
Vánoční slovo primátorky města Karlovy Vary
Vážení a milí spoluobčané,

bývá již tradicí, že na stránkách Karlovar-
ských radničních listů nacházíte v prosinci 
přání primátora města. Díky Vašim hlasům 
ve volbách jsem už měsíc ve funkci primátor-
ky, a proto jsem se této příjemné povinnosti 
mohla ujmout.

Musím popravdě přiznat, že je to popr-
vé v mém životě, kdy mám možnost popřát 
k Vánocům tak obrovskému množství lidí 
najedou. Je to pro mne role nezvyklá, neboť 
Vánoce jsou pro mne, tak jako asi pro většinu 
z nás, svátkem především rodinným a velmi 
osobním. 

Moc ráda vzpomínám na Vánoce, které jsem 
v kruhu svých rodičů a sourozenců prožívala 
jako dítě a nyní mám možnost jako matka při-
pravovat tu milou a neopakovatelnou vánoč-
ní atmosféru pro svou dceru. Byla bych velmi 
ráda, kdyby všechny děti v Karlových Varech 
mohly prožít takové Vánoce, na které budou 
také v dospělosti rády vzpomínat. Mé první 
přání by tedy patřilo právě jim – ať jsou pro 
ně letošní svátky krásné a vydařené. Sama 
dobře vím, že nezáleží na ceně ani na počtu 
dárků, které dostanou. Důležité je, aby byly 
dárky vybrány s láskou a udělaly opravdovou 
radost.

Na období Vánoc se také dívám jako žena. 
Vím, že v mnoha domácnostech se v tuto 

dobu valí velké množství práce a povinností 
právě na ženy a dvojnásob na maminky dětí. 
Je těžké se někdy vyvarovat stresu a shonu, 
který na nás občas dopadá. Proto bych chtěla 
popřát právě Vám, které toto znáte, ať na Vás 
letos Vánoce dýchnou tou správnou atmosfé-
rou, ať Vás nepohltí a netrápí starosti každo-
denního života a ať je to svátek celé Vaší rodi-
ny.

Jak jsem už zmínila, Vánoce jsou pro mne 
svátkem vskutku rodinným a přeji si, aby milá, 
pohodová a skutečně rodinná nálada pano-
vala v každé domácnosti v našem městě. Vím, 
že osudy jsou různé a ne všem je dopřáno si 
takové Vánoce v kruhu svých blízkých užít. 
Přesto doufám, že snad nikdo nezůstává na 
Vánoce úplně sám. I ti, kdo jsou zrovna v tuto 
dobu osamoceni, mají určitě někoho, kdo je 
s nimi alespoň v myšlenkách a komu nejsou 
lhostejní.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám 
všem závěrem popřála krásné prožití letoš-
ních Vánoc, spoustu splněných přání a mnoho 
radosti. Do roku 2007 Vám přeji především 
pevné zdraví, štěstí, spokojenost a dostatek 
životního elánu.   

JUDr. Veronika Vlková
primátorka města Karlovy Vary
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Představení nově zvoleného vedení města Karlovy Vary
(odpovědi radních a náměstků na několik základních otázek)

• Narodila jsem se před 32 lety v Karlových Va-
rech, jsem vdaná a mám jednu dceru, skoro šes-
tiletou Annu-Marii. 

Co se týče mých osobní zájmů, tak v tomto 
předvánočním čase musím zmínit pečení - kro-
mě vánočního cukroví pak v průběhu roku růz-
né koláče, dorty apod. Kromě pečení ráda čtu, 
zejména pak historické či životopisné romány. 
Času na osobní zájmy však není mnoho, proto-
že se snažím maximum volného času věnovat 

rodině a zejména své dceři. Zrovna teď ji velmi zaujala hra na zvířecí 
školku.

Při vysokoškolském studiu jsem pracovala na právním oddělení jedné 
karlovarské firmy, po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
jsem nastoupila u renomované advokátní kanceláře jako advokátní 
koncipient, po odpovídající praxi jsem v roce 2000 složila advokátní 
zkoušky a od roku 2001 jsem působila jako advokát.

• Nápadů a plánů je celá řada, ale rozhodně bych chtěla do světozná-
mých lázní, kterými Karlovy Vary bezesporu jsou, přilákat další klientelu. 
A především domácí. Nechci se stále setkávat s názorem, že jsme město 
zaměřené jen na bohaté cizince. Musíme do Karlových Varů dostat více 
českých návštěvníků. V tomto směru chci začít pracovat na propagaci 
města.

