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PŘEDSTAVITELÉ TŘÍ STRAN ZASTOUPENÝCH V NOVÉM 
MĚSTSKÉM ZASTUPITELSTVU PODEPSALI MEMORANDUM 
O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘI SESTAVENÍ KOALICE. 
JAK VOLBY DOPADLY, TO SE DOČTETE NA STRANÁCH 6 A 7.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA KARLOVY VARY 2022 
MÁME ZA SEBOU. NA SPOLEČNÉM 
VEDENÍ MĚSTA V NÁSLEDUJÍCÍCH ČTYŘECH 
LETECH SE DOHODLI ZÁSTUPCI VÍTĚZNÉHO 
ANO S HNUTÍM KARLOVARÁCI A KOALICÍ SPOLU.
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01 KARLOVY VARY POVEDOU ANO, KARLOVARÁCI A SPOLU

Město Karlovy Vary povedou v nadcházejících čtyřech letech ANO, Kar-
lovaráci a uskupení Spolu. Zástupci tří subjektů, které uspěly v říjnových 

komunálních volbách, se na koaliční spolupráci domluvili krátce po 
volbách. Koaliční partnery reprezentují na titulní stránce Andrea Pfeffer 

Ferklová (ANO), Miroslav Vaněk (Karlovaráci) a Jiří Vaněček (Spolu). 
Výsledky voleb do zastupitelstva města přinášíme na stranách 6 a 7.
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Milí spoluobčané,

máme za sebou letošní komunální a senátní 

volby. Gratuluji všem, kteří ve volbách uspěli. 

Jsem ráda, že se nám povedlo domluvit ko-

alici a to s dosavadními koaličními partnery, 

kteří ve volbách obdrželi nejvíce hlasů od 

Vás, našich občanů. Na místě je poděkovat 

našim spoluobčanům a zaměstnancům ma-

gistrátu města, kteří se stali členy volebních 

komisí, pracovali na přebíracích místech, 

či zajišťovali další úkony. A za to jim patří 

obrovské díky.

Jak jste si mohli všimnout, ve městě dále 

probíhají další investiční akce a opravy. Do-

končena byla oprava parkoviště ve Východní 

ulici a také rozšíření a oprava komunikace 

ulice Stará Kysibelská.

V listopadu se už krátí dny a venku vládne 

podzim. Blíží se také den Památky zesnu-

lých, kdy vzpomínáme na své blízké, kteří 

už mezi námi nejsou. Na konci měsíce pak 

očekáváme příchod prvního adventu, a proto 

jsou již v plném proudu přípravy na vánoční 

trhy. Ty se po dvouleté pauze zapříčiněné 

pandemií koronaviru opět vrací na Mlýnskou 

kolonádu. Těšit se tak můžete na bohatý 

doprovodný program, vánoční autovláček, 

prodej kaprů a stromků na Sv. Linhartu 

a mnoho dalšího.

Milí Karlovaráci, ráda bych Vás pozvala na 

slavnostní rozsvícení vánočního stromu, 

které se uskuteční v neděli 27. listopadu 

před lázeňským hotelem Thermal. Věřím, 

že si letošní vánoční atmosféru svátečně 

nasvíceného města, vánoční trhy a kulturní 

program naplno užijete.

Přeji Vám příjemně strávený listopad a poho-

dový a klidný advent.

Vaše primátorka

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA

05 VÁNOČNÍ STROM MĚSTA DOROSTL 

DO KRÁSY VE DVORECH

Hlavní ozdobou vánočních trhů v Karlových Varech 
bude i v letošním roce vánoční strom města. Na-
instalován bude opět před hotelem Thermal. Půjde 
o patnáctimetrový stříbrný smrk, který zatím roste na 
zahradě domu ve Dvorech.

09 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK 2022

Ve dnech 17. a 18. září 2022 byly v rámci Dnů 
evropského dědictví (European Heritage Days) opět 
zpřístupněny vybrané památky na území města Kar-
lovy Vary. V letošním roce mohli návštěvníci zavítat 
do čtyř památečních lokalit.

11 JAK NA HUSTÝ MĚSTO?

Počátkem září proběhla v prostorách Kanceláře ar-
chitektury města Karlovy Vary akce s názvem „Hustý 
město“. Všichni diskutující zastupovali města, která 
spojuje společný jmenovatel – potřeba řízeného 
plánovaného rozvoje a vize postupného zahušťování 
svých center. 

18 SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ U JEZDECKÉ SOCHY

Rotary klub Karlovy Vary oslavil 30. výročí znovuza-
ložení karlovarského klubu slavnostním setkáním 
u Jezdecké sochy Karla IV., kde byly odhaleny dár-
covské desky největších donátorů a podporovatelů 
moderního pomníku od sochaře Michala Gabriela.

22 NOVÝ PROGRAM OVACE PORADÍ KREATIVCŮM

Inovační centrum INION z Karlových Varů přináší do 
České republiky nový program pro začínající podni-
katele v kulturních a kreativních odvětvích. Účastnící 
se během dvanácti on-line setkání dozvědí základní 
podnikatelské pojmy. 

25 VARIACE PŘINESOU EXKLUZIVNÍ HUDEBNÍ 

A FILMOVÝ PROGRAM

Po úspěšném loňském pilotním ročníku se do pod-
zimních Karlových Varů vrací projekt Variace 2022, 
jehož organizátory jsou MFF Karlovy Vary a Česká 
fi lharmonie. Ve dnech 11. a 12. listopadu nabídnou 
Variace mimořádný program koncertů a fi lmových 
představení.



4

STALO SE | STANE SE

DÁRCI KRVE PŘEVZALI OCENĚNÍ

Na transfuzní stanici proběhlo 29. září 2022 oce-
ňování stříbrných a zlatých dárců krve. Oceněným 
z Karlových Varů bylo předáno poděkování formou 
malého daru od magistrátu města Karlovy Vary.

PROPADLINY NA PŘECHODU U SOUDU JSOU 

MINULOSTÍ

Na začátku října nechalo město opravit frekvento-
vaný přechod pro chodce v Moskevské ulici. Nyní 
je komfortnější pro motoristy i chodce. Nivelita 
byla vyrovnána, podloží zpevněno a povrch byl 
vydlážděn dvoubarevnou dlažbou s protiskluzovou 
úpravou.

VOLIČI POSLALI DO SENÁTU 

VĚRU PROCHÁZKOVOU

Druhé kolo senátních voleb v okrsku číslo 1 - 
Karlovarsko skončilo vítězstvím lékařky karlovarské 
záchranky Věra Procházkové (ANO). Získala 67,97 
procenta hlasů a porazila Evu Chromcovou (SPD), 
operátorku záchranné služby. Ta získala 32,02 pro-
centa hlasů. Dosavadní senátor Jan Horník (STAN), 
který zastával funkci místopředsedy Senátu, svůj 
post neobhájil, skončil už v prvním kole na čtvrtém 
místě za Martinem Malečkem (VOK). Druhé kolo 
voleb bylo poznamenáno nízkou účastí voličů. 
Zatímco prvního kola, které se konalo zároveň s ko-
munálními volbami, se zúčastnilo 39,55 procenta 
voličů, k volebním urnám jich ve druhém kole přišlo 
jen 10,51 procenta.

KARLOVARSKÉ TRIATLETKY JSOU 

ATLETICKÝMI ŠAMPIONKAMI ČR

Karlovy Vary mají atletické Mistryně České republi-
ky. Zlatou medaili vybojovala na žákovském šampi-
onátu v Jablonci nad Nisou štafeta Triatletu Karlovy 
Vary. Čtveřice Petra Fischbachová, Carla Bašistová, 
Barbora Kyselá a Anna Reichová se prosadila v kon-
kurenci 36 štafet, navíc o 6 vteřin vylepšila devět let 
starý krajský rekord. Velkým úspěchem pro Triatlet 
Karlovy Vary byly i individuální medaile, stříbro Jana 
Žáka v běhu na 1 500 metrů a bronz Anny Reichové 
na třísetmetrové trati.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ KE DNI SENIORŮ

Tradičním dárkem ke Dni seniorů je každoročně 
představení v karlovarském městském divadle se 
zvýhodněným vstupným 100 Kč. Komedii „Miliónový 
údržbář“ v hlavních rolích s Veronikou Freimanovou 
a Petrem Nárožným shlédlo ve čtvrtek 22. září 312 
spokojených návštěvníků.

PŘEDÁNÍ PONIČENÉ SOCHY 

ANDĚLA SMRTI K OBNOVĚ

Ve čtvrtek dne 6. října 2022 byla zástupcům 
společnosti HOUSKA & DOUDA, spol. s r.o. předána 
k restaurátorské obnově poničená socha Anděla 
smrti z hrobky Karla Puppa na ústředním hřbitově 
v Karlových Varech – Drahovicích. Celková cena 
obnovy činí 634 040 Kč včetně DPH a dílo by mělo 
být dokončeno a vráceno zpět na své původní místo 
do 30. června 2023.  

BUCHENWALDSKÁ A NÁRODNÍ BUDOU 

MÍT NOVÝ POVRCH

Části ulic Buchenwaldská a Národní dostanou do 
zimy nový povrch vozovky. V ulici Buchenwaldská 
půjde o úsek mezi ulicemi Majakovského a Želez-
niční, u Národní o úsek podél gymnázia. Celoplošná 
oprava s odfrézováním starého a položením nového 
asfaltu proběhne v průběhu listopadu. Provádět 
se bude za provozu jen s částečným omezením 
průjezdu. V Buchenwaldské ulici nebude po dobu 
opravy možné stání na vozovce.

MISTROVSTVÍ SVĚTA V KARATE PŘIVÍTALO 

ÚČASTNÍKY ZE 40 ZEMÍ

Na přelomu září a října hostila KV Arena 29. 
Mistrovství světa v karate SKDUN. Zúčastnilo se jej 
3000 hostů ze 40 zemí 4 kontinentů, z toho 2600 zá-
vodníků. ČR obsadila 6. místo se ziskem 14 zlatých, 
14 stříbrných a 29 bronzových medailí. Na fotografi i 
zleva prezident světové federace karate SKDUN Aurel 
Patru, radní města Martin Dušek a prezident CAOKK 
Daniel Pekuniak.

TANEČNÍ ODPOLEDNE KE DNI SENIORŮ

Senioři v Karlových Varech letos dostali ke svému 
svátku dva dárky. Tím prvním bylo vystoupení 
moravské dechové hudby Mistříňanka, která zahrála 
k tanci a poslechu v pátek 16. září. Do Lidového 
domu ve Staré Roli, kde se vystoupení konalo, si 
našlo cestu přes 100 návštěvníků.
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Hlavní ozdobou vánočních trhů v Karlových 
Varech bude i v letošním roce vánoční strom 
města. Nainstalován bude opět před hotelem 
Thermal. Půjde o patnáctimetrový stříbrný 
smrk, který zatím roste na zahradě domu 
v ulici 1. máje ve Dvorech. Strom vypěstovala 
a městu věnovala Daniela Maglia, která si jej 
jako semenáček přinesla v roce 1987 z lá-
zeňských lesů a zasadila na zahradě. Pro jeho 
pokácení se rozhodla kvůli tomu, že poškozuje 
oplocení pozemku a zejména z toho důvodu, 
že by v případě možného pádu mohl poškodil 
vozidla parkující v jeho okolí. Smrku se ujmou 
pracovníci Správy lázeňských parků, kteří jej 
v listopadu pokácí a usadí před Thermalem.
Roste vám na zahradě v Karlových Varech 
strom, který by se mohl stát vánoční ozdobou 
města v příštích letech? Můžete jej nabídnout 
Správě lázeňských parků. Vhodným kandidá-
tem na vánoční strom města je vzrostlý, hezký 
a zdravý jehličnan, který roste poblíž komuni-
kace, z níž je dostupný pro nezbytnou techniku 
pro pokácení a převoz. Neměl by naopak růst 
poblíž nadzemního kabelového vedení. 
Nabídnout jej můžete prostřednictvím emailu 
info@slpkv.cz.

Vánoční strom města má kořeny v lázeňských 
lesích. Do krásy dorostl ve Dvorech

VÁNOČNÍ TRHY
V KARLOVÝCH VARECH

26.11. – 26.12.2022

MLÝNSKÁ KOLONÁDA

WWW.VANOCNIVARY.CZ
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

V úterý 27. září v budově karlovarského magis-
trátu podepsali zástupci tří stran zastoupených 
v novém městském zastupitelstvu společné 
Memorandum o společném postupu při sesta-
vení koalice ve Statutárním městě Karlovy Vary 
ve volebním období 2022. Zájmem stran je 
vést další jednání k brzkému uzavření koaliční 
smlouvy.
Ustavující zasedání zastupitelstva města 
s volbou rady města a členů vedení města se 
do uzávěrky listu neuskutečnilo.
Memorandum předpokládá radu města o 9 
členech, složenou podle následujícího klíče: 
ANO – 6 členů rady, z toho primátor(ka) a 2 
náměstci; Karlovaráci – 2 členové rady, z toho 
1 náměstek; SPOLU – 1 uvolněný člen rady.
Memorandum přímo v budově magistrátu 
podepsali za vítězné hnutí ANO primátorka 
Andrea Pfeffer Ferklová, za hnutí Karlovaráci 
Miroslav Vaněk (na fotografi i vlevo),  za hnutí 
SPOLU (zleva doprava) Jiří Vaněček, Vladimír 
Melichar a Lukáš Otys.

