 
dnech i v samotném Městském zařízení sociálních 
služeb. Dva balíčky byly předány osobně, o další 
se postaraly sociální pracovnice, které k seniorům 
pravidelně dochází.
Z dalších balíčků se mohli těšit i členové zá-
jmových organizací seniorů, ke kterým putovaly 
balíčky prostřednictvím městské policie v průběhu 
měsíce ledna.

Bezpečnostní balíčky pro seniory
Netradiční místo zásahu
Službu motorizovaná 
hlídka PCO zahájila úterý 
9. listopadu netradičně, 
v pravoslavném kostele, kde se dle oznámení 
nacházela osoba, která se pomocí plazící 
techniky snažila dostat do zadních prostor. Na 
výzvy strážníků muž pohybující se jako had 
nereagoval a neustále vykřikoval, že chce najít 
spásu své duše, že zhřešil a Satan mu v jeho 
cestě za očistou pomůže. Po těchto výlevech 
následoval hysterický řev. Strážníci situaci 
dostali pod kontrolu až po užití donucovacích 
prostředků, tedy hmatů, chvatů a pout. Hlídka 
se s mužem snažila komunikovat, ten se však 
nacházel ve svém světě, neustále opakoval, 
že chce zemřít. Službu konající strážníci mají 
dostatek zkušeností a bylo jim jasné, že mají co 
do činění s osobou psychicky narušenou, navíc 
pravděpodobně drogově závislou. Z tohoto dů-
vodu si na místo vyžádali zdravotníky a rovněž 
PČR za účelem zjištění totožnosti. Mezi tím se 
osmatřicetiletý muž z Pardubic uklidnil a nechal 
se hlídkou doprovodit do sanitního vozu, kde 
mu byl proveden test na přítomnost omamných 
a psychotropních látek s pozitivním výsledkem. 
Prostřednictvím RZS bylo zjištěno, že muž trpí 
od narození bipolární poruchou a léčí se na 
psychiatrii v Pardubicích. Po vyšetření bylo roz-
hodnuto o převozu dotyčného na psychiatrické 
oddělení v Ostrově.

ZPRÁVY Z ULICE 

Buďte vidět, přežijete! Výmluvný název nese 
Dopravně bezpečnostní akce městských policií 
Karlovarského kraje. Zaměřená je na chodce 
a pravidelně se koná od roku 2014, vždy v podzim-
ních měsících. Cílem je upozornit na rizika spojená 
se špatnou viditelností chodců v silničním provozu. 

Proto 9. prosince opět vyrazili karlovarští strážníci 
do ulic informovat občany o tom, jak důležité je být 
viděn. Oslovení lidé dostali reflexní doplňky (pásky, 
přívěsky, samolepky), které na akci dodává BESIP. 
Takto vybavené strážníky jste mohli v ulicích vidět 
poprvé 26. listopadu 2021.

Buďte vidět, přežijete!

Strážníci Městské policie Karlovy Vary provedli 
další z kontrol zaměřených na dodržování podmí-
nek pro provozování taxislužby. Při této kontrole 
zjistili strážníci několik přestupků jak na úseku 
silniční dopravy, tedy přímo taxislužby, tak i na 
úseku dodržování pravidel silničního provozu.
Ve zkratce lze říci, že „úspěšnost“ strážníků byla 
stoprocentní. V souvislosti s každým kontrolo-
vaným taxíkem bylo zjištěno porušení právních 
předpisů, byly uloženy pokuty za tři tisíce korun 
a tři závažnější porušení budou předána správní-
mu orgánu k řešení ve správním řízení.
Ačkoli strážníci vykonávají kontroly taxislužby 
již několik let, stále je mohou některá zjištění 
překvapit. Tentokrát jim řidič taxislužby namísto 
požadovaných záznamů o přepravě, tedy výstupů 
vytištěných z taxametru, předložil pouze list 
papíru s tabulkou, nadepsanou jako „kniha jízd“, 
kde byl seznam veškerých jízd, které řidič taxi-

služby vykonal a v rozporu se zákonem nepoužil 
taxametr. Za toto jednání hrozí řidiči pokuta do 50 
tisíc korun a zákaz činnosti až na dobu dvou let. 
Provozovateli taxislužby za porušení povinností 
dopravce může správní orgán uložit pokutu do 
350 tisíc korun.
Strážnici karlovarského „taxi teamu“ poskytují 
metodickou pomoc i školení kolegům z jiných 
obecních a městských policií, a to nejen v rámci 
Karlovarského kraje, příkladem jsou jejich 
kolegové z Mostu, kteří přijeli opakovaně čerpat 
zkušenosti, při jedné z návštěv Karlových Varů 
ke konzultaci přizvali i pracovníky mosteckého 
magistrátu, podílející se na řešení problematiky 
taxislužby. Poslední kontroly se v rámci stáže 
zúčastnil strážník z Městské policie Cheb, který 
dle jeho vlastních slov získal spoustu nových 
informací a velmi ocenil možnost vidět probíhající 
kontrolu v praxi.

Kontroly taxislužeb pokračují

Víte, že sledovat nás můžete 
také na sociálních sítích?

PODĚKOVÁNÍ 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat a ocenit 
práci MP. Navštívili jsme očkovací centrum v KV 
Areně a byli jsme mile překvapeni organizací 
a hlavně přístupem strážníků. Strážnice na 
místě vstřícně a s klidem vysvětlovala a navá-
děla hlavně nás, dříve narozené. Díky moc!

Manželé Kipetovi, Nejdek



14

DPKV

Vedení Dopravního podniku Karlovy Vary 
(DPKV) připravilo změny, kterými vychází 
vstříc cestujícím a jejich potřebám. Podle slov 

náměstka karlovarské primátorky Tomáše Trtka, do 
jehož gesce dopravní podnik spadá, se při úpra-
vách jízdních řádů vycházelo hned z několika fak-
torů a také konkrétních požadavků obyvatel města. 
„Pravidelně modernizujeme vozový park a naše 
vozy jsou vybaveny takzvanými sčítacími branami 
cestujících. To znamená, že máme detailní přehled 
o každé lince a troufnu si říci, že i každé zastávce,“ 
vysvětluje náměstek karlovarské primátorky.
A právě souhrn těchto informací, doplněný o po-
žadavky cestujících, byl základem připravených 
změn, které se dotkly deseti linek. „Některé linky 

jsme prodloužili, jiné zefektivnili, v některých 
případech poslali spoje i do nových zastávek. Naše 
městská hromadná doprava se zase o něco rozší-
řila a některým lidem nabízí snazší a pohodlnější 
dopravu ze svého bydliště například do zaměstná-
ní, centra města nebo k lékaři. Myslíme si, že jsme 
připravili pouze pozitivní změny, a proto nečekáme 
žádnou velkou kritiku,“ říká Lukáš Siřínek, místo-
předseda představenstva DPKV pověřený řízením 
této společnosti.
Na lince číslo 1 se změny týkají prodloužení trasy 
vybraných spojů. Dvojka během všedního dne 
pravidelně zajíždí do nové zastávky KV Aréna 
parkoviště a čtyřka je prodloužena a posílena. 
Šestka jezdí po Západní ulici a některé spoje zajíž-

dí až ke krajskému úřadu. Polední osmička končí 
v Olšových Vratech a devítka o víkendu zajíždí na 
Letnou, místo třináctky. „Dvanáctka již nezajíždí na 
Dolní Kamennou, neboť o tuto zastávku nebyl mezi 
cestujícími zájem. Je tedy zrušena. U spojů linky 
číslo 16 došlo k časovým posunům, některé spoje 
čísla 17 jsou prodlouženy do Bohatic a jedna-
dvacítka jezdí nově ke krematoriu přes zastávku 
Pivovar,“ dodává místopředseda představenstva 
s tím, že detailní rozpis změn najdou cestující na 
webu společnosti, sociálních sítích i v předprodeji 
jízdenek.
Změny v karlovarské městské hromadné dopravě 
začaly platit od 1. ledna a budou samozřejmě 
i dále předmětem monitoringu vedení DPKV.

Optimalizace deseti linek MHD 
přináší cestujícím více pohodlí

Jízdné v roce 2022 zůstává v krajském měs-
tě nezměněno, a to i přes enormní nárůsty 
cen energií a covidovou dobu, která pro do-

pravce znamená výrazný pokles tržeb. Dopravní 
podnik Karlovy Vary (DPKV) zajišťuje mnoho ob-
lastí souvisejících s hromadnou dopravou a podle 
slov prvního náměstka karlovarské primátorky 
Tomáše Trtka nebude DPKV díky dobrému hospo-
daření a podpoře města jízdné navyšovat. 
„Dopravní podnik má samozřejmě výpadky 
příjmů, stejně jako většina dopravců a provozo-
vatelů služeb. Dobré manažerské řízení podniku 
a finanční výpomoc města ale stále udržuje 

náš dopravní podnik v dobré kondici. Ten tak 
může nabízet i nadále kompletní servis svým 
cestujícím za nezvýšené ceny,“ sdělil náměstek 
primátorky.
Dopravní podnik provozuje mimo autobusů 
městské hromadné dopravy i obě lanové dráhy. 
„Ta na Dianu byla v loňském roce velmi vytížená 
i během vánočních svátků. Lidé se s ní mohou 
opět svést od 5. února 2022. Do té doby na 
lanovce probíhá každoroční údržba tratě, vagonů 
nebo například vyhlídkové věže,“ říká Lukáš 
Siřínek, místopředseda představenstva DPKV 
pověřený řízením společnosti.

Lanová dráha Imperial je naopak v provozu 
a jezdí denně už od 7:45 do 19:04. „Z pohledu 
ekonomiky provozu této lanové dráhy máme 
trošku problém s jejím větším vytížením, na 
kterém budeme muset v příštích letech pracovat. 
Cestující v Karlových Varech totiž nejsou naučeni 
přestupovat a využívat nabídky ideálního spojení. 
A to právě v mnoha případech spojení autobusu 
a následného přestupu na lanovku od Imperiálu 
nabízí,“ doplňuje předseda představenstva DPKV 
Jiří Vaněček s tím, že tato lanová dráha bude 
muset být v budoucnu více začleněna do celého 
systému městské hromadné dopravy.

