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ODBOR
ZDRAVOTNICTVÍ
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
CENA MĚSTA PRO
ALOISE JEŽKA
100 LET TENISU
POZVÁNKA
NA VÝSTAVU
SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
Z MÍSTA ČINU
VÝLET NA DIANU
LÁZEŇSKÉ LESY
HANDICAPOVANÍ
PLAVCI
TELEGRAFICKY
LÁZNĚ POMÁHAJÍ
BYTOVÁ VÝSTAVBA
KULTURNÍ KALENDÁŘ
SPORTOVNÍ AKCE
V rámci oficiální návštěvy přijel do Karlových Varů kyperský prezident Tassos Papadopoulos s manželkou

Od května opět lázně ožijí řadou akcí
Vážení spoluobčané,
před několika týdny byly zveřejněny oficiální statistiky o návštěvnosti našeho města za loňský rok.
Karlovy Vary, které zaujímají
přední místo v oblasti lázeňství
a cestovního ruchu v celé České
republice, jsou z velké části právě
na hostech z celého světa do
značné míry závislé. Výsledky
těchto statistik mne potěšily
a mohu konstatovat, že z pohledu
návštěvnosti města byl minulý rok
rokem úspěšným.
Pro všechny návštěvníky města
i pro jeho obyvatele se pravidelně
v Karlových Varech pořádají
mnohé kulturní a společenské
akce. Mezi nejvýznamnější z nich
patří i každoroční „Zahájení
lázeňské sezóny“, které probíhá
první květnový víkend. V tuto
chvíli máme již letošní otevření
lázeňské sezóny za sebou a pevně věřím, že v programu, který byl
na uplynulý víkend připraven,

našel každý z Vás něco pro sebe.
Na tomto místě se jistě sluší
poděkovat všem, kteří věnovali
úsilí pro zdar této tradiční akce.
Velký dík náleží rovněž všem
sponzorům, kteří přispěli a bez
nichž by nebylo možné takto
slavnostně lázeňskou sezónu
zahajovat.
Měsíc květen je však ve znamení
i dalších oslav. Celá Evropa si
letos připomíná šedesátileté
výročí ukončení II. světové války,
která znamenala nezměrné
utrpení i pro náš stát. Karlovy Vary
si důstojně připomenou tuto
významnou událost již 4. května
u pomníků na prostranství před
hotelem Thermal. Za asistence
posádkové hudby Armády České
republiky si připomene pietním
shromážděním konec nejhoršího
konfliktu v dějinách lidstva. Na
počest účastníků odboje a všech,
kteří museli hrůzy války zažít, pak
v den státního svátku 8. května

proběhne slavnostní koncert
Karlovarského symfonického
orchestru, na němž budou mít
legionáři, členové odboje a představitelé mocností, které Československo osvobodili, možnost
k přátelskému setkání.

Pevně věřím, že oslavy ukončení
II. světové války budou důstojné,
jak si vzhledem ke svému významnému jubileu v našem
kosmopolitním městě zaslouží.
Zdeněk Roubínek,
primátor města

Zahajovací koncert Karlovarského kulturního léta 2005
11. května 19.30 hodin Velký sál LH Thermal
Melodie, které pomohly vyhrát II. světovou válku
vystoupení Velkého tanečního orchestru Václava Hybše
VSTUP ZDARMA

www.fofifo.com
Konec 2. světové války v Karlových Varech,
První revoluční národní výbor, Rudá a americká
armáda v Karlových Varech
Jediné fotografické zpracování, zabývající se
poválečnou a historickou dobou před 60 lety
Kontakt: 353 563 572
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Co a jak zařídíte na odboru zdravotnictví a sociálních věcí

Co je životní minimum?
Životní minimum je zákonem
(č. 463/1991 Sb., o životním
minimu, v platném znění)
stanovená společensky uznaná
hranice minimálních příjmů, pod
níž nastává stav hmotné nouze.
Vymezuje výši nezbytných
finančních prostředků, určených
k zajištění výživy a ostatních
základních osobních potřeb
a vyjadřuje potřebu finančních
zdrojů nezbytných k úhradě
nákladů na domácnost, tj.
především nákladů na bydlení
a související služby.
K čemu se životní minimum
využívá?
Životní minimum má hlavní funkci
při zajišťování sociální potřebnosti domácnosti, pro rozhodování
o poskytnutí dávek sociální péče.
Životní minimum není samo
o sobě touto dávkou, nýbrž je
pouze kritériem k posouzení
příjmové nedostatečnosti občana
nebo domácnosti pro potřeby
jejich sociální ochrany.
Kdo může požádat o dávku
sociální péče?
Občan, jehož čisté peněžní příjmy
nedosahují životního minima
a není možné je zvýšit vzhledem
k věku, zdravotnímu stavu nebo
z jiných vážných důvodů vlastním
přičiněním.
Jakým způsobem lze požádat
o dávku sociální péče?
Nejlépe osobně, neboť každá
dávka sociální péče je posuzována individuálně, dle sociální
a ekonomické situace žadatele
(včetně majetkových poměrů).
Dávka soc. péče může doplňovat
nedostatečný příjem do výše
životního minima domácnosti
žadatele, nebo může být
poskytována i v nižší úrovni nebo
naopak i nad úroveň životního
minima, pokud jsou prokázány
odůvodněné vyšší základní
životní potřeby související např.
s lékařsky doporučeným dietním
stravováním, vyššími náklady na
bydlení apod.
Kde lze požádat o dávku
sociální péče?
Oddělení pro nezaměstnané
Občanům, kteří nemají ve své
péči nezaopatřené dítě do věku
26 let, budou vyčerpávající

informace poskytnuty v budově
Magistrátu města K. Vary II, na
adrese U Spořitelny 2, na odboru
zdravotnictví a sociálních věcí,
oddělení péče o nezaměstnané,
v kancelářích č. l až 5 v přízemí
této budovy.
Oddělení dávkové pro rodiny
s nezaopatřenými dětmi
a těhotné ženy
Toto oddělení najde občan ve
2. poschodí. Jedná se o kanceláře č. 211-215. Zde mohou rodiny
s nezaopatřenými dětmi žádat
o dávky sociální péče v případě,
že nedosahují svými příjmy
životního minima.
V kanceláři č. 216 se vyřídí
výplatu příspěvku na výživu,
pokud dítě splňuje podmínky
sociální potřebnosti. V kanceláři
č. 214 pracuje romská asistentka.
Sleduje situaci romské komunity,
je ve spojení s romskými aktivisty
a mluvčími. Napomáhá při
komunikaci mezi Romy a úředníky.
Oddělení péče o zdravotně
postižené občany a seniory
Okruh osob: těžce zdravotně
postižení občané, staří občané
a občané sociálně vyloučení
Přízemí - kancelář č. 11
tel. 353 118 547
Na tomto oddělení si občané
vyřídí např.
• Jednorázové a měsíčně se
opakující dávky sociální péče
sociálně potřebným občanům
• Příspěvek při péči o osobu
blízkou nebo jinou
• Příspěvek na zvýšené životní
náklady
• Příspěvek na individuální
dopravu
• Příspěvek na úhradu za užívání
bezbariérového bytu a garáže
• Příspěvek na výživu vodícího
psa občanům úplně nebo
prakticky nevidomým
• Příspěvek na provoz tel.
účastnické stanice
• Rozhodování o zvláštním
příjemci důchodu
tel. 353 118 548
• Příspěvek na provoz motorového vozidla
Kancelář č. 12
tel. 353 118 549 vedoucí oddělení
Dávky těžce zdravotně
postiženým občanům (A až K)

• Příspěvky na opatření zvláštních pomůcek
• Příspěvky na zakoupení,
celkovou opravu nebo zvláštní
úpravu motorového vozidla
• Příspěvky na úpravy bytu
tel. 353 118 550
Dávky těžce zdravotně
postiženým občanům (L až Ž)
• Příspěvky na opatření zvláštních pomůcek
• Příspěvky na zakoupení,
celkovou opravu nebo zvláštní
úpravu motorového vozidla
• Příspěvky na úpravy bytu
Mimořádné výhody pro těžce
zdravotně postižené občany
(průkazy TP, ZTP, ZTPP)
• Vydávání žádostí
• Vystavování a prodlužování
platnosti průkazů
• Vydávání označení do vozidla
(O1 a O2)
2. poschodí kancelář č. 222
tel. 353 118 570
• Umisťování občanů do Domova-penzionu pro důchodce
Karlovy Vary, Domova Severní
ul., Sedlecká ul., Závodu míru
• Důchodců Karlovy Vary, domů
s pečovatelskou službou v K. Varech Jateční ul.
Oddělení sociálně právní
ochrany dětí
2. poschodí dv.č. 223, 225-228
/rozdělení podle bydliště dítěte/
Toto oddělení řeší zejména:
- situaci dítěte narozeného mimo
manželství a pomoc matce dítěte
narozeného mimo manželství
- ochranu dítěte při rozvodu
manželství rodičů a nebo
rozchodu rodičů
- problematiku dítěte z neúplné
rodiny a dítěte s výchovnými
problémy
- nedostatečnou péči o děti
a problematiku dítěte zneužívaného, zanedbávaného a týraného
- hmotnou situaci rodiny s nezaopatřenými dětmi
- sociálně slabým rodinám
sepisuje návrhy k soudu ve věci
nezletilých dětí

- další účelovou pomoc
- zprostředkovává náhradní
rodinnou péči tzn. osvojení
a pěstounskou péči a sleduje její
výkon
č. dv. 224
Oddělení sociální prevence
1)Poskytuje sociálně právní
ochranu dětem (do věku 18 let),
které spáchaly trestný čin nebo
přestupek. Pomáhá rodičům
v orientaci při jednání na policii,
soudu a případně i u vězeňské
služby. Informuje rodiče o možnostech řešení těchto věcí
a o důsledcích vyplývajících pro
jejich děti z páchání trestné
činnosti.
2)Poskytuje poradenskou službu
zejména rodičům jejichž děti (od
15 do 18 let) zanedbávají školní
docházku, požívají alkohol nebo
návykové látky, živí se prostitucí,
dopouští se útěků od rodičů nebo
mají s dětmi jiné výchovné
problémy.
3)Poskytuje poradenskou službu
dětem (od 15 do 18 let) při řešení
jejich životních problémů (např.
jak přestoupit na jinou školu, co
dělat, když rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské
odpovědnosti atd.).
4)Pořádá v rámci své činnosti
přednášky na školách a jiných
institucích zabývajících se
výchovou dětí a mládeže.
Oddělení kontrolní a ekonomické 2. poschodí
č. kanceláře 204 a 221 ekonomický úsek
- Dotace do sociálně-zdravotní
oblasti telefon 353 118 556
- Vymáhání pohledávek státu
vzniklých v důsledku neplnění
vyživovací povinnosti
za jiného, nebo neplnění smlouvy
občanů, kterým byla poskytnuta
bezúročná půjčka, či kterým
byla dávka soc. péče vyplacena
neprávem, telefon 555 a 557
Marie Voběková,
vedoucí odboru
zdravotnictví a sociálních věcí