Směrem dovnitř úřadu bych ráda nastavila stabilní a efektivní prostře-
dí, ve kterém se bude úředníkům dobře pracovat tak, aby byli zejména 
spokojeni všichni, kdo na úřad přijdou vyřizovat své záležitosti.

• Zatím jsem na radnici poměrně krátkou dobu, než abych detailně hod-
notila práci svých předchůdců. Nicméně se domnívám, že spousta věcí 
za předchozí roky pohnula k lepšímu. Máme opravenou pěší zónu, měs-
to nastartovalo bytovou výstavbu, opravují se školy…

Abychom mohli v takové práci pokračovat, je nutné pracovat v týmu 
a neupřednostňovat zájmy jednotlivců.

• Jmenuji se Jan Balek, 
je mi 32 let, a v součas-
né době se snažím veš-
kerý volný čas věnovat 
své tříměsíční dceři De-
nisce. Relativně dlouho 
podnikám v oborech 
gastronomie a ho-
telnictví a věřím, že 
zkušenosti získané při 

podnikání budu moci zúročit při nelehké práci 
ve veřejném sektoru ve své pozici náměstka 
primátorky města pro oblast cestovního ruchu 
a kultury. Mezi mé koníčky patří především 
sport a cestování.

• Jak již vyplývá z předchozích řádků, mou prio-

ritou je a bude cestovní ruch a kultura v Karlo-
vých Varech a samozřejmě kvalitní prezentace 
města navenek. Jsem si vědom skutečnosti, že 
to je úkol dlouhodobý a náročný, neboť pro-
blémů je v obou oblastech více než dost. Mezi 
ty nejzásadnější, kterým se budu věnovat nej-
více, je řešení dopravy v klidu ve městě a s tím 
související rekonstrukce vnitřního lázeňského 
území, dokončení naváděcího systému pro 
automobily a celkově snazší orientace turistů 
ve městě, vybudování kvalitní kulturní scény, 
a mnoho a mnoho dalších úkolů, jejichž výčet 
by byl velmi obsáhlý. Důležitým prvkem pro to, 
aby má práce byla efektivní a přinášela kýžené 
výsledky celému městu, je úzká spolupráce 
s odborníky a privátními subjekty ve všech ob-
lastech, neboť právě jejich zkušenosti, připo-

mínky a podněty jsou tím nejdůležitějším čini-
telem pro rozvoj města a kvality života v něm.

• Stále je co zlepšovat, což jistě není žádná 
novinka. Některé věci se našim předchůdcům 
podařily více, některé méně, ovšem nejdůle-
žitější je podle mne skutečnost, že iniciativa 
neutuchá. Neusínáme na vavřínech a budeme 
se i nadále snažit o to, abychom pokračovali 
v nastoleném trendu, který vychází z téměř 
sedmisetleté tradice lázeňství v našem městě 
a aby tak Karlovy Vary byly i nadále přirozeným 
centrem kultury a cestovního ruchu v meziná-
rodním měřítku a i do budoucna patřily mezi 
nejnavštěvovanější místa nejen v České repub-
lice, stejně tak aby naše město bylo příjemným 
místem k žití.

1.) Prozradíte čtenářům krl nějaký údaj ze svého životopisu – věk, rodinný stav, osobní zájmy a Vaše předchozí zaměst-
nání či podnikání?

2.) které nejdůležitější úkoly či cíle budete v radě města prosazovat?
3.) Jak hodnotíte práci rady města za uplynulé období? s čím jste spokojena a naopak, co je podle Vás potřeba zlepšit?

Primátorka města JUDr. Veronika Vlková

Náměstek primátorky Jan Balek

• Narodila jsem se v roce 1958 v Karlových Varech 
a celý život zde žiji. Na post náměstkyně primá-
tora jsem byla zvolena už v minulém volebním 
období a do té doby jsem pracovala jako učitel-
ka na prvním stupni základní školy.

Jsem vdaná a mám dospělého syna, jinak k na-
ší rodině samozřejmě patří i náš kocour Max.

Ačkoli na zájmy a koníčky mi příliš času nezbý-
vá, řadím mezi ně určitě hudbu, četbu a patřím 
mezi věrné fanoušky hokejového týmu HC Ener-

gie.

• Už minulé čtyři roky jsem měla na starosti oblast sociálních věcí a škol-
ství. Zde považuji za prioritu dokončit budování bezbariérové školy v na-
šem městě, která vzniká ve Šmeralově ulici. Snažím se také podpořit dal-
ší rozvoj vysokých škol v Karlových Varech. Mnoho práce nás čeká také 

v souvislosti s chystaným Centrem sociálních služeb. 
Určitě se rovněž pokusím získat prostředky pro různé volnočasové 

aktivity, které se nedají snadno zaškatulkovat a nemohou tedy získat 
dotace na svou činnost.