Jízdné v městské hromadné 
dopravě zůstává stejné
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DPKV

LINKA č. 1 (+ linka č. 22)
• Prodloužení vybraných spojů přes zastávku Tašovice (zastávka Slovanská nebude linkou č. 1

obsluhována).
• Večerní spoj ve 22:14 hod. od Lázní III bude nově pokračovat ze Dvorů jako linka č. 16 přes

Tašovice do Hor, odkud naváže jako linka č. 22 k Tržnici. Spoj linky č. 22 ve 22.25 hod. od Tržnice a
spoj linky č. 1 ve 22.45 hod. od Globusu k Tržnici budou proto zrušeny.

• O víkendu bude ranní spoj v 5.47 hod. od Tržnice k Lázním III přesunut do linky č. 4, nově
s odjezdem v 5:42 hod.).

LINKA č. 2
• Denně v době od 9 do 18 hodin zavedeme do trasy zastávku KV Arena parkoviště.

LINKA č. 4
• Ve dnech školního vyučování zavedeme kvůli Zdravotnické škole (zastávka Krále Jiřího) posilový

spoj od Tržnice na Křižíkovu a zpět.
• Vybrané spoje, končící nyní u Tržnice, budou prodlouženy k Lázním III.
• U zastávky OBŘADNÍ SÍŇ zrušíme příznak „NA ZNAMENÍ“.

LINKA č. 6
• Celoročně přesměrujeme vybrané spoje v průběhu celého dne přes Západní ulici.
• Z důvodu lepší obslužnosti oblasti Krajského úřadu zavedeme v pracovních dnech obousměrné

přesměrování vybraných spojů v průběhu celého dne přes Krajský úřad a Závodní ulici.
• O víkendu posuneme odjezdy 2 ranních spojů z Doubí na dřívější čas.

LINKA č. 8
• Spoj v 11:40 hod. (denně) ukončíme v zastávce Olšová Vrata.
• Spoj ve 12:55 hod. (v pracovních dnech) prodloužíme na Motýlek (veze děti ze ZŠ Libušina).
• Spoj ve 14:40 hod. (o víkendu) ukončíme v zastávce Motýlek.

LINKA č. 9
• O víkendu bude zajišťovat ve vybraných spojích zastávku Letná – Dykova (místo linky č.13).

LINKA č. 12
• Kompletní přesměrování všech spojů na původní trasu – obousměrně po Sokolovské ulici.
• Zastávka Dolní Kamenná bude z důvodu nezájmu cestujících zrušena.

LINKA č. 16
• Vzhledem k přesměrování linky č. 6 ke Krajskému úřadu budou upraveny časy jízdního řádu linky č.

16 (některé spoje budou nahrazeny spojem linky č. 6)

LINKA č. 17
• Vybrané spoje navíc nově prodloužíme přes Bohatice. Z tohoto důvodu budou upraveny časy

jízdního řádu, aby nedocházelo k souběhu s linkou č. 5.
• V Dalovicích vrátíme nástupní zastávku linky č. 17 ve směru k Tržnici zpět na původní místo, tj. na

hlavní silnici do společné zastávky s linkovou dopravou.
• Zastávka MATTONIHO NÁBŘEŽÍ bude nově pro linky č. 5 a 17 vedena jako „NA ZNAMENÍ“.

LINKA č. 21
• Přesměrování trasy linky ve směru ke Krematoriu přes zastávku Pivovar.

ZMĚNY V MHD OD 1.1.2022
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LIDÉ

Stanislav Burachovič

Jako blesk z čistého nebe nás 3. ledna zastihla 
zpráva, že nás Standa opustil. Již delší dobu 
bojoval se zákeřnou nemocí. Bohužel ale nako-
nec podlehl.

PhDr. Stanislav Burachovič se narodil 13. října 
1950 v Karlových Varech. Tomuto městu  zůstal 
stále věrný. Jednou prohlásil: „Karlovými Vary 
jsem fascinován již od deseti let, kdy jsem začal 
vnímat jeho krásy. Vždy jsem cítil silný lokální 
patriotismus a hrdost až nafoukanost, že jsem 
se narodil právě v Karlových Varech.“
Standa se po základní škole nejprve vyučil číš-
níkem. Pak vystudoval Střední hotelovou školu 
v Mariánských Lázních. Po maturitě studoval na 
Filosofické fakultě Univerzity Karlovy obor kni-
hovnictví, informační vědy a historii. Po promoci 
nastoupil v roce 1976 jako samostatný odborný 
pracovník do Karlovarského muzea. Po mnoho 
let byl také zástupcem ředitele. Věnoval se 
vlastivědě a kulturním dějinám Karlových Varů 
i celého kraje. Těžištěm jeho zájmů byly pa-
mátky a umění v regionu západočeských lázní, 
rudné hornictví v Krušných horách, vlastivědné 
písemnictví Karlovarska, národopis bývalého 
Loketského kraje a také česko-sudetoněmecké 
vztahy. Muzeum opustil koncem roku 2017.
Aktivita dr. Burachovičovi nikdy nechyběla. Na-
psal více než 50 samostatných publikací, přes 
1400 článků a odborných studií. Byl u vzniku 
mnoha stálých expozic v muzeích našeho 
regionu, s jeho jménem je spjato mnoho výstav 
s regionálními tématy. Organizoval několik 
mezinárodních vědeckých seminářů, autorsky 
se podílel na přípravě četných dokumentárních 
filmů a rozhlasových relací v ČR i v cizině. 

Absolvoval mnoho přednášek v tuzemsku 
i v zahraničí, kde využil dokonalé znalosti 
němčiny a angličtiny.
Standa byl v roce 1990 u zrodu Klubu přátel 
Karlových Varů, byl členem výboru Klubu a ob-
držel také čestné členství této instituce. V roce 
1990 byl také spoluzakladatelem Historického 
semináře Karla Nejdla, často na něm přednášel 
a oblibu si vždy získalo jeho závěrečné slovo. 
Byl také členem západočeské Obce spisovatelů, 
stálým spolupracovníkem Chráněné krajinné 
oblasti Slavkovský les. V roce 1998 převzal 
z rukou primátora dr. Pavla Cenu města Karlovy 
Vary. V roce 2002 byl zařazen do encyklopedie 
Who is Who v České republice. U příležitosti 
jeho 70. narozenin uspořádalo Muzeum Karlovy 
Vary ve spolupráci s Lázeňskými lesy Karlovy 
Vary u střediska Svatý Linhart pod širým nebem 
výstavu pod názvem „Pan Muzeum“.
S kolegou, kamarádem PhDr. Stanislavem 
Burachovičem jsme se rozloučili 13. ledna 
v kostele Nanebevzetí Páně ve Staré Roli. 
S námi tam bylo mnoho Karlovaráků, kteří si 
tohoto historika a spisovatele zamilovali. Zůsta-
ne navždy osobností, která pro město i region 
odvedla veliký kus práce a zasloužila se o jeho 
popularizaci doma i v zahraničí.
Čest jeho památce!

jménem výboru KPKV
PhDr. Zdeněk Musil, jednatel

VZPOMÍNÁME

Ivanka Klsáková

Znali ji všichni, kdo se zajímali o historii 
a výtvarné umění, protože dlouhá léta půso-
bila ve zdejším muzeu a posléze i v galerii 
umění. Rodačka ze Žlutic, absolventka Střední 
keramické školy v Karlových Varech a Zá-
padočeské univerzity v Plzni. Já jsem ji však 
poznala ještě dříve, v létě roku 1989 na hradě 

Lokti, kde pracovala jako stálá průvodkyně. 
Byl to první Západočech, se kterým jsem se 
tady po svém příjezdu z Ostravy měla možnost 
seznámit. A bylo z toho přátelství na celý život. 
Vzpomínám, jak jsme obě prováděly po hradě 
s budíkem v ruce, aby se naše skupiny v pravý 
čas minuly ve výstavním sále. Po mateřské 
začala pracovat v muzeu jako dokumentátorka 
sbírek. Organizovala výstavy ve Zlatém klíči, 
já v té době totéž v galerii, takže jsme si byly 
i profesně blízko. Ale ještě více nás spojoval 
sport, se zdejší skvělou horolezeckou partičkou 
jsme jezdívaly lézt po Čechách, do Francie i Itá-
lie. A Ivanka lezla skvěle, byla klidná, technicky 
i kondičně zdatná a hlavně velká bojovnice, 
žádnou cestu nevzdala, neznám asi nikoho, kdo 
měl tak pevnou vůli v mnoha ohledech. Potkat 
jste ji mohli i na kole, na běžkách, na bruslích. 
To už ale pracovala v Galerii umění Karlovy 
Vary, dokonce jsme měly společnou kancelář – 
kdo má to štěstí, aby pracoval se svou nejlepší 
kamarádkou... Každé ráno mně sovu a vyora-
nou myš vítal Ivančin úsměv, ona už za sebou 
měla dvě hodiny skřivánčího žití. V roce 2011 
nastal v jejím profesním životě velký zlom, stala 
se vedoucí kurátorkou právě otevřené Interak-
tivní galerie Becherova vila. Odborná činnost 
nové galerijní pobočky i všechny provozní 
záležitosti ležely na jejich bedrech. Ale vše 
bravurně a zodpovědně zvládala, byla nesmírně 
pracovitá, obětavá, ochotná, spolehlivá. Když 

začala na „stará kolena“ studovat filosofii v Plz-
ni a nestíhala nic než práci a studium, propadla 
běhu, lítala po lázeňských lesích, nabíjelo jí 
to. Po absolutoriu zase s námi občas někam 
vyrazila, byl to svátek, který jsme si užívali. 
Všichni ji totiž měli rádi, všichni jí říkali zdrob-
něle, byla milá, laskavá, vstřícná, prostě dobrá 
duše, navíc hodně sečtělá, zajímala ji historie 
i přírodověda, dalo se s ní povídat o čemkoli. 
Taky měla ráda sluníčko, teplo, kytkované šaty, 
čokoládu, a především svého Jirku a Adama. 
Jubilea desátého výročí Becherovy vily, jehož 
měla být hlavním aktérem, se už ale bohužel 
nezúčastnila. Zákeřná nemoc jí to nedovolila. 
Přesto bojovala (jako v každé horolezecké ces-
tě), byla pozitivní, nic nevzdávala – všichni jsme 
věřili, že zvítězí, že se brzy ukáže, že to není 
tak fatální diagnóza... Bohužel. V první den roku 
2022 její život v pouhých 56 letech skončil. 
Život skončil, vzpomínky zůstávají. Ivanka svou 
vzácnou povahou a životním přístupem potěšila 
spoustu lidí, spoustě lidem zůstane napořád 
v srdci. Já ji budu už navždy vidět na srazu 
u Bati, štíhlou, krásnou, s hřívou zlatých vlasů, 
usmívající se na mě nedochvilnou, jak vyrážíme 
na další cyklovýlet… Nejsmutnější začátek 
roku jaký znám, den po té odešel i Standa 
Burachovič, její bývalý kolega historik... Galerie 
i muzeum jsou v černé.