Úřad práce v Karlových Varech,
odbor státní sociální podpory
upozorňuje na novelu zákona o SSP 124/2005 Sb., novela nově od
1. 3. 2005 posuzuje příjmy OSVČ.
Činnost OSVČ se od 1. 3. 2005 dělí na hlavní a vedlejší pokud se
jedná o tento typ činnosti budou se započítávat příjmy skutečné
nikoliv měsíčně částka odpovídající 50% průměrné měsíční mzdy
v národním hospodářství (fiktivní měsíční částka 8.400 Kč).
Klienti, kteří budou mít zájem o přehodnocení příjmů, musejí doložit
tyto tiskopisy: Doplňující informace o samostatné výdělečné činnosti
k dokladu o výši ročního příjmu za rok 2003 (pro přídavek na dítě)
a Doplňující informace o samostatné výdělečné činnosti k dokladu
o výši čtvrtletního příjmu za 4. čtvrtletí 2004 (pro sociální příplatek
a příspěvek na bydlení), a to do 3 měsíců ode dne účinnosti zákona,
tj. do konce června 2005.
Ing. Sylva Houdková, vedoucí odboru SSP
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Stárnout jsem se nikdy nenaučil

„Když jsem se kdysi jako mladý
zpěvák zamyslel, jak bych mohl
hudbě být prospěšný nejvíce,
rozhodl jsem se opustit pódium
a pomáhat s počátky umělecké
kariéry nastupující pěvecké
generaci.“
To jsou slova muže, který obdržel
Cenu města Karlovy Vary za rok
2004 Aloise Ježka. Jeho život by
vydal na mnohasetstránkový
román. Velmi poutavý byl i rozhovor, který nám poskytl.
Začneme-li od dětství, kde
máte kořeny?
Tatínek pracoval jako dozorce
drah, což s sebou přinášelo časté
stěhování. Já se narodil na
Slovensku, válku naše rodina
přežívala na Moravě a po ní byl
tatínek vyslán do Karlových Varů.
Byl červen roku pětačtyřicátého
a mně devět let. Teprve tady jsem
stihl zapustit kořeny.
Jak jste se dostal k hudbě?
V bytě, který jsme dostali po
Němcích zůstal klavír, na který
jsem se sám naučil hrát. Od
dětství jsem se také věnoval
zpěvu, ve třinácti letech jsem už
měl slušný bas, zpíval jsem
spirituály i árie. Předvedli mne
Zdeňku Otavovi a ten se rozhodl
připravit mne pro studium na
konzervatoři. Zkoušky jsem složil
úspěšně, ale nevyhověl jsem
věkem. Tenkrát byla konzervatoř
vysokou školou, kam se chodilo
od osmnácti let a mně bylo teprve
patnáct. Tak jsem nastoupil na
pedagogické gymnázium, ale
konzervatoře jsem se nevzdal, po
roce mne vzali alespoň do
přípravného ročníku.
Spektrum Vašich zájmů je ale
mnohem širší než sama hudba.
Ve škole jsem pochopil, že se
v životě nechci věnovat pouze
zpěvu, studoval jsem i kompozici.
Se starším bratrem jsem
docházel na filosofickou fakultu
na přednášky o umění. Zajímalo
mne divadlo jako celek, sledoval
jsem vše, co se kolem něj děje,

naučil se stavět kulisy, pracovat
se světlem, zajímal se o režii…
Ještě na škole jsme založili operní
studio a nastudovali Bohému.
Po studiích jste se vrátil do
Karlových Varů?
Byl konec padesátých let a já
nastoupil do tehdejšího KaSSu,
což bylo městské kulturní
středisko. Doba tehdy byla
uvolněnější, přála vzniku scén
netradičních malých forem.
Inspiroval jsem se v pražském
Divadle hudby a podařilo se mi
zde vybudovat Malou scénu
v Mariánskolázeňské ulici.
V projekčním sálku, kam se vešlo
na sedmdesát diváků, se
soustředila amatérská scéna, ale
pravidelně zde hostovali i renomovaní umělci. Dnes už málokdo
ví, že právě tam se zrodily slavné
Hovory H pana Horníčka, premiérově zde zazněla řada písní
Suchého a Šlitra, mimo jiné
i Purpura. Oblíbená dvojice je
většinou chvíli předtím dopsala
v Puppu, kam jsme je zvali na
krátké tvůrčí pobyty. Nezapomenutelná byla i častá hostování
Vlasty Průchové a Jana Hammera st., kteří s sebou brávali i tehdy
desetiletého Honzíka, dnes
světoznámého amerického
hudebníka.
Na které období svého plodného života nejraději vzpomínáte?
Jedno z nich je určitě období
šedesátých let, kdy se právě
v Karlových Varech podařilo
uspořádat projekty, které se
nepovedly ani Praze. V roce 1962
to byl 1. mezinárodní jazzový
festival, na kterém se podílelo
i ministerstvo kultury a svaz
skladatelů. Měl jsem kontakty,
díky kterým se mi podařilo
realizovat i nápad uvádět zde díla
Antonína Dvořáka. Konaly se zde
i finále Miss Československa
a vyhlášení Zlatého slavíka.
Byla to doba jakéhosi obrození
i mimo politickou scénu, lázně se

dařilo oživit i Letní scénou Pod
Zámeckou věží. Přijížděla sem
řada populárních osobností té
doby, např. Alena Vránová
a Vladimír Ráž zde předčítali
milostné rozhovory, hrál tady
Olympic…
Je i nějaká doba, na kterou
byste raději zapomněl?
Uvolněná léta šedesátá skončila,
přišly represe, normalizace. Já se
„provinil“ tím, jsem do města vozil
„bulvární“ kulturu, byla mi tedy
s okamžitou platností zakázána
jakákoliv činnost, nesměl jsem ani
učit v lidové škole umění. Dva
roky jsem třel bídu s nouzí, i klavír
jsem v té době musel prodat,
abych mohl vůbec přežít. Takhle
mne tu zastihli známí z Mladého
světa a zařídili mi místo hudebního redaktora v Pragokoncertu.
Tato agentura měla divadelní
a jazzovou scénu Reduta, které
jsem posléze 4 roky šéfoval.
Oženil jsem se s Vlastou
Koudelovou a koncem sedmdesátých let odešel na volnou nohu.
Dělal jsem manažera různým
umělcům, organizoval turné,
často jsme vyjížděli i do Polska
a Německa. To už ale zase byla
léta krásná…
Žádný propad neberu jako
prohru, ale jako čas zrání, které
člověk nutně potřebuje. V životě
není jen zisk, ale i ztráty.
Léta jste působil i v české
metropoli, přesto dlouhodobě
dáváte přednost našemu
lázeňskému městu. Co pro Vás
znamená?
Mám k němu sentimentální vztah.
Do Prahy jezdím na různá
představení, ale tady jsem doma.
Po revoluci jsem uvítal možnost
vrátit se sem. Vyhrál jsem konkurs
na místo ředitele zdejšího
kulturního střediska, které jsem
přetransformoval na produkční
centrum Ametyst. Pod ně přešel
i Karlovarský symfonický orchestr
a Mezinárodní pěvecké centrum
Antonína Dvořáka. V době, kdy se
chystalo znovuotevření městského divadla a rada kvůli neshodám
odvolala jeho ředitele, jsem byl
pověřen řídit divadlo a připravit
dramaturgii jeho první sezóny.

Čeho si v životě nejvíce ceníte?
V práci nadřízených, kteří mi dali
důvěru a volnou ruku při realizaci
různých projektů. Vše jsem
dokázal i díky štěstí na schopné
spolupracovníky. Tým je důležitý,
musí zde panovat důvěra,
podržet se navzájem. Krásný
pocit je vědět, že moje práce je
respektována špičkami našeho
hudebního světa.
Od mládí se setkáváte s význačnými osobnostmi, které
setkání je pro Vás nezapomenutelné?
Bylo mi ctí pracovat s velikým
spisovatelem Emilem Vachkem.
Pro toho jsem připravoval
podklady ke knize o životě
významného českého hudebníka
a světoběžníka Jana Ladislava
Dusíka. Bohužel už ji nestačil
napsat, zemřel.
V Redutě jsem měl možnost
spolupracovat s takovými legendami, jako byli Roháč, Kačer
a Olmer, to dá člověku hodně,
umožní mu zrání…
Z hudebního světa je to řada lidí,
největší přátelství mne ale pojí
s Peterem Dvorským, Liborem
Peškem a Václavem Hudečkem.
Jste asi nejčinorodější
osobnost karlovarské kultury,
kde berete elán ke svým
aktivitám?
Jsem workoholik. Soužití se
mnou je těžké, práci jsem měl
vždy na prvním místě, podřizoval
jsem jí soukromí. Říkal jsem si, že
zázemí počká, ale samozřejmě
že tomu tak není. Odpočívat ale
nedokážu. Věnuji se Mezinárodní
pěvecké soutěži Antonína Dvořáka, Karlovarskému skřivánkovi…
Jakou další lahůdku právě
chystáte kulturní veřejnosti?
Letos je nejdůležitější jubilejní 40.
ročník Mezinárodní pěvecké
soutěže A. Dvořáka. Měl by být
vyvrcholením všech předchozích,
za velké mezinárodní účasti.
Vzácní hosté přijedou z Kanady
a USA, kde se rovněž pořádají
Dvořákovy soutěže, z Japonska,
z Jižní Koreje… Příprava této
akce zabere celý rok.
Přeji Vám hodně elánu,
prostoru i času.
H. Kaňovská

Srdečně Vás zveme

Den otevřených dveří s Emilem
21. května 2005, 8 – 13 hodin

Prodej za mimořádné ceny - prohlídka sklárny - doprovodný program
Sklárna Moser, Kpt. Jaroše 46/19, Karlovy Vary – Dvory
Tel.: 800 166 737, Bus č. 1, 9, 10 a 22
Výtěžek z dobrovolného vstupného je věnován handicapovaným dětem na konto Emil.
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Krásy Karlových Varů nejlépe oceníte z výšky