Karlovy Vary mají memorandum pro koalici 

ANO 2011

Karlovaráci

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

Karlovarská občanská alternativa

Česká pirátská strana

14

5

4

4

4

34,45  %

11,64 %

10,82 %

10,64 %

10,33 %

2 6, 50 %

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

SRDCEM PRO VARY 3,15 %

2 5,46 %

PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty, strana Právo 

Respekt Odbornost a nezávislí kandidáti
1,84 %

Česká strana sociálně demokratická 1,60 %

Trikolora 1,41 %

Komunistická strana Čech a Moravy 1,39 %

Spojené Síly 0,77 %

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA KARLOVY VARY 2022

Počet volených členů zastupitelstva města: 

35

37,67 %
Volební účast: 37,67 %

Počet voličů ve městě: 36 021
K volbám přišlo: 13 568 voličů
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VOLBY 2022

kandidát věk kandidátní listina

Pfeffer Ferklová Andrea Ing. MBA 47 ANO 2011

Trtek Tomáš Mgr. 43 ANO 2011

Procházková Věra MUDr. 68 ANO 2011

Dušek Martin 49 ANO 2011

Žáková Hana Mgr. Bc. 58 ANO 2011

Kovář Lubomír Ing. 59 ANO 2011

Penc Jiří MUDr. 49 ANO 2011

Murasová Radka Dott. Mag. 34 ANO 2011

Bauer Josef Ing. 72 ANO 2011

Hrdlička Jaroslav 62 ANO 2011

Matějček Tomáš Ing. 62 ANO 2011

Perutka Slavomír 48 ANO 2011

Kolář Petr 59 ANO 2011

Batíková Zdeňka 70 ANO 2011

Skuhravý Václav 43 Karlovaráci

Bouška Pavel MUDr. 59 Karlovaráci

Brdlík Jiří MUDr. 65 Karlovaráci

Steinová Štěpánka Mgr. 42 Karlovaráci

Vaněk Miroslav 56 Karlovaráci

Chromcová Eva Ing. 45 Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Nimrichter Petr 57 Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Mareš Martin DiS. 53 Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Fišer Jiří PhDr. Mgr. CSc. 75 Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Vaněček Jiří BBA 49 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

Bursík Petr Ing. 46 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

Linhart Viktor Mgr. 45 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

Melichar Vladimír Mgr. 48 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

Mašek Tomáš Mgr. 43 Karlovarská občanská alternativa

Klsák Adam RNDr. 31 Karlovarská občanská alternativa

Kulhánek Petr Ing. 51 Karlovarská občanská alternativa

Tůmová Michaela Ing. 53 Karlovarská občanská alternativa

Vaněk Bohdan Ing. M.A. 48 Česká pirátská strana

Čermák Jindřich Mgr. 40 Česká pirátská strana

Vastl Oldřich MUDr. 47 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Salátová Žaneta 44 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU 

Nepotřebné věci sváží odpadové taxi
Už měsíc mají obyvatelé města k dispozici novou 
službu. Nepotřebné věci sváží Odpadové taxi. Využít 
jej může každý, kdo se potřebuje zbavit například 
nefunkční televize, rozbité postele, starého koberce 

a jiného objemného odpadu, který patří na sběrný 
dvůr. Služba je zpoplatněna částkou 150 korun za 
metr krychlový odpadu. Provozuje ji Správa lázeň-
ských parků.

ZAČÍNÁ ZIMNÍ ÚDRŽBA MĚSTA
Posledním říjnovým dnem pro letošek skončí 
úklid města ve formě blokového čištění. Od 
listopadu přechází úklid a údržba karlovar-
ských komunikací a veřejných prostranství 
do režimu zimní údržby. Práce a forma úklidu 
bude vycházet z aktuálních klimatických pod-
mínek. Zejména v prvních týdnech a v období 
bez sněhu a námrazy se bude odstraňovat 
spadané listí a provádět ruční očista komuni-
kací,  chodníků a parkovacích ploch. Jakmile 
bude sněžit, bude údržba komunikací a prostranství cílena na zajištění sjízdnosti a schůdnosti 
a odstranění sněhu. Zimní údržbu provádí na většině území města společnost AVE CZ odpadové 
hospodářství. Chodníky a stezky ve Staré Roli a na sídlištích Čankovská a Růžový vrch udržuje 
Správa lázeňských parků. 

Důležité kontakty
Dispečerské pracoviště AVE CZ odpadové hospodářství, provozovna K. Vary, Mostecká 95: 
775 599 420 (nepřetržitě do 31. 3. 2023) 
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: Libor Žemba 353 151 429, 720 039 678

ODPADOVÉ TAXI ODVEZE
odpad výhradně z domácností, přímo od domu. 
nábytek
koberce, PVC lino
veškeré elektrospotřebiče
papír, krabice, plastové výrobky, sklo
bioodpad (odvážen bude odděleně od ostatní-

ho odpadu)

ODPADOVÉ TAXI NEODVEZE
podnikatelský odpad, sanitární předměty
nebezpečný odpad
směsný komunální odpad
stavební odpad (bytové jádro, okna)
automobilové díly včetně pneumatik (použité 

pneumatiky lze odevzdávat i u prodejců 
a v pneuservisech)

CENA svozu odpadu do objemu cca 1 m³ činí 
150 korun. Hradí se v hotovosti řidiči vozidla 
před naložením odpadu na místě.

ODPADOVÉ TAXI OBJEDNÁVEJTE 

minimálně 72 hodin před požadovaným ter-
mínem odvozu, vždy od pondělí do pátku mezi 
7:30 - 14:30.

KONTAKTY

725 363 800, 725 826 439

Dopravní podnik 
má nový autobus 
na zemní plyn
Dopravní podnik Karlovy Vary pokračuje 
i v letošním roce s obnovou vozového parku. 
Díky dotačním prostředkům, které pokryly 85 % 
nákladů, může i letos zařadit do provozu nový 
nízkopodlažní autobus s pohonem na stlačený 
zemní plyn. Jedná se o vůz značky Scania City-
wide LF, tedy klasický autobus pro provoz MHD, 
který má kratší rozvor náprav, což umožňuje 
lepší manévrování ve městě.  Dopravní podnik 
v současné době zajišťuje městskou hromadnou 
dopravu v Karlových Varech i Ostrově výhradně 
nízkopodlažními autobusy.
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Ve dnech 17. a 18. září 2022 byly v rámci Dnů 

evropského dědictví (European Heritage Days) 

opět zpřístupněny vybrané památky na území 

města Karlovy Vary. V letošním roce mohli ná-

vštěvníci zavítat do čtyř památečních lokalit.

Připravený program byl zahájen v sobotu 
dopoledne v podzemí chrámu sv. Máří 
Magdaleny, kde náměstek primátorky pro 

oblast kultury Josef Kopfstein přivítal celkem 250 
zájemců o naši historii. Pro příchozí byl připraven 
odborný výklad, v rámci doprovodného kulturního 
programu následně vystoupilo Duo Semplice.
V odpoledních hodinách následovala prohlídka 
kostela sv. Kateřiny v Olšových Vratech. První 
písemná zmínka o tomto kostele pochází z roku 
1257, kostel je však pravděpodobně ještě starší 
a byl založen již někdy kolem roku 1246. Příchozí 
návštěvníky úvodním slovem pozdravil zástupce 
Římskokatolické farnosti Stanovice Romuald 
Štěpán Rob, odborný výklad Mgr. Jiřího Klsáka si 
se zájmem vyslechlo na 90 účastníků, o příjemný 
hudební doprovod se postaralo Trio Arpeggio. 
V nedělním sychravém a velmi chladném dopo-
ledni se téměř tři desítky návštěvníků sešly na 
autobusové zastávce v ulici Křižíkova, která se 
stala výchozím místem lesní procházky, jejímž 
cílovým místem byl vyhlídkový altán Rusalka. 
Úvodní vystoupení zajistil soubor lesních rohů pod 
vedením Aleše Janouška, poutavý výklad k za-
jímavým místům lázeňských lesů včetně altánu 
Rusalka následně přednesl Pavel Reiser.  
Odpoledne potom cesty všech zájemců o naši 
historii směřovaly k Morovému sloupu, kde 
byla zahájena nenáročná procházka lázeňskou 
částí města s podtitulem „Baroko a klasicismus 
v Karlových Varech“. Celkem 130 příchozích si 
vyslechlo odborný výklad Mgr. Lubomíra Zemana, 
v rámci kterého byly podány informace ke všem 

atraktivním objektům dané lokality, jako příkladně 
domu Sedm planet, Chebský dvůr, Černý orel či 
Zlatý jelen. Již za velmi silného deště byla pro-
cházka zakončena na Husově náměstí u hrázdě-
ného domu s názvem Město Olomouc. O hudební 
doprovod se tentokrát postaral houslista Jan 
Mikeš z Karlovarského symfonického orchestru. 
Letošní Dny otevřených dveří památek města Kar-
lovy Vary i přes nepřízeň počasí celkově navštívilo 
téměř 500 návštěvníků. 
Závěrem mi dovolte poděkovat občanům, lázeň-
ským hostům a dalším návštěvníkům našeho 
města, kteří si i v této nelehké době našli čas pro 
malé zastavení u námi připraveného programu. 
Těšíme se na setkání v následujícím kalendářním 
roce 2023. 

Ing. František Škaryd

vedoucí odboru kultury, školství a tělovýchovy

Den otevřených dveří památek 2022
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Když se 24. července loňského roku z televizní 

obrazovky ozval klepot kladívka stvrzující 

náš zápis na Seznam kulturního a přírodního 

dědictví UNESCO, nastal v sále hotelu Imperial 

bouřlivý potlesk a posléze po celém městě 

velký ohlas. Z čínského Fuzhou až do Karlo-

vých Varů došla tato zpráva prostřednictvím 

přímého přenosu ze zasedání mezinárodního 

komitétu UNESCO.

N
ebyli jsme ale jediní, kteří mohli slavit. 

Abychom si uvědomili, do jaké „společnosti“ 

jsme byli přiřazeni, je možné zamyslet se nad 

některými příběhy našich „spoluhráčů“.

O Jizerskohorských bučinách se toho mnoho neví. 

Svůj hlas dostaly díky mezinárodní nominaci spolu se 

Slovenskem, Rumunskem a dalšími zeměmi Evropy, 

kde se čistě bukové stromy objevují. Ten kousek 

zvláštního lesa má u nás ale také historii – oproti 

ostatním lokalitám Jizerských hor, které postihla 

v 80. a 90. letech ekologická katastrofa a naprosté 

odlesnění celých náhorních plošin, právě severový-

chodní úbočí hor zůstalo zachováno. O masový přiliv 

turistického ruchu zde nestojí, proto se o lokalitách 

opravdu dozví jen ti, kteří les a přírodu milují a umí 

se v ní pohybovat. Ze 16 památek UNESCO v České 

republice je doposud také jedinou přírodní památkou. 

Kromě zmíněných lázeňských měst na Seznam 

světového dědictví UNESCO pronikly v roce 2021 

ještě další světové kulturní památky. Jsou mezi nimi 

Giottovy fresky v Padově, secesní umělecká kolonie 

v německém Darmstadtu, skalní petroglyfy v Saúdské 

Arábii nebo maják Cordouan na jihozápadě Francie. 

Umělecká kolonie Mathildenhöhe, kterou koncem 19. 

století založil hesenský velkovévoda Ernst Ludwig, 

je jedním z nejvýznamnějších ucelených souborů 

secesní architektury. Jejím hlavním architektem byl 

Josef Maria Olbrich, rodák z Opavy. V umělecké 

kolonii mohli bydlet a tvořit umělci ze všech koutů 

světa a jejich společné soužití vytvářelo uměleckou 

atmosféru pro tvorbu. Součástí komplexu je tzv. Sva-

tební věž, která je rovněž Olbrichovým dílem. Dnes je 

symbolem města Darmstadt a poskytuje výjimečnou 

vyhlídku na celou rovinu povodí Rýna a Mohanu.

Komitét UNESCO zápisem ocenil i soubor fresek 

ze 14. století ze severoitalské Padovy, z nichž nej-

známější je soubor Giottových maleb z kaple rodiny 

Scrovegniů. Předchůdce renesančních umělců tam 

vytvořil i známou scénu Posledního soudu.

Francouzský maják Cordouan při ústí řeky Gironde 

do Atlantického oceánu se na Seznam kulturního 

dědictví dostal teprve jako druhý maják. Čtyři stovky 

let stará a 68 metrů vysoká stavba slouží svému 

účelu dodnes. Maják, nazývaný “patriarchou majáků", 

navržený předním pařížským architektem Louisem 

de Foix, je jakýmsi renesančním mistrovským dílem, 

čerpajícím inspiraci z římských mauzoleí a paláců, 

katedrál a pevností renesance. 

Ne vždy a za všech okolností mělo UNESCO lehkou 

situaci. Například v roce 2011 se ohradily dvě člen-

ské země – USA a Izrael - a zastavily vyplácení svých 

příspěvků po přijetí Palestiny. Důvodem bylo údajné 

protiizraelské zaměření organizace, proti kterému se 

židovský stát dlouhodobě ohrazoval. Snaha distan-

covat se od politického dění vedla UNESCO k trendu 

posledních let - zapisovat mezinárodní nominace, 

v níž se jasně odráží snaha spolupracovat napříč 

kontinenty a politickými systémy. To je například 

skvělý příklad zapsaného sokolnictví v kategorii 

nehmotných památek, v níž je kromě České republiky 

zapsáno dalších 21 zemí a států, včetně arabských 

zemí a zemí Dálného východu.

Výbor UNESCO zařadil v loňském roce na Seznam 

světového kulturního dědictví takzvaný Dunajský 

limes, tedy část hranic někdejší Římské říše podél 

řeky Dunaje. Opevnění sestávalo z četných strážných 

věží, vojenských táborů a pevností. Kvůli svému 

bažinatému břehu a rozvětvenému toku byla Dunaj 

v antickém období těžko překročitelná. Jedná se 

o mezinárodní projekt - UNESCO tak schválilo společ-

nou žádost Slovenska, Rakouska a Německa.