Mgr. Lenka Tóthová

VZPOMÍNÁME
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LIDÉ  |  VOLNÝ ČAS

Edmund Janisch

Závěr loňského roku přinesl smutnou zprávu, 
navždy odešel Ing. Edmund Janisch, bývalý 
ředitel obchodní akademie, politik a velký 
sportovec. Někdejší zastupitel města, náměstek 
primátora a krajský radní byl středoškolským 
učitelem, stál u zrodu Vyšší odborné školy 
cestovního ruchu v Karlových Varech, která je 
zároveň nejstarší školou tohoto typu a zaměření 
u nás. Na Obchodní akademii a Vyšší odborné 
škole cestovního ruchu v Karlových Varech pra-
coval nejenom jako vyučující, ale také jako ředi-
tel. Během osmi let, co jí vedl, navázala škola 
úzkou spolupráci se školami v Evropě a dokon-
ce i v Americe. Kromě pedagogické činnosti 
se Edmund Janisch aktivně věnoval i sportu. 
Byl dlouholetou ikonou karlovarské atletiky, 
nejdříve jako závodník, na stometrové trati byl 

držitelem osobního rekordu 10,5 sekundy, na 
dvojnásobné distanci 21,6 sekundy, později 
jako trenér a funkcionář v tehdejším atletickém 
klubu AC Start Karlovy Vary. Kromě jednoho 
roku, kdy závodil v Dukle Banská Bystrica, byl 
svému rodnému klubu věrný. Za pětadvacet 
let působení v roli trenéra lehké atletiky se 
mu podařilo vychovat hned několik mistrů ČR. 
Mezi jeho mnoha výbornými svěřenci, zejména 
sprintery na 100 až 400 metrů, stojí rozhodně 
za zmínku dorostenečtí a juniorští republikoví 
šampioni Vilém Ondráček, Jiří Ondráček, Martin 
Giorgiutti či čtvrtkař Jiří Müller. Úspěšných 
atletů trénoval samozřejmě více.  Jak řekl 
jeho atletický a zároveň životní kamarád, byl 
jedinečný v tom, že na trénincích s nim nikdy 
nebyla nuda, naopak většinou u toho byla velká 
legrace.

Upřímnou soustrast rodině a pozůstalým.

VZPOMÍNÁME

Kosmickou lodí k planetám sluneční soustavy

Zaregistrujte si na webu Hvězdárny Karlo-
vy Vary termín vlastního letu do vesmíru 
a odstartujte s kosmickou agenturou VOSA 

z budovaného kosmodromu v Karlových Varech. 
Získáte tak hodinový či dvojhodinový prostor na 
individuální návštěvu hvězdárny a simulaci jednoho 
či dvou letů vesmírem. Vůbec poprvé se vám může 
naskytnout nikoli pohled z hvězdárny do vesmíru, 
ale pohled na Zemi přímo z kosmu, konkrétně výš-
ky kolem 430 kilometrů. Cesta je určitě zážitkem 
nejen pro děti ale i pro dospělé.

Cesta v jednomístné kabině kosmické lodi Sojuz 
Bee-1 se inspiruje lety prvních kosmonautů na 
oběžnou dráhu kolem Země. Let trvající 40 až 60 
minut s mezipřistáním u Mezinárodní kosmické 
stanice (ISS) nově pokračuje pro certifikované 
piloty k vybraným planetám ve sluneční soustavě. 
U nich pilot plní první vědecká měření a může si 
v praxi vyzkoušet, jak by jako kosmonaut-výzkum-
ník obstál.
Výlety do vesmíru skýtají možnost startů dvou 
pilotů bezprostředně po sobě, což mohou využít 

například rodiče, kteří chtějí letět také a jít pří-
kladem svému potomkovi, nebo nechat letět dva 
sourozence.
Podrobnosti k výukovému simulátoru najdete na 
webu astropatrola.cz. Volné termíny startů najdete 
přímo v registračním formuláři, nově se startuje 
také v rámci večerních pozorování oblohy. Dopo-
ručený minimální věk pro plnohodnotné využití 
možností simulátoru je 10 let, startovat ale mohou 
i děti mladší, již od předškoláků. Pro ně se nově 
létá až na orbitu Měsíce.
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ŠKOLSTVÍ

Vydařená výstava v Muzeu Karlovy Vary
Chtěla bych touto cestou poděkovat Muzeu Kar-
lovy Vary za velmi podařenou výstavu „Loutky“ 
z ateliéru Václava Lokvence a divadla Antonína 
Neumayera. 
Pro každého návštěvníka – bez ohledu na to, 
zda se aktivně zapojil do činnosti divadla A. 
Neumayera, nebo se nechal unést do světa 
příběhů a pohádek jako divák – byla tato výstava 
podařeným setkáním s přáteli a zážitky našeho 
mládí. Kromě toho bylo však Divadlo A. Neu-
mayera svým významem nejen pro Karlovarský 
kraj hodnotou, která by měla být zachována pro 
budoucí generace.
Zvláště bych chtěl poděkovat kurátorce Pavle 
Perglové za její neúnavné úsilí, bez něhož by 
jistě nebylo možné všechny tyto poklady, příběhy 
a informace shromáždit. Od instalace loutek, in-
formací, fotografií a videí, přes interaktivní herní 
koutek pro děti v „jeskyni Pucka Špíny“, doplň-
kovou výstavu grafik vnučky Václava Lokvence 
až po doprovodné akce – na výstavě je vidět 
kreativita a profesionalita, s jakou realizovala 
celkovou koncepci. 
Za instalaci loutek mého manžela Václava Lok-
vence bych ráda vyjádřila obdiv Danu Chmelíko-
vi. V instalaci zároveň spojil ducha loutek a vizi 
umělce. S velkým citem, láskou a smyslem pro 
detail loutky doslova oživil. Dovolím si tvrdit, 
že každého, kdo vstoupil do tohoto výstavního 
prostoru, se zmocnilo kouzlo, které jakoby 
pocházelo z jiného světa.
Pro mě osobně byla vernisáž nejen povedeným 
setkáním s přáteli, kteří se pohybovali okolo Di-
vadla A. Neumayera, jako například s loutkohe-
rečkami Cilkou Tajšlovou a Marií Šupkovou, které 
po smrti Antonína Neumayera s velkou láskou 
a nasazením uchovávaly divadlo naživu. O to víc 
mě však naplňuje smutkem, že loutkoherečky 

Laděnka a Lidunka Berkovy již nemohly výstavu 
navštívit a krátce po zahájení výstavy zemřely.  
Tato smutná událost nám však také ukazuje, 
jak důležitá je práce, jakou vykonává například 
právě vaše instituce pro zachování kulturního 
bohatství. I díky vaší činnosti zůstávají tvůrci 
a umělci nezapomenutelní a nesmrtelní.
 Hana Lokvencová

Zlatá svatba
Jaroslav Ludvík a Annemarie Ludvíková si 
dovolují oznámit, že budou po padesáti letech 
znovu oddáni dne 28. ledna 2022 v 15.00 hodin 
v obřadní síni v Karlových Varech.

Slušnost není slabost
Zní to jako klišé, které slýcháváte ze všech stran, 
nicméně je pravdivé. Společnost je rozdělena. 
A je v podstatě jedno, jakého tématu se týká, ale 
takřka u všeho najdete nesmiřitelné Názory (ano, 
vždy mají velké en). Ať už se jedná o pohled na 
očkování, prezidenta, Vřídelní kolonádu nebo 
výsledky Českého slavíka, stavíme se do nesmi-
řitelných táborů, které zejména na sociálních 
sítích nabývají rozměrů totální jaderné války. 
I když načínáme už druhý měsíc roku 2022, 
pojďme si všichni dát opožděné předsevzetí.

Pojďme vrátit kultivovanost do našich společ-
ných debat. Snažíme se názorového oponenta 
uřvat, zadupat, zničit. Nejsme schopni se 
vzájemně poslouchat a pak si provést syntézu 
a kriticky přijmout i to, že ten druhý může mít 
v lecčems pravdu. Přijde mi, že v dnešní době se 
slušnost považuje za slabost. Schválně si stačí 
přečíst diskuse u kontroverznějších témat. „Vítě-
zí“ ten, kdo je schopný většího extrému. Chcete 
rozumnou a věcnou debatu? Nemáte šanci.
Neposloucháme se. To ostatně pisatel těchto 
řádků zažívá často i na jednání zastupitelstva. 
Diskuse koalice a opozice často působí jako 
by se spolu bavil Nizozemec a Islanďan. Každý 
ve svém jazyce. Bez tlumočníka. Je to škoda 
zejména pro naše město. Systém parního válce, 
který přejede všechno a všechny, není dlou-
hodobě udržitelný. A bohužel se neprojevuje 
jen v jednání s politickými oponenty (což bych 
opravdu přežil, neboť to člověk svým způsobem 
očekává).
V současnosti hýbe městem debata ohledně 
zavírací doby některých podniků ve správní části 
města. Je to velmi ožehavá problematika, kde se 
střetávají touhy nejmladších po zábavě s logic-
kou potřebou obyvatel na klidný spánek. Rozum-
ná debata se nevedla a někteří provozovatelé 
dotčených podniků se ani dopředu nedozvěděli, 
že na ně má dopadnout omezení provozní doby. 
Naštěstí po zapojení dalších aktérů se alespoň 
několik sekund před dvanáctou všichni aktéři 
sešli na konstruktivní debatě.
Proto si tedy v roce 2022 přejme, abychom sobě 
více naslouchali, debatovali a vysvětlovali. Pokud 
to myslíme (nejen) se správou věcí veřejných 
vážně, je důležité k sobě najít cestu. Jinak nás 
čeká jen zima, tma a smutek.