Přijměte pozvání na příjemný
výlet, který začíná jízdou lanovou
dráhou přímo z lázeňského
centra.
Během 7 minut se ocitnete
v kouzelném prostředí lázeňských lesů s možností příjemné
procházky zpět do centra města.
Lanová dráha
Lanová dráha v délce 453m je
spojnicí mezí lázeňskou zónu
města a Výšinou přátelství.
Pozemní lanová dráha Diana jsou
v podstatě dva vozy upevněny na
společném tažném laně s kapacitou jednoho vozu 49 osob
a rychlostí jízdy 2,04 m/sec.
V letech 1984 až 1988 byla lanová
dráha rekonstruována.
Držitelům průkazky MHD
poskytujeme slevu na jízdu
lanovou drahou. Při zakoupení
turistické jízdenky na MHD
(jednodenní a týdenní) lanová
dráha zdarma.
Pozemní lanová dráha Diana je
v provozu 11 měsíců v roce.
V měsíci lednu je každoročně
kontrolován celý technický stav
včetně pravidelné údržby
a kontroly funkčnosti lana, brzd
apod.
Vyhlídková věž
Nahoře Vás majestátně uvítá 25
metrů vysoká vyhlídková věž
Diana, která je dostupná díky
bezbariérovému přístupu a výtahu turistům všech věkových
skupin. Překvapí Vás nádherný
výhled na město Karlovo
a panorama Krušných hor.
Koncem roku 1997 byla celá
rekonstruována, včetně vybudování nového výtahu pro cestující.
Rozhledna je v provozu 11
měsíců v roce, pouze v měsíci
lednu je uzavřena.
Od letošního roku je vstup na
vyhlídkovou věž Diana s výtahem
zdarma.
Restaurace
Historické záznamy restaurace
Diana nám sdělují, že počáteční
stavební práce byly zahájeny na
nejlepším vyhlídkovém místě
v Karlových Varech nazývaném
Výšina přátelství v minulém
století a to v roce 1912 současně
na lanové dráze, vyhlídkové věži
a restauraci. Ukončeny byly
v roce 1914. Karlovarský architekt
Ing. Breinl koncipoval restauraci
jako loveckou lesní chatu. Jak je
patrno z dostupných historických
pramenů, byla tato lokalita, stejně
jako dnes téměř po 200 letech,
velmi často navštěvována

rodinami s dětmi a dále byla
vyhledávaným výletním místem
návštěvníků Karlových Varů
k tanečním večerům. Na jaře roku
2001 byla provedena komplexní
rekonstrukce. Ráz lesní restaurace byl zachován i po rekonstrukci
V lesní kavárně a restauraci
s krbem a letní terasou můžete
ochutnat speciality jak české tak

POŽÁRNÍ SPORT
Ve čtvrtek 12. května se do areálu
hasičského záchranného sboru
na Sokolovské ulici sjedou
nejlepší hasiči z celé republiky na
první letošní závod celostátní Ligy
ve výstupu na cvičnou věž.
Tato atraktivní disciplína požárního sportu plně prověří jak
rychlost, tak odvahu všech
startujících hasičů - zdolat co
nejrychleji 4 podlaží cvičné věže
za pomoci 8,5kg těžkého
hákového žebříku - to chce
opravdu odvážné muže.
V řadách závodníků se objeví
celé reprezentační družstvo
České republiky, hasičskou
stanici v Karlových Varech bude
kromě reprezentovat i její velitel,
Ing.Roman Krumhanzl.
Zahájení závodu je stanoveno na
10.15 hod., široká veřejnost či
žáci škol budou na akci vítáni.

mezinárodní kuchyně. Pro příležitosti rodinných oslav a firemních party je k dispozici
zahradní gril. Pro děti zase dětské
hřiště a koutek na hraní uvnitř
restaurace.
Ti skromnější rádi využijí nabídky
stánku s občerstvením, který byl
zprovozněn počátkem roku 2002.
Kontakt: 602 118 728

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ
Tuhnický les, stejně jako veškeré
lesy města Karlovy Vary, je
součástí Chráněné krajinné
oblasti Slavkovský les, kde je
režim ochrany přírody ještě
o něco přísnější, než v běžném
příměstském lese. Lesní zákon
a zákon o myslivosti přesně
stanoví, co se v lese dělat nesmí,
včetně výše příslušných sankcí.
Každý kdo má rád přírodu, zvířata
a tedy i psy, se však v lese chová
normálně i bez příslušných
paragrafů.
Volně pobíhající pes je pro zvěř
stejným nepřítelem, jako je ve
volné přírodě vlk. Většina psů má
zbytky loveckého pudu a přirozeným projevem tohoto
chování je, že pronásledují zvěř.
Stejně však vadí i obyčejné volné
pobíhání psů, nad jejichž pudy
třeba vítězí jen pouhá hravost.
I těchto psů se zvěř samozřejmě
bojí, neustále přebíhá a nemá čas
přijímat potravu.
Často se pak stává, že neustále
štvaná a stresovaná zvěř, pokud ji
psi rovnou nezahubí, slábne
a posléze hyne. V době kladení
mláďat se navíc srnčí mámy bojí
vrátit ke svým potomkům, protože
buď stále cítí pach psa, a nebo
dokonce pach lidí (jeho pána, dětí
apod.), všichni chtěli "ubohého"
kolouška zachránit, popřípadě ho

jen pohladit. Opuštěné mládě pak
zahyne žízní a hlady a přitom tu
stačilo jen více ohleduplnosti
k prostředí, ve kterém platí trochu
jiné zákony, než ve městě, nebo
třeba v parku.
Myslivecká stráž má právo psa
pytlačícího v honitbě usmrtit.
Stačí, když se pes evidentně
pohybuje mimo vliv svého vedoucího pána a zároveň se nachází
v oblasti vzdálené více než 200
metrů od nejbližšího trvale
obydleného domu. Totéž platí
i pro pytlačící kočky.
Jménem organizace Lázeňské

lesy Karlovy Vary proto apelujeme
na všechny majitele a chovatele
psů, aby byli k přírodě ohleduplní
a aby zvláště na jaře, nedopouštěli volné pobíhání psů po lese!!!
Porušování tohoto zákazu bude
pokutováno!
Děkujeme všem, kteří toto
pochopí, nejen jménem ohrožované lesní zvěře, ale i jménem
ostatních návštěvníků lesa,
protože volně pobíhající psi a je
jedno zda velcí nebo malí někdy
děsí i malé děti a podobně.
Ing. Evžen Krejčí
ředitel
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TELEGRAFICKY - TELEGRAFICKY - TELEGRAFICKY
Z rozhodnutí Evropské unie
uskuteční ve všech 25 členských
zemích národní statistické
úřady pravidelné roční zjišťování
údajů o příjmech a životních
podmínkách domácností. Údaje
budou dále využity i pro tvorbu
a orientaci sociální politiky vlád
jednotlivých členských států.
Toto zjišťování se bude konat v
době od 9. dubna do 22. května
letošního roku a zajišťovat je
budou speciálně vyškolení
tazatelé pověření Českým
statistickým úřadem (ČSÚ). Ti se
budou prokazovat příslušným
pověřením ČSÚ ve spojení
s občanským průkazem, zaručujícím jejich jednoznačnou
identifikaci. Mezi vybranými
obcemi, kde bude šetření
probíhat, jsou i Karlovy Vary.
S případnými dotazy se můžete
obracet na pracovníka krajské
reprezentace ČSÚ pověřeného
řízením a koordinací šetření paní
Zuzanu Ehlichovou
tel.: 353 226 611,
e-mail: ehlichová@gw.czso.cz

Ve čtvrtek 7. dubna proběhlo
v Mozartově ulici slavnostní
předání dokončené II. etapy
bytové výstavby. Po dokončení
I. etapy výstavby v roce 2003, kdy
bylo vybudováno 16 bytů, přibylo
nyní v Mozartově ulici dalších 47
klasických bytových jednotek a 4
byty bezbariérové. Stavba začala
v říjnu roku 2003. Náklady na
stavbu II. etapy překročily 100
milionů Kč, městu se ovšem
podařilo na ni získat státní dotaci
ve výši 20,700.000 korun.

Naše německé partnerské město
Baden-Baden prezentuje
v prostorách radnice svá
partnerská města z Francie, Itálie
a Čech. Město Karlovy Vary bylo

Město Karlovy Vary konalo
veřejnou sbírku za účelem
zmírnění následků ozbrojeného
konfliktu ve městě Belsan
v Severní Osetii. Čistý výtěžek byl
poskytnut v celé výši na účet

pozváno připravit svou prezentaci
v termínu od 7. dubna do 5.
května. Kromě plakátů a fotografií
ze společných aktivit byly
vystaveny i typické vzorky
výrobků firem z našeho města
a nonstop promítání filmu
Karlovarské doteky ve spirále
času, který si město nechalo
zhotovit na DVD nosičích.
Vernisáže výstavy dne 9. dubna
se za město Karlovy Vary
zúčastnila náměstkyně primátora
Monika Makkiehová.

Lázeňského domu Mánes pro děti
z Beslanu ze, které přijely dne 14.
ledna na léčebný pobyt. Lázeňský
dům Mánes použil uvedenou
finanční částku na exkurzi dětí
v Karlovarské Becherovce, a.s.
Jakub Kaválek, tiskový mluvčí

Se zimou se děti z karlovarských
mateřských školek rozloučily
koncem března dětským
karnevalem na ledě (viz foto)

Nejlepší sportovci
roku 2004
muži - Roman Kaločai
Karate Klub K.Vary - kickboxer
junioři - Michal Buchtel
SK Hubertus KV vodní slalom
chlapci - Martin Zýka
TJ Lokomotiva KV - šerm
dívky - Alžběta Zýková
TJ Lokomotiva - šerm
družstva
ženy BK Lokomotiva - basket
muži SK Liapor - nohejbal
žáci TJ Lokomotiva KV - šerm