A na závěr jedna malá perlička.

Jiří Voskovec, známá polovina herecké a tvůrčí dvo-

jice W+V, se narodil v roce 1905 v Sázavě jako Jiří 

Wachsmann do rodiny hudebníka Václava Voskovce 

– Vaksmana. V jeho rodině se mu dostalo silného 

francouzského a uměleckého vzdělání, jeho dědou 

byl malíř Hippolyt Soběslav Pinkas. Francouzsky uměl 

velmi dobře, protože navštěvoval v letech 1921 – 

1924 francouzské Lycée Carnot v Dijonu. A právě 

francouzština mu pomohla při své druhé emigraci 

z Československa po válce, kdy se sice z Ameriky 

vrátil do vlasti, ale obával se o osud země i své 

rodiny. Odjel do Paříže a tady začal pracovat v tehdy 

nově vznikající mezinárodní organizaci UNESCO až 

do roku 1950. Uplatnil nejen jazyk, ale i umělecká 

kritéria. Některé zdroje uvádějí, že jej československé 

úřady vyslaly, ale pravdou je, že v organizaci pracoval 

jako běžný úředník a soukromá osoba.

 Nora Dolanská, Lucie Sochorková

UNESCO

Střípky ze světa UNESCO

Svatební věž v umělecké 
kolonii Mathildenhöhe. 
 Foto: Nikolaus Heiss
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KAM KV°

25 vs 100 – 25 obyvatel na hektar je realita 
Prahy, přičemž ekonomické studie tvrdí, že pro 
udržitelný chod města je ideální poměr hustoty 
zalidnění 100 obyvatel na 1 hektar. V Karlových 
Varech je situace obdobná. V jednoduchosti 
se dá říct, že poměr příjmů do městské kasy 
reprezentovaný obyvateli, kteří placením daní živí 
městský rozpočet a výše nákladů, tedy plochy 
města, kterou je třeba udržovat, je v nerovnováze. 
Obyvatelé města svými daněmi platí za nákladnou 
infrastrukturu rozložitého města.
Dosavadní vývoj řady českých měst je z pohledu 
ekonomiky a životního prostředí trvale neudrži-
telný. Města široce se rozpínající do krajiny, která 
musí pro svůj vlastní chod budovat a udržovat 
neúměrné množství infrastruktury, vytvářet 
enormní prostor motorové dopravě a vynakládat 
stále více prostředků na svůj vlastní provoz, 
nemají budoucnost. Rozvojové plochy je nezbytné 
směřovat zpět z okrajů měst do jejich center. 
Populárním termínem se v posledních letech 
stává „město krátkých vzdáleností“. Chceme 
omezovat individuální automobilovou dopravu 
v centru, podporovat MHD a jiné alternativy 
pohybu po městě a všichni napříč společností si 
uvědomujeme jejich benefi ty. Proč tak ale stále 
ve městech nefungujeme? Důsledek motorizace 

společnosti a přebytku laciného zdroje energie 
zejména druhé poloviny 20. století dal vzniknout 
konceptu města založeného na motorové dopravě. 
V takovém městě není problém mezi domovem, 
prací a jinými službami překonat desítky kilome-
trů denně a to otevřelo možnosti orientace zájmu 
investorů na okraje města, které jsou snadno 
dostupné fyzicky i cenově. Oproti minulosti před 
nástupem automobilů, kdy bylo nutné město sta-
vět kompaktně tak, aby bylo dostupné pěšky, je 
dnes naprostým standardem mít důležitá centra 
zájmu na okraji města. Zvykli jsme si například 
běžně dojíždět do obchodních center v polích za 
městem, v Karlových Varech dokonce i do areálu 
krajských institucí. Ten, kdo rozhodl vystavět kraj-
ské administrativní centrum mimo centrum, zcela 
jistě neuvažoval o městě krátkých vzdáleností.
Prudký rozvoj měst v posledních 50 letech 
s sebou tedy přinesl mimo jiné nepříjemný fakt, 
že je chod města na motorové dopravě maximál-
ně závislý. Abychom mohli směr rozvoje města 
otočit vstříc městu krátkých vzdáleností, které 
je po všech stránkách udržitelné, musíme tak 
nastavit i plánovanou výstavbu a nové byty stejně 
jako veřejné služby a instituce orientovat blízko 
sebe do městského centra poblíž centrálního uzlu 
hromadné dopravy.

Zahuštováním není rozhodně myšleno zastavění 
města na úkor kvality jeho prostředí a hygienic-
kých parametrů. Nutno říct, že v takovém městě 
by ani nikdo nechtěl žít. Tvorbou kompaktního 
města umožníme vybudovat a ekonomicky udržet 
kvalitní životní prostředí pro všechny obyvatele. 
Kompaktní město s hustou urbanistickou struktu-
rou umožňuje soustředění městských investic do 
menšího území, kde mají daleko větší efekt i pro 
jeho obyvatele. 
Města jako Praha nebo Plzeň si všechna zmíněná 
fakta uvědomují a i když na rozdíl od Karlových 
Varů rostou, věnují hodně energie na projektovou 
přípravu rozvoje území, která mají ve svém vlast-
ním centru. Praha například nedávno zorganizo-
vala soutěž na novou městskou zástavbu okolí 
autobusového nádraží Florenc, staví v blízkosti 
Masarykova nádraží, nebo připravila územní studii 
pro lokalitu Bubny. Velkým tématem je nákladové 
nádraží Žižkov, projekt Smíchov city a řada dal-
ších. Karlovy Vary chtějí následovat soudobý trend 
vývoje, a proto město připravuje ve spolupráci 
s KAM KV° územní studie na rozvojové plochy 
Širšího centra a Staré vodárny, aby je využily jako 
jeden z nástrojů pro řízený rozvoj města, které 
je snadno dostupné a využívá pro své obyvatele 
přírodní kvality řeky a okolní krajiny.

Záznam diskuze s odborníky stejně jako pozvánky 
na další zajímavé akce najdete na webu www.
kamkv.cz nebo na našem Facebooku (Kancelář 
architektury města Karlovy Vary) a Instagramu 
(kam_kv). 

Jak na Hustý město? 

Počátkem září proběhla v prostorách Kanceláře architektury města Karlovy Vary (KAM KV°) akce 

s názvem „Hustý město“. V diskuzi se potkali Karel Adamec, ředitel KAM KV°, Ondřej Boháč, 

ředitel IPR Praha a Jaroslav Holler, vedoucí Úseku veřejného prostoru a životního prostředí na ÚKR 

Plzeň. Všichni diskutující zastupovali města, která spojuje společný jmenovatel – potřeba řízeného 

plánovaného rozvoje a vize postupného zahušťování svých center. 
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Podzim s lázeňskými lesy provázelo 
slunečné počasí i pohodová atmosféra
Na Svatém Linhartu se uskutečnila již tradiční 
akce pro veřejnost, Podzim s lázeňskými lesy. 
Jako zázrakem vysvitlo v sobotu 24. září slunce, 
které po sérii propršených dnů přímo vyzývalo 
k procházce.
Pro návštěvníky, kteří si vyčlenili odpoledne na 
návštěvu lázeňských lesů, byl připraven pestrý 
program. Na místě byl Mistr České republi-
ky v práci s motorovou pilou, zaměstnanec 
lázeňských lesů, který předvedl jednotlivé 
soutěžní disciplíny. Kočí se svým koněm ukázal 
přibližování dříví v lese. Z lesnických strojů se 
předvedla vyvážecí souprava i traktor.
Pro děti byla připravena stezka s úkoly 
a vyrábění z přírodnin. O výcviku domácího 
mazlíčka se mohly poradit se zkušeným ky-
nologem. Po celý den zněla lesem hudba dvou 
kapel a zajímavá byla i nabídka občerstvení. 
Kromě tradičního zvěřinového guláše mohli 
návštěvníci ochutnat speciality ze zvěřiny, jako 
je oblíbený divočák se šípkovou omáčkou, 
a domácí zákusek doplnit výběrovou kávou 
přímo z pražírny.
Lázeňské lesy podpořily i další organizace – 
studenti lesnické školy ze Žlutic s sebou přivezli 
lovecké dravce a na pódiu vystoupili s ukázkou 
mysliveckého troubení, vábení zvěře a výcviku 
psů. Správa lázeňských parků zajistila výzdobu 

skleníku okrasnými rostlinami spojenou se 
soutěží v poznávání a vysokozdvižnou plošinou 
vyvážela zájemce nad oboru se zvěří. Velký dík 
patří také Dopravnímu podniku Karlovy Vary, 
který kromě aktivit pro děti vypravil na Linhart 

autobusovou linku, a hasičům, kteří i přes po-
hotovostní režim zvali k prohlídce svého vozu.
Budeme se těšit zase příští rok! 

Martina Nentvichová, projektová manažerka 
Lázeňských lesů Karlovy Vary

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Výherce získá pobyt podle vlastního výběru

Lázeňské lesy vybízejí k dlouhým procházkách 
a návštěvě altánů s výhledem na město i pří-
rodních zajímavostí. Smíšené lesy obklopující 

město jsou v množství zajímavých lokalit uni-
kátní a najít si tu místo, které nás očaruje, není 
vůbec náročné.

Pro návštěvníky lesů a nadšené fotografy 
jsme připravili soutěž o atraktivní ceny. Pro 
účast stačí natočit video nebo pořídit fotogra-
fi i, zveřejnit ji na svém profi lu na sociálních 
sítích, v příspěvku nás označit a přidat hashtag 
#soutezlazenskelesy. Soutěži se nemusí vy-
hýbat ani fotografové bez profi lu na sociálních 
sítích. Fotky i videa je možné zaslat i e-mailem. 
Kontakt a podrobné podmínky jsou popsané na 
webových stránkách Lázeňských lesů Karlovy 
Vary – www.llkv.cz.
Soutěž běží až do konce listopadu a její hodno-
cení proběhne dvoukolově. Jednou za čtrnáct 
dnů budou nejlepší fotografi e nebo videa zve-
řejněny na sociálních sítích organizace a z nich 
budou vybráni absolutní vítězové soutěže – 
o jejich pořadí rozhodne počet oslovených lidí.
A jaká je slíbená odměna? Výherci se můžou 
těšit na dárkové vouchery na pobyt podle vlast-
ního výběru v hodnotě 10 000 Kč, 7 500 Kč a 5 
000 Kč. A my už se moc těšíme na pohled na 
lázeňské lesy objektivem vašeho fotoaparátu.

Martina Nentvichová, projektová manažerka 
Lázeňských lesů Karlovy Vary

LÁZEŇSKÉ LESY
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V Centru zdraví a bezpečí byl 21. září, za přítom-
nosti primátorky města a velitele městské policie, 
zahájen 13. ročník vzdělávacího cyklu Senior 
akademie. Těší nás, že stejně jako předešlé 
ročníky, také letos máme naplněný stav čítající 
téměř 30 zájemců, kteří se už během první před-
nášky aktivně zapojili do diskuze. Cyklus je svým 
složením zaměřený na seniora jako možnou oběť 
protiprávního nebo nemravného jednání. Proto je 

důležité získávání informací, znalostí a dovednos-
tí, které jsou nezbytné pro jejich bezpečný život 
ve společnosti. Během studijního programu, který 
trvá od září do května, na posluchače čeká řada 
odborných přednášek nejen od strážníků z oddě-
lení prevence, ale i několik poznávacích exkurzí. 
Celý vzdělávací program, dotovaný Statutárním 
městem Karlovy Vary a městskou policií, je pro 
uchazeče zdarma.

Další ročník Senior 
akademie byl zahájený Podezřelý kocour

Chybělo jen pár minut do nového dne, když 
strážníci vyjeli prověřit oznámení do městské 
části Rybáře. Tam mělo docházet k rušení 
nočního klidu zřejmě nějakými stavebními 
pracemi. Na vyslané strážníky už netrpělivě 
čekal oznamovatel, který označil byt, ze 
kterého měl temnou nocí hluk vycházet. 
Hlídka kontaktovala uživatelku bytu, která při 
rozhovoru řekla, že hluk zcela jistě nezpůso-
bila ona, neboť spala. Dále, jak sama uvedla, 
jediný podezřelý, který by v bytě mohl dělat 
hluk, je kocour. To ale bylo vzápětí vyloučeno, 
neboť jeho stopa končila v posteli, kde si 
spokojeně užíval teplo načechrané peřiny. Pů-
vodce rušení nočního klidu se tak nepodařilo 
zjistit, v bytovém domě bylo ticho a klid. Další 
oznámení už také nedorazilo.

Případ prapodivné krabice

V sobotu 24. září, po čtvrté hodině odpoledne, 
dorazilo na operační středisko velmi podezře-
lé oznámení. Všímavá oznamovatelka si při 
venčení svého čtyřnohého mazlíčka povšimla 
před jednou z uzavřených garáží prapodivné 
krabice. Z té vycházely ještě prapodivněj-
ší zvuky doprovázené divným zápachem. 
Případ jako z americké kriminálky. Naštěstí 
při líčení této poněkud zneklidňující situace 
nepadlo slovo o zvuku pravidelném a tikavém. 
Napjatí strážníci po příjezdu na místo posunuli 
sluneční brýle na špičku nosu a pečlivou vi-
zuální kontrolou prověřili okolí, poté se vydali 
k podezřelému předmětu. Na jeho druhém 
konci našli do práce zabraného muže, který 
byl z přítomnosti hlídky celkem překvapený. 
V garáži totiž opravoval čtyřkolku a jako zdroj 
elektrické energie využil přistavenou elektro-
centrálu. Vyřešeno.

