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01 ZKUSTE SI PITNOU KÚRU

Přemýšleli jste někdy o tom, že byste si zkusili pitnou kúru? Karlovarské 
Infocentrum zajistí pro 500 zájemců bezplatnou konzultaci a předpis 

pitné kúry od lázeňského lékaře v Alžbětiných lázních. Doporučí pro vás 
vhodné parametry a poskytne cenné rady, jak nejlépe celou očistnou 

kúru karlovarskými prameny zvládnout. 
Více se dočtete na dvoustraně 14 a 15.

09

05

Vážení a milí spoluobčané,
vítejte u  únorového vydání Karlovarských 
Radničních listů. V  tomto vydání najde-
te mimo jiné i článek o  letošním rozpočtu 
města. Jeho celkový objem je 1,6 miliardy 
korun, z  toho je 353 milionů určených na 
investice. Ty letos budou směřovat přede-
vším do komunikací a  školských zařízení. 
Největší školskou investicí bude půdní 
vestavba na Základní škole a  základní 
umělecké škole Šmeralova, nové odborné 
učebny vzniknou na základních školách 
Krušnohorská a  Truhlářská. Z  komunikací 
nás čeká například rekonstrukce ulic Vyše-
hradská a Třeboňská, nová parkovací místa 
vzniknou v Kollárově, Vodárenské, Dalovic-
ké a Konečné ulici, vybudujeme také nový 
úsek cyklostezky od křižovatky ulic Západní 
a Šumavská nebo chybějící chodník v ulici 
České. Podařilo se nám také udržet ceny 
dlouhodobého jízdného v městské hromad-
né dopravě, a nebo třeba jen mírný nárůst 
ceny tepla z  teplárny, na rozdíl od mnoha 
jiných měst, kde právě tyto ceny významně 
rostly. 
Jelikož často řešíme podněty na stav are-
álu bývalého pivovaru v Rybářích, požádala 
jsem proto vlastníka, aby v tomto čísle také 
představil své plány na jeho řešení.
V neposlední řadě se také dočtete o kampa-
ni Piju prameny, kterou chceme pobídnout 
své sousedy a spoluobčany, aby vyzkoušeli 
jedinečný zdroj zdraví, za kterým přijíždějí 
lidé z celého světa. A když už jsme u toho 
pití, zmiňujeme také každoroční celostátní 
kampaň Suchej únor, která navrhuje omezit 
pití alkoholu – a samozřejmě připít si mís-
to toho léčivými prameny může být dobrá 
alternativa.
Máme za sebou tři neklidné roky, které naše 
město silně poznamenaly – ať už pandemií, 
nebo před necelým rokem vypuknuvší vál-
kou na Ukrajině a  s  ní spojeným přílivem 
válečných uprchlíků. Byly to roky náročné, 
ale museli jsme je zvládnout. Proto bych 
nám všem chtěla do toho letošního roku 
popřát, aby byl pokud možno normálnější.

Vaše primátorka
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA

05 FESTIVALOVÝ MOST UŽ SLOUŽÍ VEŘEJNOSTI

Začátkem ledna byl slavnostně otevřen nový Festi-
valový most v Karlových Varech, přemosťující řeku 
Teplou mezi Císařskými lázněmi a Grandhotelem 
Pupp.

06 ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2023

Zastupitelstvo města Karlovy Vary schválilo na svém 
posledním loňském zasedání rozpočet roku 2023. 
Jeho celkový objem činí 1,6 miliardy korun.

08 KV ARENA VYUŽIJE FOTOVOLTAIKU

Výraznou úsporu nákladů a větší míru nezávislosti na 
externích zdrojích energie si město slibuje od pro-
jektu fotovoltaiky v areálu KV Areny. Z jejího rozpočtu 
totiž zhruba 35 procent nákladů připadá na úhradu 
dodávek plynu a elektrické energie. 

09 PROJEKT NOVÉ CENTRUM RYBÁŘE

Dříve jste tu našli pivovar, dnes vnímáme tuto lokalitu 
jako nepřístupné a zanedbané místo, které má velký 
potenciál pro vznik nové moderní výstavby a dotvoře-
ní celkové městské čtvrti Rybáře. Nedílnou součástí 
nového území bude nové centrální náměstí.

19 NEPÍT JE UMĚNÍ

Nepít je umění! S tímto heslem startuje 11. ročník 
kampaně Suchej únor, kterou zná a má v oblibě již 
84 % Čechů. Každý ze „sušičů“ se stává i důležitou 
inspirací pro více než milion lidí, kteří jsou u nás na 
hraně rizikové konzumace.

26 SNY GRIGORIJE MUSATOVA

V karlovarské galerii umění můžete až do poslední 
únorové neděle zhlédnout reprezentativní výběr 
maleb, kreseb a ilustrací Grigorije Musatova z mnoha 
státních galerií i soukromých sbírek osvětlující 
prostřednictvím doprovodných komentářů mnohé 
zákruty autorových životních osudů.
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STALO SE | STANE SE

PRVNÍ MIMINKO ROKU

Prvním karlovarským občánkem roku 2023 se stala 
Dianka. Na svět přišla v karlovarské porodnici na 
Nový rok, dvacet tři minut po deváté hodině. Vážila 
2 910 gramů, měřila 47 centimetrů. Diance, jejím 
rodičům a celé rodině přejeme pevné zdraví, štěstí 
a spoustu životních radostí. Do prvních dnů života 
obdržela Dianka a její rodina tradiční dárek města, 
šek na pět tisíc korun a drobnosti pro radost. 

ÚKLID PO SILVESTROVSKÝCH OSLAVÁCH

Téměř čtyři korby malého nákladního auta naplnili 
pracovníci úklidu města při likvidaci zbytku zábav-
né pyrotechniky. Úklid po silvestrovských oslavách 
probíhal 1. ledna již od páté hodiny ranní a hotovo 
bylo před 13. hodinou.

VOLEJBALISTÉ SI ZAJISTILI 

ČTVRTFINÁLE POHÁRU CEV

Volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko v Lize mistrů 
senzačně bodovali s favorizovaným Kedzierzynem-
-Kožle. Obhájci trofeje podlehli 2:3 na sety, když 
rozhodující sadu prohráli nejtěsnějším rozdílem 
13:15. Díky porážce posledního Menenu s italským 
Trentinem 0:3 a čtvrtému bodu Karlovarska do 
tabulky skupiny D získanému v utkání s Kedzier-
zynem-Kožle si tým trenéra Jiřího Nováka zajistil 
účast ve čtvrtfi nále Poháru CEV.

ŽIVÝ BETLÉM V KNIHOVNĚ NA ČANKOVSKÉ

Ve čtvrtek 1. prosince pořádalo Divadlo dětí 
v knihovně na Čankovské Živý Betlém. Ze zúčastně-
ných sestavili umělci parádní jesličky. Bylo veselo, 
zpívaly se koledy a vyprávěly vánoční tradice. 
Všichni přítomní se naladili na vánoční atmosféru, 
odcházeli s úsměvem a s písní na rtech. Velký dík 
patří Karlovarskému divadlu dětí, návštěvníkům, 
kteří přinesli vynikající cukroví a také všem malým 
hercům.

SBÍRKA NA TRASY PRO BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

Na údržbu běžeckých tras je možné přispět 
prostřednictvím veřejné sbírky. Údržbu lyžařských 
běžeckých tras v Krušných horách pro zajišťuje 
První Krušnohorská o.p.s. ve spolupráci s obcemi 
a sdruženími v regionu. Podpořit údržbu lyžařských 
stop v západním a centrálním Krušnohoří můžete 
i vy zasláním příspěvku na transparentní účet 
veřejné sbírky číslo 269980072/0300. Informace 
o aktuálním stavu lyžařských tras najdete na portá-
lu www.krusnehoryaktivne.cz.

MICHAL NOVÁK SE BLÝSKL NA TOUR DE SKI

Michal Novák vybojoval na Tour de Ski celkově 
11. místo. Zároveň si v úvodním sprintu ve Val 
Müstair zajel své maximum ve Světovém poháru, 
když zůstal jen těsně pod stupni vítězů. V doposud 
nejlepším závodě kariéry ovládl svou semifi nálovou 
jízdu, ve fi nále dojel čtvrtý a po dvanácti letech 
dotáhl českou vlajku mezi šest nejlepších sprinterů 
v závodě SP.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Letos se konečně po dvou letech koronavirových 
omezení mohla konat Tříkrálová sbírka v obvyklé 
podobě, tedy i s koledníky, kteří mohli koledovat 
jako obvykle. Dárci byli letos i přes rostoucí ceny 
a infl aci nad očekávání velkorysí, výtěžek sbírky 
poslouží na úhradu části nákladů spojených s pro-
vozem Týdenního stacionáře pro osoby s Alzhei-
merovou chorobou v Karlových Varech-Staré Roli.

TERMÍNY JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO 

ZASTUPITELSTVA V 1. POLOLETÍ

Také v roce 2023 můžete sledovat jednání zastupi-
telstva města, a to přímo v jednacím sále nebo pro-
střednictvím přímého přenosu na webu magistrátu. 
Zastupitelé se obvykle scházejí v sále Lidového 
domu ve Staré Roli. Místo konání je upřesněno vždy 
s několikadenním předstihem před stanoveným 
termínem jednání. On-line přenos, včetně archivu 
předchozích jednání, je dostupný na webu úřadu 
v sekci Samospráva. Pro 1. pololetí roku 2023 byly 
schváleny tyto termíny jednání Zastupitelstva měs-
ta Karlovy Vary: 24. ledna, 4. dubna a 27. června.

KARLOVY VARY SE PŘEDSTAVUJÍ V SENÁTU

Karlovy Vary se představují v Senátu. Město 
zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO, 
prameny, místní lázeňství a také slavné značky 
představuje výstava v prostorách Senátu Parlamen-
tu ČR. Osobně ji zahájila primátorka města Andrea 
Pfeffer Ferklová společně se senátorkou Věru 
Procházkovou, která instalaci expozice iniciovala.
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Začátkem ledna byl slavnostně otevřen nový 
Festivalový most v Karlových Varech, přemo-
sťující řeku Teplou mezi Císařskými lázněmi 
a Grandhotelem Pupp. Pásku slavnostně pře-
střihli primátorka města Andrea Pfeffer Ferklo-
vá, náměstek primátorky Tomáš Trtek, radní 
města Petr Bursík a Petr Popsimov, zástupce 
zhotovitelské společnosti Strabag. 
V místě původního mostu, který byl kvůli 
nevyhovujícímu technickému stavu odstraněn, 
je proveden nový mostní objekt tvořený nosnou 
konstrukcí z prefabrikovaných předpjatých 
tyčových nosníků se spřahující deskou ze 

železobetonu. Po dobu výstavby nového mostu 
bya doprava vedena po souběžném provizorním 
montovaném mostě. 
Nosná konstrukce je uložena na ložiska na 
nové úložné prahy vybudované za stávajícími 
nábřežními zdmi na nových mikropilotách. 
Vozovka  je tvořena dvěma jízdními pruhy, 
každý o šířce 3 metry. Po obou stranách mostu 
byl zhotoven betonový chodník šířky 3,20 m 
(širší než jízdní pruh), od vozovky jsou chodníky 
odděleny žulovým pásem šířky 0,5 m a dočas-
ně betonovými zábranami. Okraje mostu tvoří 
monolitické železobetonové chodníkové římsy 

s kovaným ocelovým zábradlím výšky 1,1 m 
zakončeným mosazným madlem. Na předpolích 
byly provedeny pouze nutné úpravy pro napo-
jení na stávající vozovku a chodníky. Do koryta 
řeky zasahováno nebylo.
Na výtvarném řešení mostu se podílela Kance-
lář architektury města Karlovy Vary.
Součástí stavby bylo vybudování 2 nových 
vodovodních šachet, 1 na levém a 1 na pravém 
břehu řeky, uložení nového vodovodního potrubí 
do mostní konstrukce a nového vedení Cetin. 
Stavba si vyžádala pokácení 3 stromů (s přede-
psanou náhradní výsadbou 5-ti ks stromů).