Pozvánka na výstavu Zmizelé kostely

Vždy když se odehrávala válka,
snažil se nepřítel dosáhnout
převahy tím, že olupoval
nepřátelskou zemi a vraždil její
obyvatele. Pokud je však chtěl
zvláště ponížit, vypaloval a ničil
jejich svatyně. Aniž bychom si to
příliš uvědomovali i u nás po roce
1945 probíhala válka se všemi
jejími atributy. Byla to válka
komunistické moci proti všem
nepohodlným. Mnoho lidí bylo
vyhnáno, mnoho jich bylo
zavřeno v komunistických
koncentračních táborech a nezanedbatelné množství nešťastníků
bylo neprávem popraveno.
Rozbořeno bylo několik desítek
městeček a vesnic a mnoho
stovek kostelů a kaplí. Naše ztráty
jsou veliké a tato výstava sčítá to,
o co jsme byli ochuzeni na poli

uměleckého bohatství našich
kostelů.
Výstava představuje pouze
zničené kostely, nikoliv kaple,
tedy stavby, jež obyvatelé
považovali za velké a významné.
Jaká je tato smutná bilance? Asi
30% kostelů zničených na území
České republiky připadá na
západočeský region, na plzeňskou diecézi, z toho víc jak jedna
třetina na Karlovarsko. V přesných číslech je to 66 zcela
zničených kostelů v plzeňské
diecézi a z toho 24 v karlovarském vikariátu. Ale bilance není
konečná, dá se pokračovat dál,
asi 30 dalších kostelů je ve stavu,
že budou velmi rychle následovat
své nešťastné předchůdce,
pokud rychle nepřijde záchrana a
pak je zde dalších 28 kostelů
nevhodně užívaných a tedy opět
patrně odsouzených k zániku.
Bezprostřední důvody zániku
kostelů byly různé, i když měly
společný rys. Tím byl především
odsun německého obyvatelstva
a následné protináboženské
tažení státní moci. Na tomto
území pak došlo k dvojímu vývoji,
jednak bylo obyvatelstvo

dosídleno z vnitrozemí či
východněji položených území,
anebo bylo zabráno vojskem pro
příhraniční vojenské pásmo či
vojenský výcvikový prostor. V dosídlených částech došlo k přerušení sociální i kulturní kontinuity
a noví obyvatelé mnohdy na
kostely nahlíželi jako na „něco“ po
Němcích a distancovali se od
nich. Ve vojenských prostorech
byly pak stavby jen nepříjemnou
přítěží, vhodnou snad jen jako
terč při cvičeních.
Naděje pro ničené stavby svitla
po roce 1989, kdy se uvolnily
prostory pohraničních pásem,
kde ještě přežívají poslední
zbytky mnohých církevních
památek. Bohužel ale i nadále
zanikají a stav se daří jen s největší námahou udržovat jako
stabilizovaný. Církev i obce mají
hluboko do kapsy a ani stát není
s to dostát svého vlastního
zákona z roku 1950, kterým
převzal péči o církevní památky.
Na druhé straně je třeba spravedlivé přiznat, že od roku 1989 bylo
mnoho kostelů zachráněno.
Pomáhají při tom obce,
Ministerstvo kultury, krajské

úřady a významně i odsunutí
rodáci. Velký prostor je pro
občanská sdružení a osobní
iniciativy. Vždy jde o vložení práce
a lásky do něčeho, co tvořilo život
předků a co nikdo z obce
neodnese, ale stává se trvalou
hodnotou krajiny, zvané domov.
Výstava Zničené kostely autorů
Mgr. Krčmáře, Zdeňka Procházky
a ing. arch. Soukupa návštěvníka
seznamuje se stručnou historií
každého jednotlivého kostela
a konfrontuje jeho předválečný
stav se smutnou skutečností
dneška. Je skutečně otřesné
vidět na místech často skvostných historických staveb prázdnou pláň, porostlou náletovou
zelení. Krajské muzeum Karlovy
Vary jejich výstavu ještě doplnilo
předměty z některých zničených
nebo vybrakovaných kostelů
v našem regionu, které mohou
dobře posloužit jako ukázka toho,
o jaké kulturní hodnoty jsme v této
souvislosti bohužel definitivně
přišli.
Výstavu můžete v Krajském
muzeu na Nové louce shlédnout
do neděle 22. května.
Mgr. Jiří Klsák
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Z místa činu

Začal jarní úklid
Jarní úklid si mnozí vykládají po
svém. Především pak otázku:
„Kam s ním?“. Dotaz se pochopitelně týká nepořádku. Během
loňského roku strážníci zjistili 900
případů založení nebo rozšíření
skládky různého rozsahu a 470
případů odložení nebezpečného
odpadu (autobaterie, televize
ledničky apod.). Procento
úspěšnosti dohledání pachatele
je však oproti vrakům velmi nízké,
pokud jej strážníci nepřistihnou
přímo při činu. Během necelého
prvního jarního týdne se jim
poštěstilo hříšníky nalézt
a sankcionovat hned ve třech
případech.
Ve č t v r t e k v o d p o l e d n í c h
hodinách nejprve místním
šetřením dohledali občana
lázeňské čtvrti, který v Raisově
ulici odložil kus nábytku, aby o pár
chvil později jiní strážníci
v Bulharské ulici dohledali

původce komunálního odpadu
včetně různých krabic. Strážníkům nezbylo než pomocí
gumových rukavic prohledat
obsah a dle stvrzenky o zaplacení
elektřiny stanovit možného
přestupce, což se následně
i potvrdilo. Oba muži byli po
zásluze odměněni.
Třetí případ se odehrál následující úterý v dopoledních hodinách,
kdy na oznámení občana hlídka
přijela ke garážím v Jabloňové
ulici. Zde totiž dva muži vyházeli
z dodávky do přilehlých garáží
a na trávu stavební materiál,
převážně prkna. Hlídka místo
prohledala, stav zdokumentovala
a po cca 10 minutách se dočkala
i pachatelů, kteří se na místo
vrátili. Důvod, že na tomto místě
se to nepozná a oni přece
nevěděli kam nepořádek složit,
neobstál a pokuty byly promptně
vypsány. Smutný je však fakt, že
všichni čtyři přestupci jsou
občany našeho města a tedy ne
příliš dobrou vizitkou.
Plakáty
Plakáty s různými nabídkami

finančních půjček, jiné zas zvoucí
na zaručeně skvělé taneční
zábavy, či nabízející ty nejvýhodnější ceny různého sortimentu
hyzdí naše město. Dohledat
viníka však není vždy tak
jednoduché, jak by se mohlo zdát.
Zajímavý případ se odehrál, když
strážníci městské policie 15.
dubna objevili u veřejných
záchodků nové plakáty nabízející
půjčky. Strážníci zavolali na
uvedené číslo a domluvili si
schůzku ke sjednání všech
potřebných formalit na následující
den. Pochopitelně svoji pravou
totožnost neodhalili, však i muž
byl velmi tajemný a místo svého
jména uvedl pouze poznávací
znamení úřednická taška. Druhý
den strážníci dorazili na místo
setkání, do Vindobony, kde si
velmi brzy všimli muže s taškou.
Věc neuspěchali, opět zavolali na
uvedené číslo a když muž začal
komunikovat v klidu k němu došli
s telefonem na uchu.
Tajemný poskytovatel půjček
zaplatil pokutu ve výši 1.000 Kč
a dostal termín k odstranění

Speciální základní škola

Máte ve svém okolí dítě nesoustředěné, které nevydrží dlouho
u jedné činnosti, je pohybově
neobratné, hyper/hypoaktivní, má
pomalé pracovní tempo, nebo jej
trápí jiné potíže?
Obáváte se, že by ve škole mohly
být tyto problémy příčinou
neúspěchu a chcete takové
situaci předejít?
Rádi bychom Vám nabídli
možnost navštívit naši školu
a blíže se seznámit se vším, co
pro děti děláme.

Jsme státní zařízení (neplatí se
školné) a plníme předepsané
osnovy základní školy.
Nabízíme:
1. individuální přístup - ve třídě
maximálně 12 dětí
2. respektování osobního tempa
dítěte
3. speciálně pedagogickou péči dětem se věnují speciální
pedagogové
- využití speciálních postupů
a pomůcek
- odborná náprava specifických

poruch učení (dyslexie, dysgrafie,
dyskalkulie, dysortografie...)
4. relaxační a nápravná cvičení,
zdravotní tělesnou výchovu
5. výuku cizího jazyka od 4.
ročníku
6. vypracovávání domácích úkolů
pod odborným vedením ve školní
družině (u mladších žáků)
7. využívání počítačové učebny
vybavené speciálními výukovými
a nápravnými programy
8. zájmové kroužky
Škola byla založena v roce 1971
jako první zařízení tohoto druhu
v republice pro děti 1. až 5.
postupového ročníku.
V letošním školním roce přijímáme děti do 1. a 2. ročníku,
v případě volného místa je možno
zařadit žáka i do 3. ročníku.
Najít nás můžete v klidném
prostředí „horních“ Drahovic ve
vilce s rozlehlou zahradou,
vybavenou pro volný čas
a relaxaci.
V případě Vašeho zájmu se na
Vás těšíme v rámci Dnů otevřených dveří 11. a 19. května od
8.00 do 16.00 hod. nebo rádi
zodpovíme veškeré Vaše dotazy
na tel.: 353 224 241
mobil: 605 941 809
e-mail:
klara.pisova@
dyszs.karlovavary.indos.cz
www.dyszs.karlovyvary.indos.cz

plakátů, což druhý den hlídka
zkontrolovala a spokojeně mohla
konstatovat: vše bez závad.
Bc. Marcel Vlasák, velitel

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
TRUHLÁŘSKÁ 19, K. VARY
Přípravný ročník
Od 1. září školního roku
zahajujeme výuku dětí v přípravném ročníku, určenou pro
děti s odkladem školní
docházky a pro děvčata
a chlapce z málo podnětného
prostředí či s jinými specifickými problémy.
Co nabízíme:
- pomoc rodičům s přípravou
dětí na úspěšný vstup do 1.
třídy
- pomoc dětem zvládnout
těžkosti spojené se školní
docházkou, předcházet tak
školní neúspěšnosti
- postupné nenásilné seznánámení s režimem školy,
adaptace na školní prostředí
- činnosti v malém kolektivu
pod dohledem pedagoga,
cílené působení na získávání
vzdělávacích, hygienických
a sebeobslužných návyků
- činnosti rozvíjející vyjadřovací schopnosti a slovní
zásobu
- úzkou spolupráci s rodinou.
Našim cílem je předejít možné
školní neúspěšnosti Vašeho
dítěte.
Co byste měli vědět:
- k zařazení dítěte do přípravného ročníku je nutné
doporučení
pedagogickopsychologické poradny (Západní 15, K. Vary) a písemná
žádost rodičů
- docházka do přípravného
ročníku je bezplatná
- přípravný ročník navštěvují
děti od září do června v době
od 8.00 do 11.40 hod.
- ve třídě je maximálně 14
dětí, které vede odborně
způsobilý pedagog
- v odpoledních hodinách
možnost pobytu ve školní
družině a v oddělení klubu
školní družiny (AJ, NJ, VV aj.)
- děti se mohou stravovat ve
školní jídelně.
Zápis probíhá od dubna do
června v budově ZŠ Školní
ulice Stará Role, denně od
8.00 hod. do 14.00 hod.
Bližší informace získáte na
tel.: 353 562 901
Informace o škole na
zstruhlarska.karlovyvary.indos.cz
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Plavecké závody sportovců se zdravotním handicapem