Úkolů je samozřejmě celá řada a pokračovat přirozeně budu i v práci, 
kterou jsem započala v minulých čtyřech letech.

• Domnívám se, že práci radních musí hodnotit především občané města 
a nikoliv my sami. Věřím však, že pokrok v mnoha směrech, který v Karlo-
vých Varech nastal za posledních pár let, je vidět.

Spokojena jsem s tím, že se mi podařilo prosadit značné investice do 
budov škol, školek a sportovišť pro děti. To je oblast, do které je velmi 
nutné investovat, protože tím investujeme do budoucích generací obča-
nů Karlových Varů.

Velký prostor pro zlepšení však vidím u sociálních služeb, tam máme 
stále ještě velký deficit a budu usilovat o to, aby nestály na okraji zájmu.

Náměstkyně primátorky Mgr. Jana Petříková
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• Je mi 49 let, jsem ženatý a již 17 let podnikám, 
především v oboru kominictví. Moje koníčky se 
točí kolem sportu, v současnosti vede spinning 
a jízda na koni, koníčkem je určitě i práce s mlá-
deží a organizace rekreačních sportovních akcí 
pro mládež a dospělé. A asi se mezi koníčky dá 
zařadit i komunální politika...

• Obecně budu prosazovat všechny úkoly, které 
vyplynuly z práce zastupitelstva v minulém ob-

dobí a cíle, které jsme si vytyčili ve volebním programu ČSSD Karlovy 
Vary.

Mými osobními prioritami jsou:
a/ Výstavba nízkoenergetických startovacích bytů s nízkým nájem-

ným
b/ Nová koncepce práce Městské policie Karlovy Vary
c/ Rozvoj rekreačního areálu Rolava

• Líbilo se mi, že, tak jak to má být, Rada města jako výkonný orgán pra-
covala ku prospěchu města bez větších ohledů na rozdílnou ideologii 
jejích členů. Někdy jsem postrádal u některých členů Rady větší rozhod-
nost, politickou odvahu a nadhled.

Současné složení Rady mě však i v těchto věcech naplňuje mírným 
optimismem.

Radní města Martin Zeman

• Věk 32 let, svobod-
ný,bezdětný a jsem 
členem politické stra-
ny ODS.Záliby hud-
b a , s p o r t , v zd ě l áv á -
ní,aktivně jsem hrál 
v mládí na bicí nástro-
je v rockové skupině.
Vzdělání středoškol-
ské.V současné době 

podnikám v oboru pronájmu průmyslového 
zboží a jsem obchodním zástupcem a mana-
gerem jedné Pražské společnosti.

• Práci staré rady nemohu hodnotit přímo, pro-
tože jsem nový člen, ale obecně jsem po ně-
kolika málo jednání v radě překvapen širokým 
okruhem projednávaných oblastí, které rada 
řeší. V radě bych se rád zaměřil na podporu 
a rozvoj malého a středního podnikání, na pro-
sazení a realizaci takových projektů, které bu-
dou podporovat karlovaráky, které povedou 
k tomu, aby ve městě zůstávali a měli zde dob-
rou nabídku pro práci, bydlení a odpočinek.

• Z podnikání si přináším vlastnost, že se roz-
hoduji až po získání maximálního množství 

informací, a to proto, abych své rozhodnutí 
mohl vždy obhájit a případnému závazku z to-
hoto rozhodnutí vždy dostát. Některé materi-
ály v radě neobsahují dle mého názoru dosta-
tečné množství informací pro naplnění mého 
zvyku z podnikání a proto budu možná někdy 
trošku nepříjemný, když budu požadovat in-
formace doplnit a materiály přepracovat.

Radní města Václav Tomášek 

1. náměstek primátorky Bc. Tomáš Hybner

• Je mi 34 let, jsem 
rozvedený. Než jsem 
nastoupil do funkce 
náměstka primátora, 
pracoval jsem několik 
let v zahraničí, po té 
jsem podnikal a byl 
jsem manažerem mód-
ního ateliéru. Volného 
času při mé práci sice 

moc nezbývá, ale pokud se chvilka najde, v lé-
tě si rád zaběhám, projedu se na kole, nebo si 
zabruslím na in-line bruslích. V poslední době 
jsem si též oblíbil vysokohorskou turistiku. V zi-
mě zase rád lyžuji a běhám na běžkách.