Dva rozchody v budově a strážníci

V pondělí 12. září po půl dvanácté večer 
vyjela hlídka prověřit stížnost oznamovatelky. 
Ta se týkala bývalého přítele, který se dobýval 
do bytového domu. Přivolaným strážníkům 
řekl, že si přišel vyzvednout věci, které 
u bývalé přítelkyně zanechal. Tato noční doba 
však není úplně vhodná pro řešení nedořeše-
ných záležitostí, proto po krátké konverzaci 
s hlídkou místo opustil a vydal se neznámo 
kam. O půl hodiny později vyjela hlídka opět 
k bytovému domu. Předmětem oznámení byla 
osoba spící na schodech. Kdo čeká, že se 
„dobyvatel“ vrátil, mýlí se. Strážníci v šestém 
patře nalezli muže, který jim objasnil vzniklou 
situaci. Dříve, v časech krásných, hřejivých 
a zamilovaných tady bydlel u přítelkyně. Ty 
časy jsou však pryč a proto spí na schodech. 
I tento neodbytný muž místo za doprovodu 
hlídky opustil. Zda spolu rozpady partner-
ských vztahů nějak souvisely, to strážníci 
raději nezjišťovali.

ZPRÁVY Z ULICE 

Po prázdninové přestávce se znovu rozběhl 
kurz sebeobrany pro seniory, který Městská 
policie Karlovy Vary realizuje pro tuto cílovou 
skupinu již více než deset let. Paralelně běží se 
vzdělávacím kurzem Senior akademie a frekven-
tanti tak mohou využít nejen možnost udržovat 
a rozvíjet svůj intelekt, ale také tělo. Při pravi-
delných setkáních, která probíhají jednou týdně 
v tělocvičně na služebně v Moskevské ulici pod 
vedením instruktora sebeobrany, se senioři nejen 

seznamují s účinnými obrannými technikami, 
ale provádí také dechová cvičení a strečink pro 
zlepšení fyzické kondice. V letošním roce byl kurz 
sebeobrany městské policie podpořen dotačním 
programem prevence kriminality Krajského úřadu 
Karlovarského kraje, což pomohlo navýšit počet 
hodin sebeobrany a uspokojit tak poptávku ze 
strany cílové skupiny. Možnost navštěvovat kurz 
sebeobrany tak mají i senioři, kteří nenavštěvují 
Senior akademii.

Kurz sebeobrany pro seniory

MĚSTSKÁ POLICIE

Pro každého milovníka zvířat je datum 4. října 
svátečním dnem. Patří totiž mezinárodnímu dni 
zvířat. Zasloužil se o něj mnich František z Assisi, 
který byl známý svou láskou ke zvířatům. Velmi rád 
jim věnoval potřebou a nezbytnou péči, hlavně pak 
zvířatům opuštěným, nemocným a týraným. A tak 
po jeho smrti, 4. 10. 1226 se začal tento „zvířecí 
svátek“ slavit. I nás se toto téma tak trochu týká. 
V našich řadách máme totiž čtyřnohé kolegy, kteří 
si zaslouží pozornost. Službou ostřílená sedmiletá 
Uxa a do práce chtivý dvouletý benjamínek Oran 
jsou nedílnou součástí našeho týmu a podobně 
jako strážníci, i oni musí mít „vhodné“ předpoklady 
a platná osvědčení. Slouží převážně na nočních 
směnách, převáženi jsou v upraveném služebním 

autě a po skončení směny odchází domů, kde se 
z „profi  psa“ stane láskyplný člen domácnosti.
Ke zvířatům velkým, malým, chlupatým, opeřeným, 
divokým i domácím pak v případě potřeby vyjíždějí 
strážníci během celého roku. Třeba v předvečer 
„zvířecího svátku“ vyjeli po osmé hodině do Dra-
hovic, kdy operátorka záchranné služby požádala 
o asistenci. Ta se týkala převozu pejska do útulku, 
jehož majitel se potýkal se zdravotními problé-
my a musel být převezen do nemocnice. Převoz 
zvířete nakonec nebyl nutný. Strážníci po příjezdu 
kontaktovali majitele, ten si péči o něj domluvil 
s kamarádem. Hlídka tak na místě zůstala, vyčkala 
s malým pejskem na místě a následně jej předala 
pověřené osobě.

Svátek zvířat a strážníci
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DPKV

Hledáme:
• automechanika
• autolakýrníka
• autoklempíře
• zámečníka

Pokud Vás nabídka zaujala a splňujete výše
uvedené požadavky, zašlete nám svůj životopis.

Těšíme se na Vás

kariera@dpkv.cz

+420 770 199 503

dpkv.cz

PPOOŽŽŽAAADDDUUUJJJEEEMMMEEE:
vyučení v oboru

aktivní a pozitivní přístup

spolehlivost, zodpovědnost a samostatnost

BBBEENNNEEEFFIITTTTYY::

5 týdnů dovolené

příspěvek na stravování

penzijní připojištění

zvýhodněný mobilní tarif 

příspěvky na dovolenou a wellness

příspěvky pro děti na tábory, školy v přírodě apod.

zaměstnanecká cena nafty pro soukromá vozidla

zaměstnanecké jízdné zdarma včetně benefitů
pro vaši rodinu

O SVÉ ZAMĚSTNANCE PEČUJEME A PRO KAŽDÉHO MÁME PŘIPRAVENOU ŠIROKOU ŠKÁLU BENEFITŮ:

NNAABBÍÍZZÍMMME:
pracovní dobu 37,5 hod./týdně

zázemé silné a stabilní společnosti

přátelský kolektiv

nástup možný ihned Zaměstnavatel regionu
do 500 zaměstnanců

2022
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S partnerkou začínáme počítat doslova kaž-
dou korunu. Přemýšlíme, co a jak ušetřit, aby 
náš rozpočet nebyl napjatý. Jednu položku 
nedokážeme vyřešit. Cigarety. Máme dojem, 
že když na ně sáhneme, bude jasné, že 
nemáme ani na to, co nám přináší pohodu. 
Jenom však odkládáme to, co musí přijít… 
Omezit výdaje na ně. Máte nějakou radu, ať to 
jde hladce?
 Mirek, 38

Samozřejmě se může stát, že cigaretě v ně-
jaké chvíli neodoláte. Je však důležité si opět 
uvědomit cíl a zkusit pokračovat v odvykání. 
Je to lepší než propadat zklamání ze selhání, 
že jste opět sáhl po „uklidňující cigaretě“. 
Chtěl bych upozornit, že kouření není jen eko-
nomicky náročné, ale hlavně ohrožuje vaše 

zdraví. Vyhledejte si informace, konzultujte 
s lékařem i s bývalými kuřáky, aby byly pro 
vás důsledky srozumitelné. Je nezbytné kou-
ření jasně defi novat jako zdraví ohrožující.
Pokud by vaše motivace zůstala u šetření 
peněz, tak nebude tak silná. A nakonec si 
možná najdete způsob, jak se ke kouření 
vrátit. Nejčastěji formou levnějších cigaret. 
Správnou cestou je přiznat si, že kouření vás 
neobere jenom o peníze, ale hlavně o zdraví 
a celkovou kondici.
Nechci vám lhát a slibovat, že odvykání bude 
jednoduché. Předpokládám, že se u vás vyvi-
nula již fyzická závislost a tělo si bude žádat 
svoji pravidelnou dávku nikotinu. Proto bude 
dobré se na náročné dni u odvykání připravit. 
Nápomocné mohou být nikotinové žvýkačky 
nebo nikotinové náplasti. 

Nepíšete, jak se k odvykání a celkově ke kou-
ření staví vaše partnerka. Vyjasněte si vlastní 
postoje tak, abyste se mohli podporovat, 
nebo alespoň respektovat vlastní rozhodnutí 
na cestě bez dýmu.  Úspěch odvykání bude 
u vás záviset hodně od přípravy: vyjasnění si 
důvodů, motivace, realistického zhodnocení 
vaší vůle, stanovení přesného plánu, přípravy 
na těžké chvíle a vzájemné podpory. Přeji 
vám hodně sil.
 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.

Kuřákům je nyní v rámci projektu k dispozici ordinace pro odvykání kouření MUDr. Karla Moravce. 
Zájemci ji najdou v Recoveryclinic na adrese Karlovy Vary - Drahovice, Lidická 447/12. Objednat se je možné 

prostřednictvím tel.: 602 134 470 nebo webu www.recoveryclinic.cz. 
Ordinační doba je každý čtvrtek od 11.00 až 14.00 hodin.

DÍRA V RODINNÉ KASE
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Babičko, dědečku, pojď si se mnou hrát

Umíte plést, háčkovat, péct sladkosti nebo 
něco vyrábět ze dřeva či papíru? Pojďte to 
ukázat dětem! Přijďte dětem přečíst pohádku 
blízkou Vašemu srdci či povyprávět o svém 
dětství. Naše Regionální dobrovolnické cent-
rum INSTAND hledá pohádkové babičky a dě-

dečky, kteří by docházeli dopoledne jednou 
za 14 dní do mateřských školek v Karlových 
Varech. 
Naše organizace již deset let v Karlových Va-
rech a okolí realizuje dobrovolnické programy 
zaměřené na podporu seniorů, občanů se 
zdravotním postižením, dětí a rodin ze sociálně 
znevýhodněného prostředí (doučování dětí) 
a pacientů v nemocnicích. Spolupracujeme 
s Krajskou knihovnou Karlovy Vary, kde dobro-
volníci vedou kroužky, pomáhají s jednorázo-
vými akcemi či s tříděním knih. Koordinátorka 
dobrovolníků Eliška Volfová k tomu dodává: 
„Možností, kde se zapojit, pomoci a realizovat 
se, je hodně. Stačí si jen vybrat. V současné 
době poptáváme pohádkové babičky a dě-
dečky k dětem do mateřinek i dobrovolníky 
pro doučování dětí.“ Naši činnost jsme díky 

projektu Posílení kapacity organizace Instand, 
z.ú. fi nancovaného z Fondů EHP a Norska ještě 
rozšířili a navázali jsme na z důvodu covido-
vé situace dva roky odkládanou spolupráci 
s 1. Mateřskou školou Karlovy Vary. S paní 
ředitelkou Tichou jsme se domluvily a již nyní 
jsou vytipované školky, kde by rádi přivítali 
pohádkovou babičku či dědečka. Toto propo-
jování generací, které je oboustranně přínosné 
a krásné, již úspěšně probíhá v mnoha měs-
tech České republiky. Pojďte do toho s námi 
a rozjeďme tuto činnost i na západě Čech!
Veškeré informace naleznete na našich webo-
vých stránkách www.instand.cz, na emailu: 
trutnovska@instand.cz nebo telefonicky na 
775 375 864.

Romana Trutnovská, vedoucí Regionálního 
dobrovolnického centra INSTAND
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Adaptační kurzy 6. ročníků 

proběhly na Božím Daru

V průběhu září proběhly na Božím Daru adaptační 

kurzy 6. tříd ZŠ Truhlářská. Hlavním cílem bylo stme-

lení nově vznikajících kolektivů, vzájemná spolupráce, 

odhalení schopností jedince i skupiny a hlavně 

začlenění nově příchozích ukrajinských spolužáků. 

Náplní byly různé společenské, strategické, sezna-

movací a zážitkové hry a kreativní činnosti, ve kterých 

se spolužáci lépe poznali. Zároveň se žáci seznámili 

s historií města Boží Dar, na naučné stezce Božídar-

ské rašeliniště kompletovali ve skupinách informace 

o místní fauně a fl oře a vytvořili společně naučné 

panely. Podmínkou bylo domluvit se a umět předat in-

formace spolužákům ve srozumitelné podobě. Týdenní 

kurzy zcela naplnily svůj cíl a pohodová atmosféra dál 

pokračuje i v běžném školním prostředí.

V letošním školním roce jsme se na naší škole 
rozhodli vyčlenit týden projektovému vyučování 
na téma „Slavné karlovarské rody“. Věnovali jsme 
mnoho času plánování a diskutování nad celkovým 
pojetím této formy práce s dětmi. Cílem bylo roz-
víjet v co největší možné míře klíčové kompetence 
při naplnění stanovených výstupů.
Vzhledem k tomu, že jsme se do tak velkého 
projektu pustili poprvé, nemíchali jsme žáky 
napříč ročníky, ale pracovní skupinou se stala vždy 
kmenová třída. Třídní učitel společně s dalším 
pedagogem školy byli pro tento týden žákům 
průvodci. Sami žáci byli aktivními tvůrci. Mohli 
vybírat v rámci zadaného tématu z těchto slavných 
karlovarských rodů: Bayerovi, Becherovi, Knollovi, 
Mattoniovi, Moserovi, Puppovi, Weberovi. Nástěnka 
s tématem, doporučeným časovým harmonogra-
mem a možnostmi výstupů byla připravena již 
týden před zahájením samotného projektového 
týdne. Následovala samotná práce – plánování 
a rozdělení rolí, určení výstupu, sběr a zpracování 
informací. Toto vše bylo potřeba stihnout ve třech 
dnech. Čtvrtý den byl věnován prezentacím výstupů 
a zhodnocení průběhu projektového týdne. Této 

události byla přítomna Mgr. Dominika Kožešníková, 
ředitelka muzea Karlovy Vary. Paní ředitelka posky-
tovala žákům zpětnou vazbu, doplnila vždy velmi 
zajímavé historické i aktuální informace k prezen-
tovanému tématu a zároveň byla i překvapená kva-
litou zpracování jednotlivých prezentací. Díky tomu 
jsme s muzeem navázali další spolupráci a hned 
v následujícím týdnu se žáci zúčastnili programu 
restaurátorství.