Jindřich Čermák,
zastupitel za Piráty

HYDEPARK
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C U P R A 
F O R M E N T O R .
POZNEJTE JINÝ SMĚR. Formentor je prvním jedinečně navrženým 

a vyvinutým vozem značky CUPRA. Nabízí širokou škálu 
vysokovýkonných motorizací. Usedněte za volant vozu 
se zážehovým motorem 2.0 TSI o výkonu 310 k, nebo si 
vyberte vůz s hybridním systémem a motorem o výkonu 
245 k, jenž kombinuje zážehový motor 1.4 TSI o výkonu 
150 k a elektromotor o výkonu 115 k. Poznejte sportovní, 
odvážné a inovativní SUV kupé, které vám přináší ten 
nejlepší výkon značky CUPRA.

CUPRA Formentor komb. spotřeba 1,4–7,7 l /100 km, komb. emise CO2 33–175 g/km. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

AUTOSALON MANFRED SCHÖNER 
KŘIŽÍKOVA 1624, 356 01 SOKOLOV – T. +420 352 350 934, +420 739 933 620 – WWW.AUTOSCHONER.CZ
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Mácha, Andersen, Exupéry. Výstava představuje 
mezinárodně oceněné fotografické projekty

Mácha Andersen Exupéry. To je název průře-
zové výstavy uměleckého fotografa Vladimíra 
Kysely v Krajské knihovně Karlovy Vary. 

Obrazový triptych inspirovaný spisovateli a literárními 
díly vznikl v letech 2016-2019. Fotograf Vladimír 
Kysela při cestách za inspirací navštívil nejen místa, 
kam jsou díla situována, ale také ta, která jsou spo-
jená s životy jejich autorů: Čechy, Dánsko, Francie, 
Anglie, ale také třeba Maroko, Island či Kanárské 

ostrovy. Celkem se jednalo o více než 40 lokalit. 
Zatímco Mácha ve svém poemu Máj vytvořil krajinu 
plnou velkých barevných ploch, při četbě Ander-
senovských příběhů máte pocit, jako byste v ruce 
obraceli diamant s tisíci odrazivých plošek. Spolu se 
symbolikou příběhů Saint Exupéryho toto byly hlavní 
impulsy tvorby autora triptychu.
„Nehledejte ale v mých obrazech ukořistěnou 
momentku nebo dokumentaci scény, spíš ozvěnu 

příběhů, uloženou do neviditelného přediva reálných 
i abstraktních vrstev podobně, jako spisovatel vkládá 
jednotlivé scény na stránky své knihy.“ říká Kysela 
o projektech, věnovaných známým spisovatelům, ve 
své Monografii, která vyšla na konci covidového roku 
2020.
Výstava v Krajské knihovně v Karlových Varech se 
koná pod záštitou Asociace profesionálních fotografů 
APF a potrvá do 18. února.

O AUTOROVI
Vladimír Kysela (1958) se narodil v Ústí nad 
Orlicí a již téměř 40 let žije v Liberci. Od roku 
2017 je členem Asociace profesionálních 
fotografů, české sekce Evropské fotografické 
federace a od roku 2019 také držitelem ceně-
ného evropského certifikátu QEP. Jeho projekty, 
vycházející z literárních podnětů (Karel Hynek 
Mácha, Hans Christian Andersen a Antoine de 
Saint Exupéry), získaly ocenění ve významných 
mezinárodních soutěžích (Paříž, Londýn, Los 
Angeles, Moskva, Luxembourg). Kysela svoji 
práci pravidelně prezentuje na výstavách, 
věnuje se lektorské činnosti a pořádání unikát-
ních fotocest po stopách významných umělců.
Literární triptych byl zpracován v letech 
2016-2019 a jednotlivě vystavován na různých 
místech v České republice a také v Berlíně. 
Průřezová výstava v Karlových Varech je po 
Liberci druhým představením klíčových děl ze 
všech tří cyklů na jednom místě.

OHLASY OSOBNOSTÍ
„Jak vnímám fotografie Vladimíra Kysely? Jsou to obrazy plné emocí, lyriky, kouzelné hravosti, smyslnosti a zejména nekonečné fantazie...“
Marian Beneš, Asociace profesionálních fotografů, MasterQEP

„Vladimír Kysela ve své práci volí jedinečný přístup v tom, že zkoumá vzájemné vazby mezi různými druhy umění: fotografií, malbou, literaturou, 
hudbou, divadlem. Výsledkem je pak svět dráždivých virtuálních krajin, vycházejících z literárních děl Máchy, Andersena a Exupéryho, oživených 
prostřednictvím mistrné fotografické ilustrace.“
Sean Begshaw, americký outdoorový fotograf a pedagog, „Outdoor Exposure Photography“

„Vladimír Kysela má význačný abstraktní styl, charakteristický jemnými snovými krajinami. Jeho díla probouzí představivost a nechávají diváka unik-
nout, nechat se unést do jiného světa, dát prostor jeho vlastním myšlenkám a interpretacím tak, jako ta nejlepší abstraktní díla.“ 
Ralf Stelander, ředitel a spoluzakladatel švédského kurátorského serveru 1x.com
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ŠÉFDIRIGENTEM 
KSO BUDE 
ONDŘEJ VRABEC

Dvaačtyřicetiletý dlouholetý první hornista 
České filharmonie současně s dráhou 
orchestrálního a komorního hráče a sólisty 

buduje rovněž dirigentskou pozici.
Ondřej Vrabec má za sebou jako dirigent úspěšné 
soutěže a četná pohostinská vystoupení v tuzem-
sku i v zahraničí. V České filharmonii v letech 2014 
až 2017 zastával pozici asistenta šéfdirigenta 
Jiřího Bělohlávka; byl tak hned po něm v té době 
nejčastěji vystupujícím dirigentem českého prvního 
tělesa.
Vedle toho působí Ondřej Vrabec jako pedagog 
hlavního oboru na Akademii múzických umění 
v Praze. Ve hře na lesní roh a v dirigování je absol-
ventem Pražské konzervatoře a AMU, kde byl mezi 
jeho učiteli také Jiří Bělohlávek.
V dirigentských soutěžích Pražské jaro 2007 
a Tokio 2015 získal Vrabec čestná uznání poroty, 
z první Mezinárodní dirigentské soutěže Arthura Ni-
kische v roce 2020 si odnesl třetí cenu a v prvním 
ročníku Mezinárodní dirigentské soutěže Hanse 
von Bülowa roku 2021 vybojoval druhou cenu.
K orchestru do Karlových Varů směřuje Ondřej 
Vrabec od podzimu 2022 po Janu Kučerovi, který 
byl šéfdirigentem v letech 2015 až 2021. Program 
příští sezony tak vzniká v novém tandemu Ondřeje 
Vrabce a Michaely Káčerkové, která je od loňského 
června ředitelkou orchestru.

V pokračování cyklu představí Poetická skupina 
Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit básně 
současného francouzského básníka, malíře a rytce 
Rodrigua Marquese de Souzy.
Autor, narozený v roce 1970 a řadu let žijící v Pa-
říži, začínal svou uměleckou dráhu v 90. letech 
minulého století nejprve jako malíř a rytec, básně, 
které psal již dříve, začal vydávat až od roku 2000. 
Jako malíř a rytec vystavoval v Paříži, Lisabonu, 
Portu a Mexico City a ilustroval díla několika 
francouzských básníků.
Rodrigue Marques de Souza je autorem řady 
sbírek, které vydává především v nakladatelství  
Fissile vedeného dnes již zesnulým básníkem  
Cédricem Demangeotem. Od roku 2013 překládá 
ve spolupráci s autorem dílo marockého básníka 
Mohammeda Bennise. Podílel se na mnoha kni-
hách pojatých jako svébytná umělecká díla, jako 
dialogy mezi malířem a básníkem, a to v obou 
rolích. Takový rozhovor na papíře  s ním vedla 
i řada autorů.
Básníka lákala v 80. letech v době dospívání 
vzdorná energie, přitahovalo ho násilí i temná po-
ezie postpunkové hudby. Z básní je patrná snaha 
„oholit” je na co nejpřesnější dřeň. Toto příkré 
psaní vrcholilo ve sbírce Imae (Věštba) z roku 

2009. V přelomové sbírce Proč neprchl jsem před 
propastí (2013) se začal de Souzův básnický jazyk 
i tvar  uklidňovat a vyprávět příběhy. Současně se 
v následných, zejména posledních básních pro-
jevuje volnost východních kultur, autora fascinuje 
arabština, perština a turečtina a jejich kultury už 
od útlého mládí.
De Souzovou poezií, ale částečně i výtvarným dí-
lem, se vine jako hlavní téma tělo (včetně orgánů 
a kostí), propojuje  mrtvá těla prvních temných 
básní s žádoucími těly básní posledních. Naplno 
rozvinulo a rozvlnilo v jeho poezii svou krásu 
především břicho. Báseň Vyjádření arabského 
břicha (2015) popisuje osmihodinovou invazivní 
operaci, kterou básník při svém boji s rakovinou 
musel podstoupit. 
Pořad Poezie & Jazz se koná 16. února od 18 
hodin za podpory Města Karlovy Vary.