Málokdo z nás si v běhu všedních
dní uvědomí, jak jednoduchý život
vede, pokud stojí na vlastních
nohách. Ne obrazně, doslova, že
ve své mobilitě není odkázán na
vozík pro lidi s handicapem.
Člověk si vůbec nepřipouští, že by
právě on mohl být tím, kdo do
kolečkového křesla bude muset
usednout. A přitom stačí tak
málo…
Lidé s handicapem se díky
moderní době a jejím principům
stále častěji zapojují do dění ve
zdravé společnosti. Také v Karlových Varech již od roku 2001
funguje organizace, která se
podílí na aktivním způsobu života
lidí s postižením. Tou organizací
je Sportovní klub SK KONTAKT
Karlovy Vary, který se zaměřuje
na rehabilitační a sportovní
plavání. V současnosti klub
sdružuje více než pět desítek
členů, především z řad dětí
a mládeže. V tréninkových bazénech Alžbětinských lázní a na
Růžovém Vrchu však neplavou
jen Karlovarští, některé děti
dojíždějí pravidelně s rodiči
i z okrajových částí regionu. SK
KONTAKT vedou profesionální
trenéři a školení pracovníci
Štěpánka Řehořková a Michaela
Tůmová, které vysvětlují:
„V klubu, jenž je součástí
neziskové organizace se širším
společenským přesahem
KONTAKT bez Bariér, pracujeme
s lidmi, kteří u nás dostávají
možnost na kvalitnější, integrovanější, samostatnější způsob
svého budoucího života.
Sportovní motivace je také velmi
důležitá, někteří naši členové se
pravidelně umisťují na předních
místech domácích i zahraničních
závodů.“
Pohárek 2005
Mezi renomované závody plavců
s tělesným postižením se zařadil
Pohárek, jehož čtvrtý ročník
odstartoval v sobotu 2. dubna.
Jednalo se o otevřený podnik,
organizovaný občanským
sdružením KONTAKT bez Barier
a Sportovním klubem SK
KONTAKT Karlovy Vary, určený
závodníkům bez rozdílu věku
a výkonnosti, jehož se pravidelně
zúčastňují nejen juniorští
závodníci, kterým je především
určen, ale i plavecká reprezentace Českého svazu tělesně
postižených sportovců
a v neposlední řadě úspěšní
účastníci paralympijských her.

Za zmínku například stojí velmi
pěkné výkony Martiny Kesslové,
P e t r y F l e k á č o v é , Ve n d u l y
Duškové, Rudy Vojáka, pro něž
byl Pohárek prvním samostatným
závodem.
Dlouhodobá příprava, nasazení
realizačního týmu se znovu
vyplatilo. Tato slova potvrzuje
sílící zájem veřejnosti, a to jak
odborné, tak laické. Je pravděpodobné, že ze závodu Pohárek se
postupně stává číše, ze které
mohou pít nejen konkrétní
vítězové, ale společně s nimi
i jejich blízcí.

Alžbětiny Lázně
Změny v bazénovém
komplexu
Letošní ročník se, již podruhé,
plaval v sokolovském bazénu,
který kapacitně i dispozičně
výborně vyhovuje závodníkům
s handicapem i jejich doprovodu.
Zároveň tak nad závodem převzal
záštitu nejen karlovarský primátor
Zdeněk Roubínek, ale i starosta
Sokolova Karel Jakobec.
Technickým delegátem pak byl
Jan Nevrkla, člen Mezinárodního
paralympijského výboru pro
plavání a šéf organizace
K O N TA K T b B , o r g a n i z a c e
zaměřené na rehabilitačně
sportovní činnost. Garantem
nebyl nikdo menší, než trojnásobný paralympijský vítěz z Athén
2004, Martin Kovář.
V Sokolově se opět setkali ti
nejlepší sportovní plavci
s postižením z celé České
republiky. Bylo jich více než
osmdesát. „Jsme rádi, že se nám
během čtyř let podařilo Pohárek
zařadit mezi uznávané závody
handicapovaných plavců.
Zároveň s tím musíme konstatovat, že i zájem regionálních firem
a partnerů rok od roku stoupá,
čehož si velmi vážíme, pomáhá
nám to,“ konstatuje vedoucí
karlovarského střediska Štěpánka Řehořková.
Ta zároveň vyzdvihuje nezištnou
pomoc několika desítek pomocníků -spolupracovníků, to jsou lidé
lehce rozpoznatelní podle
oranžových triček, bez nichž by
závod nebylo možné technicky
zvládnout. Jedná se především
o pomoc v oblasti servisu při
vlastním závodě, každý handicapovaný plavec tak má svého
„patrona“.
K Pohárku, kromě vždy velmi
kvalitních sportovních výkonů,
patří i přátelská atmosféra plná
nefalešného fandění soupeřům, a
také společenská část dne. Tento

rok byly výsledky závodu
vyhlašovány v Kongresovém sále
sanatoria Thermal, jehož
personál vyšel při realizaci akce
vozíčkářům vstříc. Hostem
večírku, následujícím po
rozdělení medailí, který vždy
dokáže přivést přátelské
publikum do varu, byla i letos
hudební formace Kozatay.
A jaký že byl Pohárek po sportovní stránce? Dobré výsledky,
osobní rekordy, zlepšení. To vše
jako magnet závod přitahoval.
Kromě české paralympijské
reprezentace, pro kterou byl
Pohárek 1. kontrolním závodem
v tomto roce, se jej zúčastnili
i známí a úspěšní junioři z Karlovarska, pro něž klání znamenalo 1. nominační závod na
červnové Mistrovství ČR v Brně.
Očekávání trenérek, rodičů i fanoušků vrchovatě naplnil
talentovaný Milan Man. Startoval
celkem šestkrát a pokaždé
dokázal vytvořit nový osobní
rekord. Vyzkoušel si premiérově
motýlkářskou trať, a podle
trenérky Řehořkové si vůbec
nevedl špatně. Ani Martin Kašpar,
nejlepší handicapovaný sportovec Karlovarska loňského roku,
nezklamal. Startovní píšťalu
slyšel pětkrát a pětkrát se mohl
radovat. Vždy vyrovnal nebo
zlepšil svůj osobní rekord.
V sokolovských vodách nelenil
ani ambiciozní talent Vít Šašek.
Z pěti startů dokázal vykřesat čtyři
osobáky. Všichni tři jmenovaní,
Man, Šašek, Kašpar, si kromě
zvýšení pomyslné výkonnostní
laťky vyplavali i nominaci na
mezinárodní závody, které
proběhnou dubnu v Bratislavě.
Ostatní plavci ze Sportovního
klubu SK KONTAKT Karlovy Vary
však také ostudu v silné konkurenci lázeňskému městu nedělali.

Od 1. dubna 2005 nastaly
některé dílčí změny v provozní
době a v cenách bazénového
komplexu v Alžbětiných
Lázních.
Změny v provozní době:
Po nejednoduchých jednáních
se podařilo uvolnit pondělní
a páteční provoz bazénu. To
znamená, že kromě soboty
a neděle jsou pondělky a pátky
další 2 dny plně vyhrazené pro
příchozí veřejnost.
Změny v ceníku:
Velký bazén:
Senioři od 60 let 1 hodina:
50 Kč pondělí až pátek:
9 až 12 hodin, 13 až 15 hodin
Happy hours 1 hodina: 80 Kč
úterý + čtvrtek: pouze 6 až 9
hodin
Velký bazén bez relaxačního
bazénu 1 hodina 80 Kč
pondělí až pátek: 9 až12
hodin, 13 až 15 hodin platí
pouze, je-li relaxační bazén
pronajatý
Prodloužená doba
Vedení Alžbětiných Lázní
připravilo pro obyvatele
a návštěvníky Karlových Varů
lepší využití celého dne pro
léčení v tomto největším
lázeňském domě.
V termínu od 1. 5. do 17. 7.
a od 12. 9. do 31. 10. bude
otevřeno následovně:
pondělí až pátek 7.30 až 18.00
sobota 9.00 až 17.00
V termínu od 18. 7. do 11. 9.
bude otevřeno následovně:
pondělí až sobota 7.30 až
18.00
neděle 8.00 až 18.00
Jsme přesvědčeni, že
prodloužená provozní doba
umožní většímu počtu
obyvatel a návštěvníků
Karlových Varů využít nabídku
Alžbětiných Lázní k léčení
a relaxaci.
Ing. Vedral, ředitel
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KULTURNÍ AKCE PODPOROVANÉ MĚSTEM
Furth im Wald, Gstaad), putovní fotovýstava
Bernkatel-Kues v proměnách času, fotovýstava
Partnerská města Karlových Varů

GALERIE DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35, tel.: 353 449 131
do 19. 5.
Malba, T. Salcman
do 19. 5.
Příroda v myšlenkách, malba, D. a R. Nilsson
od 25. 5.
Výtvarné práce žáků, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 353 225 772
hvezdarna.kv@email. cz, www.astropatrola.cz
út a pá 16.00 O nezbedné hvězdičce, pohádková mytologie
souhvězdí s pozorováním oblohy pro děti
od 5 do 9 let
čt a so 16.00 Ledové světy, aktuální pořad
o transneptunických objektech o historii objevů
těles obíhajících kolem Slunce a aktuálních
objevech na konci naší Sluneční soustavy
ne
14.00 Kráva na Měsíci, pásmo pohádek
s pozorováním oblohy pro děti od 5 do 8 let
ne
15.00 Magie karlovarské krajiny, audiovizuální pořad
dr. S. Burachoviče
čt, pá a so
21.30 O nezbedné hvězdičce, pohádková mytologie
souhvězdí s pozorováním oblohy pro děti
od 5 do 9 let
čt, pá a so
23.00 Klenoty jarní oblohy, pozorování oblohy pro děti
od 9 let a dospělé, odbornější seznámení s objekty
noční oblohy, je-li jasno a není silný vítr

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, tel.: 353 224 387, fax 353 224 388
e-mail: info@galeriekvary.cz, www. galeriekvacry.cz
otevřeno: út až ne 9.30 až 12.00 a 13.00 až 17.00
Vždy první středu v měsíci vstup zdarma
od 12. 5.
Karel Pauzer: Trochu přírodopisu, originální
svět rostlin a zvířat v sochařských dílech
bizardních tvarů a v kresbách
18. 5. 19.30 Radůza, recitál výrazné osobnosti české
alternativní scény, šansoniérky, písničkářky,
harmonikářky a držitelky tří prestižbních Andělů,
inspirace městským folklórem, originální texty
21. 5. 13.00 Den otevřených dveří, výtvarné hry, animace,
výtvarné ateliéry pod širým nebem, divadlo,
prohlídky výstavních sálů i odborných pracovišť
galerie, pořádá GU ve spolupráci se ZUŠ A.
Dvořáka, se ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary Rybáře
18.00 Divadlo Koňmo: Jak šlo vejce na vandr, veselá
pohádka s velkými loutkami a hudbou o tom, jak
vejce Kryštof a jeho povedení přátelé putovali
tam a zase zpátky
21.00 až 24.00 Modrá noc, noční překvapení v rámci
celorepublikových Muzejních akcí
30. 5. 19.00 Schillerův pomník Afro Break, tři perkusionisté
a 20 obřích bubnů s hudbou, která vás roztančí,
ale zároveň vyhodí z rytmu, africkou a japonskou
hudbou se nechají ovlivnit T. Ondrůšek, P. Hladík
a M. Hybner