Festivalový most už slouží veřejnosti

ÚDRŽBA MĚSTA PROBÍHÁ V ZIMNÍM REŽIMU
Úklid a údržba karlovarských komunikací a veřejných prostranství je nyní v režimu zimní údržby. Práce a forma úklidu vychází z aktuálních klima-
tických podmínek. Zejména v prvních týdnech a v období bez sněhu a námrazy se odstraňovalo spadané listí a prováděla ruční očista komunikací,  
chodníků a parkovacích ploch. V době sněžení je 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
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Zastupitelstvo města Karlovy Vary schválilo na 
svém posledním loňském zasedání rozpočet 
roku 2023. Jeho celkový objem činí 1,6 miliardy 
korun. Město pro realizaci významných a dotač-
ních projektů čerpá i v letošním roce z úvěrového 
rámce 700 milionů korun, který byl sjednán jako 
krizové řešení na podzim prvního pandemického 
roku 2020, a to s fi xním úrokem 0,93%. Do kon-
ce loňského roku bylo z úvěru čerpáno 438 mili-
onů korun. Úvěr bude splácen po splacení úvěru 
za KV Arenu, tj. od příštího roku, a bude splacen 
do 12 let, tj. do konce roku 2035. Roční splátka 
bude podobná jako u  úvěru za KV Arenu, 58,3 
mil. Kč + úrok z aktuálně čerpané částky. Z úvěru 
byly v minulých letech už fi nancovány výstavba 
nového Dvorského mostu, rekonstrukce doprav-
ního terminálu Tržnice, rekonstrukce Mlýnské, 
Sadové a Vřídelní kolonády, rekonstrukce Morav-
ské ulice, náplavka Ohře, cyklostezka A5 mezi 
meandrem Ohře a Tuhnickou lávkou nebo most 
u KOME. 
Po rozsáhlých investicích do lázeňské infrastruk-
tury, městských kolonád a mostů v minulých co-
vidových letech se letos investiční část rozpočtu 
soustředí především na komunikace a  školská 
zařízení. Budou se rekonstruovat celé ulice Tře-
boňská a  Vyšehradská, v  další řadě ulic budou 
vybudována nová parkovací stání. Nové odborné 
učebny vzniknou na základních školách Truhlář-
ská, Krušnohorská a  Šmeralova. V  návaznosti 
na letos dokončovanou rekonstrukci Císařských 
lázní, na niž město rovněž přispělo částkou 

122 milionů korun, se bude revitalizovat prostor 
sousedních Sadů Karla IV. I přes nárůst cen pa-
liv a  energií se podařilo udržet ceny časových 
kuponů v  městské hromadné dopravě, město 
za dopravní obslužnost letos zaplatí o necelých 
14 milionů korun více, než vloni. Vyšší náklady si 
letos vyžádají také například letní a zimní údržba 

komunikací nebo nakládání s odpady. Rozpočet 
města je standardně zveřejněn na webových 
stránkách města www.mmkv.cz v  záložce Ma-
gistrát - Rozpočty, závěrečné účty a statuty fondů 
města. Na této stránce je přístupný také tzv. roz-
klikávací rozpočet, který ukazuje aktuální čerpá-
ní či plnění rozpočtu. 

Rozpočet města Karlovy 
Vary pro rok 2023

Přehled rozpočtu
Celkové zdroje 1 634 700 000 Kč

Příjmy 1 426 950 000 Kč

- daňové 1 190 905 000 Kč

- ostatní 236 045 000 Kč

Financování 207 750 000 Kč

- vlastní zdroje -53 914 000 Kč

- úvěr 261 664 000 Kč

Celkové výdaje 1 634 700 000 Kč

Běžné výdaje 1 281 471 000 Kč

Kapitálové výdaje 353 229 000 Kč

6
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Vybrané výdaje a investice
Cyklostezka B4 a křižovatka Západní/Šumavská 16 700 000 Kč

Ulice Vyšehradská – rekonstrukce 11 900 000 Kč

Ulice Třeboňská - rekonstrukce 17 800 000 Kč

Ulice Kollárova – parkovací stání 4 900 000 Kč

Ulice Vodárenská – parkovací stání 4 800 000 Kč

Ulice Dalovická – parkovací stání 6 800 000 Kč

Ulice Konečná – parkovací místa 13 800 000 Kč

Ulice Česká – úprava křižovatky a nový chodník 6 900 000 Kč

ZŠ Krušnohorská – odborné učebny 19 500 000 Kč

ZŠ Truhlářská – odborné učebny 11 700 000 Kč

ZŠ a ZUŠ Šmeralova – půdní vestavba a odborné učebny 33 800 000 Kč

ZŠ Konečná – rekonstrukce osvětlení tříd 7 500 000 Kč

ZŠ Truhlářská – rekonstrukce hřiště ve Školní ulici 5 200 000 Kč

Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství 8 000 000 Kč

Opěrné zdi v majetku města 14 840 000 Kč

Mateřské a základní školy – opravy 21 500 000 Kč

Mateřské a základní školy – technické zhodnocení 16 400 000 Kč

Revitalizace Císařských lázní – příspěvek 25 000 000 Kč

Dopravní obslužnost města – MHD 103 541 000 Kč

Nakládání s odpady 66 090 000 Kč

Silnice – opravy a údržba 47 127 000 Kč

Čistění a zimní údržba komunikací 71 400 000 Kč

Veřejné osvětlení 33 150 000 Kč
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Město vybaví KV Arenu fotovoltaikou

Výraznou úsporu nákladů a větší míru nezá-

vislosti na externích zdrojích energie si město 

slibuje od projektu fotovoltaiky v  areálu KV 

Areny a  jeho okolí. Vedení multifunkčního 

centra již zpracovává podklady pro studii 

proveditelnosti, která ukáže, zda a  v  jaké 

míře je realizovatelný projekt instalace so-

lárních panelů na střechy i  plochy v  okolí 

multifunkčního centra v Tuhnicích. Využívání 

solární energie je pro KV Arenu a  její rozpo-

čet klíčové. Z jejího rozpočtu totiž zhruba 35 

procent nákladů připadá na úhradu dodávek 

plynu a elektrické energie na chlazení ledo-

vých ploch, ohřev vody, kogenerace a  další 

významné energeticky náročné aktivity. To 

v roce 2022, který byl ještě relativně příznivý, 

činilo přibližně 19 milionů korun.   

„Na základě údajů, které již máme k  dispozici, 
se plochy areálu jeví jako plně dostačující pro 
fotovoltaické zařízení s kapacitou až 2,1 MWhP, 
což by pokrylo potřeby KV Areny a  všech jejich 
provozů. Další plochy v areálu a  jeho okolí ský-

tají potenciál pro rozšíření městské fotovoltaiky, 
což by nám v dalších etapách umožnilo vybudo-
vat komunitní fotovoltaickou elektrárnu, která by 
produkovala levnou energii i  pro další městská 
zařízení, jako jsou školy, divadlo či budovy magis-
trátu,“ naznačuje plány města radní Petr Bursík. 
Podle dostupných propočtů by komunitní fotovol-
taika mohla disponovat výkonem až 4,1 MWhP.
„V současné době se zpracovává materiál, který 
přesně zmapuje nároky jednotlivých zařízení KV 
Areny, defi nuje možnosti následné optimalizace 
spotřeby energie a výpočty potřeb solárních ploch 
pro transformaci fotovoltaiky do systému areny. 
Aktuálně připravujeme zadání pro vypracová-
ní projektové dokumentace. Po jejím dokončení 
může vedení města vypsat výběrové řízení na 
realizaci první etapy fotovoltaiky pro potřeby KV 
Areny,“ vysvětluje náměstek primátorky města 
Miroslav Vaněk.
Vedení města zvažuje dva modely realizace so-
lární elektrárny. Jednou z možností je pronájem 
ploch, instalace zařízení v režii dodavatele a od-
běr energie KV Arenou. Město by v tomto případě 

nevykládalo na stavbu elektrárny vlastní  pro-
středky. Druhou variantou je, že by město bylo 
investorem stavby elektrárny. Výhodou by pak 
vedle vlastnictví zařízení byla i možnost zisku až 
padesátiprocentní dotace na výstavbu. 
„Instalaci fotovoltaiky v areálu KV Areny plánuje-
me realizovat ve třech etapách. V té první bychom 
využili kapacitu střech všech objektů centra, tedy 
hlavní i tréninkové haly, bazénového centra i mí-
čové haly. Ve druhé etapě bychom solární panely 
rozšířili mimo jiné i  na objekt Světa záchranářů 
a také do areálu sousedního atletického stadionu. 
Třetí etapa počítá s výstavbou konstrukcí nad stá-
vajícími parkovišti, na které by se nainstalovaly 
panely. Využijeme maximálně všech ploch, záro-
veň ale zachováme plnou kapacitu parkování,“ 
dodává Miroslav Vaněk.
Realizací dalších etap by město, pokud dojde 
k  potřebné a  ministerstvy avizované změně le-
gislativy ve prospěch energetických společenství, 
mohlo po vzoru mnoha metropolí Evropy produkci 
vlastního zdroje energie spotřebovávat i v dalších 
zařízeních města. 

Na snímku zleva radní Petr Bursík a náměstek primátorky Miroslav Vaněk nad plány fotovoltaiky pro KV Arenu.
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Rybáře. Symbolem proměny 
bude nové centrální náměstí
Projekt nové centrum Rybáře se nachází na úze-
mí v Karlových Varech, které neslouží už desítky 
let svému původnímu účelu. Zatímco dříve jste 
tu našli pivovar, dnes vnímáme tuto lokalitu jako 
nepřístupné a zanedbané místo, které má velký 
potenciál pro vznik nové moderní výstavby a do-
tvoření celkové městské čtvrti Rybáře. Nedílnou 
součástí nového území je nové centrální náměstí, 
které je symbolem proměny této části a které by 
se zároveň mohlo stát opravdovým centrem ve-
řejného prostoru této čtvrti. Dokud však nebude 
jasné, jak má území celkově vypadat, nemůže 
se začít stavět. Proto se v roce 2016 začalo pra-
covat na urbanistické studii, kterou zpracovala 
architektonická kancelář Consequence forma ar-
chitects. Tato studie a její následné fáze jsou od 
začátku prezentovány a diskutovány s Kanceláří 
architektury města Karlovy Vary, s vedením měs-
ta a  s  dotčenými orgány státní správy. Postavit 
celou čtvrť trvá v České republice několik let. Prv-
ní domy by zde proto mohly začít vznikat po roce 
2025. Poté by měla následovat druhá etapa. Sou-
částí celé nové části je i dětské hřiště a lesopark. 
Jeden z největších a nejdůležitějších brownfi eldů 
se tak stane domovem pro nové obyvatele.

Hlavní myšlenkou celého projektu je doplnit městskou část o chybějící veřejný prostor - ná-
městí, které přesahuje svým významem řešené území a vytváří místo pro setkávání, obchod 
a služby v parteru pro celou čtvrť.

Více o projektu se lze dozvědět na 

www.novecentrumrybare.cz

Projekt si klade za cíl propojit a doplnit stávající síť ulic a cest a zpřístupnit místo, které je v současné době nepřístupné a tvoří velkou bariéru. 
Důležité je také celé území koncipovat tak, aby nová struktura zapadla do stávající zástavby, která je v okolí tvořena rodinnými domy a hustou 
blokovou strukturou. Celou situaci doplňuje lesopark ve svahu kopce, kde by v budoucnu mohl vzniknout park s vybavením potřebným pro 
místní, jako je dětské hřiště, populární workouty, ale i obyčejné lavičky. Jinými slovy – projekt je tvořen tak, aby vytvořil novou kvalitu a přispěl 
k zlepšení života v této městské části.
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ŠIRŠÍ CENTRUM
Jak by mohlo vypadat okolí Dolního nádraží?
Přijďte s námi diskutovat o nové podobě území podél řeky Ohře. Klíčovým prvkem v území je 
terminál hromadné dopravy, jeho pozice a provedení. 

- Jakou roli plní nádraží ve městě v průběhu historie?
- Jaká je role nádraží v současném městě, jakou má roli pro jeho urbanistický rozvoj?
- Jaký význam má dopravní uzel pro ekonomický rozvoj místa?

Nejen tyto otázky budou zodpovězeny na první diskuzi. O týden později si představíme sa-
motnou architektonickou studii, která naznačí budoucí podobu této lokality.  

PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA: VARY°
panelová diskuze
hosté: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov, 
doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka, 
akad. arch. Jan Sapák a Ing. Pavel Roháč

16. 2. 2023 od 18:00
Kino Drahomíra
Vstup zdarma

ŠIRŠÍ CENTRUM
veřejné projednání studie tzv. širšího centra
hosté: 4ct, Jiran a partner architekti, 
Ing. Jiří Oboznenko, KAM KV°

23. 2. 2023 od 18:00
Kino Drahomíra
Vstup zdarma

www.kamkv.cz

vizualizace územní studie 
Jiran a partner architekti

KAM KV°
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MĚSTSKÁ POLICIE

Strážníci z  operačního střediska se 8. prosince 
zúčastnili školení, které bylo zaměřené na nasta-
vení analyzačních funkcí v kamerových bodech. 
Ty si strážníci podle aktuálních potřeb mohou na 
kamerách nastavit a efektivně je používat. Jed-
ná se například o nežádoucí pohyb vozidel nebo 
osob v určitých oblastech. Nastavení funkcí po-
slouží také v místech, kde mohou vznikat černé 
skládky. Systém však umí rozpoznat i zvíře nebo 

předmět zanechaný třeba v hale na nádraží. Po 
nastavení časového rozmezí sám upozorní ope-
rační středisko zvukovým znamením, strážníci 
tak mohou na vzniklou situaci ihned reagovat 
a v případě potřeby obratem vyslat hlídku v teré-
nu. Čím více „zkušeností“ budou mít analyzační 
funkce s  danou oblastí, tím budou efektivnější. 
Digitální vývoj nezastavíme a  musíme se s  ním 
naučit pracovat.