„Rodrigue Marques de Souza je ze všech lidí, 
které znám, jediný, koho podezírám, že je jakýmsi 
básníkem v ryzím stavu. Od hlavy k patě ztělesňu-
je poezii (jeho přítomnost a jeho ticho, jeho divo-
kost a jeho něha, jeho práce a jeho půvab) natolik, 
že se dá říct: „poezie, to je on“. Rodrigue je sám 
o sobě veškerou poezií.” – Cédric Demangeot

POEZIE & JAZZ: 
Rodrigue Marques de Souza - Oslnění

POZVÁNKA NA VÝSTAVU: KRYSÁCI
Pamatujete si večerníček Krysáci, který nadaboval Bolek Polívka s Jiřím Pechou? Večerníček o Hoda-
novi, Hubertovi a jejich trpaslíkovi? Výstava v Interaktivní galerii Becherova vila vychází z úspěšných 
večerníčků zhotovených pro Českou televizi ve Filmových ateliérech Zlín v roce 2005 metodou klasické 
loutkové animace. Tedy snímání jednotlivých pohybů hezky jeden po druhém. Jeden díl, který se vejde 
přibližně do osmi minut, trvalo nasnímat jeden až dva měsíce každodenní práce. Scenárista a režisér 
Krysáků Cyril Podolský, spoluautor námětu Martin Šinkovský a producent Lukáš Záhoř se kdysi potkali 
na filmové škole ve Zlíně. Seriál tedy točila parta tří spolužáků.
Výstava představuje dva krysí hrdiny, kteří nalezli svůj domov na smetišti nedaleko Vizovic. Jejich 
společná dobrodružství připomenou jak samotné loutky, tak jednotlivé scény a rekvizity z pohádkových 
příběhů.
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V únoru nabídne Karlovarský symfonický orchestr 
dva jedinečné koncerty. Navážeme na úspěšný 
projekt, který jsme uvedli již před dvěma lety, 
a v Grandhotelu Pupp se představíme 10. února 
v operním gala se sólisty drážďanské Semperovy 
opery. Koncert řídí dirigent Florian Merz, s nímž 
následně vystoupíme v rámci přeshraniční spolu-
práce v Bad Elsteru.
Na krásný program z děl Sergeje Prokofjeva 
zveme ve čtvrtek 3. února v 19:30 do Grandhotelu 
Ambassador. Zazní slavná suita z baletu Romeo 
a Julie, Symfonie č. 1 D dur „Klasická“ a Koncert 
pro housle a orchestr D dur v podání našeho kon-
certního mistra Jakuba Sedláčka, kterého jsem 
požádala o krátký rozhovor.

Prokofjevovy houslové koncerty patří ke stě-
žejnímu repertoáru předních sólistů. Houslový 
koncert D dur z interpretačního hlediska klade 
důraz na lyričnost, vystavění frází, zvukovou 
kvalitu a v neposlední řadě na kontrast - s tím 
vším si musí interpret umět poradit. Je to tvé 
první setkání s tímto koncertem?
Poprvé jsem koncert slyšel na kazetě někdy 

v dávných dobách mé pravidelné docházky na 
LŠU. Sám jsem se ke studiu tohoto koncertu do-
stal až v roce 2002 na konzervatoři, tedy ve svých 
sedmnácti letech.

Jak Ti “jde do ruky” v porovnání s jinými 
slavnými houslovými koncerty?
Děkuji za muzikantsky položenou otázku! Velmi 
rád hraji díla 20. století. Skladby tohoto období 
nejsou (zatím) tak notoricky známé, snad i proto 
nabízejí více příležitostí k objevování nových in-
terpretačních možností. Na Prokofjevův houslový 
koncert se moc těším, protože je v něm kladen 
větší důraz na hudebně výrazové prvky než na 
samotnou interpretovu technickou "show".

Na jaké své účinkování rád vzpomínáš?
Ačkoliv pocházím z Plzně a studoval jsem v Praze, 
můj první velký sólový koncert s orchestrem byl 
shodou okolností právě tady v Karlových Varech 
za doprovodu KSO. To bylo v roce 2002, koncert 
řídil šéfdirigent Mario Košík a na programu byl 
Paganiniho houslový koncert. Koncert se nekonal 
v domovských Lázních III, protože byly po požáru 

střechy v rekonstrukci, ale v budově Lázní I na 
improvizovaném podiu v Zanderově sále.

Jaké další hudební závazky máš před sebou?
Pro mě to ani tak nejsou závazky jako spíše 
radosti. Zvláště po posledních dvou letech pan-
demie si každého koncertu velmi vážím. Sólově 
se do konce koncertní sezony ještě představím 
v Beethovenově trojkoncertu s violoncellistou 
Martinem Ondráčkem a klavíristou Janem Šiman-
dlem v rámci festivalu Beethovenovy dny. Velkou 
radostí jsou mi i koncerty "bez dirigenta" - tedy 
koncerty, které mám možnost řídit z pozice kon-
certního mistra. První z nich uvedeme 4. března 
a jako sólista vystoupí náš první fagotista Matěj 
Rothbauer. Druhý a velmi netradiční koncert bez 
dirigenta bude v dubnu a posluchači se mohou 
mimo jiné těšit na vystoupení Jana Jirmáska 
a jeho skvělé kontrabasové skupiny KSO.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho dalších hudeb-
ních inspirací a radostí!

 Michaela Káčerková

Sólo pro koncertního mistra
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Divadelní náměstí 21, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 351 170 011
Pokladna divadla: tel.: 351 170 015, on-line rezervace, 
prodej vstupenek a informace k programu divadla: www.
karlovarskedivadlo.cz.

3. 2. 19.30 Eric Assous: Miliónový údržbář
Agentura Harlekýn
Jako milionář zklamal. Uspěje jako bezdomovec? – Séverinu 
opustil manžel Jean Pierre před dvaceti lety. Opuštěná a na 
mizině si založila vlastní vydavatelství, které teď prosperuje. 
Jednoho dne se její ex-manžel objeví, ale ne jako ten dávný 
arogantní a cynický obchodník, ale jako zruinovaný muž bez 
střechy nad hlavou. Jean Pierre přišel, aby se omluvil, a jako 
nezaměstnaný se vlastně zeptal i na práci.
Hrají: Petr Nárožný, Veronika Freimanová, Antonín Procházka/ 
Vasil Fridrich, Robert Hájek/ Martin Zahálka ml., Zuzana 
Žáková/ Anna Kotlíková, Lucie Zedníčková/ Štěpánka 
Procházková
Režie: Antonín Procházka

4. 2. 19.30 Sebastien Thiéry: Prachy jako by 
z nebe padaly
Agentura Adverte
Bezstarostný pár Bruno a Laurence objeví jednoho večera 
v obýváku peníze. Ani jeden z nich je tam ale nepoložil. Od 
té chvíle se každý den objevují další a další bankovky, jako 
kdyby padaly z nebe. Odkud se ty peníze berou? Co Bruno 
s Laurence udělali, aby si je zasloužili? Je to náhlé štěstí 
– anebo prokletí? Ústřední dvojice osciluje mezi panikou, 
znechucením a radostí. A taky je tu zmatená uklízečka Tereza 
se silným španělským přízvukem. Bláznivá jízda může začít.
Hrají: Michaela Kuklová, Felix Slováček jr., Martin Sochor, 
Lucie Vojtová
Režie: Jakub Maceček

6. 2. 15.00 Jana Galinová: Princ Bajaja
Docela velké divadlo Litvínov
Pohádka na klasické motivy o odvaze a lásce. Statečný princ 
se utká se zlou královnou a s drakem, aby zachránil krásnou 
princeznu. Rytířské souboje, napětí, humor, chytlavé písničky 
– to jsou devizy všech litvínovských pohádek.
Hrají: Petr Erlitz, Lenka Lavičková, Lukáš Masár, Kamila 
Raková, Robert Stodůlka, Jana Galinová, Petr Kozák, Markéta 
Velánová, Michal Žižka
Režie: Jurij Galin

8. 2. 10.00 Jaroslav Kvapil: Rusalka 
– představení pro školy
Docela velké divadlo Litvínov
Pohádku o víle, která se zamiluje a obětuje svou nesmrtel-
nost, aby se mohla stát člověkem a princovou ženou, napsal 
Hans Christian Andersen. Český básník Jaroslav Kvapil nabídl 
svou verzi příběhu o vodní víle skladateli Antonínu Dvořákovi, 
který ho zhudebnil – a tak vznikla jedna z nejkrásnějších 
českých oper, která dodnes okouzluje celý svět. Pohádkové 
představení litvínovského divadla je určeno divákům od 5 
let a seznamuje nejen se slavným příběhem, ale i s operou 
a jejím kouzlem.
Účinkují: Lenka Lavičková, Lukáš Masár, Markéta Velánová, 
David Kubát, Kristýna Žďánská, Petr Erlitz, Petr Kozák, Jana 
Galinová
Režie: Lenka Lavičková

10. 2. 19.30 Terrence McNally, Marc Shaiman, 
Scott Wittman: Chyť mě, jestli na to máš
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Fascinující muzikálová komedie o nejneuvěřitelnějším pod-
vodníkovi Ameriky vychází ze skutečných událostí a z filmu 
Catch Me If You Can s Tomem Hanksem a Leonardem 
DiCapriem. „Ještě mi nebylo jednadvacet a už jsem byl 
několikanásobným milionářem – a všechno, do posledního 
centu, jsem ukradl. Nalítal jsem přes osm milionů kilometrů 
jako pilot Pan Am, praktikoval jsem medicínu v nejprestižnější 
nemocnici v Atlantě a dělal jsem prokurátora ve státě Louisi-
ana – to vše pod falešnými jmény. A s jakou elegancí, dámy 
a pánové!“ říká protagonista Frank Abagnale Jr. v podání 
Daniela Mišáka. Roli jeho pronásledovatele, agenta FBI Carla 
Hanrattyho, představuje Jindřich Skopec.