KRAJSKÁ KNIHOVNA
I. P. Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary, tel: 353 221 365,
paciskova@knihovnakv.cz
Oddělení pro děti a mládež
10. 5. 13.00 Dětská výtvarná dílna „Origami a kirigami,“
zvláštní techniky práce s papírem
Studijní oddělení
Lidická 40, tel: 363 224 034, bloudkova@knihovnakv.cz
2. 5. 18.00 Islandský večírek - netradiční pohled písničkáře
a publicisty Jana Buriana na Island
11. 5. 16.30 Animating literature - Stereotypes about British
- True or false in everyday life? anglický seminář
pořádaný ve spolupráci s Britskou radou
čtvrtek 16.00 Kurz českého znakového jazyka - ve spolupráci
s Karlovarským klubem neslyšících
a hluchoněmých lidí
Pobočka Čankovská
U Koupaliště 854, tel: 353 565 085
5. 5. 15.00 Čteme si pro radost tajemnou a magickou
literaturu, čteme o čarodějnicích, čarodějích
a kouzlech

MATEŘSKÉ CENTRUM
7. 5.
11. 5.
18. 5.
28. 5.

MŠ Východní 6, Drahovice, tel.: 353 230 847
13.00 Den pro spokojenou mámu jako dárek ke Dni
matek nabízíme maminkám program na celé
odpoledne
15.30 Jak komunikovat s miminky, přednáška
Bc. K. Redlicha, DiS.
16.00 vzdělávací přednáška s PhDr. M. Kopárkvou
o dětech od narození do jednoho roku
9.00 před Alžbětinými Lázněmi Kolečkyáda, soutěž
v 10ti kategoriích, na všem, co má alespoň jedno
kolečko

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13, tel.: 353 236 605, 608 947 794
9. 5. 14.00 Den matek v srdíčku, ukázka péče o tělo
zdarma
28. až 29. 5.
14.00 až 17.00 Masáže hot stones horké kameny, jedna
z nejluxusnějších a nejúčinnějších masáží
pocházející z Polynésie, J. Hrnko

SPRÁVA PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ
A KOLONÁD
Vřídelní kolonáda, starý suterén
podzemí chrámu sv. Máří Magdaleny
2. NP Vřídelní kolonády - trvalá expozice nejkrásnějších minerálů
Karlovarska. Vstupné do exkurzních tras činí 40 až 45 Kč,
vstupenky v Infocentru Města KV.
Změna programu vyhrazena
Sestavila Jitka Arnoldová,
odbor lázeňství, kultury a památkové péče

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, tel: 603 375 555, tel, fax: 353 227 875,
e-mail:klubpaderewski@volny.cz
do 26. 5.
Hana Peterová: obrazy, výstava obrazů
karlovarské autorky z posledních let
od 28. 5.
Miroslav Koupil: kaligramy, výstava kaligramů
(obrazových básní) třebíčského autora

KRAJSKÉ MUZEUM
Nová louka 23, tel.: 353 226 252
otevřeno: st až ne 9.00 až 12. 00 a 13. 00 až 17.00
do 22. 5.
Zaniklé kostely, výstava dokumentace
zničených církevních staveb západních Čech

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888
otevřeno: st až ne 9.00 až 12.00 a 13.00 až 17.00
do 12. 6.
Tři japonské kamenné zahrady (Karlovy Vary,

25. Mezinárodní prodejní výstava

MINERÁLY - DRAHÉ KAMENY
ŠPERKY - FOSILIE
HOTEL THERMAL
Karlovy Vary
14.-15. května 2005
SOBOTA 9.00-18.00 hod.
NEDĚLE 9.00-16.00 hod.
vstupné 20,- Kč, mládež do 15 let zdarma

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
út 3.

19.30 Městské divadlo J. Ornest: Tragédie mstitele, Divadlo
Kalich, komedie, hrají: J. Kraus, Ch. Poullain,
E. Holubová, B. Klepl, P. Čtvrtníček, R. Skamene,
J. Ornest, V. Marek aj., režie: J. Ornest
18.00 RC Srdíčko Živá cesta Reiki v praxi, MUDr. Kadleček
19.30 Paderewski Slávek Janoušek, hořkosladké písničky
muzikanta a vypravěče, elektrické housle V. Kupčík
čt 5. 19.30 Husovka D.L. Coburn: The Gine Game, režie
L. Engelová, slavná americká tragikomedie,
účinkují B. Bohdanová a J. Somr
19.30 Paderewski Filip Topol, koncert zpěváka, pianisty,
skladatele a textaře nejen kultovní kapely Psí vojáci
pá 6. 19.30 Městské divadlo Bolero, Bohemia Balet Praha, to
nejlepší z baletu
so 7. 19.30 Městské divadlo Muzikály z Broadwaye, Městské
divadlo Brno, hity nejznámějších světových muzikálů,
anglická verze, filmové a fotoprojekce, režie: S. Moša
ne 8. 18.00 Kostel sv. Anny, Sedlec Karlovarský dívčí sbor,
“Májový”koncert
19.30 GH Pupp Koncert k 60. výročí konce II. světové
války, pořádá Město Karlovy Vary ve spolupráci
s Karlovarským kraje a Konzulátem Ruské federace,
M.P. Musorgskij: Obrázky z výstavy - „Velká brána
Kijevská“, D. Šostakovič: Symfonie č. 7 C dur
„Leningradská“ op. 60, dirigent M. Formáček
19.30 Husovka F. Harvé: Mamzelle Nitousche aneb pravda
pana Célestina, režie: O. Brousek ml., opereta,
v hlavní roli: O. Brousek ml.
po 9. 19.30 Městské divadlo Cestou necestou, Miroslav Donutil,
nový zábavný pořad
19.30 Husovka Benjamin Tehoval, jedinečný francouzský
umělec navazuje na prastarou tradici bluesové hudby,
vystupuje formou „jednočlenné kapely“
út 10. 18.00 RC Srdíčko Živá cesta Reiki v praxi, MUDr. Kadleček
19.30 Městské divadlo O. Wilde: Ideální manžel, Divadlo
ABC, komedie hrají: O. Brousek ml., S. Stašová,
V. Jeníková, J. Meduna, K. Jandová aj., režie: R. Lipus
19.30 Komorní scéna „U“ L. Lagronová, T. z Liseux, Sv. Jan
od Kříže, M. Samec: Terezka, hra inspirovaná životem
Sv. Terezie z Lisieux, o tom, že můžeme i přes své
nedokonalosti objevit vlastní cestu
st 11. 19.30 Velký sál LH Thermal Melodie, které pomohly vyhrát
II. světovou válku, zahajovací koncert Karlovarského
kulturního léta 2005: vystoupení Velkého tanečního
orchestru Václava Hybše VSTUP ZDARMA
čt 12. 19.30 Lázně III Abonentní koncert B 11: V. Novák: Slovácká
suita, C.M. von Weber: Koncert pro klarinet a orchestr
č. 2 Es dur, D. Šostakovič: Symfonie č. 9 Es dur,
L. Peterková: klarinet, dirigent P. Altrichter
19.30 Thermal Sanatorium, zábavný pořad K. Šípa
a J. A. Náhlovského se zpěvačkou,
19.30 Paderewski Dům bláznů, režie: A. Končalovskij,
Francie/Rusko 2002, FK
pá 13. 19.30 Městské divadlo Mozartissimo, netradiční části oper
W. A. Mozarta, upravené pro zpěvní hlasy, hoboj,
klarinet a fagot, účinkují: S. Houda-Šaturová: soprán,
A. Hedrych: basbaryton + Novákovo trio, aranžmá
J. Krček, produkce HVL Art Agency
so 14. 19.30 Městské divadlo J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda,
P. Malásek: Cikáni jdou do nebe, Divadlo Bez
zábradlí, muzikál, hrají: V. Konečná, M. Kavalčík,
L. Geprtová/J. Tesařová, S. Zindulka, F. Čapka,
A. Jastraban, režie a choreografie: R. Balaš
19.30 Husovka Proměny a Hard Again, koncert známých
karlovarských skupin
ne 15. 19.30 Husovka M. Lisická a J.M. Bourek: Ženich pro čertici,
Divadelní studio D3, pohádka, režie A. Ratajská
19.30 Komorní scéna „U“ Pašije, scénická koláž; hledání
odpovědí na základní otázky společného bytí
po 16. 19.30 Městské divadlo Já jsem já, Marta Kubišová, M. Hein
a P. Malásek, Divadlo Ungelt, ohlédnutí za pěveckou
poutí legendární zpěvačky, zazní všechny její hity
út 17. 18.00 RC Srdíčko Živá cesta Reiki v praxi, MUDr. Kadleček
19.30 Městské divadlo E. Thompson: Zlaté jezero, Agentua