Analyzační funkce v kamerách
Strážníci navštívili 

Dětské centrum

Ve středu 14. prosince 
strážníci zavítali do karlovarského Dětského 
centra, které poskytuje odbornou péči dě-
tem od narození do tří let věku a  také po-
moc i  podporu jejich rodinám. Ve fi nanční 
sbírce, kterou mezi sebou strážníci společ-
ně s asistenty prevence kriminality uspořá-
dali, vybrali během několika dní přes osm 
tisíc korun. Po domluvě s ředitelkou centra 
nakoupili strážníci plenky, šampony, vlhče-
né ubrousky, nebo krémy a předvánoční zá-
silku pro nejmenší rovnou doručili.

V ledové pasti

V úterý 20. prosince po deváté hodině dopo-
ledne se v ledové pasti ocitl hendikepovaný 
řidič, který vjel na jedno z parkovišť u Tržni-
ce a jakýkoli pohyb vozidla jakýmkoli smě-
rem by připomínal dojezd žulového kamene 
světoznámého curlingu. Proto se s  žádostí 
o pomoc obrátil na městskou policii. Vyslaní 
strážníci došli pro posypovou sůl k nedale-
kému zásobníku, tu kolem auta rozsypali 
a pomohli řidiči bezpečně odjet. Počítat do-
týkající se plechy tak naštěstí v tomto přípa-
dě nebylo potřeba.

Rodina se ztratila v lázeňském lese

V  neděli 11. prosince kolem šesté hodiny 
večer předala Policie ČR na naše operační 
středisko informaci o  ztracených turistech 
v okolí Diany, kteří se vydali na výlet a  za 
tmy nemohli najít cestu zpět. Hlídky strážní-
ků a policistů vyjely do lázeňských lesů, kde 
po několika minutách strážníci rodinu, číta-
jící dva dospělé a tři děti, našli u historické 
rozhledny. Následně je společně s policisty 
převezli do příjemnějšího prostředí hotelu. 

Zraněný cyklista pod rozhlednou

Na žádost operátora linky 112 vyjela odpo-
ledne 14. prosince hlídka městských stráž-
níků ke zraněnému cyklistovi, který měl 
nehodu v  lese nedaleko rozhledny Diana. 
Strážníci našli ležícího muže na cestě, jen 
několik desítek metrů pod rozhlednou. Ten 
hlídce sdělil, že jel na kole směrem do měs-
ta a v zatáčce mu kolo na sněhu uklouzlo. 
Stěžoval si na velkou bolest levé končetiny 
a  boku, proto s  ním strážníci nemanipulo-
vali, pouze ho zabalili do izotermické folie, 
aby neprochladl a  sledovali zdravotní stav 
až do příjezdu posádky přivolané záchran-
né služby, která si ho převzala do péče. Na 
místo se dostavili také policisté, ti u zraně-
ného provedli orientační dechovou zkouš-
ku s  negativním výsledkem. Strážníci pak 
po domluvě s cyklistou, který byl následně 
převezen do nemocnice, dopravili kolo na 
sjednané místo.

ZPRÁVY Z ULICE 

Téměř deset let uplynulo od doby, kdy byl 
v  Karlových Varech realizován projekt Asis-
tent prevence kriminality, jehož nejdůležitější 
podstatou bylo, a stále je, zajištění veřejného 
pořádku a bezpečí v sociálně vyloučených ob-
jektech i jejich okolí. Neustálý kontakt a komu-
nikace asistentů prevence kriminality s  oby-
vateli ubytoven jsou důležité pro zachování 
vzájemně nastavených pravidel. Ta jsou sice 
zavedená a účinná, ale občas to chce nějakou 
změnu. O  tu se postarala žena, která se ne-
zalekla pracovní náplně a před více než třemi 
měsíci nastoupila do ryze mužského kolektivu. 
Jako správná ženská má vše pod kontrolou 
a  navíc se snaží aktivně zapojit místní děti. 
Všichni společně tak kolem jedné z ubytoven 
uklidili povalující se odpad, s radostí pak ozdo-
bili vánoční stromek.

Nová posila v řadách asistentů prevence

Karlovarští strážníci z  oddělení prevence na-
vštěvují pravidelně během celého školního roku 
děti ze základních škol už více než dvacet let. 
Přednáškami se zapojením her učí školáky, jak 
se v  určitých situacích správně zachovat, na 
koho se v případě potřeby obrátit a podobně.
Zkušenosti a  osobní poznatky je třeba předá-
vat dál, a proto se zástupci z Městské policie 
Karlovy Vary, Sokolov, Ostrov, Cheb a Mariánské 
Lázně, za podpory Karlovarského kraje a města 
Sokolov, několikrát do roka scházejí s  meto-
dičkami prevence Martinou Fialovou a Terezou 

Lukáčovou. Obsah semináře byl tentokrát za-
měřen na nejzásadnější problémy, které mezi 
žáky vznikají, a  je třeba se jimi zabývat, jako 
je šikana, v  době moderních technologií také 
kyberšikana. Další vztyčený ukazováček je spo-
jený s digitální závislostí, kdy děti většinu svého 
volného času tráví ve virtuálním světě namísto 
toho reálného. A abychom nezůstali jen u ne-
gativních poznatků, ty pozitivní strážníci rádi 
přenesou do „svých“ tříd. Osobně vyzkoušené 
hry dětem zaručeně pozvednou třídní ovzduší 
i náladu.

Preventisté se vzdělávali na semináři
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Dopravní podnik Karlovy Vary společně 
s vedením karlovarské radnice přistoupil 
velmi citlivě k  problematice zvyšujících 

se provozních a mzdových nákladů a důsledků 
energetické krize. Po pečlivém zhodnocení sou-
časné situace se v  Karlových Varech nebudou 
zvyšovat ceny časového jízdného, které k cesto-
vání využívá většina obyvatel lázeňského města.
„Chceme, aby lidé žijící v Karlových Varech co 
nejvíce a  nejčastěji využívali městskou hro-
madnou dopravu a proto nebudeme měnit ceny 
dlouhodobých časových kuponů pořizovaných 
prostřednictvím Karlovarské karty a  aplikace 
Vary Virtual. Umožňuje nám to i fakt, že vozový 
park je v  drtivé většině vybaven pohonem na 
stlačený zemní plyn a  ten díky dlouhodobému 
kontraktu nakupujeme výhodněji než v  roce 
2020. Rozhodli jsme se proto zvýšit pouze ceny 
jednorázových jízdenek, a to z dvaceti na pěta-
dvacet korun a u hodinové jízdenky z pětadva-
ceti na třicet korun,“ říká náměstek karlovarské 
primátorky Tomáš Trtek.

Podle jeho dalších slov využívají nejčastěji jed-
notlivé jízdenky turisté a návštěvníci města. Na 
příjmech z celkových tržeb z jízdného se příjmy 
z prodeje jednorázového jízdného podílejí zhru-
ba 60 procenty. „V  době před covidovou pan-
demií byla tato čísla vyšší. Pohybovala se mezi 
pětašedesáti až sedmdesáti procenty. Propad 
je dán zejména absencí turistů a  lázeňských 
hostů, kteří jednorázové jízdenky používají nej-
častěji,“ doplňuje náměstek primátorky. „Ceny 
jízdného se v  Karlových Varech dlouhou dobu 

neměnily. V současné době již ale město, jako 
jediný akcionář DPKV a objednatel dopravy, mu-
selo reagovat na velmi výrazný růst vstupních 
nákladů i mezd zaměstnanců. Finanční příspě-
vek neboli takzvaná úhrada závazku veřejné 

služby v přepravě poskytovaný z rozpočtu měs-
ta Karlovy Vary bude v letošním roce činit víc jak 
sto tři miliony korun. Tato částka je vyšší řádově 
o 5 milionů, než byla v minulých letech,“ uzavírá 
Tomáš Trtek.

Jízdné v MHD 
se pro většinu 
obyvatel 
nezvýší

DPKV
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DPKV

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

PPPOOOŽŽAAAADDDUUUJJJJEEMMEE:
vyučení v oboru

aktivní a pozitivní přístup

spolehlivost, zodpovědnost

a samostatnost

BBBBEENNNNEEEFFFITTTTTYY:

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:

NNNAABÍZZZÍÍMME::
pracovní dobu 37,5 hod./týdně

zázemí silné a stabilní společnosti

přátelský kolektiv

nástup možný ihned

NNNÁBOORROOOOVVVÝÝ
PŘÍÍSPĚĚVVVĚĚKK:

Zaměstnavatel regionu
do 500 zaměstnanců

2022
Zaměstststnanavavaaavaavavaavaaavavaaavavavaavaaaavaaavavavvaaavaaaaavvaavvvvvvvv ttttetetetetetettttettttettettelllll l l rererererer gigigigiononononoonuuuuuuuuuuuu

do 5000000000 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzamamaaamamamamamamamaaa ěsěsěsěsěě tntnnnaaaaanaaananananannnnnnnannnnnannannnnnnnnnnncůcůcůcůcůcůcůcůcůcůcůcůcůcůcůcůcůcc

20022222222222222222222222222222222222222222222222222

do 50000000000000 zzzzzzzzamamamamaa ěěsě tnnnnaaaanananannnnnnnnn ůůcůcůcccůůůcůůůůůůůůůů

HLEDÁME:
    AUTOMECHANIKA
    AUTOLAKÝRNÍKA
    AUTOKLEMPÍŘE
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ZDRAVÍ

Jak vzniká Vřídlo? Z dešťové vody Slavkovského 
lesa. Je to koloběh vody v přírodě, proto musíme 
o lesy pečovat.
Víte, jak staré je Vřídlo? Geolog Břetislav Vylita od-
hadoval stáří karlovarských pramenů na čtvrt mili-
onu let. Posledních 600 let, od založení města krá-
lem Karlem IV., se síla pramenů využívá k  léčbě. 
Do roku 1522 se v minerální vodě jenom koupalo, 
někdy i 8 hodin, pak se zase 200 let hlavně voda 
pila a to až 8 litrů denně. Více se můžete dozvě-
dět například v karlovarském muzeu. Dnes máme 
komplexní léčbu, za kterou přijíždějí a velmi často 
se vracejí lidé z celého světa. Většinou třikrát den-
ně pijí vodu u pramenů a k tomu mají 2 až 3 proce-
dury denně, které využívají přírodní léčivé zdroje.
Dva poslední roky koronavirové krize nás změnilo. 
Chceme být zdraví a zlepšit si imunitu.
Proto vám nabízím recept na pitnou kúru u KTMV - 
karlovarské termominerální vody. 

Karlovarská pitná kúra 
by měla trvat tři týdny
Kupte si kalíšek nejlépe na 200 ml, dospělým 
doporučuji vypít denně 5 kalíšků, tedy jeden litr 
denně. Celá kúra vymění v těle asi 20 litrů vody. 
Doporučuji třítýdenní pití, ideálně 3x denně na 
lačno u pramenů.
Pokud jste ještě KTMV nikdy nepili, doporuču-
ji vám pramen Mlýnský číslo 6 nebo 7 Rusalku 
v  Mlýnské sloupové kolonádě. Popíjejte vodu 
pomalu, při chůzi přímo v kolonádě, kde je čist-
ší vzduch plný ionizovaných minerálů. V  rytmu 
jeden lok na deset kroků vypijete jeden kalíšek 
asi za 5 minut. Než voda přiteče až do žaludku, 
cestou omývá sliznice jícnu, proto některé pře-
stane pálit žáha. Dětem stačí jeden pohárek, ale 
dospělí mohou ráno, kdy účinek na játra je nej-
důležitější, nabrat ještě jeden kalíšek, ti co mají 
nadváhu, možná i třetí. Hodinu po vypití vody ná-
sleduje snídaně, oběd nebo večeře.

Jak voda léčí? Co se v těle děje?
Voda omyla jícen, přitekla do žaludku, tam zředí 
kyselinu žaludeční, alkalizuje tělo, pak se dostá-
vá do dvanáctníku. Dál čistí nejen celé střevo, ale 
hlavně dva veledůležité orgány: játra a  slinivku 
břišní. To jsou životně důležité orgány. V  játrech 
probíhá mnoho čistících a detoxikačních proce-
sů. KTMV utvoří mnoho žluče, má choleretický 
účinek a  také žluč vyprázdní ze žlučníku, cho-
lekinetický účinek. Ve slinivce zatím díky zinku 
vznikají nové řetězce insulinu. Víte, že se cuk-
rovka léčila v našem městě ještě před objevením 
léku inzulin?
Velmi důležitý je očistný proces mikrobiomu 
v tlustém střevě. Voda rozpozná užitečné bakte-
rie. Třicet procent váhy stolice jsou právě ty bak-
terie, které způsobují záněty ve střevech. 
Můžeme říci, že kudy KTMV teče, tudy léčí! Díky 
unikátnímu složení karlovarské vody a  teplotě, 
která působí na uvolnění spasmů, probíhá v těle 

mnoho reakcí, které nakonec zmírní bolest, dopl-
ní do těla minerály, mechanicky vyčistí a zahojí 
zanícená místa. Proto nedám na naše prameny 
dopustit. Kvantitou a  kvalitou nemají ve světě 
konkurenci. Sama se jimi celý život léčím. Je to 
blahodárná infuze, která kromě minerálů a sto-
pových prvků doplňuje i energii. 