Dále hrají: David Beneš, Viktor Braunreiter, Lucie Domeso-
vá, Jan Hanny Firla, Magdaléna Hniličková, Eliška Huber 
Malíková, Pavla Janiššová, Soňa Křepelová, Petr Németh, 
Pavel Richta, František Špaček, Jiří Švec, Tereza Švecová, 
Vladimíra Vítová
Režie: Zdeněk Bartoš

11. 2. 10.00 Terrence McNally, Marc Shaiman, 
Scott Wittman: Chyť mě, jestli na to máš 
- představení pro školy
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu

13. 2. 19.30 Martin Vačkář, Ondřej Havelka: Zločin 
v Posázavském Pacifiku
Hot Jazz
Osvědčená autorská dvojice režiséra Ondřeje Havelky a sce-
náristy Martina Vačkáře, která spolu vytvořila řadu úspěšných 
inscenací, se ve své nové hudební retrokomedii zabývá 
módním fenoménem třicátých let – světem trampingu. Jde 
o střet svobodymilovných trampů s pražskou smetánkou. Za-
tímco zlatá mládež se potácí ve stinných údolích továrnického 
života, smetánku slíznou milovníci posázavských roklí. Nebo 
naopak...?
Hrají: Ondřej Havelka, Jaroslava Kretschmerová, Rozálie 
Havelková, Petr Halíček, Vojtěch Havelka, Petr Bucháček, 
Martin Zbrožek, Miroslav Babuský. Jakub Šafr
Režie: Ondřej Havelka

16. 2. 19.30 Elaine Murphy: Holky jako květ
Studio Dva
Tři obyčejné ženy nám bez zbytečného sentimentu a s velkou 
dávkou humoru svěřují své radosti, trápení i nejniternější 
tajemství. Jejich odzbrojující upřímnost i notná dávka sebe-
ironie vás dokážou současně dojmout i rozesmát. Brilantně 
napsaná hra Holky jako květ (Little Gem) irské autorky Elaine 
Murphyové byla v roce 2009 oceněna Společností irských 
dramatiků a scénáristů jako nejlepší hra roku. V tom samém 
roce posbírala mnohá další ocenění, mimo jiné hlavní cenu 
poroty na slavném dublinském Fringe festivalu.
Hrají: Eliška Balzerová, Iva Pazderková, Marika Šoposká
Režie: Janek Jirků

17. 2. 19.30 Molière: Lakomec
Divadlo Kalich Lakomec je jedním z nejslavnějších a nejuvá-
děnějších Molièrových děl. Tento mistr francouzské a světové 
komedie zachytil v hlavní postavě Harpagona věčné lidské 
vlastnosti – nezdravé tužby, hamižnost, podezíravost a obavy. 
Strach je to, co nás ovládá a deformuje, pokud mu podlehne-
me. Molière Lakomce nevymyslel, zachytil typ, který tu vždy 
mezi námi byl a nadále bude. Převtěluje se, mění šaty, účes, 
stranickou příslušnost, sociální původ – ale přesto ho lze najít 
v každé době, v každém větším společenství.
Hrají: Pavel Zedníček, Marika Procházková, Ondřej Novák/ 
Aleš Petráš, Jana Švandová, Sarah Hlaváčová, Roman Šta-
brňák/ Lukáš Král, Mojmír Maděrič/ Michal Pleskot, Zdeněk 
Palusga/ Jan Mon, Kristián Kašpar
Režie: Jakub Nvota

19. 2. 19.30 Petr Iljič Čajkovskij: Šípková Růženka
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Petr Iljič Čajkovskij představil na baletní scéně Spící krasavici 
– Šípkovou Růženku, nestárnoucí romantický příběh, jehož 
hudba stále inspiruje choreografy velkých scén k rozvinutí 
celého spektra tanečních prvků klasického baletního umění. 
Každé nové provedení je ovšem náročné na uchování 
klasické choreografické čistoty, přičemž je ale třeba režijně 
ozvláštnit představení, aby i znalý divák byl opět okouzlen. 
Díky choreografu a režisérovi Jiřímu Horákovi vzniklo v Plzni 
představení, které překvapí i naplní očekávání karlovarských 
náročných diváků.
Účinkují: Mami Hagihara/ Afroditi Vasilakopoulou, Karel Audi/ 
Justin Rimke , Lýdie Švojgerová, Sara Aurora Antikainen, 
Miroslav Hradil, Martina Drbušková, Jiří Žalud, sbor baletu 
DJKT a děti baletní školy DJKT
Režie: Jiří Horák

22. 2. 19.30 Keith Huff: Deštivé dny
Divadlo Ungelt
Americké drama o síle přátelství – a zároveň kriminální 
příběh. Drsní chlapíci Denny a Joey se přátelí od dětství, 

které oba strávili na chicagském předměstí. Dnes jsou 
parťáky u chicagské policie… V americké a zároveň světové 
premiéře této hry hrály mladé policisty světové filmové 
hvězdy Daniel Craig a Hugh Jackman. Richard Krajčo byl 
za ztvárnění role Dennyho nominován na cenu Thálie 2012, 
David Švehlík se umístil v nominaci širší.
Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík
Pro předprodej od 3. ledna bude vyhrazena většina míst 
v sále a v uvedený den bude možné vstupenky zakoupit pou-
ze v pokladně divadla. Od 4. ledna lze využít ostatní služby 
předprodeje (rezervace, internet, prodejci vstupenek atd.).

26. 2. 19.30 Koncert nejen pro gentlemana 
- pronájem
Forte
Slavnostní hudební revue. Zazní klasické písně, slavné operní 
či operetní árie a swingové světové hity.
Účinkují: Sólisté slavných operních scén, Big Band Karlovy 
Vary a jeho hosté.
Cena vstupenky: 300,- 200,- 100,-

27. 2. 15.00 Božena Šimková, Vadim Petrov: 
Krkonošské pohádky
Kulturní portál.cz
Trautenberk má své panství hned vedle Krakonošova 
a toť se ví, malý pán a velký pán, to nikdy nedělá dobrotu. 
Krkonošské pohádky vyhrály v roce 2013 diváckou anketu 
o nejlepší večerníček. Na základě původního scénáře autorky 
večerníčků paní Boženy Šimkové vzniklo stejnojmenné 
divadelní představení, ve kterém zazní i původní „večerníč-
ková“ hudba hudebního skladatele Vadima Petrova. V pětici 
příběhů tak mají malí i velcí diváci možnost naživo sledovat 
intriky vychytralého Trautenberka, kterým vždy na poslední 
chvíli zabrání pán hor Krakonoš.
Hrají: Rostislav Trtík, Libor Jeník, Patrik Vojtíšek, Kristýna 
Podzimková, Kristýna Žďánská, Jakub Štěpán, Kryštof 
Nohýnek, Ondřej Pech, Robert Persein
Režie: Zdeněk Tomeš

DIVADLO HUSOVKA

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

4. 2. 19.30 Mucha
Mucha je brněnská femipunková kapela sdružená kolem 
mladé písničkářky Nikoly Muchové. Nikola vystupuje od 
svých patnácti let a pro ostré slovo nešla nikdy daleko a 
vůbec se u toho nečervenala. Snad proto bývá také někdy 
přezdívána jako „Záviš v sukni“. Později se obklopila kapelou 
zkušených muzikantů známých z kapel Květy, Ty Syčáci či 
Budoár staré dámy
.
6. 2. 15.00 Vladislav Vančura: Kubula a Kuba 
Kubikula   
Zimní pohádka pro malá medvíďata a jejich strašidla. O 
medvědáři Kubovi, nezbedném medvídkovi Kubulovi a straši-
dýlku Barbuchovi. Kouzelný příběh o putování zimní krajinou, 
vtipných kouscích pro pobavení dobrých lidí a kamarádství 
s kovářovic Lízinkou a jejími sourozenci. A možná se polepší 
i nadutý starosta… Hrají Adam Fedorek, Eva Šollová, Jana 
Trsová, Martin Cirkl, Terezka Cirklová, Petr Johanovský, Vladi-
mír Kalný, Diana Derahová, Jana Harantová, Marek Himl a 
Bája Šmudlová. V dětských rolích František a Julie Burešovi. 
Scénář a režie: Petr Richter 

13. 2. 18.00 Několikrát do černého 
– v rámci Karlovarského Harlekýna 
Několik anekdot z pera Alda Nicolaje vám formou monologů 
přicházejí zahrát divadelní nadšenci ze všech koutů amatér-
ského divadelního vesmíru. Absolventi režijní školy, vedené 
Františkem Zborníkem, Jaroslavem Kodešem a Petrou 
Richter Kohutovou, se dodnes scházejí, aby pokračovali ve 
společné divadelní práci. V režii Hanky Žákové (Horšovský 
Týn) se představí Míša Seghmanová (Slaný), Andrea Dufková 
(Domažlice), Míra Řebíček (Rumburk) a Robert Kotál Kunesch 
(Plzeň). Jako host zahraje jednoaktovku od stejného autora 
Zdeňka Kulová (Ostrava).     

KMD karlovarské městské divadlo
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18. 2. 19.30 Krajina Ró
V době kulturního útlumu otevřela česká alternativní scéna 
dveře do Krajiny Ró. Kapela mladých muzikantů kolem 
Michala Němce, jehož můžete znát jako frontmana uskupení 
Jablkoň, se našla v jemném surrealismu a přichází s ambici-
ózním debutem Hotel Blázen. Jeho pokoje jsou otevřené pro 
každého.

24. 2. 19.30 Ty Syčáci
Koncert osobitého brněnského souboru na pomezí žánrů, s 
jehož zařazením si lámou hlavu i odborníci. Zpěváka, textaře, 
performera, experimentátora a fyzického básníka Petra Vášu 
doprovázejí kytarista Petr Zavadil a basista Tomáš Fröhlich.
 