Harlekýn V. Hanzlíček, citlivý portrét generačních
vztahů, hrají: R. Brzobohatý, K. Fialová,
D. Batulková/M. Peňázová aj., režie: P. Háša
st 18. 19.30 Městské divadlo Gala Strauss, KSO, slavné operetní
melodie od J. Strausse a F. Lehára, sólový zpěv:
G. Kopperová, R. Šicho, dirigent: M. Formáček
čt 19. 19.30 Městské divadlo J.-P. Aviotte, J. Svoboda: Hádanky,
Laterna Magika, optické a významové harmonie
obrazu a jeviště, fantazie a stylizace různých
uměleckých forem a jejich syntéza divadlo, hudba:
W. A. Mozart, G. Fauré, A. Balanescu, D. Byrne,
S. Barber, M. Pavlíček
19.30 GH Pupp Mimořádný koncert: Bedřich Smetana:
Má vlast, dirigent: K. Stratton (Kanada)
19.30 Paderewski Rekonstrukce, režie: Christoffer Boe,
Dánsko 2003, FK
19.30 Komorní scéna „U“ P. O. Enquist: Svržený anděl,
scénická koláž Divadla Dagmar
pá 20. 19.30 Husovka J. Eroenbeck: Kočky mají sedm životů,
A Studio Rubín, Praha, dvě ženy se střetnou
v osudovém ringu, účinkují: I. Milbachová,
E. Duetschová a V. Dočkal
so 21. 15.00 Paderewski Manželství očima středověkých filosofů,
přednáška Křesťanské akademie, PhD. Blažek
z Filosofického ústavu Akademie věd v Praze
19.30 Městské divadlo W.A. Mozart: Don Giovanni,
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem,
opera, dirigent: N. Baxa, sbormistr: P. Baxa,
režie: J. Novák
ne 22. 19.30 Městské divadlo Q. Bolton, W. S. Maugham: Julie ty
jsi kouzelná, Divadlo Na Fidlovačce, komedie
o divadle, hrají: E. Balzerová, T. Töpfer, aj., režie:
J. Deák
so 21. 19.30 Husovka Karel Tachovský: Mor, Divadelní studio D3.
po 23. 19.30 Městské divadlo Variace na chlast, Divadlo Bolka
Polívky, hrají: B. Polívka, M. Trnavský, Z. Stivínová,
J. Pecha, Ing. R. Novák, Barin a Fretti
út 24. 18.00 RC Srdíčko Živá cesta Reiki v praxi, MUDr. Kadleček
st 25. 19.30 Komorní scéna „U“ předplatné „S“ M. Samec,
H. Franková: Král William, drama synů a dcer,
scénická koláž z děl W. Shakespeara
čt 26. 19.30 Paderewski Annie Hall, režie: Ch. Boe, Dánsko 2003,
představení Filmového klubu
19.30 TGM Hlavní pošta Horečka čtvrteční noci, vystoupení
pražské skupiny latinskoamerických tanců Maestro,
VSTUP ZDARMA
pá 27. 19.30 Městské divadlo Balet Národního divadla, klenoty
klasické i soudobé světové taneční tvorby
19.30 Lázně III Mimořádný koncert: N. A. Rimskij-Korsakov:
Španělské capriccio, op. 34, A.P. Borodin: Polovecké
tance, E. Grieg: Klavírní koncert a moll, Ms. Jaemi Kim:
klavír (Jižní Korea), dirigent: M. Formáček
20.00 Husovka Štěpán Rak, kytarový recitál
so 28. 15.00 Kuličkyáda, dětské hřiště "Šibeničák" na kopci nad
Smíchovským pavilonem
18.00 Paderewski Miroslav Koupil: Kaligramy, vernisáž
19.30 Paderewski Kalandr a Revival Band, rythm & blues,
Velmi malý komorní orchestr V. Divišové s DaD
kvintetem, účinkují: J. Anděl, E. Kounovská, L. Peterka,
P. Žemlička aj.
19.30 Městské divadlo Muzikály z Broadwaye, Městské
divadlo Brno, hity nejznámějších světových muzikálů
anglická verze, filmové a fotoprojekce, režie: S. Moša
ne 29. 19.30 Komorní scéna „U“ L. Lagronová, Terezie z Liseux,
Sv. Jan od Kříže, M. Samec: Terezka, život Sv. Terezie
z Lisieux, o tom, že můžeme i přes své nedokonalosti
objevit vlastní cestu
po 30. 19.30 Městské divadlo Zdeněk Svěrák: Akt, Divadlo Járy
Cimrmana, hra se zpěvy a tanci, hrají: L. Smoljak,
J. Weigel, M. Čepelka, Z. Svěrák, režie: L. Smoljak
út 31. 18.00 RC Srdíčko Živá cesta Reiki v praxi, MUDr. Kadleček
Změna programu vyhrazena
Sestavila Jitka Arnoldová,
odbor lázeňství, kultury a památkové péče
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SPORTOVNÍ AKCE
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ AREÁL AMOS
při ZŠ Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
Hřiště - vstup pro veřejnost:
Po až Pá
14.00 až 19.30 hod.
So až Ne
10.00 až 19.30 hod.
Prázdniny
10.00 až 19.30 hod.
Svátky
10.00 až 19.30 hod.
Ve sportovním areálu jsou k dispozici následující sportovní
zařízení:
a) atletický ovál (povrch POLYTAN)
b) víceúčelová hřiště ve vnitřním oblouku atletického oválu
(povrch POLYTAN) - lze kombinovat sporty: 2x košíková,
3x odbíjená s využitím též pro nohejbal, 1x tenisový kurt,
1x kopaná
c) tenisový kurt (povrch POLYTAN)
d)doskočiště pro skok daleký a trojskok
e)technický sektor pro vrh koulí (povrch pískový), možnost
využití pro petanque
f) cvičná tenisová stěna (povrch POLYTAN)
g)hřiště pro odbíjenou s využitím pro nohejbal
Sportoviště je možné objednat osobně nebo telefonicky
na čísle 776 358 080 (správce hřiště v době provozu areálu),
popř. 353 224 863 (sekretariát dopoledne v po až pá).

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ
ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119
umělý povrch - tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená,
košíková, dětské hřiště
možnost zamluvit si termín
provoz: po až pá
13.00 až 21.00
so až ne,
volné dny
9.00 až 21.00

ATLETIKA
ZŠ Růžový Vrch, kontakt 353 437 111
Víceúčelové hřiště pro veřejnost (po až pá 15 až 19 hod.)

JEZDECTVÍ
Jezdecký klub Stará Role u vysílačky, PS 9, kontakt 353 562 816
Výuka jízdy, krytá hala
7. až 8. 5.
CDN Jarní drezúry s mezinár. účastí, kvalifikační
závody pro mistrovství ČR v drezúře, KMK
v drezúře
14. až 15. 5. Jarní skokové závody, všech kategorií

Krajský přebor muži, hřiště Dvory:
4. 5. 17.00 SK Buldoci - Sokol Útvina
15. 5. 17.00 SK Buldoci - FC Baník Sokolov
29. 5. 17.00 SK Buldoci - Spartak Chodov
ČFL, hřiště Drahovice:
8. 5. 10.30 SK Buldoci - FK Kolín
18. 5. 17.00 SK Buldoci - FC Střížkov
22. 5. 10.30 SK Buldoci - Zenit Čáslav
Krajský přebor st. žáci, hřiště Drahovice:
8. 5. 13.30 SK Buldoci - Spartak Chodov
22. 5. 13.30 SK Buldoci - SK Toužim
Krajský přebor ml. žáci, hřiště Drahovice:
8. 5. 15.15 SK Buldoci - Spartak Chodov
22. 5. 15.15 SK Buldoci - SK Toužim
Mladá liga, přípravka, hřiště Dvory:
2. 5. 16.00 SK Buldoci - Sokol Štědrá
30. 5. 16.00 SK Buldoci - SKP Sokolov
Krajská soutěž dorost, hřiště Dvory:
7. 5. 14.00 SK Buldoci - Sokol Žlutice
Turnaje:
14. 5. 9.00 Turnaj kategorie ml. přípravka., hřiště Drahovice
28. 5. 9.00 Turnaj kategorie st. přípravka, hřiště Drahovice

NOHEJBAL
SK Liapor, U Brodu 47, Doubí kontakt 606 748 494
Extraliga:
7. 5. 14.00 LIAPOR
- Slavoj Český Brod
28. 5. 14.00 LIAPOR
- Šacung
Dorostenecká liga „A“:
8. 5. 12.00 LIAPOR
- SK Kotlářka Praha

PLAVÁNÍ
Hnutí Skalp, Sládkova 3, kontakt: 353 221 380, 602 962 410
21. 5.
Bazén Drahovice Městská plavecká soutěž - sraz
kategorie neplavců a skoroplavců 10.00, sraz
kategorie plavců v 11.00 před vchodem do bazénu
Změna programu vyhrazena
Sestavila Gabriela Hazuchová,
odbor školství a tělovýchovy

KOPANÁ
SK Buldoci, stadion Dvory, Drahovice, Tuhnice,
kontakt 353 227 426
Česká liga st. žáci, hřiště St. Role:
11. 5. 10.00 SK Buldoci - FK Teplice
21. 5. 10.00 SK Buldoci - Junior Děčín
Česká liga ml. žáci, hřiště St. Role:
11. 5. 11.45 SK Buldoci - FK Teplice
21. 5. 11.45 SK Buldoci - Junior Děčín
Česká divize st. dorost, hřiště Dvory:
14. 5. 10.00 SK Buldoci - Viktoria Žižkov
28. 5. 10.00 SK Buldoci - SK Kladno B
Česká divize ml. dorost, hřiště Dvory:
14. 5. 12.15 SK Buldoci - Viktoria Žižkov
28. 5. 12.15 SK Buldoci - SK Kladno B
Krajský přebor dorost, hřiště Doubí:
15. 5. 12.30 SK Buldoci - FC Fr. Lázně
29. 5. 12.30 SK Buldoci - Habartov

INFORMACE

o kulturních programech, sportu a službách ve městě
přináší časopis

KARLOVARSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

VŠE O KARLOVÝCH VARECH

20. 5.

SHOW DANCE GALA 2005
Taneční škola BEST, tel.: 353 231 068
19.30. Grandhotel Pupp

Základní škola Krušnohorská 11 a ACD Růžový Vrch
ve čtvrtek 5. května od 16.00 hodin
pořádá výběr dětí do atletické sportovní třídy šesté,
pro školní rok 2005/2006.
Výběr se uskuteční na školním hřišti ZŠ Růžový Vrch. Sportovní
oblečení a obutí s sebou.
Možnost kontaktu na tel.:353 437 111,
email: skola@zsruzovyvrch.cz; www.zsruzovyvrch.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM ARMÁDY SPÁSY
Jugoslávská 16, tel.: 353 225 861, 605 576 798
Akce pro děti každé pondělí 9.30 až 11.00
Klub rodičů s dětmi malování, zpívání, hraní, pohádky
každé úterý 15.00 až 16.30
Klub pro děti 6 až 12 let
31. 5. 15.00 pohádka pro malé i velké
Akce pro seniory každý čtvrtek od 13.30
Senior klub
12. 5. 13.30 Vystoupení dětí z MŠ E. Destinové
o karlovarských pramenech
každý čtvrtek 9.00 až 9.45 a 10.00 až 10.45
Cvičení pro seniory
vstup na všechny akce zdarma, s sebou: přezůvky
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LÁZNĚ POMÁHAJÍ: BOLESTI PÁTEŘE
Vertebrogenní syndrom
Tímto pojmem nyní nazýváme
onemocnění, která se projevují
především bolestí v oblasti
páteře.
Tato onemocnění či bolestivé
stavy dělíme:
I. Podle příčiny na dvě základní
skupiny:
1. poruchy podmíněné přímým
mechanickým postižením páteře
a okolních struktur. Tyto poruchy
mohou mít široké spektrum příčin.
Jde o onemocnění plotének,
obratlů a nervové soustavy
2. poruchy podmíněné vadnou
funkcí páteře a svalstva, které se
podílí na držení páteře - tyto
poruchy jsou nepoměrně častější
a způsobují bolestivé stavy
prakticky u každého z nás.
II. Podle místa výskytu bolesti:
1. týkají se především krční
páteře
a) s vyzařováním bolesti především do hlavy
b) s vyzařováním bolesti do
horních končetin
c) bolestivý stav omezený pouze