Máte-li potíže, přijďte se raději 
poradit k balneologům
V resortu Prezident jsme využili nuceného volna, 
kdy byly lázně v  letech 2020 a  2021 zavřené 
a věnovali se výzkumu KTMV. 
Že se ve Varech léčí zažívání tím, že KTMV umý-
vá sliznice a regeneruje játra, slinivku, uzdravuje 
mikrobiom, léčí střeva, to všichni vědí od dob 
výzkumu ve Výzkumném ústavu balneologickém 
pod vedením prof. J. Bendy v minulém století. 
Ale že ovlivňuje i další psychosomatické obtíže, 
to jsme se snažili objasnit až nyní, díky volnu 
v koronavirové krizi. Dva roky jsme v hotelu Pre-
zident zkoumali s  docentem Petrem Koliskem 
vliv KTMV na neurovegetativní systém. Pomáhala 
nám řada spolupracovníků. Musíme konstatovat 
jasný závěr. S  využitím metody spektrální ana-
lýzy variability srdeční frekvence jsme zjistili, že 
po vypití jen jediné dávky 300 ml KTMV dochází 
k rozkolísání funkce neurovegetativního systému 
a zlepšuje se jeho aktivita.
Prokázalo se, že pouhá preventivní pitná kúra 
pozitivně ovlivňuje neurovegetativní systém a má 
tak příznivý vliv na celkovou vitalitu člověka.
Prosím, neváhejte a  v  této těžké době, kdy je 
třeba být zdráv a pomáhat slabším, začněte pít 
vodu u světoznámých pramenů. Je to dar přírody, 
který máte doma, kde bydlíte.
Přeji si, aby nová doba UNESCOvá byla i novou 
Zlatou érou města Karlovy Vary.
Zvu Vás na konzultaci, na ambulantní léčbu či 
týdenní pobyt v  resortu Prezident. Preventivně 
a společně vše zvládneme lépe. Těším se na Vás. 

Milada Sárová, vaše lázeňská lékařka

Pozvání k pramenům
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ZDRAVÍ  |  MĚSTO BEZ KOUŘE

Ukaž světu, že je i v tobě kousek umělce!
Nepít je umění! S  tímto heslem startuje 11. 
ročník kampaně Suchej únor, kterou zná a má 
v oblibě již 84 % Čechů. Téměř polovina účast-
níků díky kampani zmírní rizikovou konzumaci 
alkoholu (ale stále častěji i  dalších libůstek) 
a každý ze Sušičů se stává i důležitou inspirací 
pro více než milion lidí, kteří jsou u nás na hra-
ně rizikové konzumace. 
Letošní suchý téma kampaně je: Nepít je umě-
ní. 
Zkusit měsíc bez alkoholu vypadá na první 
dobrou jednoduše. Jenže ve skutečnosti je 
za tím odvaha zkusit něco nového, schopnost 
podívat se upřímně sám na sebe, síla vykročit 
ze zajetých kolejí a  jít svou vlastní cestou. To 
všechno se dá říct také o umění: z dálky mož-
ná žádná velká práce, ale ve chvíli, kdy člověk 
sám čelí prázdnému plátnu, světlu na jevišti 
nebo bílé stránce, chápe hodnotu díla úplně 
jinak. V Sucháči si myslíme, že svoje umění – 
a sebe v něm – může objevit každý.
Proto chceme k vlastní tvorbě a k jejímu sdíle-
ní inspirovat davy. Zapojte se i vy. Podpořte dů-
ležité téma a sdílejte svoje umění se světem. 
Protože #NEPITJEUMENI. 

Stále tu poznámku slyším: „fuj – tobě smr-
dí z pusy“. Řekla mi to při setkání dívka, s níž 
jsem se poznal na seznamce. Stalo se to poprvé, 
hodně jsem se styděl. Navíc jsem po rozvodu, 
nic se mi nedaří. A pak ještě tohle… Začínám 
přemýšlet o změnách v životě a taky chci přestat 
kouřit. Jak na to?  
 Dominik, 31

Prožíváte náročné období, i to může být důvod 
vaší citlivé reakce na kritiku. Nejenom díky ní 
vidíte svůj život v jiném světle. Je dobré, že se 
zamýšlíte nad tím, jak přestat kouřit a zbavit se 
tak zdraví škodlivého návyku. 
Prosím, nejdříve zvažte sám, nebo s odbornou 
psychologickou podporou, jak rozvod zvládáte. 
Není vhodné řešit dvě náročné a stresující situ-

ace najednou – rozchod a odvykání od kouření.  
Předpokládám, že ve vašem případě jde již o fy-
zickou závislost. Rozhodnutí přestat kouřit musí 
být skutečně vaše. Pokud chcete přestat kouřit 
kvůli někomu, přenášíte na něj svou odpověd-
nost. Vyjasněte si proto svou motivaci. Důležité 
bude ujasnit si váš vztah ke kouření a postupně 
si jej znechutit a najít všechny negativa, která 
přináší. Co tím, že kouřit přestanete, získáte pro 
sebe, své zdraví, psychickou pohodu nebo „pe-
něženku“? Co ztratíte? Jak to nahradíte? Proč 
je to pro vás důležité? Chcete hledat alternativy 
a nová řešení? 
Na proces odvykání se postupně připravte. 
Ujasněte si, že vše děláte skutečně pro sebe 
a  je to pro vás důležité. Vaše rozhodnutí musí 
být stoprocentní. 

Základem je mít plán s přesným datem od kdy 
kouřit přestanete. Nenechte se odradit, kdyby 
to hned nevyšlo. Je běžné, že pokusů může být 
několik. Nevzdávejte se. Nejlepší je přestat ra-
dikálně, bez přechodového období „jenom pár 
cigaret“. 
Neexistuje však jediná správná cesta, jak se 
tohoto nezdravého návyku zbavit. Je jenom na 
vás, jak se nakonec rozhodnete. Je však nutné, 
aby rozhodnutí stálo na vašich vlastních důvo-
dech. Nejen na tom, že si nepřejete, aby vás ně-
kdo kritizoval „kvůli špatnému dechu“.  
 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.

SEZNAMOVÁNÍ A ZÁPACH Z ÚST

Registrujte se do měsíční výzvy na www.suchejunor.cz
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Čistota veřejných prostranství je důležitou pri-
oritou města. Na starost ji má Odbor technický 
Magistrátu města Karlovy Vary. Sjednává úklid 
veřejných prostranství, letní a zimní údržbu ko-
munikací, bloková čištění města, svoz komunál-
ního odpadu, sběrné dvory pro ukládání ostatních 
druhů odpadů. V  jeho gesci je také příspěvková 
organizace Lázeňské lesy a parky, která vznikla 
letos spojením dvou dřívějších organizací Lázeň-
ské lesy Karlovy Vary a Správa lázeňských parků 
Karlovy Vary. Tato organizace se mimo jiné stará 

o úklid svěřených ploch zeleně, tedy městských 
parků a lesů. 
V loňském roce díky novele zákona o odpadech 
Karlovy Vary přešly z  dřívějšího systému smluv 
o svozu komunálního odpadu na novelou poža-
dovaný systém místního poplatku za komunální 
odpad. Všichni majitelé nemovitostí určených 
k bydlení se v minulém roce registrovali k tomu-
to poplatku. Výše poplatku se mimo jiné odvíjí 
od takzvané rezervované kapacity, tj. majitel 
nemovitosti nebo například sdružení vlastníků 

bytových jednotek při registraci uvádí, jak velkou 
odpadní nádobu bude využívat a jak často bude 
vyvážena. 
Ne vždy to ale funguje, jak se občas můžeme 
přesvědčit v  ulicích. Odpad často končí mimo 
nádoby určené k jeho odkládání, vedle nich ane-
bo dokonce na místech, kam rozhodně nepatří 
– vznikají tak černé skládky. 
„Město se snaží vytvořit pro své občany takové 
podmínky, aby černé skládky nemusely vznikat. 
V tomto roce chceme rozšířit počet košů v ulicích 
města, posílit jejich kapacity umisťováním doda-
tečných nádob v době konání velkých akcí, zvýšit 
kapacitu odpadních nádob především na Tržni-
ci, na pěší zóně kolem T. G. Masaryka i v celém 
lázeňském území. Do budoucna tipujeme lokali-
ty, kde bychom mohli nádoby na domovní nebo 
tříděný odpad umístit pod zem, aby především 
v těch nejexponovanějších lokalitách města ne-
zabíraly vizuálně i fyzicky tolik veřejného prostoru 
a přitom stále umožňovaly udržovat město čisté. 
Ale k tomu potřebujeme, aby to lidé respektovali 
a chovali se také zodpovědně. Týká se to třeba 
už komunálního odpadu, pokud jim pravidelně 
nestačí jejich popelnice nebo kontejner u domu, 
není možné ten odpad pohazovat vedle nebo ji-
nam, za to se může majitel nemovitosti dostat 
do správního řízení a čelit pokutě. Je třeba buď 
obstarat větší nádobu na odpad, nebo ji nechat 
častěji vyvážet, anebo začít více třídit – svoz tří-
děného odpadu je na rozdíl od toho netříděného 
domovního pro občany zdarma, a díky třídění lze 
ušetřit značný objem odpadu, za který platí,“ říká 
první náměstek primátorky Tomáš Trtek, v jehož 
gesci je právě mimo jiné odbor technický a čis-
tota města. 
Podle jeho slov je cílem města vytvořit tako-
vé prostředí, ve kterém nikoho ani nenapadne 
odhazovat odpad na veřejnosti jinam, než kam 
patří. Sociologové tomu říkají Teorie rozbitých 
oken – pokud se na některém domě objeví roz-
bité okno a  zůstane dlouho neopravené, mají 
vandalové daleko menší zábrany dům poškozo-
vat i jinak a pokud jeho stav zůstane delší dobu 
neřešený, může se vandalismus přenést i  na 
okolní objekty a v důsledku změnit celou lokalitu 
na zanedbanou, ve které se lidé necítí příjemně 
nebo bezpečně. Naopak, čistý a udržovaný pro-
stor budí v lidech pocit bezpečí, komfortu, a také 
je motivuje k větší ohleduplnosti a udržování po-
řádku. Je tedy i  vizitkou obyvatel dané lokality, 
zda ji chtějí mít čistou a přívětivou, nebo ji změnit 
na místo, kterému se každý raději vyhne. 
„Mít Karlovy Vary čisté je naše priorita,“ potvr-
zuje i primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová. 
„Není to jen otázka pořádku, hygieny a podobně, 
ale jsme také město lázeňské a  navštěvované 
lidmi z celého světa. To, jak to u nás vypadá, je 
naší mezinárodní vizitkou. Chceme pro pořádek 
ve městě udělat maximum, ale potřebujeme, aby 
nám každý pomohl tím, že se bude chovat slušně 
a zodpovědně.“

Stále vzývaná… Čistota města
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Žáci z Dukly se stali nejlepším mimopražským 

týmem v matematické soutěži Pražská střela
Žáci Základní školy Dukelských hrdinů se zú-

častnili matematické soutěže „Pražská střela“, 

kterou vyhlásilo a  organizovalo Gymnázium 

Christiana Dopplera v Praze. Jednalo se o mate-

matickou týmovou soutěž, ve které žáky nečeka-

ly jen příklady, ale bylo také třeba strategického 

myšlení, schopnosti odhadnout své dovednosti 

a umět správně investovat.

Soutěž probíhala ve dvou kolech. Z  prvního, 

kvalifi kačního kola, které probíhalo 23. listopadu 

online, a do kterého se mohly zapojit pětičlenné 

týmy žáků 8. a 9. ročníků základních škol z celé 

ČR, postoupily do fi nálového kola dva “Dukel-

ské“ týmy pod týmovými přezdívkami „Promova-

ní inženýři“ a „Karlovaráci“. V úterý 29. listopadu 

proběhlo fi nálové kolo v  prezenční podobě na 

gymnáziu v Praze, ve kterém se týmy Základní 

školy Dukelských hrdinů umístily na krásném 

šestém a  12. místě. Navíc tým „Promovaných 

inženýrů“, který se v celostátním kole umístil na 

6. místě, se tak stal nejlepším mimopražským 

týmem ČR.

Děkujeme všem žákům za vynikající reprezenta-

ci školy a všem moc gratulujeme.