28. 2. 19.30 Jan Burian – Turné k 70. narozeninám
Jan Burian je známým písničkářem, spisovatelem, fejeto-
nistou, feministou, televizním publicistou, cestovatelem a 
popularizátorem dalekých krajů. Po celé období covidových 
omezení neúnavně komunikoval s posluchači a koncertoval 
pro ně on-line. Tentokrát přijede osobně, aby na svém 
narozeninovém dortu zapálil 70. svíčku. Nepropásněte šanci 
být u toho.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

O konání akcí se dovíte na našem webu, facebooku či 
prostřednictvím tiskových zpráv, případně nás můžete kontak-
tovat telefonicky na čísle 777 744 893
O konání akcí se dovíte na našem webu, facebooku či 
prostřednictvím tiskových zpráv, případně nás můžete kontak-
tovat telefonicky na čísle 777 744 893

3. 2. 19.30 Sergej Prokofjev
Grandhotel Ambassador
Koncert pro housle a orchestr č. 1 D dur op.19
Suita z baletu Romeo a Julie 
Symfonie č. 1 D dur op. 25 „Klasická“
Jakub Sedláček, koncertní mistr KSO – housle Jiří Štrunc – 
dirigent

10. 2. 19.30 Semperoper Gala
Grandhotel Pupp
Slavné operní árie a scény se sólisty drážďanské Semperoper
Florian Merz – dirigent

KINO DRAHOMÍRA

1. 2. 19.30  Srdce na dlani
2. 2. 17.00  Srdce na dlani
 19.30  Lola - filmový klub
3. 2. 19.30  Mimořádná událost
4. 2. 19.30  Ulička přízraků
5. 2. 14.30  Velký červený pes Clifford
 17.00  Srdce na dlani
 19.30  Moonfall
6. 2. 14.30  Spider-Man: Bez domova
 17.00  Srdce na dlani
 19.30  Mimořádná událost
7. 2. 19.30  Moonfall
8. 2. 19.30  Srdce na dlani
9. 2. 17.00  Mimořádná událost
 19.30 Palm Springs - filmový klub
10. 2. 19.30  Mimořádná událost
11. 2. 19.30  C´mon C´mon
12. 2. 14.30 Tajemství staré bambitky 2
 17.00 Tajemství staré bambitky 2
 19.30  Srdce na dlani
13. 2. 14.30 Tajemství staré bambitky 2
 17.00 Tajemství staré bambitky 2
 19.30  Utéct
14. 2. 19.30  Mimořádná událost
15. 2. 17.00  Šťastný nový rok 2 
  projekce pro seniory 
 19.30  C´mon C´mon
16. 2. 18.00  Poezie And Jazz 
  - Rodrigue Marques de Souza - Oslnění
 19.30  Jabka - filmový klub

17. 2. 19.30  V létě ti řeknu, jak se mám
18. 2. 19.30  V létě ti řeknu, jak se mám
19. 2. 14.30  Tajemství staré bambitky 2
 17.00 V létě ti řeknu, jak se mám
 19.30 V létě ti řeknu, jak se mám
20. 2. 14.30 Tajemství staré bambitky 2
 17.00 Srdce na dlani
 19.30 V létě ti řeknu, jak se mám
21. 2. 19.30 Mimořádná událost
22. 2. 17.00 Spencer - projekce pro seniory
 19.30  V létě ti řeknu, jak se mám
23. 2. 17.00  V létě ti řeknu, jak se mám
 19.30 Gogo - filmový klub
24. 2. 19.30  Belfast
25. 2. 19.30  V létě ti řeknu, jak se mám
26. 2. 14.30  Tajemství staré bambitky 2
 17.00  V létě ti řeknu, jak se mám
 19.30  Okupace
27. 2. 10.00  Bazar LP
 14.30  Tajemství staré bambitky 2
 17.00  Srdce na dlani
 19.30 Mimořádná událost
28. 2. 19.30 V létě ti řeknu, jak se mám

GALERIE DRAHOMÍRA

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

do 26. 2. Jiří Pudil: Proměny
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.

16. 2. 18.00 Poezie & Jazz: Rodrigue Marques de 
Souza - Oslnění
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra 
a hudební skupina Jazz Apetit básně současného francouz-
ského básníka, malíře a rytce Rodrigua Marquese de Souzy 
(*1970). Je autorem řady sbírek, které vydává od roku 2000, 
od roku 2013 překládá ve spolupráci s autorem dílo ma-
rockého básníka Mohammeda Bennise. De Souzovou poezií 
se vine jako hlavní téma tělo - propojuje  mrtvá těla prvních 
temných básní s žádoucími těly básní posledních. Knihu 
Oslnění obsahující básně ze tří sbírek vydalo nakladatelství 
Fra v roce 2021.

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, relikviá-
ře, předměty denní potřeby (brýle, přezky, spony, šicí potřeby, 
oděvy, brože, přívěsky), hračky, betlémy, smaltované kompo-
nenty i militárie. Expozice je doplněna vánoční tématikou.
Kurátorkou výstavy je Mgr. Dominika Kožešníková.

DALŠÍ AKCE
17. 2. 17.00 přednáška: Novinky z českých výzku-
mů v Abúsíru a Sakkáře
Lucie Vendelová Jirásková z Českého egyptologického 
ústavu představí práci českých egyptologů v posledních pěti 
letech. Bude se věnovat nejen domovské lokalitě českých 
egyptologů Abúsír, ale také sousedící severní Sakkáře, kam 
se česká koncese v nedávné době rozšířila. Přednášející při-
blíží nejen archeologický výzkum a vše, co k němu patří, ale 
i témata, která z něj vychází a přispívají k dalšímu poznání 
starověké civilizace na Nilu.

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – stálá expozice, která 
byla připravená ke 150. výročí existence muzea, přibližuje 
v šesti sálech v prvním patře historii města. Prohlídka 
začíná u Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, návštěvníci 
projdou dále odděleními přibližujícími založení lázní, vývoj 
lázeňské léčby, proměny architektury Karlových Varů, 
společenský a kulturní život lázeňského města a historii 
mezinárodního filmového festivalu. Expozice ve druhém patře 
představuje přírodu a historii regionu od nejstarších dějin, 
přes slavné období těžby rud a neméně významnou tradici 
cínařství a výroby skla a porcelánu. Závěr expozice je pak 
věnován dramatickému 20. století.
Celou expozici doplňuje množství multimediálních prvků – 
prezentací na dotykových obrazovkách, doplňujících projekcí, 
kvízů, nahrávek, nejrůznější exponáty je rovněž možné 
vyzkoušet vlastníma rukama.
Adresa: Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 
047, email: novalouka@kvmuz.cz,
Otevřeno ST - NE 10 - 17 hodin, www.kvmuz.cz

KNIHOVNA MUZEA KARLOVY VARY
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, 
hornictví a kraji západočeských lázní. Studovna pro odbornou 
veřejnost otevřena v pondělí 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00, 
ve středu 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00. Badatelské návště-
vy 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

1. 2. – 28. 2. Maminko, babičko, čti!
Pravidelná setkání rodičů, prarodičů a dětí na pobočce MěK 
KV ve Staré Roli. Knihovna spolupracuje s družinou při Zá-
kladní škole - Truhlářská, a společnou četbou upevňuje vztah 
mezi nejmladší  a nejstarší generací našich čtenářů.

1. 2. - 28. 2. Výstava obrazů: Jindřiška Kuhnová
Krajina a příroda jsou hlavními motivy obrazů Jindřišky 
Kuhnové. Výstavu můžete navštívit na pobočce MěK KV  ve  
Staré Roli, Truhlářská 19.

15. 2. 17.00 Cestování s handicapem aneb Nic 

KULTURNÍ SERVIS
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Není Nemožné
Cestovatelská přednáška Jakuba Greschla přibližuje třítýden-
ní cestu kluka s handicapem po západním pobřeží USA.

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.

Vstup na všechny akce je zdarma! Prosíme o dodržení aktuál-
ních proticovidových opatření. Děkujeme!

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary
telefon: 354 222 888, email: knihovna@knihovnakv.cz
Pobočka Lidická, Lidická 40, 360 20 K. Vary
telefon: 702 296 517, email: knihovna@knihovnakv.cz
www.knihovnakv.cz

VÝSTAVY
Hlavní budova Dvory:
Centrální hala
10.1. – 18. 2. Vladimír Kysela: Mácha Andersen 
Exupéry. Kontemplace
Obrazový triptych inspirovaný spisovateli a literárními díly 
vznikl v letech 2016-2019. Fotograf Vladimír Kysela při 
cestách za inspirací navštívil nejen místa, kam jsou díla situ-
ována, ale také ta, která jsou spojená s životy jejich autorů: 
Čechy, Dánsko, Francie, Anglie, ale také třeba Maroko, Island 
či Kanárské ostrovy. Celkem se jednalo o více než 40 lokalit.

Kavárna
do 24. 2. Gabriela Surová: I střípky mohou zazářit
Kresby a mandaly

Pobočka Lidická:
2.2. – 28. 12. Se zrakovou vadou za objektivem
Výstava fotografií ve spolupráci s Tyfloservisem Karlovy Vary
Hlavní budova Dvory
Počítačová učebna

1. 2. 15.00 - 19.00   Testování IQ
Ve spolupráci s Mensou ČR
15.00 - 15.30 Vstupní test pro děti (věk 5-8)
Čistý maximální čas testu 20 minut, test je obrázkový, děti 
nemusí umět číst ani psát.
 15.30 - 16.15 Vstupní test pro děti (věk 9-13), čistý čas 
testu 30 minut + instruktáž
16.15 - 17.15 Vstupní test pro dospělé (věk 14+), čistý 
čas testu 40 minut + instruktáž
Kontakt: Ing. Petr Čavojský, petr.cavojsky@mensa.cz
Přihlašování na testování na stránkách www.mensa.cz - 
kalendář

HUDEBNÍ POŘAD
Oddělení pro handicapované
4., 11., 18., 25. 2. 16.00 -19.00   Hra na kytaru s Rena-
tou
Otevřená aktivita pro všechny zájemce o hru na kytaru, 
Chcete se naučit nové akordy, písničky nebo zdokonalit své 
dovednosti? Přijďte! Zájemci prosím kontaktujte Evu Vodičko-
vou, email: vodickova@knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872

PRO DĚTI
Oddělení  pro děti
Každý PÁ 14.00   Chytni Knihohama
Strašidýlko, které uteklo z Říše pohádek, je neškodné pro 
děti, ale velmi nebezpečné pro knihy. V noci je totiž jí, moc 
mu chutnají. Pomohou děti čaroději Modromírovi vyhnat 
hladového Knihohama z naší knihovny?