Projektový týden na 

II. stupni ZŠ Truhlářská
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Slavnostní setkání u Jezdecké sochy 
Karla IV. na Divadelním náměstí

„Třikrát založený, dvakrát vyšší mocí zrušený, 
jeden z nejstarších klubů v Čechách letos osla-
vuje 30. narozeniny. S krásným darem ve formě 
splněného snu, a to předat  městu důstojnou 
sochu zakladatele města, odpovídající jeho pří-
nosu a velikosti, českého krále a římského císa-
ře, Karla IV. Tato jezdecká socha zkrášlila nejen 
město a lázeňské území, ale přispěla rovněž 
ke startu revitalizace území lázeňského korza 
od Vřídelní kolonády po Císařské lázně,” říká 
František Piškanin, který slavnostním přípitkem 

zakončil program na Divadelním náměstí. 
Moderní sochu Karla IV. karlovarští rotariáni od-
halili dne 7. května u příležitosti 665. Zahájení 
lázeňské sezóny. „Dnes tu plníme slib, daný 
našim příznivcům, kteří přispěli radou, činy 
a fi nančními prostředky a kteří naši myšlen-
ku a projekt velkoryse podpořili – a také zde 
zveřejňujeme jejich jména, která jsou vygraví-
rovaná na tabulkách a stávají se integrovanou 
součástí tohoto mimořádného výtvarného díla,” 
řekl rotarián a člen realizačního týmu JSKIV 

Ivan Thýn a dodal, že uvnitř betonového soklu 
se nalézá také schránka, do které byla uložena 
jména všech dárců, kteří na projekt přispěli.
Projekt „Karel” žil s karlovarskými rotariány 
dlouhých sedm let, kdy se ve vedení klubu 
vystřídal stejný počet prezidentů. Vidina nového 
pomníku klub formovala a také do něho při-
vedla několik mladých členů s novými nápady 
a pracovním potenciálem.
Na podporu veřejné sbírky zorganizoval reali-
zační tým JSKIV několik výstav ve spolupráci 
s Galerií umění Karlovy Vary kulturních událostí 
pod záštitou Infocentra města Karlovy Vary 
golfových turnajů, sochařských instalací, ale 
také dražbou výtvarných děl od karlovarských 
umělců v rámci Plesu pro sochu s názvem Vary 
Karlovi.  
„Vytvořená socha reprezentuje umění součas-
ného století, je a bude trvalou památkou pokory 
a úcty, se kterou k velkému panovníkovi vzhlíží 
naše generace, a zároveň je vzpomínkou na 
slavnou minulost, zhmotnělou v současném 
materiálu pomocí technologie budoucnosti,” 
říká autor uměleckého díla Michal Gabriel.
Vlastní sochu vyrobila trutnovská fi rma Kasper 
Kovo z nerezového plechu o síle 10 mm, 
přičemž nerezový sokl s průhledem Svato-
václavské koruny je složen z 280 lamel. Spolu 
s jezdeckým monumentem jsou jednotlivé la-
mely do potřebného tvaru vyřezány plazmovou 
technologií a do celku vrstveny navařováním. 
Slavnostní setkání karlovarských rotariánů bylo 
zakončeno „Intercity meetingem” v Grandho-
telu Pupp k 30. výročí založení karlovarského 
klubu za přítomnosti spřátelených Rotary klubů 
z Česka, ale i Německa.

Rotary klub Karlovy Vary oslavil 30. výročí znovuzaložení karlovarského klubu slavnostním 

setkáním u Jezdecké sochy Karla IV., kde byly odhaleny dárcovské desky největších donátorů 

a podporovatelů moderního pomníku od sochaře Michala Gabriela. V rámci programu za účasti 

primátorky města Andrey Pfeffer Ferklové bylo poděkováno největším karlovarským mecená-

šům včetně Františka Piškanina, lídra realizačního týmu Jezdecká socha Karla IV. (JSKIV).
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Přeji všem čtenářům, aby zde našli všechny 

potřebné informace

Vážení čtenáři Karlovarských radničních listů,
doporučuji Vám číst tyto noviny alespoň 
z důvodu, že víte informace, které magistrát 
chystá. Pokud totiž budete dělat to, co je 
častým nešvarem – noviny ze schránek jsou 
pohozené pod schránkami – nedozvíte se třeba 
termín čištění městské části, ve které bydlíte. 
A magistrát nám tyto termíny změnil. Myslím 
dny. U nás se například čistilo ve středu a teď 
najednou v pondělí a navíc dvakrát do měsíce. 
Dřív to bylo jen jednou. Jsem rád, že jsem se 
tyto informace dozvěděl včas, protože jsem ob-
čas mimo Karlovy Vary na delší čas, a kdybych 
nepřeparkoval, nedoplatím se. Všechny kulturní 
akce jsou uceleně k dispozici, takže pokud 
chci vědět, co který den hraje jaké kino, mám 
to po ruce. Vím, řeknete si, že v době internetu 
je to snazší vyhledat modernějším způsobem. 
Nedávno jsme se o tom doma dohadovali 
a udělali soutěž. Kdo bude rychlejší. A vyhrál 
jsem. Než se manželka proklikala všemi mož-
nými nástrahami skončila u facebooku, který 
bohudík nemá aktivní. Spousta informací je 
na facebooku a spousta lidí ho nemá, ne-
chce, nebo si víc váží času stráveného s lidmi 
napřímo a né jen planým většinou anonymním 
psaním. Vidím to u mladé generace, ti už spolu 
skoro vůbec nekomunikují jinak než přes mobil, 
sms, WhatsApp a já ani nevím, jak se všechny 
ty kanály jmenují. Nově se oslovují „kámo“, což 
používají za každým druhým slovem, a protože 
jejich slovní zásoba je mizivá, je zábava je po-

slouchat. Zajímavé články jsou i o akcích, které 
pořádají organizace spojené s městem, ať už 
to jsou lesy, parky, dopravní podnik nebo školy. 
Přeji všem čtenářům, aby zde našli všechny 
potřebné informace.
 Stanislav Zelinka

A máme po volbách. Pro někoho skončily 

dle přání, pro někoho naopak

Nechci hodnotit ani průběh voleb, ani výsledek. 
Chci psát o tom, co pálí určitě nejen mě. Kou-
kám do budoucna a moc si přeji splnění slibů. 
Nechci, aby se stalo, že jsme odvolili a teď už 
nás 4 roky nic nezajímá. Před pár dny jsem 
se vrátila z Třebíče, kde mají nově zrekon-
struované Karlovo náměstí. Skloubili zde staré 
domy s novou fontánou, novými lavičkami, 
novou dlažbou,… A otevřeli týden před volbami 
po dvouletých strastech.  Vše se prodloužilo 
díky archeologickým průzkumům. A já mám 
obavy, abychom při rekonstrukci parkoviště 
ve Varšavské ulici taky nečekali na průzkum 
nálezů. A že se asi najde pod povrchem věcí, 
když zde pamětníci určitě pamatují otevře-
nou ledovou plochu. Možná se najde původní 
chladicí systém, možná nějaký zapomenutý 
elektrický kabel, možná přívod vody… Bylo by 
dobré na to stavebníky upozornit, abychom se 
dočkali opravného parkoviště včas. Vždyť do 
té doby budou auta parkovat opět všude, kde 
se dá vjet. Apeluji na městské strážníky, aby 
častěji obešli ostatní parkovací místa, která 
jsou vyhrazena pro rezidenty, tedy držitele 

parkovacích karet. Mám na mysli hlavně 
kolem Tržnice, tzn. V Horově ulici, v Bulharské 
i Varšavské. Tržnice má své parkování pro za-
městnance také označené, jen ho nikdo nehlídá 
a tak tu parkují všichni, kteří nevlastní povolení.  
A naopak najdete na vyhrazeném parkovišti 
auto s cedulkou za oknem z lékárny MAX. Při 
obchůzkách by mohli dohlédnout i na dodr-
žování nově instalované značky při vjezdu do 
Varšavské ulice, kde je režim K+R pro 4 stání. 
Ovšem asi někdo nepochopil, co to znamená, 
protože tu trvale stávají vozy celé dny. Další 
parkovací místo zabral dopravní podnik. Toto 
místo je naopak trvale prázdné. A ještě mi do-
volte se vyjádřit k novému nástupišti MHD. Je 
opravdu pěkné, architektonicky určitě elegant-
ní, bohužel ne úplně nejlepší. Stížnosti na málo 
laviček jsou oprávněné. Čekat na spoj byť pár 
minut je opravdu pohodlnější v sedě, hlavně 
pro starší generaci, případně rodiče s malými 
dětmi. A další nedostatek je málo odpadkových 
košů. Možná co do počtu jich je dostatek, ale 
co do velikosti je to bída. Jsou pěkné, což o to, 
ale nepřejte si je vidět  mezi  5 – 7 hodinou 
ráno (před vysypáním). Bohužel je to v lidech, 
pokud nebudou prázdné plastové lahve alespoň 
sešlapávat před odhozením, nikdy to nebude 
lepší.  A to nemluvím o tom, že cca 20 metrů 
od košů jsou kontejnery na tříděný odpad. 
Vrátím se k úvodní větě. Máme po volbách, 
přeji všem zvoleným samé spokojené obyvate-
le, plnou městskou kasu a jen dobré nápady při 
vylepšování našeho města.

Věra Bartůňková

HYDEPARK
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PŘEKLADY A TLUMOČENÍ 
DO VŠECH JAZYKŮ

Tel. 776 722 611
Moskevská 10, Karlovy Vary

orbis@orbispreklady.cztel.: 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

TAKÉ VÁM 
DLUŽÍ

Mgr. Petr Osladil, Drahovice?

Napište nám na info@mediaas.cz.

Děkujeme že píšete.
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LIDÉ

Nový program Ovace poradí lidem
z kreativních profesí, jak na podnikání

„Program jsme přinesli do České republiky 
z Norska, kde jím úspěšně prošly již stovky 
začínajících podnikatelů. Protože se naše 
inovační centrum intenzivně věnuje podpoře 
kulturních a kreativních průmyslů, rozhodli jsme 
se jej věnovat právě kreativcům. Je vhodný 
tím pádem pro studenty uměleckých oborů, 
fotografy, grafi ky nebo třeba pořadatele akcí. 
Na své si v něm přijdou všichni, kdo chtějí 
rozjet vlastní podnikání, postavit novou službu 
či produkt nebo třeba nastartovat nový kulturní 
projekt,” upřesňuje Radka Murasová z karlo-
varského Inovačního centra INION. Program je 
vhodný jak pro začínající podnikatele, tak i pro 
ty pokročilejší, kteří chtějí rozšířit své byznys 
znalosti nebo nejsou s nastavením svého podni-
kání momentálně spokojeni.

Program je oproti podobným programům v čes-
kém prostředí unikátní právě svou intenzitou. 
Během čtyř týdnů se uskuteční 12 lekcí, při-
čemž každá lekce trvá 90 minut a účastníci ke 
skupinovým diskusím navíc získají také mož-
nost individuálního mentoringu. I díky intenzitě 
a práci ve skupině se podaří propojit s dalšími 
účastníky a získat tak nové kontakty. Pro práci 
na podnikatelském plánu mají účastníci k dis-
pozici digitální nástroj EMS (Entrepreneurship 
Management System), který je krok po kroku 
provádí jeho přípravou. Účastníkům programu 
se navíc budou věnovat zkušení mentoři z celé 
ČR. Díky podpoře v rámci grantu z Norských 
fondů a EHP je účast v programu zdarma.
Program se po úvodních bězích s individuálními 
zájemci bude na jaře příštího roku věnovat 

také asociacím v kreativních průmyslech. 
„V Čechách máme desítky profesních sdru-
žení a asociací lidí, kteří pracují v kreativních 
průmyslech. Ať už jsou to fotografové, fi lmaři 
nebo třeba grafi ci. V příštích měsících budeme 
mapovat jejich potřeby a na jaře budou mít 
možnost zúčastnit se jednoho rozvojového běhu 
také zástupci těchto skupin,” doplňuje Radka 
Murasová.

Inovační centrum INION z Karlových Varů přináší do České republiky nový program pro 

začínající podnikatele v kulturních a kreativních odvětvích. On-line program s názvem Ovace 

poběží v několika bězích od října do jara příštího roku. Účastnící se během dvanácti on-line 

setkání dozvědí základní podnikatelské pojmy. V rámci skupinového mentoringu se pak spo-

lečně zaměří na motivaci, fi nancování a budou prakticky pracovat na svém byznys plánu. 

Program Ovace

Rozvojový program pro kulturní a krea-
tivní odvětví organizuje Inovačního centru 
INION ve spolupráci s norským partnerem 
Entreprenerdy. Tento projekt je fi nancován 
grantem z EHP a Norských fondů, program 
Kultura. Více informací najdete na stránce 
www.ovace.cz

Foto: Aleš Bedlík pro Inovační centrum INION
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KULTURA

Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka 

v Karlových Varech nese jméno geniálního 

skladatele a proslulého lázeňského místa, ale 

i sama soutěž má ve světě pěveckých klání 

právem oceňované jméno. 