V  letošním školním roce se poprvé uskutečnila 

nová soutěž mezi ZŠ s názvem Fantasy Laserga-

me liga. Soutěže se zúčastnilo několik desítek zá-

kladních škol z celého Karlovarského kraje. Hrálo 

se celkem ve třech kolech, kde z každé herní sku-

piny postupovaly dál vždy tři nejlepší týmy.

Pro tuto soutěž byl připravený speciální herní 

mód, v  němž je velmi důležitý postřeh, fyzická 

kondice, strategické myšlení a týmová spoluprá-

ce. V každé jednotlivé hře soupeřily vždy 4 týmy, 

které byly rozlišené barvami vest a zbraní. Týmy 

se pak po dobu 15 minut pohybovaly po aréně, 

která byla vizuálně rozdělena do čtyř barevných 

zón a v rohu každé zóny se nacházel jeden terč. 

Cílem každého týmu bylo deaktivovat co nejvíce 

terčů.

Náš školní tým složený z  hochů 9.A  a  9.B se 

úspěšně probojoval postupovými koly až do fi -

nále, kde ve velmi napínavém konečném zápase 

dosáhl vytoužené nejvyšší příčky.

Klukům děkujeme za příkladnou reprezentaci 

školy a gratulujeme k prvnímu místu v soutěži.

Tým Dukly je 

vítězem Fantasy 

Lasergame ligy

ŠKOLSTVÍ  |  SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Musíme se sjednotit kvůli vítězství, 
aby na Ukrajině znovu zavládl mír 
a Evropa zůstala jednotná.

Ми маємо об‘єднатись заради 
перемоги, заради того, аби 
в Україні знову запанував мир.

KAŽDÝ MÁ 
SVOU FRONTU
  

 
Musíme se sjednotit kvůli vítězství, 
aby na Ukrajině znovu zavládl mír 
a Evropa zůstala jednotná.

Ми маємо об‘єднатись заради 
перемоги, заради того, аби 
в Україні знову запанував мир.

Za fi nanční dary Leleka nakupuje dostupné 
zdroje a dodává Ukrajincům podle potřeby.

„ “    
     

  .

Mezinárodní nadační fond

FINAN NÍ POMOC NA SB R ZDROJ
    

LELEKAFOND.CZ
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ŠKOLSTVÍ

Jak naučit děti myslet i na ostatní? Přece před-
vánoční charitativní sbírkou. A  jedné takové se 
žáci ZŠ Truhlářská na základě internetové výzvy 
karlovarské diakonie zúčastnili. S nápadem při-
šla Michaela Hrochová z 5.C. Ten přednesla na 
schůzce žákovského parlamentu. Všem se ihned 
zalíbil a děti slíbily, že se každá třída zúčastní. 
Nejprve bylo zapotřebí upřesnit počet krabic, 
které jsou žáci jednotlivých ročníků schopni při-
pravit. Obsah jednotlivých balíčků byl ponechán 
na nich. Dodržet se musel pouze věk a pohlaví 
obdarovaných. 

Celou akci organizačně zajistili zástupci žákov-
ského parlamentu 1. a  2.stupně za dopomo-
ci pedagogů. Jednotlivé krabice shromáždili 
a  následně s  dětmi předali centru materiální 
pomoci a podpory Nádech v Karlových Varech - 
Dalovicích. Od 16.11.2022, kdy byla sbírka na 
naší škole vyhlášena, do doby jejího ukončení 
30.11.2022, stačili žáci obou stupňů naplnit 
a zabalit celkem sto kusů krabic.
 Mgr. Jolana Miličová

Krabice od botPřipomínka vánočního setkání na ZŠ Truhlářská

Během adventu si většina z  nás najde čas na 

setkání se svými nejbližšími. A k takovému přá-

telskému setkání došlo i  jednoho prosincového 

odpoledne na naší škole ZŠ Truhlářská. Odpo-

ledne 15.12.2022 se na prostranství 2.stupně 

sešli všichni, kdo mají s naší školou něco spo-

lečného. O  zábavu se postarali učitelé se žáky 

obou stupňů a školní družiny. Děti si zde mohly 

vyzkoušet, jak se zdobí perníčky, jak těžké je 

ulovit papírovou rybku, jak sestrojit a naprogra-

movat robota, nechat se vyfotografovat ve vá-

nočním, proběhnout všechna stanoviště vánoční 

hry, vyrobit dárek pro své nejbližší v tvořivé díl-

ničce, napsat Ježíškovi na strom přání a mnoho 

dalších zajímavých věcí. Mezitím rodiče mohli 

ochutnat vánoční „svařák“, výborné jednohubky 

i  něco málo sladkého a  setkat se s  pedagogy 

obou stupňů školy. Pokud vytrávilo i dětem, bylo 

připraveno ohniště a špekáčky. Žáci obou stup-

ňů společně se svými pedagogy vyrobili drobné 

vánoční předměty, které si každý mohl zakoupit 

v prodejním bazárku. Na závěr si všichni přítom-

ní společně zazpívali koledy. Součástí vánočního 

setkání byly i charitativní akce na pomoc koči-

čímu útulku Bezblešek a prodej drobných před-

mětů nadací Život dětem a Fondu Sidus. Akce 

se podařila, domů jsme odcházeli s vánoční ná-

ladou. Touto cestou chceme zároveň poděkovat 

i všem našim sponzorům.

 Mgr. Jolana Miličová

Vánoční dílny opět pomohly dobré věci

Navázat na tradici Vánočních dílen, po téměř tří-
leté odmlce, se pokusila Základní škola jazyků 
v Karlových Varech. Velmi populární akce se tě-
šila oblibě žáků, rodičů i široké veřejnosti. Sami 
organizátoři byli zvědaví, jaký počet návštěvníků 
znovu obnovená akce přiláká. 

Již během prvních několika minut bylo jasné, že 
akce překoná svojí návštěvností uplynulé roč-
níky. Setkat se s kamarády, známými, zazpívat 
si, něco dobrého sníst a vypít, společně vyrobit 
vánoční ozdoby nebo adventní věnec, tato ná-
plň Vánočních dílen zůstala i nadále zachovaná 
a přilákala nebývalé množství zájemců. 
Bylo zřejmé, že po vynucené pauze na tuto milou 
předvánoční akci nikdo nezapomněl. A  tak jste 
mohli vidět táty i mámy vyrábějící společně se 
svými dětmi populární adventní věnce, vánoční 
přáníčka, magnetky a odznaky s vánoční temati-
kou, barevné ozdoby a mnoho dalšího.
Organizátoři z řad pedagogů pamatovali také na 
ty, kteří se budou chtít občerstvit, a tak byly ve 
školní jídelně připraveny koláče, bábovky, buch-
ty, čaj a  horký vánoční punč. Návštěvníci měli 
možnost posedět, popovídat si a  na chvíli se 
v předvánočním čase zastavit. 
Kulturní program, který byl žáky a  pedagogy 
školy připraven, sledovala do posledního mís-
ta zaplněná tělocvična. Představily se zde děti 

z družiny, které zatančily a zazpívaly, starší žáci 
školy si připravili vánoční koledy a  taneční vy-
stoupení. 
Výtěžek z celé akce, jako každoročně, poputuje 
na dobrou věc. Tentokrát organizátoři zvolili Ko-
jenecký ústav v Karlových Varech, pro který na-
koupili hračky a další potřebné věci. Tyto dárky 
před Vánoci slavnostně předali. 
 Mgr. Dagmar Svobodová 
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Salon KUA 2023
Interaktivní galerie Becherova 

vila zve na výstavu Krajské 

umělecké asociace.
Možnost vystavit svá díla dle vlastního výběru 
přijalo všech šestnáct současných členů Krajské 
umělecké asociace a  zároveň byl přizván jeden 
host. V  Interaktivní galerii Becherova vila se tak 
od 20. ledna 2023 představilo sedmnáct autorů 
převážně z karlovarského regionu.
Z výtvarných technik je nejvíce zastoupena malba  
- Varvara Divišová, Michal Karas, Miroslav Pošvic, 
Jan Samec, Jan Samec mladší, Lenka Sárová 
Malíská, Anna Vančátová, Jan Tichý a Václav Bal-
šán (jako host). Tři autoři vystavili své fotografi e  
- Jiří Hájek, Zbyněk Illek a David Kurc, konceptu-
ální fotografi ky pak Milan Maur a Jaroslav Vančát. 
Kresbě se věnuje Lenka Březinová, plastickými 
objekty se prezentují Ivan Dusanek a Jiří Kožíšek.
Tato materiálově pestrá kombinace je samozřej-
mě rozmanitá i ve výtvarném názoru a stylu, jež 
se vymezují od reálného zobrazení po abstrakci, 
od expresivního rukopisu po strohou geometrii. 
Neznamená to však, že by ve výstavním výběru 
zcela chyběl jakýkoli spojující element, v  obec-
nější rovině lze u  všech zúčastněných autorů 
nalézt tvůrčí zaujetí, vysokou míru originality 
a potřebu vyjádřit se vlastním výtvarným jazykem 
k aktuálním prožitkům okolního světa.
Krajská umělecká asociace vznikla roku 2001, 
kdy se přetransformovala z původní Karlovarské 
asociace KV 95, jež byla založena v roce 1995. Už 
v roce 1997 uspořádala svůj první výtvarný salon, 
tehdy ještě v  Muzeu Zlatý klíč. V  jeho pořádání 

však pokračovala až po deseti letech ve výstav-
ních prostorách karlovarského hotelu Imperial. Po 
ukončení výstav v  tomto hotelu v  roce 2018 se 
salon KUA nakrátko přestěhoval do nedalekého 
hotelu Green House, kde ovšem výstavní činnost 
narušila pandemie Covidu 19 a v minulém roce 

tato aktivita zanikla zcela. Proto zástupci asocia-
ce uvítali možnost pokračovat v pořádání salonu 
v Becherově vile. Tato pobočka karlovarské Ga-
lerie umění tím zároveň navazuje na dva Karlo-
varské salony realizované v hlavní budově galerie 
v letech 2020 a 2022.

KSO připomene Brahmsovo výročí 
a uvede světovou premiéru
Koncertem 24. února v  Lázních III připomene-

me výročí významného romantického sklada-

tele a  velkého hudebního architekta Johannesa 

Brahmse, jehož tvorba orámuje program večera. 

Úvodem zazní slavnostní Akademická předehra, 

druhá polovina koncertu bude patřit jeho první 

symfonii. Brahms ji dokončil jako zralý skladatel 

po čtrnácti letech úsilí. Toto mistrovské dílo vyni-

kající lyrikou a dokonalou formou je dnes pova-

žováno za jeden z vrcholů symfonické tvorby. Od 

prvního taktu postupně směřuje k vrcholu, kdy se 

jakoby vysoko z  hor snese téma alpského rohu 

přednášené sólovým lesním rohem a otevře ces-

tu k radostnému orchestrálnímu „zpěvu“ záměr-

ně odkazujícímu k Beethovenově Ódě na radost. 

Významným bodem programu bude uvedení 

světové premiéry Koncertu pro anglický roh a or-

chestr Petera Seabourna za osobní účasti autora. 

Sólového partu se ujme Gabriela Kummerová, 

1.hobojistka a hráčka na anglický roh v Moravské 

fi lharmonii Olomouc, dirigentské taktovky šéfdiri-

gent Karlovarského symfonického orchestru On-

dřej Vrabec, který přibližuje vznik díla:

 „Již v době studií na konzervatoři jsem vždy nad-

šeně vítal možnost být přítomen zrodu nových 

hudebních děl pro lesní roh a  nejrůznější ná-

strojová uskupení v kombinaci s ním. Tři dekády 

umělecké činnosti mi přinesly mnoho kontaktů 

s  domácími i  zahraničními skladateli a  desítky 

dedikovaných děl, která jsem provedl ve světové 

premiéře a  často též nahrál na CD či pro roz-

hlas. Přátelství a myšlenková blízkost s britským 

tvůrcem a  obdivuhodným člověkem Peterem 

Seabournem má ovšem v mém životě naprosto 

výjimečné postavení a propagaci jeho překrásné 

hudby považuji přímo za své poslání. Premiéra 

Koncertu pro anglický roh je milou vzpomínkou 

na naše začátky - když jsem před lety s Morav-

skou fi lharmonií prováděl poprvé jeho hornový 

koncert, zaujala Petera Seabourna oduševnělá 

hra Gabriely Kummerové v orchestru natolik, že 

se pro ni rozhodl koncert zkomponovat. Na své 

první zaznění musel čekat dlouho a  předběhly 

jej úspěšné premiéry děl vzniklých i o mnoho let 

později. O to jsem raději, že jej mohu nyní provést 

právě s orchestrem, který se tak rychle stal mou 

srdeční záležitostí.“

Michaela Káčerková
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INZERCE

26.02.2023, od 10:00 hod. do 11:30 hod.
 

26.02.2023,  od 17:00 hod. do 18.30 hod.
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Sny Grigorije Musatova
V karlovarské galerii umění můžete až do posled-

ní únorové neděle zhlédnout zajímavou výstavu 

nazvanou Sny Grigorije Musatova (1889–1941). 