na oblast krční páteře či krku
2. týkající se především hrudní
páteře - opět může být se šířením
bolesti do hrudi eventuelně do
horní části břicha, či bez bolesti
3. týkající se především bederní
oblasti - bolest omezená opět
pouze na bolesti v kříži či s vyzařováním do dolních končetin.
Neboť porucha funkce je
nejčastější příčinou bolesti
pohybového aparátu, budeme se
nyní zabývat touto poruchou.
Může jít o postižení kloubní,
svalové, postižení měkkých tkání
či postižení postavení páteře.
Výsledkem těchto poruch je
bolest a omezená pohyblivost.
Nejdůležitější příčinou je
přetěžování následkem poruchy
pohybových návyků a předozadního a stranového postavení
páteře, úrazy či onemocnění
vnitřních orgánů. Toto zahrnuje
změny kloubní (blokády, svalové
zkrácení, ochabnutí a změny
v měkkých tkáních).
Následkem blokád jsou další
funkční poruchy, které pokud

trvají delší dobu a nejsou
korigovány, vedou ke změnám
mechanickým (výrůstky, artrózy,
výhřezy plotének). Nutno však
připomenout, že pohybový
systém a páteř představují
funkční celek, který se navzájem
ovlivňuje (například nemocný
s bolestí v dolní končetině bude
více našlapovat a tím zatěžovat
končetinu zdravou, páteř se
automaticky staví do úklonu).
Z výše uvedeného a i z pohledu
moderní medicíny je nejlepší
léčbou funkčních poruch
prevence přetěžování, chybných
pohybových návyků a postavení
páteře. V současnosti jde
především o změnu pohybových
návyků. V moderní civilizaci
výrazně omezujeme pohyb
(místo chůze jezdíme autem,
hromadnou dopravou…) a tím
dochází k svalové nerovnováze:
svaly držící postavení páteře jsou
zkrácené a svaly provádějící
pohyb páteře jsou ochablé.
Protože nejvíce času se
v moderní společnosti tráví

100 let tenisu v Gejzírparku
odskok. Rozběhy, až nadměrné,
umožňovaly nejostřejší drivy
a nejdelší servisy. A klubovna?
Sotva kde se najde tak dokonalé
zařízení. Ani v Homburgu, ani ve
Wimbledonu, ani ve vyhlášených
klubech v Ille de Puteaux v Paříži
se nemohou rovnat zdejší
klubovně. A k tomu všemu ta
velkolepá krása. Uprostřed údolí,
kterým protéká horský potok
s čirou vodou, jsou dvorce
rozloženy co nejpříznivěji
vzhledem ke slunci. Nádherné
umístění dvorců do klína
zalesněných strání přivádí k údivu
nejen sportovce, ale všechny
přátele přírody.“ Byla to krásná
slova tehdejšího redaktora a ta
platí pro tenisové dvorce v Gejzírparku dodnes.
Výkonný výbor TC Gejzírpark
Wilhelm Gause: Tenisový městský kurt v Karlových Varech z roku 1895 plánuje řadu akcí v průběhu
celého letošního roku. Ať už to
Tenisté TC Gejzírpark Karlovy
bylo zadáno anglické firmě, která
bude setkání karlovarské
Vary oslaví v letošním roce
budovala i golfová hřiště na druhé
tenisové veřejnosti v areálu klubu,
opravdu významné výročí. Na
straně řeky.
výstava fotografií nebo vydání
jaře tomu bude 100 let, kdy byl
„Tenisové dvorce chránilo drábrožurky. První takovou akcí byl
slavnostně otevřen v údolí řeky
těné pletivo. Na rozsáhlé zelené
slavnostní tenisový ples v KonTeplé zcela nový tenisový areál.
louce před klubovnou pilně cvičili
gresovém sále lázeňského hotelu
Vzrůstající obliba tohoto sportu
také šermíři na volném vzduchu
Thermal v pátek 4. března 2005.
a snaha vyrovnat se jiným
a kolem bylo ještě dost místa pro
Ing. Libor Šembera,
světovým lázním bylyl impulsem
diváky a příznivce sportu. Stav
člen Výkonného výboru
pro městskou radu, aby 4.
dvorců byl velmi dokonalý.
TC Gejzírpark
července 1904 odsouhlasila
Absolutní rovnost, pružnost a pročástku 19.000 Rakouských korun
pustnost propůjčovaly dvorcům
Čerpáno z publikace TENIS
pro vybudování šesti tenisových
jedinečné vlastnosti. Hráči si
v Karlových Varech, Karel Nejdl,
hřišť v blízkosti kavárny
podrželi dlouho svoji svěžest
1975, Stráž 103 Karlovy Vary
Kaiserpark. Postavení dvorců
a míče měly co nejvěrnější

v sedě, je nutné věnovat velkou
pozornost úpravě sedu, dále se
naučit správně zvedat břemena
(těžká břemena zvedat z popodřepu…), upravit polohu na
lůžku při spánku a v neposlední
řadě přijmout i aktivní opatření dostatek pohybu (především
chůze, správné plavání, jízda na
běžkách.
Nezastupitelný význam má též
využití léčebných a relaxačních
lázeňských procedur ovšem
v pravidelných nejlépe měsíčních
intervalech. Výběr procedur
k ovlivnění těchto potíží je
u každého člověka jiný. V každém
případě je nutná konzultace
s odborným lékařem nebo
s rehabilitačními pracovníky.
V Alžbětiných Lázních, které
mohou nabídnout komplexní
spektrum léčebných procedur,
najdete rehabilitační a lázeňské
specialisty, kteří sestaví individuální program na úpravu vašich
potíží.
MUDr. Richard Zindr,
neurolog specialista

Pohár
Alžbětiných Lázní
Dne 31.3. se sešly děti šesti
základních škol v Alžbětiných
Lázních, aby si to rozdaly
v plavecké štafetě. Princip
soutěže byl jednoduchý, 20
dětí z každé školy plavalo
postupně 50 m celou hodiny.
A vítězem se stalo to družstvo,
které uplavalo nejvíc.
Na začátku bylo vidět, že děti
přistupují k soutěži s jistým
odstupem, rezervovaně. Ale
v průběhu soutěže se sborově
všechny nechaly strhnout.
Atmosféra byla přímo sportovně fantastická a myslím si,
že na příští ročník se budou
všichni těšit.
P ř e k r á s n ý p o h á r, k t e r ý
věnovala firma Moser, získalo
družstvo ZŠ Krušnohorská za
výkon 3.920 m. Na druhém až
třetím místě shodným
výkonem 3.880 m se umístily
žáci ZŠ J.A. Komenského
a ZŠ Truhlářská.
Soutěž se vydařila a navíc celý
den o jejím průběhu
informovalo v přímých
vstupech rádio Dragon, které
bylo mediálním partnerem této
akce. Velký dík též patří
rozhodčím z plaveckého
oddílu Slovan, kteří se
zasloužili o profesionálně
sportovní úroveň celé
soutěže.
Ing. Miloš Vedral
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VÝSTAVBA PRŮTAHU MĚSTEM ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE

Průtah silnice I/6 Karlovy Varyzápad, 2. stavba řeší dokončení
výstavby čtyřpruhové komunikace I/6 v západní části města
Karlovy Vary a její provizorní
napojení před obcí Hory. Svojí
kapacitou a parametry převádí
dopravní zátěž z města Karlovy
Vary směrem na Cheb a mimoúrovňovými křižovatkami napojuje
státní silnici I/20 a krajské silnice
II/220 a II/222.
Začátek stavby je u zimního
stadionu a navazuje na již
realizovanou část průtahu, která
byla zprůjezdněna v roce 1992.
Mimoúrovňově přechází okružní
křižovatku budoucího městského
okruhu, který je napojen čtyřmi
rampami. Pokračuje estakádou
dlouhou 477,16 m podél meandru
řeky Ohře, přechází mimoúrovňově křižovatku U koníčka,
podchází pod železniční trať
Cheb - Chomutov a levotočivým
obloukem pokračuje podél této
tratě. Za podchodem tratě
napojuje mimoúrovňově
křižovatku Zlatý kopeček ulici
Počernickou a přes Starou Roli
ulici Nejdeckou. V prostoru
mimoúrovňové křižovatky Zlatý
kopeček přechází na rychlostní
komunikaci R 24,5/90.

Mimoúrovňovou křižovatku u
Vysílače napojuje komunikaci
II/222 směrem na Chodov. Za
MÚK u Vysílače přechází 523 m
dlouhou estakádou železniční

a napojuje před obcí Hory na
stávající silnici I/6 Karlovy Vary Sokolov. Niveleta i směrové
vedení je navrženo pro budoucí
pokračování čtyřpruhové

trať Cheb - Chomutov, stávající
silnici I/6 a Chodovský potok.
Dále pokračuje pravotočivým
obloukem v extravilánu k silnici
I/20 Jenišov - Doubí. V km 4,15
přechází do kategorie R 24,5/100.
Mimoúrovňově přechází
komunikaci I/20 a zářezem výšky
až 11 m se v km 5,883 zužuje

komunikace směrem Sokolov.
V měsíci březnu práce probíhaly na těchto stěžejních stavebních objektech pro ŘSD:
- zemní práce na průtahu sil. I/6
(od zim.stadionu ke Kauflandu, za
tratí ČD u Kaufl. přes „Zlatý
kopeček“, od Tesca směrem na
obec Hory)

- zemní práce na kružní křižovatce v ul. Počernické
- zakládání a realizace pilotů
estakády (přemostění) Rolavy
u Lidlu a Chodovského potoka
u Tesca
- související přeložky inženýrských sítí
a pro Město KV - realizace
kanalizačního sběrače ze Staré
Role a v ul. Počernické.
V měsíci dubnu pokračují zemní
práce na hlavní trase silnice I/6,
estakáda přes Rolavu a Chodovský potok, kanalizačního sběrače
ze Staré Role a v ul. Počernické.
Dále se budou provádět:
- zemní práce na okružní
komunikaci U koníčka
- přeložky vodovodů, STL a VTL
plynovodů, kabelů VN
- hutněný násyp a kolejové lože
pro objízdnou kolej ČD
Prostavěno do konce března
2005: ŘSD ČR 390 mil. Kč, Město
KV 7,5 mil.Kč.
Plán na 4/05: ŘSD 90 mil. Kč,
Město 2,2 mil. Kč.
Povolené uzavírky místních
komunikací v Karlových
Varech:
ulice Starorolská a částečné
uzavření ul. Počernické