Pěveckých soutěží probíhají každoročně desítky od 
účelových castingů po bohatě dotované konkurzy 
s tisícovkami přihlášených a stovkami vybraných 
uchazečů. Stačí připomenout letošní soutěže v Rize, 
Budapešti, Eindhovenu, Norimberku, New Yorku, 
Miláně, Paříži, Bruselu, Vilniusu, Washingtonu, 
Padově, Dublinu, Londýně… 
První velkou domácí pěveckou soutěž pořádal 
festival Pražské jaro v roce 1954 – k poctě a připo-
mínce Emy Destinnové a Karla Buriana. Na tehdejší 
domácí vítěze by se nemělo zapomínat: Milada 
Šubrtová, Marie Steinerová a Václav Halíř, byť čeští 
pěvci přiváželi soutěžní vavříny ze světa již před 
druhou světovou válkou a krátce po ní. Rovněž prv-
ní zahraniční laureáti Pražského jara dobyli věhlasu: 
Stefania Woytowiczová, Ljubomir Bodurov, Nicolae 
Herlea, Valentin Teodorjan. Čeští pěvci pak dosaho-
vali vítězství i v dalších mezinárodních soutěžích – 
v Holandsku Ladislav Mráz, v Polsku Soňa Červená, 
ve Francii Naděžda Kniplová a Antonín Švorc, v Bra-
zílii Věra Soukupová, v Itálii Eva Randová… 
Od půle šedesátých let mohou mladí pěvci měřit 
svůj um v Karlových Varech. Z vítězů, jimž všechny 
múzy přály v míře nejštědřejší, zaslouží přede 
všemi uvést jméno absolutní vítězky z roku 1969 
– Gabriely Beňačkové. Pozornost ohlédnutí za 
uplynulými 55 ročníky Mezinárodní pěvecké soutě-
že Antonína Dvořáka v Karlových Varech se ovšem 
právem zastaví i u dalších domácích vítězů, kteří 
dosáhli světových úspěchů: Ľubica Orgonášová, Pe-
ter Mikuláš, Dagmar Pecková, Jana Sýkorová, Pavol 
Bršlík, Jan Martiník, Kateřina Kněžíková, Adam 
Plachetka, Olga Jelínková, Petr Nekoranec…

Pravidelnost karlovarské soutěže se nakonec uká-
zala jako významnější než pouze občasné návraty 
pěveckého oboru do soutěží Pražského jara. Rychlý 
tep nové doby sice hledá prvenství a výjimeč-
nost, ale každá soutěž vyžaduje víc než pouze 
hlas, a připomíná si proto i laureáty, jejichž vývoj 
nakonec přezářil výkony v době soutěžení. Karlovy 
Vary se tak pyšní – s II. a III. cenami – rovněž jmény 
Magdaleny Hajóssyové, Edity Grúberové, Ivana 
Kusnjera, Jozefa Kundláka, Lívie Ághové, Dalibora 
Jenise, Evy Urbanové, Magdaleny Kožené… 
Práce organizátorů, které po léta zkušeně vede 
ředitel Mezinárodního pěveckého centra Antonína 
Dvořáka v Karlových Varech Alois Ježek, tím již 
pevně vrostla nejen do domácího, ale také do 
světového kontextu.
Kdo z posluchačů dá na vlastní dojem – neboť 

všechna kola soutěže jsou přístupná veřejnosti – 
může tak zažít vzrušující výhled do budoucího času.

Jaký bude letošní ročník 
„dvořákovské soutěže?“
Již od ledna se konají přípravy. Podmínky soutěže 
a její fi nanční zajištění, mailová korespondence, 
oslovení osobností k poskytnutí osobních záštit, 
nájmy míst soutěžení v Alžbětiných lázních 
a Karlovarském městském divadle a mnoho dalších 
povinností, které si žádá bezproblémový průběh 
soutěže. V září přichází období přijímání přihlášek. 
Soutěže má čtyři kategorie - Operní naděje pro 
studenty konzervatoří ve věku 16-20 let, dvouko-
lovou kategorii PÍSEŇ a nejsledovanější katego-
rie JUNIOR a OPERA. Ti nejlepší z těchto dvou 
kategorií se utkají o vítězství ve fi nále interpretací 
árie v doprovodu orchestru. Finálová kola jsou na 
programu ve čtvrtek 10. listopadu v Karlovarském 
městském divadle. O den později uzavře soutěž 
Závěrečný operní koncert s ceremoniálem předání 
cen letošním laureátům a vítězům. Koncert se 
uskuteční opět v Karlovarském městském divadle 
a Karlovarský symfonický orchestr povede stejně 
jako při fi nále dirigent Jiří Štrunc.

Letos bude soutěžit 84 pěvců ze 17 zemí, od 
Japonska a Číny přes celou Evropu, až po USA. 
Nejvíce zástupců má Česká republika 42, 10 je 
z Polska, 7 ze Slovenska, 5 pěvců přijede z Němec-
ka, 4 z Číny. Představí se nám 2 pěvci z Japonska, 
Ukrajiny a USA, po jednom jsou zastoupeny Armé-
nie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Finsko, Litva, 
Makedonie, Norsko a Rakousko.
Vážení čtenáři, pokud jste milovníky krásné hudby 
a zpěvu, přijďte povzbudit a ocenit soutěžící do 
Alžbětiných lázní do Karlovarského městského 
divadla.    
 Jan Králík

Listopad patří tradičně operním pěvcům

PROGRAM SOUTĚŽE
4. 11. 2022 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 09:00 – 16:30 
I. a II. kolo kategorie OPERNÍ NADĚJE

4. 11. 2022 / Hotel KRIVÁŇ / 20:30 
Zahájení 56. MPSAD a rozlosování kategorií JUNIOR a OPERA
Vyhlášení výsledků kategorie OPERNÍ NADĚJE

5. a 6. 11. 2022 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 09:30 – 18:30 
I. kolo kategorie JUNIOR, I. kolo kategorie OPERA

7. a 8. 11. 2022 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 13:00 – 18:30
II. kolo kategorie JUNIOR, II. kolo kategorie OPERA

9. 11. 2022 / ALŽBĚTINY LÁZNĚ / 09:30 – 18:30 
I. a II. kolo kategorie PÍSEŇ

10. 11. 2022 / KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO / 15:00 – 18:00 
Finálová kola kategorií JUNIOR a OPERA, Karlovarský symfonický orchestr řídí Jiří Štrunc

10. 11. 2022 / Hotel KRIVÁŇ / 21:00
Slavnostní vyhlášení výsledků

11. 11. 2022 / KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO / 19:00
Slavnostní galakoncert vítězů a laureátů soutěže s orchestrem a udílením cen
Karlovarský symfonický orchestr řídí Jiří Štrunc
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Pátek 11. 11. 2022

17:00 –  Koncert pro veřejnost - Budova 
bývalé spořitelny (Divadelní náměstí)
Vstup zdarma

20:00 Slavnostní sál GH Pupp  - Slavnostní 
zahájení a exkluzivní projekce fi lmu TÁR (režie 
Todd Field)
(pro pozvané hosty)
              
Sobota 12. 11.2022

14:00 Koncert pro veřejnost  - Vřídelní 
kolonáda 
Vstup zdarma

Kino ČAS – FILMOVÉ PROJEKCE
11:00 MELANCHOLIE (režie Lars von Trier, 
Dánsko/Švédsko/Francie/Německo 2011)

15:00 ARMAGEDDON TIME (režie James Gray, 
USA/Brazílie 2022)

19:00 TÁR (režie Todd Field, USA 2022)
Vstupenky na pokladně kina Čas a v jeho 
předprodejích

20:00 Beethoven a Dvořák v podání České 
fi lharmonie - Karlovarské městské divadlo
Část vstupenek pro veřejnost v prodeji 
v Městském divadle KV

PROGRAM

Po úspěšném loňském pilotním ročníku se do 
podzimních Karlových Varů vrací projekt Variace 
2022, jehož organizátory jsou MFF Karlovy Vary 
a Česká fi lharmonie. Ve dnech 11. a 12. listopadu 
nabídnou Variace mimořádný program koncertů 
a fi lmových představení.
Na sobotu jsou připraveny v kině Čas projekce 
snímků vybraných dramaturgy karlovarského 
festivalu speciálně pro Variace. Diváci budou mít 
možnost zhlédnout tři fi lmy. Biografi cké drama 
TÁR s bravurním výkonem Cate Blanchettové 
v hlavní roli, oceněné letos na fi lmovém festivalu 
v Benátkách, hořkosladký příběh o dospívání 
v New Yorku osmdesátých let minulého sto-
letí Armageddon Time s Anne Hathawayovou 
a Anthony Hopkinsem a nebo fi lm  Larse von 
Triera Melancholia, v němž  Kirsten Dunstová za 
svůj výkon získala cenu na festivalu v Cannes.  
Vstupenky bude možné zakoupit v kině Čas a jeho 
předprodejích.

Hudební program Variací započne v pátek, kdy 
se od  17 hodin koná koncert v budově bývalé 
spořitelny na Divadelním náměstí. Dechový soubor 
složený ze členů České fi lharmonie a Karlovarské-
ho symfonického orchestru s dirigentem Martinem 
Petrákem přednese skladby Františka Kramáře 
a Jiřího Družeckého.
V sobotu  ve 14 hodin se ve Vřídelní kolonádě 
uskuteční koncert v podání  Komorního orchestru 
členů České fi lharmonie a Karlovarského sym-
fonického orchestru. Na programu jsou skladby 
W. A. Mozarta. Sólo na housle zahraje Jan Fišer, 
koncertní mistr České fi lharmonie.
Oba koncerty budou pro veřejnost zdarma.
V sobotu večer zazní v Městském divadle v podání 
České fi lharmonie pod vedením dirigenta Dominga 
Hindoyana  Koncert pro housle a orchestr a moll 
op. 53 Antonína Dvořáka a Symfonie č. 7 A dur op. 
92 Ludwiga van Beethovena. Sólo na housle Jan 
Mráček, koncertní mistr České fi lharmonie.

Variace přinesou exkluzivní 
hudební a fi lmový program

Největší listopadovou událostí Divadelního 
studia D3 bude uvedení nové hry pod re-
žijním vedením Anny Ratajské. Goldoniho 
Náměstíčko bude vrcholem karlovarské Noci 
divadel v sobotu 19. listopadu od 19.30 hodin. 
„Navazujeme na uvedení Goldoniho Treperend, 
které byly zejména v Karlových Varech super 
úspěšné a divácky oblíbené,” řekla dramatur-
gyně souboru Petra Richter Kohutová s tím, že 
tímto nejuváděnějším italským autorem chtějí 
divákům po době covidové nabídnout hlavně 
relax, smích a pohodu. 

Navíc je hra sama skvěle obsazená, zahraje si 
v ní prakticky celé D3 a sejdou se tu tři genera-
ce. Diváci se tak mohou těšit na Evu Šollovou, 
Nikolu Kostadinovovou, Martinu Cirklovou, 
Terezu Fischerovou, Janu Harantovou, Marti-
na Cirkla, Marka Himla, Petra Johanovského, 
Petra Richtera, Vladimíra Kalného a hostující 
Lucii Zemkovou ze sokolovského Divadla bez 
zákulisí. 
V měsíci listopadu dále nebude chybět ani 
Charmsův Zrzek Vladimíra Benderského, a to ve 
čtvrtek 17. listopadu od 19.30 hodin. 

A nakonec další představení v rámci přehlídky 
Karlovarský Harlekýn Nevyžádaná rada v sobotu 
26. listopadu od 18.00 hodin. Mystifi kační 
diskusní pořad občanské poradny, kde se diváci 
v rámci debaty nic podstatného nedozví. Zato 
se pobaví nad výroky kolektivu středoevrop-
ských proslulých odborníků, akademiků a věd-
ců. Zkrátka subjektivní zamyšlení nad stovkou 
výmyslů, podnětů a stížností. V hlavní roli špičky 
českého slamu Anatol Svahilec, Teodor Kravál, 
Vítězslav Adamec a Filip Koryta.

Divadelní noc bude patřit Goldonimu

KULTURA
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Koncert s hercem Janem Cinou, večer české 
hudby, spolupráce s Českou fi lharmonií, operní 
gala i nahrávání pro prestižní vydavatelství Naxos 
– takový je listopad Karlovarského symfonického 
orchestru.
Druhý listopadový týden tradičně doprovodíme 
mladé pěvce z celého světa na Mezinárodní pěvec-
ké soutěži Antonína Dvořáka, která vyvrcholí 11. 
listopadu závěrečným koncertem v Karlovarském 
městském divadle. V sobotu 12. listopadu nás mů-
žete slyšet ve Vřídelní kolonádě, kde vystoupíme 
ve 14h v komorním uskupení spolu s hráči České 
fi lharmonie s ryze mozartovským programem.
Listopadový abonentní koncert připadá na státní 
svátek 17. listopadu. V Grandhotelu Ambassador 
pod taktovkou šéfdirigenta Ondřeje Vrabce zazní 
serenády tří hudebních epoch. Program je rámován 
českou hudbou - dílem Františka Xavera Thuriho, 
který je pro svou hudební řeč nazýván posledním 

barokním skladatelem, a dílem Vítězslava Nováka. 
Program dále uvede Mozartův Koncert C dur pro 
fl étnu, harfu a orchestr. Sólisty večera bude japon-
ský fl étnista Naoki Sato působící na pozici prvního 
hráče fl étnové skupiny České fi lharmonie a přední 
česká harfi stka Ivana Švestková – Dohnalová.
Pravidelně spolupracujeme s festivalem Jazzfest. 
Pro letošní rok jsme zvolili hudební projekt na 
motivy jednoho z nejznámějších příběhů moderní 
světové literatury - Malý princ. 24. 11. v 19:30 se 
v Karlovarském městském divadle v titulní pěvecké 
roli originálního koncertního zpracování představí 
herec Jan Cina. Autorem hudby a písní je Kryštof 
Marek, pod jehož taktovkou se večer ponese. 
Na jevišti ožije příběh o dobru a zlu, o přátelství 
a kráse, o odpovědnosti za ty, které máme rádi, 
příběh květiny, baobabů, opilce. Příběh malého 
člověka uprostřed širokého světa – hudebního 
světa symfonického orchestru.

KSO s Janem Cinou

Foto: Eliška Slováková

POEZIE & JAZZ: Alda Merini – Nepřibližuj se ke mně, poezie
V pokračování cyklu představí Poetická skupina 

Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit verše jedné  

z nejproslulejších a nejpopulárnějších italských bás-

nířek a spisovatelek druhé poloviny 20. století. Alda 

Merini (1931 – 2009) je nespoutaným symbolem 

boje za svobodu žen a za jedinečnost každé lidské 

bytosti.