Výstava obsahuje reprezentativní výběr maleb, 

kreseb a ilustrací z mnoha státních galerií i sou-

kromých sbírek a  zároveň prostřednictvím do-

provodných komentářů osvětluje mnohé zákruty 

autorových životních osudů. Grigorij Musatov, 

emigrant ze sovětského Ruska a významný umě-

lec ruského původu dlouhodobě žijící v  Česko-

slovensku se do Čech dostal po strastiplné cestě 

v  roce 1920 již jako vystudovaný malíř. Záhy se 

v nové vlasti prosadil, stal se členem výtvarného 

spolku Umělecká beseda, opakovaně vystavoval, 

stal se přítelem mnoha českých umělců, těšil se 

pozornosti diváků i odborné kritiky, prodával ob-

razy a  také ilustroval knihy pro přední naklada-

telství. Bohužel vpád fašismu do jeho domoviny 

předčasně ukončil jeho život. Musatovovy malby 

v porovnání s domácí výtvarnou scénou byly ma-

gičtější i  osobitější, lyrické, fantaskní i  ovlivněné 

primitivismem. Klíč k pochopení témat jeho tvor-

by tkví hluboko v ruské etapě Musatovova života, 

k rodné vlasti se ve svých dílech plných svébytné 

poezie neustále vracel, ale objevoval také zajíma-

vé motivy z  českého prostředí. Nevšední příběh 

života Grigorije Musatova poukazuje také na to, 

že „otevřená náruč“ nechyběla českému prostředí 

před sto lety stejně jako dnes.

Únor plný Zvonů pro zvony
Divadelní studio D3 nelenilo a ještě před Vánoci začalo zkoušet hru Loketské zvony, kterou napsal Václav 

Kliment Klicpera v roce 1825. „Je to klasická rytírna, která nepatří mezi Klicperovy nejlepší kousky, ale 

zejména patrioty a znalce loketských reálií pobaví,” uvedla umělecká vedoucí souboru Petra Richter Ko-

hutová s tím, že hra bude uvedena jako komediální scénické čtení.

Zajímavostí je, že hra se opět vrací na místo činu. Svého času ji uvedli loketští ochotníci, po kterých nyní 

přebírají pomyslné žezlo loketští fanoušci v čele s místním knihovníkem a sezónní průvodkyní na hradě. 

V režii Petry Richter Kohutové tak vystoupí Petr Johanovský, Vladimír Kalný, Petr Richter, Tereza Fischero-

vá, Jana Šmejkalová a Bája Šmudlová. Všichni aktéři se stanou představiteli hned několika rolí. 

Diváci budou mít jedinečnou šanci tento spektákl vidět pouze v únoru 2023 a pak už nikdy více. Výtěžek 

z  jednotlivých představení půjde na zvony do loketského kostela svatého Václava. Více informací, jak 

podpořit tuto bohulibou věc, naleznete na webu loketskezvony.cz.

Přispět na dobrou věc a zároveň vidět rytířskou taškařici bude možné pouze:

Neděle 5. 2. od 17.00 hodin v Galerii Café Loket - premiéra

Čtvrtek 9. 2. od 18.00 hodin v Městské knihovně Loket

Pondělí 13. 2. od 19.30 hodin v Divadle Husovka Karlovy Vary

Úterý 21. 2. od 19.30 hodin v Bytovém divadle u Vladimíra od 19.30 hodin

Úterý 28. 2. od 18.00 hodin v Krajské knihovně - pobočka Lidická - derniéra

Pokud diváci neholdují scénickému čtení, mohou se v únoru dostavit i na klasická představení Déčka do 

divadla Husovka. V neděli 19. 2. od 15.00 hodin, kdy hrajeme zimní pohádku Kubula a Kuba Kubikula, 

nebo v pátek 24. 2. od 19.30 hodin, kdy bude uvedeno naše nejnovější představení, Goldoniho komedie 

Náměstíčko.

V pokračování cyklu představí Poetická skupi-
na Drahomíra a  hudební skupina Jazz Apetit 
výbor z veršů spoluzakladatelky moderní ame-
rické poezie, jejíž verše vznikaly především 
v průběhu druhé poloviny devatenáctého sto-
letí. Emily Dickinsonová (1830 – 1886) je dnes 
právem řazena mezi klasiky nejen americké, 
ale i světové poezie.
Básnířčino dílo vznikalo vlastně v  jejím rod-
ném domě. Kromě studií a  výjimečných cest 
totiž Dickinsonová prakticky neopouštěla rod-
né město a později v životě přestala vycházet 
z  rodinného domu i  svého pokoje. S  přáteli 
udržovala kontakt téměř výhradně skrze ko-
respondenci a díky své zálibě v nošení pouze 
bílých šatů a  neochotě vytvářet společenské 
vazby si ve městě získala pověst výstředního 
blázna.
Introvertní povaha ji ale vedla ke psaní poezie, 
uzavřený prostor, v němž žila, v ní ale na druhé 
straně zažehl nebývale silný impuls k zazna-
menání jejích pocitů, dojmů a  prožitků. Dic-
kinsonová charakterizovala svou tvorbu jako 
"dopis světu", v němž zpracovávala a zachy-
covala témata z  nejrůznějších oblastí - frag-
menty z její hluboké citové krize se střídavými 
stavy štěstí, nadějí i zoufalství, verše medita-
tivního rázu, verše přinášející vizionářské po-
selství a v dalších se například objevuje vztah 
člověka k přírodě, který je naplněný hlubokým 
duchovním souzněním.
Dílo Emily Dickinsonové čítá téměř 1 800 
básní, drtivá většina z nich byla však naleze-
na až po autorčině smrti. Za jejího života bylo 
publikováno pouze minimum básní, navíc vždy 
upravených vydavatelem, aby se text přiblížil 
dobovým poetickým normám. V  nezměněné 
podobě začalo její dílo vycházet až ve 20. sto-
letí, kdy se Dickinsonové s nástupem moderni-
stické poezie začalo díky jejímu netradičnímu 
stylu dostávat zaslouženého uznání.
Básně do výboru „Duše má být vždy dokořán“ 
vybrala a přeložila Eva Klimentová, knihu vy-
dalo vydavatelství Garamond v roce 2017.
Pořad Poezie & Jazz se koná 22. února od 

18 hodin za podpory Města Karlovy Vary.

POEZIE & JAZZ: 
Emily Dickinsonová. 
Duše má být vždy 
dokořán
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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.

1. 2. 19.30 Jiří Suchý, Jiří Šlitr: 
  Kdyby tisíc klarinetů
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v 
Chebu Legendární hudební komedie o tom, že ve válce 
múzy mlčí, pokud se nestane zázrak. 
Účinkují: Jiří Švec, Tereza Švecová, Daniel Mišák, Pavla 
Janiššová, Pavel Richta, Petr Németh, Petr Urban, David 
Beneš, Jan Hanny Firla, Jindřich Skopec, František Špaček, 
Viktor Braunreiter, Karel Beseda, Radek Bár, Petr Joo, Pavel 
Marek, Radmila Urbanová, Vladimíra Vítová, Eliška Huber 
Malíková, Magdaléna Hniličková, Stephanie Van Vleet, 
Anežka Dana Malíková nebo Eva Ouředníková a Ondřej 
Puchel
Živě doprovází BIG BAND KARLOVY VARY a hosté pod 
vedením Zdeňka Kráma
Hudební nastudování, aranžmá a instrumentace: Matěj 
Kroupa a Jakub Žídek
Režie: Zdeněk Bartoš

2. 2. 10.00 Jiří Suchý, Jiří Šlitr: 
  Kdyby tisíc klarinetů 
  - představení pro školy

12. 2. 15.00 Jana Galinová, Jan Turek: 
  Kocour v botách
Docela velké divadlo
Na motivy pohádky bratří Grimmů. Pohádkový muzikál o 
lásce, přátelství a odvaze. 
Účinkují: Michal Žižka, Markéta Velánová, Robert Stodůlka, 
Petr Kozák, Lenka Lavičková, Petr Erlitz a další
Režie: Jurij Galin

15. 2. 19.30 Jakub Zindulka: 
  Manželský čtyřúhelník na horách
Fanny Agentura
Kdo má vynášet smetí, proč se chlapi nikdy neptají na 
cestu a jak se správně vymačkává zubní pasta? 
Hrají: Ivana Jirešová, Dana Homolová, Vladimír Kratina, 
Martin Sitta, Režie: Jakub Zindulka

18. 2. 19.30 Králové jazzu
BIG BAND Karlovy Vary
Sólo zpěv: Miroslava Lendělová a David Kleňha

20. 2. 10.00 Jana Galinová, Alexandr Dumas st.: 
  Tři mušketýři – představení pro školy

21. 2. 19.30 Keith Huff: Deštivé dny
Divadlo Ungelt
Americké drama o síle přátelství – a zároveň kriminální 
příběh. 
Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík
Pro předprodej od 2. ledna bude vyhrazena většina míst v 
sále a v uvedený den bude možné vstupenky zakoupit pou-
ze v pokladně divadla. Od 3. ledna lze využít ostatní služby 
předprodeje (rezervace, internet, prodejci vstupenek atd.).

22. 2. 19.30 Marc-Gilbert Sauvajon: Třináct u stolu
Agentura Harlekýn
Hrají: Simona Stašová, Miroslav Etzler, Simona Postlerová/ 
Miroslava Pleštilová, Julie Šurková, Otto Rošetzký, Čestmír 
Gebouský, Martin Cikán
Režie: Vladimír Strnisko

26. 2. 15.00 Patrik Boušek: 
  Bylo nebylo za devatero horami
Západočeské divadlo v Chebu
Karel Jaromír Erben a Božena Němcová sebrali přibližně 
před 170 lety nejkrásnější české pohádky. Rozumí jim ale 
ještě dnešní děti? Vědí, co je ručnice, měšec nebo kosa? 
A tak přichází největší pohádkář všech dob Kájen, který ve 
svém pořadu Bylo nebylo spolu s dětmi rozhodne, jaké pří-
běhy zůstanou zachovány a jaké skončí v propadlišti dějin.
Hrají: Viktor Braunreiter, Petr Németh, Jindřich Skopec, 
Pavel Marek, Jiří Švec, Stephanie Van Vleet, Radmila 
Urbanová, Eliška Huber Malíková, Petr Bařina, Jan Kříž, 
František Kott a Pavel Beneš
Režie: Hana Marvanová

27. 2. 10.00 Patrik Boušek: 
  Bylo nebylo za devatero horami
  - představení pro školy

28. 2. 19.30 Vlasta Žehrová: 
  Zavřete oči, swing přichází
MD Agentura
V prostorách Divadla v Řeznické sídlila na začátku 20. 
století věhlasná vinárna „V chaloupce“, kam čas od času 
zavítal i charismatický Oldřich Nový. Touto inscenací, 
kombinující fakta s fi kcí, se k nám vrací, aby zavzpomínal 
na dobu největší slávy fi lmových ateliérů na Barrandově. 
Účinkují: Vlasta Žehrová, Kateřina Kráĺovská Steinová, 
Ondřej Kavan, Zbyněk Fric, Jiří Toufar
Režie: Vlasta Žehrová a kolektiv

DIVADLO HUSOVKA

13. 2. 19.30 V. K. Klicpera: Loketský zvon
Komediantská tlupa Klicperovo péro vás zve na komediální 
scénické čtení klasické rytírny, jež potěší a pobaví všechny 
západočeské patrioty. Účinkují Tereza Fischerová, Petr 
Johanovský, Vladimír Kalný, Petr Richter, Jana Šmejkalová 
a Bája Šmudlová. Výtěžek z představení poputuje na 
dobrou věc – pořízení zvonů do loketského kostela svatého 
Václava (bližší informace na loketskezvony.cz).

14. 2. 19.30 Cáry starejch fi lmů
Pořad, složený z unikátních dokumentárních fi lmů, který 
vznikl v rámci projektu Historie českého undergroundu v 
Ústavu pro studium totalitních režimů, je chronologicky 
propojen a ucelen komentářem jednoho ze zakladatelů 
zdejšího undergroundového hnutí Františka Stárka Čuňase.

16. 2. 19.30 Keltská hudba
Hudební výlet za muzikou na severozápad Evropy. Pořad 
Velmi malého komorního orchestru Varvary Divišové. Irské 
a skotské lidové písně a písně autorů, zabývajících se 
hudbou se souhrnným názvem keltská hudba v úpravě pro 
sólový zpěv, vokální kvartet, harfu, housle, fl étnu, hoboj, 
violoncello, kontrabas a kytaru. Zpívají: Anna Peterková, 
Blanka Tvrdíková, Jan Anděl a Pavel Žemlička za dopro-
vodu členů Velmi malého komorního orchestru Varvary 
Divišové.