PRO ŠIKOVNÉ RUCE
A-klub
1., 8., 15., 22. 2. 16.00 – 18.00   Relaxujeme při pletení 
a háčkování
Podpořte s námi dobrou věc a naučte se něco nového. 
Pleteme a háčkujeme ponožky, bačkory a plédy pro babičky 
a dědečky z domovů pro seniory či hračky pro děti z dětských 

domovů.
Zájemci prosím kontaktujte Evu Vodičkovou, email: vodicko-
va@knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872

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

LITERÁRNÍ POŘADY
Pobočka Lidická:
3.2. 18.00 – 19.30   Evropské drama přelomu 19. 
a 20. století
Johan August Strinberg: Co na to Julie?
Cyklus přednášek Michaely Čápové.

10. 2. a 24.2. 10.00 - 11.30   Literární klub seniorů
Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad 
seniorů.

24. 2. 18.18 – 19.30   Večírek post-noční literární
Tradiční akce, navazující na Noc literatury 2021 - interpreti 
čtou své ukázky v knihovně pro ty, kteří se z různých důvodů 
nemohli účastnit Noci literatury v původním termínu.

ÚNIKOVÁ HRA
Oddělení pro hendikepované
Strážce příběhů; Zabijačka; Tajuplný příběh (pro děti 
druhého stupně ZŠ)
Knihovna je multikulturní místo, kde najdete mnohé. Držíme 
se s dobou, a proto pro vás máme i Escape Games (únikov-
ky). Můžete si vybrat mezi Strážcem příběhů a „Zabijačkou“. 
Nově jsme vytvořili i hru pro děti druhého stupně ZŠ, Tajuplný 
příběh. Všechny vycházejí ze známých literárních příběhů tak, 
aby se na konci jednotlivé děje propojily a vám se podařilo 
uniknout. Hlásit se můžete na www.utecknize.cz

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

telefon 357 070 595, www.astropatrola.cz, astro-webcast.eu

KAŽDÝ DEN Hvězdy na telefon
Registrujte se denně na pozorování. Zavolejte každý den mezi 
13. a 16. hodinou na telefon 357 070 595 a dohodněte si 
večerní pozorování hvězdné oblohy největším dalekohledem 
na Karlovarsku. Registrace předem se přímo v den zájmu 
o pozorování provádí kvůli možnosti oboustranné komunikace 
ohledně aktuálního počasí. Asi 80 minut před začátkem po-
zorování pak dostane registrovaný zájemce sms zprávu, zda 
se pozorování uskuteční či nikoli. Večerní pozorování v tomto 
období začínají v lednu i v únoru zhruba kolem 20:00. V pří-
padě, že je na večerní obloze Měsíc, což je v období mezi 5. 
až 13. únorem, mohou pozorování začínat i dříve.
Novinkou je také celoroční možnost (s výjimkou období 
června až srpna) během večerního pozorování využít lety k tě-
lesům sluneční soustavy a vidět je tak dalekohledem i zblízka 
z paluby naší kosmické lodi. Menší děti do 9 let se tak mohou 
s rodiči vypravit k Měsíci. Starší děti od 10 let i dospělí na 
výpravy k planetám Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. 
Tyto mimořádné večerní lety z našeho kosmodromu nabízíme 
se registrují spolu s pozorováním telefonicky denně od 13 do 
16 hodin a je možné je využít i v případě zatažené oblohy.

BEZ NUTNOSTI REGISTRACE PŘEDEM
4., 5. a 19. 2. 14.00   Pohádky s Hvězdičkou
Pásmo astronomických pohádek pro nejmenší a jejich rodiče. 
Úvodní pohádku si vyberete sami přímo na místě. Také si pro-
hlédnete hvězdárnu a bude-li jasno, podíváte se i na oblohu. 
Programy  jsou vhodné pro rodiče s dětmi od 5 do 9 let.

5. a 19. 2. 15.00 - 17.00   Prohlídka a pozorování
Začátky každou celou hodinu, poslední vstup v 16.00. V uve-
denou dobu je hvězdárna otevřena pro klasickou prohlídku 
všem zájemcům. Nabízíme komentovanou prohlídku spojenou 
za jasné oblohy s pozorováním Slunce.

18. 2. 20.30 Soumrak raketoplánŮ

Přednáška Jaroslava Maxy. Aneb proč havarovaly Challenger 
a Columbia? Proč NASA nelétá v lednu do kosmu, aneb 
pověry existují i ve vědě...

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

3. 2. – 6. 2. Astronomický víkend
4. 2.   9. - 12. schůzka astronomického 
kroužku (začátečníci)
5. 2.  13. - 16. schůzka astronomického 
kroužku (začátečníci)
Astronomický kroužek 9. - 16. schůzka (pololetní 
prázdniny - schůzky proběhnou výjimečně v pátek i v so-
botu): sluneční soustava, extrasolání soustavy a exoplanety, 
aktuální podzimní souhvězdí, přehled o pozorování noční 
oblohy v těchto dnech. Pro účastníky víkendovky pak pozo-
rování zimní oblohy a zimních deep-sky objektů. Seznámení 
s odbornými pozorovacími programy hvězdárny. Uzávěrka 
přihlášek: neděle 30. 1. 2022.

18. 2. – 19. 2. Astronomický víkend
18. 2. 20.30 Úvodní přednáška: Soumrak raketo-
plánů
19. 2.  9. - 10. schůzka astronomického 
kroužku (pokročilí)
Astronomický kroužek 9. - 10. schůzka: Pokračování 
přípravy stavby setu radioteleskopu do obýváku. Práce 
s astronomickým softwarem. Seznámení s odbornými po-
zorovacími programy hvězdárny. Uzávěrka přihlášek: neděle 
13. 2. 2022.

WALDORFSKÁ ZŠ A MŠ WLAŠTOVKA

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

16. 2. 17.00 – 19.00   Den otevřených dveří ve 
Wlaštovce
Ve středu 16. 2. 2022 budou ve waldorfské škole Wlaštovka 
dveře otevřeny všem, kteří mají zájem nahlédnout a dozvědět 
se více o naší škole a waldorfské pedagogice, součástí 
setkání budou také ukázky výuky. Těšíme se na viděnou!

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU

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

2. 2. Svíčka hromnička
9. 2. Ptáček z vlny
16. 2. Plstěné mýdlo
23. 2. Masopustní maska

Dílničky se konají každou středu od 9 do 12 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.

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY

4. 2. 19.00 Techniky manipulace myšlení skrze 
masová média
Fara v Rybářích
Římskokatolická farnost Karlovy Vary – Stará Role a Křesťan-
ská akademie Karlovy Vary vás zvou na přednášku MTh. 
Václava Umlaufa, Ph.D., filosofa, publicisty, teologa, katolic-
kého kněze, člena jezuitského řádu.
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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

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

SPORT | KONTAKTY

Město zrenovovalo část areálu FC Slavia Karlovy Vary. Re-
konstrukcí prošla budova, ve které vznikly nové šatny, sprchy 
a zázemí pro fotbalový klub. „Objekt stavební zásah opravdu 
potřeboval. Opravena byla kotelna, šatny pro A tým i mládež-
nická družstva, kanceláře vedení i sociální zázemí, které ab-
solutně neodpovídalo současným potřebám sportovců. Dalším 
krokem, který bude následovat, je příprava řešení tribuny, 
která hyzdí celý areál,“ komentuje obnovu fotbalového areálu 
Jakub Novotný, člen rady města. Nové zázemí ocenil i  další 
člen rady města Václav Skuhravý. „Máme moderní zázemí v KV Aréně, v hale míčových sportů, ale velmi početná 
skupina fotbalistů se potýkala s  nevyhovujícími podmínkami. Jsem rád, že se šatny a  další prostory podařilo 
zkvalitnit a rodiče, kteří sem vodí své děti, ocení daleko lepší zázemí. Minimálně podobný komfort je třeba zajistit 
i dalším sportovcům. Proto se například připravuje obnova atletického stadionu,“ dodává Václav Skuhravý.

Fotbalisté mají nové 
šatny, sprchy i zázemí
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www.servis85.cz

Profesionální 
předseda pro váš 
dům
starosti, zodpovědnost 
a papírování nechte na nás

 724 850 851

Jsme významný zaměstnavatel v Ostrově u K. Varů  
a  člen celosvětové korporace.   

Zaměstnáváme více než 100 000 pracovníků  
po celém světe. 

V souvislosti s navýšením výroby kabelových svazků  
a  elektrických konektorů a s plánovaným stěhováním do nové 

průmyslové haly v Ostrově u K. Varů 

hledáme nové kolegyně/kolegy na pozice do 
VÝROBY, TECHNOLOGIE, KVALITY,  

LOGISTIKY I ADMINISTRATIVY. 

BLIŽŠÍ INFO NA WWW.AMPHENOL.CZ
TEL.. 605 729 027/739 383 149

přehlednost / úspora / více služeb

www.sprava85.cz

moderní správa 
nemovitostí

606 85 85 85
info@sprava85.cz
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kva
.cz Poruchy a technické problémy: 800 101 047

Fakturace a smlouvy: 359 010 406

» Péče o  vo dovo dy a  k analizace
» I nsp ekce a  rekonstrukce příp ojek
» L ab oratorní  rozb or y
» Projektování  a  v ýstavba

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.777 940 555, www.softwarovaskola.cz

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

Iva Kulatá
lektorka

INZERUJTE V KRL 
hubackova@mediaas.cz

+420 739 544 446