Pozornost a údiv významných básníků vzbudila hned 

svou první básnickou sbírkou Přítomnost Orfea, vyda-

nou v roce 1953. Následovaly další básnické sbírky 

i dílo prozaické, ale v první polovině 60. let minulého 

století se autorka dostala po velkém záchvatu de-

prese na psychiatrickou kliniku, kde s předstávkami 

strávila sedm let. Básnířka, trpící zřejmě manio-

depresivní psychózou, přerušila v té době veškeré 

kontakty a literární svět na ni zcela zapomněl. Až 

jeden osvícený lékař pomocí psychoanalýzy pochopil 

podstatu problému, přivedl básnířku zpět k psaní 

poezie a pacientka se začala zázračně uzdravovat.

Během posledních let svého života se Alda Merini 

stala jednou z nejpopulárnějších a nejosobitějších 

postav italské kulturní scény, díky které se o poezii 

začalo zajímat mnoho mladých lidí. Její styl psaní 

byl popsán jako intenzivní, vášnivý a mystický a je 

ovlivněn Rainerem Mariou Rilkem. Některé z jejích 

nejdramatičtějších básní se týkají jejího pobytu 

v ústavu pro duševní zdraví. 

Alda Merini se postupně dočkala příznivých ohlasů 

jak kruhů odborných, kdy se stala laureátkou mnoha 

literárních cen a byla dvakrát navržena na Nobelovu 

cenu, tak široké čtenářské veřejnosti. V Miláně, kde 

se narodila i zemřela, po ní byla pojmenována ulice 

na předměstí Rozzano.

Pořad Poezie & Jazz se koná 23. listopadu 

od 18 hodin za podpory Města Karlovy Vary.
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Divadelní náměstí 21, 360 01 K. Vary, tel.: 351 170 011
Pokladna divadla: tel.: 351 170 015, on-line rezervace, 
prodej vstupenek a informace k programu divadla: 
www.karlovarskedivadlo.cz.

5. 10. – 5. 11. 2022
XIII. ročník divadelního festivalu BEST FEST

1. 11. 19.30 Zdeněk Podskalský: Liga proti nevěře
Agentura NordProduction
Hrají: Ivo Šmoldas, Veronika Nová Arichteva, Michaela 
Kuklová, Petr Mácha
Režie: Biser A. Arichtev

5. festivalové představení
3. 11. 19.30 Rostislav Novák ml., Vít Neznal: 
Runners
Cirk La Putyka
Účinkují: Tina Afi yan Breiová, Sabina Bočková, Viktor 
Černický, Ethan Law, Jan Čtvrtník, Veronika Linhartová, 
Daniel Hajtl, Režie: Rostislav Novák ml., Vít Neznal

6. festivalové představení
5. 11. 19.30 Luigi Pirandello: Každý má svou 
pravdu
Dejvické divadlo Pravda
Hrají: Jaroslav Plesl, Klára Melíšková, Veronika Khek Ku-
bařová, Martin Myšička, Hynek Čermák, Lenka Krobotová, 
Jana Holcová, Zdeňka Žádníková, Lukáš Příkazký, Ivan 
Trojan, Denis Šafařík, Antonie Formanová a další
Režie: Michal Vajdička
Upozorňujeme diváky, že vzhledem k režijní koncepci 
inscenace se během představení na jevišti kouří.

6. 11. 15.00 Dagmar Spanlangová, Pavel Sýkora, 
Pavel Vašíček: Pohádky ovčí babičky
Divadlo Alfa Plzeň
Hrají: Bob Holý, Martin Sádlo Bartůšek, Marie Mrázková, 
Radka Mašková, Martina J. Hartmannová, Petr Vydarený
Režie: Tomáš Dvořák

10. 11. 15.00 – 18.00   Finále kategorií Junior a Ope-
ra s orchestrem – pronájem
56. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka
Až dvě desítky nejlepších z kategorií JUNIOR a OPERA 
přednesou árie v doprovodu orchestru.
Karlovarský symfonický orchestr diriguje Jiří Štrunc

11. 11. 19.00 Operní galakoncert vítězů a laureátů 
2022 – pronájem
56. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka
Karlovarský symfonický orchestr diriguje Jiří Štrunc

14. – 16. 11. Festival tvorby základních umělec-
kých škol Karlovarského kraje 2022 – pronájem
14. 11. 19.00 Večer tance
15. 11. 19.00 Chvění slov
16. 11. 19.00 Večer hudby
Ceny vstupenek: vstup zdarma (distribuce vstupenek 
probíhá v jednotlivých ZUŠ)

22. 11. 19.30 Ray Cooney: Velké lásky v malém 
hotelu
Divadelní společnost Háta
Hrají: Lukáš Vaculík, Adéla Gondíková/ Betka Stanková, 
Mahulena Bočanová/ Olga Želenská, Jaroslav Slánský, 
Marcel Vašinka, Ivana Andrlová, Veronika Jeníková/ Pavla 
Vojáčková, Pavel Nečas/ Roman Štolpa, Juraj Bernáth/ 
Martin Sobotka, Sandra Černodrinská/ Kristýna Kociáno-
vá, Radka Pavlovčinová, Režie: Roman Štolpa

23. 11. 19.30 Halina Pawlowská: Manuál zralé 
ženy – talk show

24. 11. 19.30 JazzFest Karlovy Vary – Sokolov 
2022: Malý princ – Kryštof Marek, Jan Cina & Karlo-
varský symfonický orchestr (CZ)
Jazzový kruh, Karlovarské městské divadlo a Karlovarský 
symfonický orchestr
Účinkují: Kryštof Marek, Jan Cina & Karlovarský symfonic-
ký orchestr (CZ)

27. 11. 15.00 Jana Galinová: Když je v pekle neděle
Účinkují: Jana Galinová, Petr Erlitz, Lenka Lavičková, 
Michal Žižka, Lucie Randáková, Robert Stodůlka, Markéta 
Velánová, Petr Kozák

Režie: Jana Galinová, Jurij Galin, Lenka Lavičková

28. 11. 19.30 Patrik Hartl: Vysavač
Studio Dva
Hraje: Bohumil Klepl, Režie: Patrik Hartl

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

Sledujte web a Facebook KSO. Změna programu vyhrazena.

3. 11. 19.00 Klasika & jazz? Oh yes!
Lázně III
Koncert pěveckého uskupení Vocal Band Quartet se slavný-
mi swingovými i klasickými melodiemi Sinatry, Gershwina, 
Mozarta, Schuberta a dalších.

10. 11. 15.00 Finálový koncert Mezinárodní pěvec-
ké soutěže Antontína Dvořáka
Karlovarské městské divadlo
Jiří Štrunc – dirigent

11. 11. 19.00 Závěrečný gala koncert Mezinárodní 
pěvecké soutěže Antontína Dvořáka
Karlovarské městské divadlo
Jiří Štrunc – dirigent

17. 11. 19.30 Serenády ze tří hudebních období
Grandhotel Ambassador
František Xaver Thuri: Divertimento pro smyčce
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro fl étnu, harfu 
a orchestr C dur, K. 299
Vítězslav Novák: Serenáda F dur op. 36
Ivana Švestková Dohnalová - harfa
Naoki Sato - fl étna
Ondřej Vrabec – dirigent

24. 11. 19.30 Koncert ve spolupráci s festivalem 
JazzFest Karlovy Vary – Sokolov
Karlovarské městské divadlo
Kryštof Marek: Malý princ
Koncertní provedení skladeb ze známého divadelního 
představení
Jan Cina - zpěv
Kryštof Marek - dirigent

DIVADLO HUSOVKA

1. 11. 19.30 Hmlisto & Petr Linhart
Společné vystoupení umělců, kteří mají pevnou vazbu na 
Karlovy Vary a náš kraj. 

8. 11. 19.30 Jazz Q Martina Kratochvíla
Jazz Q má v dějinách českého jazzu i rocku mimořádné po-
stavení: v letech 1970-1983 mu vyšlo sedm dlouhohrajících 
desek, nejen chválených recenzenty, ale často i komerčně 
úspěšných. 

10. 11. 19.30 Three For Silver (USA)
Mimořádná, nejen bluesová lahůdka! Kapela Three For Silver 
pochází z Portlandu v Oregonu. 

17. 11. 19.30 Vladimir Benderski, Daniil Charms: 
Zrzek
Dramedie inspirovaná životem a tvorbou Daniila Charmse.   

19. 11. 19.30 Noc divadel – Carlo Goldoni: Náměs-
tíčko PREMIÉRA
Komedie o dívkách, které by se rády vdávaly.

23. 11. 19.30 Robert Křesťan a Druhá tráva

24. 11. 19.30 Květy
Květy je nejtvrdší čajová kapela, nejhlučnější z tichých 
a nejostřejší z jemných. 

26. 11. 19.30 Nevyžádaná rada – v rámci Karlovar-
ského Harlekýna

30. 11. 19.30 Vocal Band Quartet
Vocal Band Quartet je pěvecký jazzový projekt Jindřicha 
Volfa staršího. 

KINO DRAHOMÍRA

Web: http://www.kinodrahomira.cz/
Vstupenky na https://vstupenky.karlovyvary.cz/cs/ 

1. 11. 17.00  Za vším hledej ženu
 19.30  Il Boemo
2. 11. 17.00  Il Boemo
 19.30  Stingl -  Malý velký Okima
3. 11. 17.00  Vstupenka do ráje
 19.30  Hranice lásky
4.-6. 11. Caminos
7. 11. 17.00  To nic drahá
 19.30  Hranice lásky
8. 11. 17.00  Za vším hledej ženu
 19.30  Hranice lásky
9. 11. 16.00  ŽO
 19.30  Filmový klub Sladký konec dne
10. 11. 17.00  Hranice lásky
 19.30  Black Panther:Wakanda nechť žije
11. 11. 17.00  Hranice lásky
 19.30  Black Panther:Wakanda nechť žije
12. 11. 14.30  Šoumen Krokodýl
 16.30 Šoumen Krokodýl
 19.30  Black Panther: Wakanda nechť žije
13. 11. 14.30  Princ Mamánek
 16.30  Black Panther: Wakanda nechť žije
 19.30  Hranice lásky
14. 11. 17.00  Civilizace – Dobrá zpráva 
  o konci světa
 19.30  Black Panther: Wakanda 
  nechť žije (tit.)
15. 11. 17.00  Pro seniory: Vstupenka do ráje
 19.30  Civilizace – Dobrá zpráva 
  o konci světa
16. 11. 17.00  Za vším hledej ženu
 19.30  Filmový klub: Tichá země
17. 11. 17.00  Il Boemo
 19.30  Grand Prix
18. 11. 17.00 Grand Prix
 19.30  Grand Prix
19. 11. 14.30  Šoumen krokodýl
 17.00 Šoumen krokodýl
 19.30  Grand Prix
20. 11. 14.30  Princezna zakletá v čase 2
 16.30  Black Panther: Wakanda nechť žije
 19.30  Grand Prix
21. 11. 17.00  Princezna zakletá v čase 2
 19.30  Grand Prix
22. 11. 17.00  Projekce pro seniory Buko
 19.30  Hranice lásky
23. 11. 17.00  Poezie And Jazz : Alda Merini 
  - Nepřibližuj se ke mně
 19.30  Filmový klub Rande na oko
24. 11. 17.00  Vánoční příběh
 19.30  Grand Prix
25. 11. 17.00  Hranice lásky
 19.30  Páteční úklid
26. 11. 14.30  Divnosvět
 17.00  Vánoční příběh
 19.30  Grand Prix
27. 11. 14.30  Divnosvět
 17.00  Grand Prix
 19.30  Vánoční příběh
28. 11. 17.00  Vánoční příběh
 19.30  Grand Prix
29. 11. 17.00  Projekce pro seniory Spolu
 19.30  Vánoční příběh
30. 11. 17.00  Grand Prix
 19.30  FK: Kdo si myslíš že jsem

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY

VÝSTAVY
3. 11. 17.00 vernisáž: Výtvarní umělci na kera-
mické škole (1945 – 1995)
Výstavní projekt představí zástupce generace tzv. „prvního 
sledu“, kteří nastoupili jako výtvarní pedagogové na zdejší 
keramickou školu po II. světové válce v rámci osídlování 
pohraničí. Zároveň seznámí s generací, která pomohla této 
škole získat prestižní renomé uměleckého učiliště v šedesá-
tých a následně až do začátku devadesátých let 20. století.
(potrvá do 1. 1. 2023)

STÁLÁ EXPOZICE
100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů
Výstavní projekt k 100. výročí založení Českosloven-
ska zahrne 100 děl českých a slovenských umělců ze 
sbírkových fondů galerie. Každý rok z období 1918 – 2017 
bude prezentovat příznačné dílo vztahující k danému roku 
(narozením, úmrtím autora, vročením, ap.) Nová stálá 

KMD karlovarské městské divadlo
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expozice nabídne nečekané umělecké konfrontace autorů 
i děl generačně i morfologicky vzdálených (např. J. Schika-
neder, B. Kubišta, J. Zrzavý, J. Čapek, Toyen, M. Medek, A. 
Šimotová, Z. Sýkora, K. Nepraš, J. Róna, ad.)

DALŠÍ AKCE
6. 11. 19.30 Zuzana Lapčíková
Prostá krása lidových písní v podmanivém podání vynikající 
zpěvačky a cimbalistky Zuzany Lapčíkové doprovázené 
výtečným kontrabasistou Josefem Fečem.

22. 11. 17.00 Komentovaná prohlídka výstavy
Výstavou k 150 letům keramické školy provede její autorka 
Božena Vachudová.

26. 11. 19.30 Irena a Vojtěch Havlovi – Hudba ticha
Poetická, minimalistická a relaxačně meditační hudba 
využívající zajímavého instrumentálního složení (violoncello, 
viola da gamba, klavír, zvony, tibetské mísy) a inspirovaná 
východními kulturami. Manželské hudební duo již více než 
třicet let v popředí české scény alternativní experimentální 
hudby.