19. 2. 15.00 Vladislav Vančura: 
  Kubula a Kuba Kubikula
Zimní pohádka pro malá medvíďata a jejich strašidla. O 
medvědáři Kubovi,  nezbedném medvídkovi Kubulovi a 
strašidýlku Barbuchovi. Kouzelný příběh o putování zimní 
krajinou, vtipných kouscích pro pobavení dobrých lidí a 
kamarádství s kovářovic Lízinkou a jejími sourozenci Hrají 
Adam Fedorek, Eva Šollová, Jana Trsová, Martin Cirkl, 
Terezka Cirklová, Petr Johanovský, Vladimír Kalný, Diana 
Derahová, Marek Himl a Bája Šmudlová. V dětských rolích 
František a Julie Burešovi. Scénář a režie: Petr Richter.

21. 2. 19.30 Dunaj
Česká hudební skupina, představitelka žánru alternativní 
rock. Původní brněnská skupina Dunaj byla založena v 
roce 1989. Činnost ukončila v roce 1998, kdy zemřel její 
frontman Jiří Kolšovský. Když se hudebníci po letech sešli 
při  natáčení fi lmu Dunaj vědomí, našli znovu chemii, která 
je dříve spojovala. Skupina obnovila činnost, a to v sestavě, 
která zaznamenala největší úspěch.

24. 2. 19.30 Carlo Goldoni: Náměstíčko
Komedie o dívkách, které by se rády vdávaly. Hrají: Eva 
Šollová, Nikola Kostadinovová Martina Cirklová, Tereza 
Fischerová, Jana  Harantová, Martin Cirkl, Marek Himl, Petr 
Johanovský, Petr Richter, Vladimír Kalný a hostující Lucie 
Zemková ze sokolovského Divadla bez zákulisí. Režie: Anna 
Ratajská.

27. 2. 19.30 The Daybreaker
Jsou rychle se rozvíjející, proud času ohýbající bluesrockeři 
z východního Londýna. Byli založeni skladatelem, kytaristou 
a zpěvákem Aidanem Connellem, který převrátil londýnský 
klubový život a setřásl ze sebe opotřebovanou, stereotypní 
škatulku „černého bluesmana“. V Británii mají přezdívku 
Black Beatles.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

Sledujte web a Facebook KSO. 
Změna programu vyhrazena.

Lázně III
17. 2. 19.30 Dirigentský masterclass ve 
spolupráci s Conservatorio della Svizzera italiana v 
Luganu
Richard Wagner: Faust, předehra

Franz Liszt: Ideály, symfonická báseň č. 12
Camille Saint-Saëns: Tanec kostlivců, symfonická báseň 
op. 40
Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 9 Es dur op. 70

Lázně III
24. 2. 19.30 Brahms, Seabourne
Johannes Brahms: Akademická slavnostní předehra c 
moll op. 80
Peter Seabourne: Koncert pro anglický roh a orchestr – 
světová premiéra
Johannes Brahms: Symfonie č. 1 c moll op. 68
Gabriela Kummerová – anglický roh
Ondřej Vrabec – šéfdirigent 

LIDOVÝ DŮM

Závodu Míru 23/131, 360 17 Karlovy Vary
M +420 607 224 680

10. 2. 21.30 Kiss or slap valentine edition
11. 2. 20.00 Krausberry
17. 2. 20.00 Kiss párty
18. 2. 20.00 Ples rybářů
22. 2. 19.00 Techtle Mechtle show
24. 2. 19.00 Jezdecký ples
25. 2. 20.00 Peter Freestone - Takový byl Freddie 
Mercury + KVeen: Queen live experience

KINO DRAHOMÍRA

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

1. 2. 17.00  Přání k narozeninám 
 19.30  FK: Událost
2. 2. 17.00  Přání k narozeninám
 19.30  Ostrov
3. 2. 17.00  Ostrov
 19.30  Ostrov
4. 2. 14.30  Úžasný Mauric
 17.00  Asterix a Obelix: Říše středu
 19.30  Ostrov
5. 2. 14.30  Zoubková víla
 17.00  Ostrov
 19.30  Whitney Houston: I Wanna…
6. 2. 17.00  Ostrov
 19.30  Víly z Inisherinu
7. 2. 17.00  Il Boemo
 19.30  Muž jménem Otto
8. 2. 17.00  Přání k narozeninám
9. 2. 17.00  Whitney Houston: I Wanna…
 19.45  Muž jménem Otto
10. 2. 17.00  Přání k narozeninám
 19.30  Ostrov
11. 2. 10.00  Burza LP
 14.30  Úžasný Mauric
 17.00  Asterix a Obelix: Říše středu
 19.30  Ostrov
12. 2. 14.30  Kocour v botách: Poslední přání
 17.00  Ostrov
 19.30  Trojúhelník smutku
13. 2. 17.00  Muž jménem Otto
 19.30  Ostrov
14. 2. Projekce pro seniory Vánoční příběh
 19.30  Víly z Inisherinu
15. 2. 17.00  FK: Království 1. část
 19.30  Království 2. část
17. 2. 17.00 Ant-Man and the Wasp: Quantumania 
 19.30  Ant-Man and the Wasp: Quantumania 
18. 2. 14.30  Úžasný Mauric
 17.00 Ant-Man and the Wasp: Quantumania
 19.30  Ant-Man and the Wasp: Quantumania
19. 2. 14.30  Kocour v botách: Poslední přání
 17.00 Ant-Man and the Wasp: Quantumania
 19.30  Ant-Man and the Wasp: Quantumania
20. 2. 17.00  Ant-Man and the Wasp: Quantumania
 19.30  Osm hor
21. 2. 17.00  Ostrov
 19.30  Ant-Man and the Wasp: Quantumania
22. 2. 18.00  Poezie And Jazz: Emily Dickinsonová 
  - Duše má být vždy dokořán
 19.30  FK: Blízko
24. 2. 17.00  Přání k narozeninám
 19.30  Ant-Man and the Wasp: Quantumania
25. 2. 14.30  Úžasný Mauric
 17.00  Ant-Man and the Wasp: Quantumania
 19.30  Medvěd na koksu

KMD karlovarské městské divadlo
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26. 2. 14.30  Kocour v botách: Poslední přání
 17.00  Medvěd na koksu
 19.30  Víly z Inisherinu
27. 2. 17.00  Ostrov
 19.30  Tár
28. 2. 16.30  Projekce pro seniory: 
  Whitney Houston: I Wanna…
 19.30 Ant-Man and the Wasp: Quantumania 

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY

VÝSTAVY
do 26.2. Sny Grigorije Musatova
Výstava fantaskně primitivistických děl malíře a ilustrátora 
Grigorije Musatova (1889-1941), významného umělce-
-emigranta ze sovětského Ruska, který v Praze nalezl 
vlídné útočiště a pochopení českých umělců. Výběr obrazů 
a kreseb, odrážejících sny o životě v rodné vlasti, ale také 
zajímavé motivy z českého prostředí, je sestaven ze sbírek 
mnoha českých státních galerií.

STÁLÁ EXPOZICE
100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů

DALŠÍ AKCE
17. 2. 19.30 Ondřej Smeykal: Didgeridoo solo
Nejlepší český hráč na australský domorodý nástroj 
vykouzlí mnohobarevné hudební plochy nezaměnitelného, 
exotického a tajemně krásného zvuku.

25. 2. 19.00 Duchovní árie českého baroka a 
klasicismu – Musica Florea & Roman Janál
Významný instrumentální soubor zaměřující se na 
interpretaci staré hudby tentokrát předvede duchovní árie 
18. století vykazující neobyčejnou virtuozitu, kompoziční 
vytříbenost či výrazovou hloubku a pestrost. Zazní zejména 
skladby českých skladatelů (např. J. K. Vaňhal, F. X. Brixi)

INTERAKTIVNÍ GALERIE BECHEROVA VILA

VÝSTAVY 
do 12. 2. Salon Krajské umělecké asociace
Výstava aktuální tvorby členů Krajské umělecké asociace 
Karlovy Vary a jejich hostů obsáhne rozmanitou škálu 
výtvarných děl od obrazů, kreseb, přes fotografi e až k 
sochařským objektům a prostorovým instalacím.

23. 2. 17.00 vernisáž: Společně a konstruktivně / 
Gemeinsam und Konstruktiv
Německé a české konkrétní umění ve sbírce Galerie 
Goller / Deutsche und Tschechische konkrete Kunst in der 
Sammlung Galerie Goller. Výstava představuje české a ně-
mecké autory zastoupené ve sbírce německého sběratele 
a galeristy Hanse-Joachima Gollera ze Selbu (SRN). Projekt 
přiblíží neokonstruktivistické tendence, geometrickou abs-
trakci a konkrétní umění na obou stranách česko-německé 
hranice. (potrvá do 16. 4.)

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

DALŠÍ AKCE
2. 2. 16.00 Kapsička
Dílna pro zručné děti a dospělé.
9. 2. 16.00 Tajemno
Výtvarná dílna inspirovaná aktuálně probíhající výstavou 
Salonu.
21. 2. 16.30 Velikonoční keramický ateliér
Dílna Pavly Vargové tentokrát s tematikou velikonoc.

GALERIE DRAHOMÍRA

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

do 28. 2. Tvořivé snění
Na výstavě představuje svou tvorbu skupina mariánsko-
lázeňských výtvarnic soustředěných kolem Ateliéru MV. 
V dílech se objevují motivy krajin, zátiší, květin a potrétů. 
Mezi použitými výtvarnými technikami jsou zastoupeny 
akryl na plátně, soft pastel, akvarel a olejomalba. Autorské 
šperky jsou vytvořené z různých materiálů od vyšívaných 
s drahokamy přes polymerové, cínované, skleněné až po 
látkové. 

22. 2. 18.00 Poezie & jazz: Emily Dickinsonová 
  – Duše má být vždy dokořán
V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra 
a hudební skupina Jazz Apetit výbor z veršů spoluza-
kladatelky moderní americké poezie, jejíž verše vznikaly 
především v průběhu druhé poloviny devatenáctého století. 
Emily Dickinsonová (1830 – 1886) je dnes právem řazena 
mezi klasiky nejen americké, ale i světové poezie.

MUZEUM KARLOVY VARY

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, 
email: novalouka@kvmuz.cz, otevřeno út-ne 10-18, www.
kvmuz.cz

VÝSTAVY
do 19. 2. Jednou v roce na Vánoce...
Mnoho starých zvyků patří jen k Vánocům a jejich dodr-
žováním si lidé chtěli zajistit zdraví, úrodu, štěstí a lásku 
v příštím roce. Také se vařily jen určité pokrmy a peklo 
se sváteční pečivo. Výstava nás provede těmito zvyky od 
začátku adventu – přípravné doby na Vánoce, k svátkům 
vánočním, přes Nový rok až k Třem králům. Na výstavě jsou 
k vidění například krušnohorské vyřezávané dřevěné formy 
na perníky, svátečně prostřený štědrovečerní stůl i betlémy 
z Karlovarska.

DALŠÍ AKCE
23. 2. 17.00 přednáška: České barevné sklo 
  19. století
Marcel Paška z Muzea Karlovy Vary objasní, co je a jak 
vzniklo rubínové, hyalitové nebo alabastrové sklo. Přiblíží 
rovněž významné sklárny a osobnosti výroby skla v 19. 
století.

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 za-
číná u Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, návštěvníci 
projdou dále odděleními přibližujícími založení lázní, vývoj 
lázeňské léčby, proměny architektury Karlových Varů, 
společenský a kulturní život lázeňského města a historii 
mezinárodního 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, nejrůznější exponáty je rovněž 
možné vyzkoušet vlastníma rukama. Adresa: Nová louka 
23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email: novalou-
ka@kvmuz.cz. Otevřeno: ST - NE 10.00 - 17.00, www.
kvmuz.cz

KNIHOVNA MUZEA KARLOVY VARY
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, 
hornictví a kraji západočeských lázní. Studovna pro 
odbornou veřejnost otevřena v pondělí 9.00 – 12.00, 
13.00 – 18.00, ve středu 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00. 
Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353 224 433, www.
kvmuz.cz. Adresa: Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 
Karlovy Vary, email: knihovna@kvmuz.cz

KANCELÁŘ ARCHITEKTURY MĚSTA

16. 2. 18.00 panelová diskuze 
  PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA: VARY°
Kino Drahomíra
Jakou roli plní nádraží ve městě v průběhu historie? Jaká 
je role nádraží v současném městě, jakou má roli pro jeho 
urbanistický rozvoj? Jaký význam má dopravní uzel pro 
ekonomický rozvoj místa? Nejen na tyto otázky odpoví doc. 
Ing. arch. Boris Redčenkov, doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří 
Klokočka, akad. arch. Jan Sapák a Ing. Pavel Roháč.

23. 2. 18.00 veřejné projednání studie 
  tzv. ŠIRŠÍHO CENTRA
Kino Drahomíra
Přijďte s námi diskutovat o nové podobě území podél řeky 
Ohře. Klíčovým prvkem v území je terminál hromadné 
dopravy, jeho pozice a provedení. Územní studii Vám 
představí její autoři - Jiran a partner architekti, 4ct, Ing. Jiří 
Oboznenko a KAM KV°.

Vstup na obě akce zdarma.
Více informací najdete na webu www.kamkv.cz.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

Půjčovna pro dospělé: tel. 353 221 365/27
Čítárna: tel. 353 221 365/23
Dětské odd. : tel. 353 221 365/21

Pobočky Městské knihovny KV:
Čankovská, U Koupaliště 874, tel. 353 565 085
Drahovice, Drahomířino nábř. 16, tel. 353 226 346
Růžový Vrch, Sedlecká 4, tel. 353 564 844
Stará Role, Truhlářská 19 (v areálu ZŠ, vstup zezadu od 
hřiště), tel. 353 562 715

1. 2. – 31. 3. Pastely II.
Výstavu kreseb Ireny Šímové, ze kterých vyzařuje pohoda 
a klid, si můžete prohlédnout na pobočce MěK KV ve Staré 
Roli.
1. 2. - 31. 3. Nepál - tajemné království Mustang
Výstava fotografi í manželů Nyklových z cest po Nepálu v 
půjčovně MěK KV, I. P. Pavlova 7. Nepál, země, která vás 
okouzlí tajemností těžko dostupných horských oblastí, 
stejně jako nádherou svých různorodých památek.
6. 2. 17.00 Promítání v knihovně: Komu patří 
moje vesnice?
Ostrov Rujána, oblíbený dovolenkový cíl v bývalém východ-
ním Německu, začal po sjednocení země lákat investory. 
Stane se z vesnice Göhren komerční letovisko nebo se 
podaří místním spojit síly?
14. 2. Mezinárodní den darování knih
14. únor není jen svátkem všech zamilovaných, ale je to i 
International Book Giving Day, který probíhá po celém svě-
tě a jeho posláním je, jak název napovídá, darovat knihu. 
Ve vstupní hale knihovny pro vás budeme mít připraveny 
knižní dárečky, stavte se u nás na I. P. Pavlova 7.
Každé ÚT 14.00 a 15.00 Jóga pro seniory
Pod vedením Mgr. Marcely Luňáčkové, I. P. Pavlova 7. 
Kapacita míst je omezena, pro aktuální informace volejte 
na tel. č. 728 640 099.
Senioři, kteří by měli zájem o cvičení jógy na pobočce MěK 
KV – Růžový vrch, hlaste se na tel. č. 353 564 844.

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

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

VÝSTAVY
Hlavní budova Dvory: Kavárna
do 24. 2. Štěpánka Frousová: Variace přírody

Hala
do 24. 2. Jordan Tenčev: Grafi ky, obrazy

Pobočka Lidická
16. 1. – 2. 3. Ty piclíky - kolorované koláže Áji 
Rey Šnekovky
Setkání s autorkou 24. 2.

Hlavní budova Dvory: Společenský sál
23. 2. 9.00 – 17.00   Konference Péče o památky a 
krajinu v Karlovarském kraji
Smyslem setkání je prezentovat veřejnosti ukázky příklad-
né péče o kulturní dědictví regionu, a představit vybrané 
realizované projekty a jejich iniciátory.

Počítačová učebna
7. 2. 14.30 – 18.00   Testování IQ

POŘADY PRO DĚTI
Dětské oddělení
23. 2. 16.00 Kvítek Vítek
Jak se Meteor notám naučil. Další z příběhů Kvítka Vítka v 
podání Divadla dětí.

HUDEBNÍ POŘADY
3.,10., 20., 17., 24. 2. 16.00 - 19.00   Hra na kytaru s 
Renatou
Otevřená aktivita pro všechny zájemce o hru na kytaru, 
Chcete se naučit nové akordy, písničky nebo zdokonalit 
své dovednosti? Přijďte! Zájemci prosím kontaktujte Evu 
Vodičkovou
email: vodickova@knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872

PRO ŠIKOVNÉ RUCE
Oddělení pro handicapované
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KULTURNÍ SERVIS

7., 14., 21. a 28. 2. 16.00 – 18.00   Pletení a háčko-
vání pro dobrou věc
Podpořte s námi dobrou věc a naučte se něco nového. 
Pleteme a háčkujeme ponožky, bačkory a plédy pro 
babičky a dědečky z domovů pro seniory či hračky pro děti 
z dětských domovů.
Zájemci prosím kontaktujte Evu Vodičkovou
email: vodickova@knihovnakv.cz; telefon: 733 595 872

HERNÍ KLUB
A-klub Dvory
Každý ČT 15.00 – 19.00   Herní klub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společen-
ských deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, 
horní věková hranice není stanovena.

LITERÁRNÍ POŘADY
Pobočka Lidická
17. 2. 17.00 – 19.00   60 let moderního britského 
jazzu 4. část
Poslechový pořad připravil Alexandr Krestovský.

ÚNIKOVÁ HRA
Oddělení pro hendikepované
Strážce příběhů; Zabijačka; Tajuplný příběh (pro děti 
druhého stupně ZŠ)
Můžete si vybrat mezi Strážcem příběhů a „Zabijačkou“. 
Nově jsme vytvořili i hru pro děti druhého stupně ZŠ, 
Tajuplný příběh. Všechny vycházejí ze známých literárních 
příběhů tak, aby se na konci jednotlivé děje propojily a vám 
se podařilo uniknout. Hlásit se můžete na www.knihovnakv.
cz/unikovky

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

1. 2. Origami svícen
8. 2. Jarní prázdniny – dílnička se nekoná
15. 2. Masopustní maska
22. 2. Inhalační tyčinka

Dílničky se konají každou středu od 9 do 12 hodin. Jsou 
vhodné a uzpůsobené rodinám s dětmi. Provázet Vás bu-
dou lektorky MC Pohádka pro Wlaštovku Radka Jiroušková 
a Eva Plesníková. Cena za pobyt v MC je 100 Kč/rodina 
(materiál v ceně). Zájemci prosím hlaste se na pohadka@
wlastovka.cz nebo tel: 737 857 249. Nabízíme možnost 
společného oběda, ten je třeba objednat vždy nejpozději 
v pondělí.

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

Každý DEN Hvězdy na telefon
Registrujte se denně na pozorování. Zavolejte každý 
den mezi 13. a 16. hodinou na telefon 357 070 595 a 
dohodněte si večerní pozorování hvězdné oblohy největším 
dalekohledem na Karlovarsku. V případě, že je na večerní 
obloze Měsíc, což je v obdobích od 24. ledna do 4. února a 
od 24. února do 4. března, lze pozorování uskutečnit i jako 
pohádková pozorování pro děti 5-9 let. Po zbytek času je 
Měsíc k pozorování v nevýhodných podmínkách.
Nabízíme také možnost využít noční let z našeho kosmo-
dromu a vidět noční oblohu z paluby naší kosmické lodi. 
Program lze směle nazvat individuálním planetáriem. Cesta 
zaměřená na prohlídku oblohy končí na orbitě připojením k 
ISS. Stačí si zaregistrovat svůj orbitální let denně od 18:10 
hodin v kosmické lodi Sojuz-Bee. Zážitek nezatažené 
oblohy ze zemské orbity doporučujeme všem od 11 let.
Nově létáme pravidelně podle nového Letového řádu v 
kosmických lodích Sojuz-Bee a Prométheus. 
www.astropatrola.cz/vyletydovesmiru

PROGRAMY BEZ NUTNOSTI REGISTRACE PŘEDEM
4. a 25. 2. 14.00   Pohádky s hvězdičkou
V tuto dobu od 14.00 do 15.00 nabízíme pásmo astro-
nomických pohádek pro nejmenší a jejich rodiče. Úvodní 
pohádku si vyberete sami přímo na místě. Také si prohléd-
nete hvězdárnu a bude-li jasno, podíváte se i na oblohu. 
Programy jsou vhodné pro rodiče s dětmi od 5 do 9 let.
4. a 25. 2. a mimořádně také 3. a 5. – 9. 2. 15.15 
Komentovaná prohlídka hvězdárny
V uvedenou dobu je hvězdárna otevřena pro klasickou pro-
hlídku všem zájemcům. Nabízíme komentovanou prohlídku 
spojenou za jasné oblohy s pozorováním Slunce. Program 

uvozuje pořad Magie karlovarské krajiny. Program je 
vhodný pro zájemce od 10 let.
25. 2. 19.15 Přednáška Jaroslava Maxy: Sou-
mrak raketoplánů aneb proč havarovaly Challenger 
a Columbia?
Proč NASA nelétá v lednu do kosmu, aneb pověry existují 
i ve vědě…

ASTRONOMICKÉ KROUŽKY
Od října pracuje astronomický kroužek pro děti a mládež. 
Astronomické kroužky realizujeme během víkendových 
akcí, děti tak mohou chodit na kroužek o víkendech a 
spojit účast s praktickým večerním pozorováním oblohy. 
Do kroužku se mohou přihlásit žáci 5. a vyšších ročníků 
základní školy. Informace k astronomickým kroužkům jsou 
dostupné na našich stránkách. Kapacita kroužku je v tom-
to roce již vyčerpána a kroužek se rozběhl. Noví zájemci 
mají možnost se přihlásit na některý z letních táborů 2023 
a následně pracovat v Astronomickém kroužku ve školním 
roce 2023/2024: 
www.astropatrola.cz/krouzky

LETNÍ ASTRONOMICKÉ TÁBORY
Pro letošní prázdniny již dnes nabízíme pestrou škálu 
zážitkových letních táborů pro děti:
8. – 16. 7. Prázdniny v Prométheu
16. – 22. 7. Dětský astronomický tábor
31. 7. – 4. 8. Astronomický příměstský tábor
6. – 19. 8. Letní astronomický tábor Perseidy 2023
www.astropatrola.cz/letnitabory2023

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

4. 2. Mariánské Lázně - Zimním krajem 
 léčivých vod
11. 2. Soutok Střely s Berounkou: 
 Z Kopidla do Liblína
18. 2. Smrčiny: Aš – Memoriál Míry Redlicha
25. 2. Pernink – Marzebilla

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

Karlovarští karatisté zabodovali 
na evropském šampionátu
Výraznou stopu v Evropě zanechali karatisté z Karlo-
vých Varů na Mistrovství Evropy ESKA v kategoriích 
od mládeže až po dospělé, které se v  prosinci loň-
ského roku uskutečnilo ve švýcarském Winterthuru. 
Díky čtyřem talentům z  karlovarského klubu SKP 
Hvězda se tým české reprezentace radoval z celko-
vého 2. místa v konkurenci dvaceti zemí a bezmála 
čtyř stovek závodníků. Reprezentanti Karlových Varů 
přispěli do celkové sbírky 17 kovů čtyřmi medailemi. 
Zlato v kumite kategorie 14 – 15 let vybojoval Jakub 
Havlík, stříbro ze stejné disciplíny juniorů (18 – 20 
let) získal Ondřej Bosák, bronz v kumite 14 – 15 let 
přivezli Tereza Miková a Viktor Linhart. Tereza Miková 
navíc přidala skvělé 4. místo v disciplíně kata. 
„Všichni mají velký podíl na úspěchu reprezentace 
a  skvělém celkovém výsledku. Jedná se o  výrazné 
talenty, kteří dlouhodobě prokazují špičkovou výkon-
nost a pohybují se na čelních pozicích v rámci repub-
likových žebříčků, díky čemuž také byli na mezistátní 
klání nominováni,“ oceňuje úspěch svých svěřenců 
trenér SKP Hvězda Karlovy Vary a současně kouč re-
prezentace ČR Richard Růžička. 
Sportovní klub policie Hvězda Karlovy Vary sdružuje 
několik oddílů různých sportovních odvětví, ve kte-
rých působí zhruba 580 sportovců. Jejich základnou 
je tělocvična SKP Hvězda v Tuhnicích. „Karate se vě-
nuje přibližně stovka členů, od pětiletých kluků a ho-
lek až po zkušené matadory ve věku i  35 let. Děti 
běžně trénují dvakrát týdně, závodníci pak třikrát až 
čtyřikrát,“ dodává Richard Růžička, sám někdejší 
špičkový reprezentant a několikanásobný medailista 
z evropských i světových šampionátů. 
Skvělé výsledy mládežníků podle něj odrážejí kvalitní 
systematickou práci s mládeží. „V klubu pracujeme 
s talenty začleněnými do Sportovního centra mláde-
že, k jejich výkonnostnímu růstu přispívají pravidelné 
tréninky s republikovými výběry. Kvalitní přípravu, ale 
také smysluplnou a aktivní náplň volného času, mů-
žeme dětem dopřát i díky partnerům a podporovatelům. Jedním z nich je i město Karlovy Vary, kterému patří 
poděkování za to, že nám nejen umožňuje trénovat v tuhnické tělocvičně, ale poskytuje nám také fi nanční dotaci 
na činnost klubu,“ uzavírá trenér Růžička.
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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.



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