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

VÝSTAVY
10. 11. 17.00 vernisáž: Umění současné „Keramky”
Výběr z tvorby pedagogů keramické školy od devadesátých 
let minulého století a některých studentských prací naváže 
na výstavní projekt v hlavní budově galerie. Zaměří se na 
nedávnou minulost a především na současnost této jediné 
umělecké školy v kraji. Návštěvníkům předvede jak aktuální 
úspěchy, tak široký potenciál dalšího vývoje.
(potrvá do 1.1.2023)

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

DALŠÍ AKCE
8. 11. 16.00 Andělé z macramé
Zručným jedincům je určena macramé dílna vztahující se 
k vánočním svátkům.

15. 11. 16.00 Výtvarná dílna s překvapením
Tvůrčí činnosti inspirované aktuální výstavou k 150. výročí 
SPŠK v Karlových Varech.

24. 11. 16.30 Keramický atelier
Tvůrčí aktivity s keramickou hlínou inspirované vlastními 
nápady.

30. 11. 16.00 Vánoční ozdoba
Výtvarná dílna se soustředí na výrobu originálních vánočních 
ozdob.

GALERIE DRAHOMÍRA

23. 11. 19:00 Poezie & jazz: Alda Merini – Nepřibli-
žuj se ke mně, poezie
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra 
a hudební skupina Jazz Apetit verše jedné  z nejproslulejších 
a nejpopulárnějších italských básnířek a spisovatelek druhé 
poloviny 20. století. Alda Merini (1931 – 2009) je nespouta-
ným symbolem boje za svobodu žen a za jedinečnost každé 
lidské bytosti.

GALERIE SUPERMARKET wc

nam. Republiky 1, Karlovy Vary
www.supermarketwc.cz, fcb: supermarket wc
Otevřeno každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin

do 18. 11.   Výstava z cyklu návraty: Věčně na větvi!
Výstava představí práci absolventky SUPŠ Keramické v Kar-
lových Varech Ivy Tremblay Mladenovové. Iva se primárně 
věnuje designu šperků a jejich řemeslnému zpracování. 
Jejím stěžejním inspiračním zdrojem je příroda a hluboký 
vztah k ní. I proto se její značka jmenuje Secret Forest, čímž 
odkazuje k úzkému napojení na přírodu a krásy, které z ní 
pocházejí.

17. 11. Festival svobody v Galerii SUPERMARKET wc

MUZEUM KARLOVY VARY

VÝSTAVY
do 30. 11.  Výstava porcelánu – školní práce 
z 20. - 80. let 20. století
Výstava ke 150. výročí  Střední uměleckoprůmyslové školy 
keramické a sklářské Karlovy Vary představuje porcelánové 
výrobky, které malovali studenti této školy. Expozici tvoří 
školní práce z 20. – 80. let 20. století, nejvíce zastoupené 
jsou pak práce ze 20. až 40. let, tedy výrobky, které malovali 
němečtí studenti této školy. Jde o zcela unikátní soubor. 
Expozici doplňují práce ze 60. – 80. let, z depozitáře školy.

19. 11. 17.00 vernisáž: Příběh skleněné vánoční 
ozdoby
Výstava přiblíží způsob vyroby skleněných foukaných vá-
nočních ozdob a historii vánočních ozdob. Výstava představí 
následné kolekce skleněných foukaných ozdob, které budou 
vystavené na vánočních stromcích - „Pocta lázeňským 
lesům“, „Vlastenecké perníčky“, „Severská kolekce“ 
inspirovaná Islandem, marcipánem a cukrovím inspirovaná 
„Marcipánová kolekce“ a kolekce „Mašinky“, jejíž tvůrci se 
nechali inspirovat lokomotivami a vagónky. Výstavu doplní 
tradiční ozdoby z Krušnohoří, dokumentární fi lm, který 
představí ruční výrobu ozdob, vystaveny budou i základní 
pomůcky používané v manufaktuře Koulier. Na vernisáži 
se bude konat tvůrčí dílna a návštěvníci si mohou nazdobit 
skleněnou vánoční ozdobu hvězdičku.
(potrvá do 29. 1. 2023)

DALŠÍ AKCE
4. 11. 16.00 přednášky: Setkání přátel přírody 
Karlovarska
Jubilejní 10. setkání přátel přírody v Karlových Varech. Jde 
o pásmo krátkých přírodovědných přednášek pro širokou 
veřejnost. Přijďte si poslechnout o nových poznatcích 
a objevech z přírody Karlovarského kraje. Koná se v Krajské 
knihovně!

10. 11. 17.00 přednáška: Poušť za humny?!
Proslulost karlovarského porcelánu má své kořeny 
v ložiscích výjimečně kvalitního kaolinu, který je světovým 
standardem kvality. Jeho těžba se však neobejde bez zásahů 
do krajiny a přírody. Povrchové kaolinové lomy často působí 
jako jizvy, zničená místa či pouště v zelené krajině Karlovar-
ska. Je to skutečně pravda? Jsou kaolinové lomy opravdu 
pouští, a pokud ano, jsou bez života? Odpoví přírodovědec 
karlovarského muzea Jan Matějů.

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 me-
zinárodního fi lmového 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, nejrůz-
nější 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 odbor-
nou veřejnost otevřena v pondělí 9:00 – 12:00, 13:00 – 
18:00, ve středu 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00. Badatelské 
návštěvy ohlaste na tel. 353 224 433, www.kvmuz.cz. 
Adresa: Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary, 
email: knihovna@kvmuz.cz

JAZZFEST KARLOVY VARY – SOKOLOV 2022

www.jazzfest.cz
24. 11. 19:30 Karlovarské městské divadlo
Malý princ – Kryštof Marek, Jan Cina & Karlovarský symfo-
nický orchestr
Jan Cina – zpěv, Karlovarský symfonický orchestr, Kryštof 
Marek – dirigent a autor

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. 11. - 30. 12. Výstava obrazů V.
Výstava obrazů karlovarského malíře Josefa Rybáčka jehož 
tématem je především krajina a příroda. Obrazy si můžete 
prohlédnout na pobočce MěK KV ve Staré Roli, Truhlářská 
19.

1. 11. - 31. 1. Pel mel VI.
V pořadí již šestá výstava zajímavých fotografi í člena Klubu 
přátel fotografi e Františka Panochy. Vystavené fotografi e 
najdete v půjčovně MěK KV, I. P. Pavlova 7 až do konce 
ledna 2023. 

23. 11. 16.00 Setkání se spisovatelem Michalem 
Vlkem
Beseda s autorem fantasy dobrodružné knihy pro děti od 
8 let „Tajemství Querburů“, Michalem Vlkem na pobočce 
MěK KV, Čankovská. O knihu si mohou návštěvníci během 
besedy zasoutěžit.

30. 11. 15.30 děti, 16.30 dospělí 
Jak dobře znáš pokémony?
Soutěžní odpoledne pro malé i velké ze světa Pokémonů, 
oblíbených postaviček z japonského seriálu. Na výherce 
čekají pěkné ceny na pobočce MěK KV, Čankovská, 
U Koupaliště 854.

MC POHÁDKA PRO WLAŠTOVKU

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

2. 11. Dušičková svíčka
9. 11. Martinská lucerna
16. 11. Ubrousek s včelím voskem
23. 11. Adventní svícen
30. 11. Adventní kalendář
Dílničky se konají každou STŘEDU od 9 do 12 hodin.

KARLOVARSKÝ PĚVECKÝ SBOR

26. 11. koncert: Miloš Bok - Missa Solemnis
Kostel Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli
Dirigent: Jan Rezek, na varhany bude hrát Miloš Bok
Koncert bude proveden ve spolupráci se sborem Vox Bohe-
mica z Českého Brodu a za účasti sólistů Národního divadla.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

odbor Slovan Karlovy Vary, www.kctkvary.cz; 603 209 270

5. 11. Přebuz - Studentský pochod
12. 11. Na Bismarckovu rozhlednu u Chebu
17. 11. Pohorkatina Džbán: Louštín - Rakovník
19. 11. Povodím Střely z Rabštejna do Chýše
26. 11. Na sever od Lubů na Vysoký kámen 774 m
27. 11. Ostrov  – Zkouknutí turistických videí
Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny 
Klubu českých  turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu 
jsou k dispozici na www.fjw.rajce.net.

FARMÁŘSKÉ TRHY

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

4. a 18. 11. 9.00 Městské farmářské trhy
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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 fi nancí 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
Mgr. Jiřina Orlichová
353 151 425, Moskevská 21
j.orlichova@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

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města

Kontakty

a úřední hodiny

KONTAKTY   |   SPORT

Volejbalisté Karlovarska se v Lize mistrů 
potkají s oběma loňskými fi nalisty
Po třech letech do Karlových Varů opět zavítá nejlepší 
klubová volejbalová soutěž CEV Champions League 
Volley 2023. Ve skupině se volejbalisté Karlovarska po-
tkají s belgickým Menenem a oběma loňskými fi nalisty, 
Trentem a polským Kedzierzyn-Kožle. „Jde o dva top 
týmy, které jsou odměnou hlavně pro karlovarské diváky. 
A k tomu je jeden soupeř na našem levelu. Menen ale 
má tři kvalitní belgické reprezentanty, takže jde o tým na 
vysoké úrovni. S těmi velkými týmy se chceme rvát, tak 
jako v naší druhé sezoně v Lize mistrů. Určitě jim ne-
dáme nic zadarmo. A s belgickým vicemistrem budeme 
bojovat o každý bod,“ říká o soupeřích ve skupině Jiří 
Novák, trenér Karlovarska.
Úřadující mistři české extraligy se v hlavní části předsta-
ví potřetí. Poprvé hostila Ligu mistrů KV Arena, podruhé 
se díky covidu hrálo na palubovce soupeřů, nyní svěřen-
ci trenéra Jiřího Nováka odehrají svá utkání ve skupinové části v Hale míčových sportů a věří, že dokážou svou 
domácí halu třikrát vyprodat. Zároveň všichni věří, že si volejbalisté Karlovarska připíší svou první výhru na hřišti, 
v roce 2020 totiž vyhráli pouze díky covid kontumaci. Lístky jsou k dispozici v síti TicketPortal za dvě stovky, 
zlevněné vyjde o padesát korun méně.

VIZITKY SOUPEŘŮ
16.11. 18:00 - Trentino Volley

Trentino Volley patří mezi historicky nejúspěšnější kluby v Italské sérii A1. Klub byl založen v roce 2000 a pyšní se 
třemi mistrovskými tituly z Ligy mistrů, čtyřmi tituly z Italské nejvyšší soutěže a jsou i pětinásobnými šampiony 
z Mistrovství světa klubů. Za klub, díky jeho úspěšnosti a celosvětové popularitě nastupovali hráči, jako Nikola 
Grbić, Osmany Juantorena nebo nám dobře známý Jan Štokr, který zde prožil svá nejúspěšnější volejbalová léta. 
V letošním roce najdeme na soupisce hned 4 mistry světa z právě uplynulého šampionátu. Do týmu přestoupil 
před sezonou i bývalý hráč VK ČEZ Karlovarsko Donovan Džavoronok.

30.11. 18:00 - Grupa Azoty ZAKSA Kedzierzyn - Kozle

Mezi volejbalisty je známo, že Polská Plus Liga (založená roku 1994) je jednou z nejsilnějších na světě a Zaksa je 
hned desetinásobným držitelem zlaté medaile pro vítěze ligy. Klub je dvojnásobným vítězem ligy mistrů ze sezón 
2020/2021 a 2021/2022. Dominantními hráči jsou například Aleksander Śliwka nebo David Smith, kteří patří 
mezi nejlepší ve svém oboru. Klubová historie pamatuje tři české reprezentanty, Petra Zapletala, Jiřího Popelku, 
ale především našeho prezidenta klubu Jakuba Novotného.

11.1. 17:00 - Decospan Volley Menen

Díky úspěchu z belgické ligy v uplynulé sezóně si klub poprvé ve své historii zahraje Ligu mistrů. Tým se v letošní 
sezóně bude opírat hlavně o belgické hráčem které doplňuji dva cizinci. Jejich největšími úspěchy jsou dvě třetí 
místa z evropského Challenge cupu v sezonách 2011/2012 a 2015/2016. Z českých hráčů zde působil Radek 
Motys, kladenský Ondřej Fortuník nebo Ondřej Kust, kterého můžete znát z první sezóny VK ČEZ Karlovarsko.
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INZERCE

                     
Hledáte novou práci?

Přemýšlíte, co po ukončení studia?
Máte problémy v současném 

zaměstnání v Německu?
Kontaktujte mne na níže uvedený e-mail nebo telefon

Nabízíme poradenství a zprostředkování zaměstnání 

například v těchto oborech: kuchař/ka / číšník/servírka, CNC 

strojník/ce, svářeč, dělník/ce v kovovýrobě, truhlář-montér 

kuchyní, pomocník stavitelství....

Váš poradce EURES z Úřadu práce Annaberg-Buchholz
Osobní konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě

Tel.: +49 3733 133 6168  nebo E-Mail:
Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de

Uveďte své telefonní číslo – spojím se s Vámi

Hovořím i česky
Uchazeči o zaměstnání v Německu by měli ovládat německý jazyk alespoň na komunikativní úrovni.

www.europass.cz
www.eures.cz
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Poruchy 
a technické problémy: 

800 101 047
Fakturace a smlouvy: 

359 010 406

» Laboratorní  rozbor y
» Projektování  a  v ýstavba

» Péče o  vodovody a  kanalizace
» Inspekce a  rekonstrukce přípojek



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



máslové - tukové - nízkokalorické (vhodné pro diabetiky)   