• Do mých kompetencí bylo nově zahrnuto 
získávání peněz ze státního rozpočtu a  Ev-

ropských fondů. Proto se nyní budu kromě 
oblasti majetku soustředit právě na získávání 
těchto financí, které mohou být použity napří-
klad na opravy dalších opěrných zdí ve městě, 
které jsou opravdu zapotřebí a  na zlepšování 
infrastruktury ve městě vůbec. Také bych rád 
prostřednictvím evropských peněz realizoval 
projekt lanovky na Tři kříže.
Dalšími z mnoha úkolů, které nás čekají, jsou 
například oprava a znovuzprovoznění  Lidové-
ho domu ve Staré Roli, či výstavba startovacích 
bytů pro mladé rodiny.
 
• Myslím si a jsem rád, že se v uplynulém voleb-
ním období několik záměrů opravdu podařilo 
zrealizovat. Patří mezi ně určitě bytová výstav-
ba ve Staré Roli, díky níž máme ve městě 328 
nových bytů. Jsem také velmi rád, že se nám 

podařilo po mnoha letech sehnat investora na 
Národní dům a také například Zámecká věž 
se již brzy dočká svého znovuotevření. Také 
se nastartovaly rekonstrukce opěrných zdí ve 
městě, kterých zde máme přes 35 kilometrů
Mnohé věci se samozřejmě nestihly a ty bych 
právě rád dokončil v období nadcházejícím.
Je zapotřebí začít řešit dopravní obslužnost 
v lázeňském území. Pokračovat se samozřejmě 
musí i v započatých rekonstrukcích komunika-
cí a chodníků. To jsem ale vyjmenoval opravdu 
jen zlomek úkolů, které nás v nadcházejícím 
čase čekají.

Náměstek primátorky Ing. Petr Keřka

• Věk 40 let, ženatý,syn.Osobní zájmy rodina, 
sport. Jsem profesí dopravní inženýr a této profe-
si jsem zůstal vždy věrný, protože jsem doposud 
měl  to štěstí získané znalosti využívat a rozvíjet 
jak ve všech svých předchozích zaměstnáních 
a podnikání, tak i v současné pozici.

• Zaštituji úsek rozvoje a investic města, takže 
je to předkládání koncepcí, strategií a dílčích 
projektů k rozhodování rady a zastupitelstva. 

Z hlavních konkrétních projektů se jedná  o sportovně zábavní centrum  
v Tuhnicích, nové přemostění Tuhnice-Rybáře, dokončení průtahu měs-
tem a  na něj navazujících oprav místních komunikací. 

• Pro každou práci je důležité stabilní prostředí a já jsem pokládal  mi-
nulou radu za odraz stabilního prostředí, ve které se mě osobně dob-
ře pracovalo, což nakonec potvrdil i volební výsledek obou hlavních 
partnerů. Zlepšovat je stále co, ale osobně pokládám za důležité vždy 
nastavování systému práce, to znamená nastavování odpovídajícímu 
článku řízení odpovídající rozsah úkolů a odpovědnosti. Rada města je 
dle mého názoru často zbytečně zahlcena rozhodováním o nepodstat-
ných věcech, někdy pramenících i z alibismu výkonného článku, které 
odpoutává pozornost od zásadních problémů. To je třeba zlepšit stano-
vením jasných a jednoduchých pravidel a odpovědnosti a na zlepšení 
tohoto stavu se chci podílet.
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• 45 let, ženatý, tři děti, lyže, plavání, tenis, SPŠ strojní Loket maturita 
1980, AUTO DONTH s.r.o. od 1991.

• Viz. Volební program ODS.

• I v minulém období chyběla a dosud chybí dlouhodobá strategie roz-
voje města a pro podnikatele myslím citelně chybí průmyslová zóna.
Zlepšit je třeba komunikaci mezi MM a občany.Jelikož KV žijí hlavně 
z lázeňství a ze služeb obecně,tak se pokusit o zlepšení jejich úrovně.
Zlepšit je třeba i informační systém pro hosty našeho města.

Radní města  Arnošt Donth

• Od roku 1967 bydlím v Karlových Varech a pra-
cuji jako soukromý praktický lékař pro dospělé.  
Jsem členem komise zdravotní a sociální a ko-
mise bytové.
K mým zájmům patří literatura, historie, některé 
technické obory jako je letectví a kosmonauti-
ka.

• V radě města se zaměřením především na ře-
šení sociálních problémů města a problémů za-

městnanosti.

• Vždy je co zlepšovat. S prací rady města v uplynulém období jsem byl  
relativně spokojen zejména ve druhé polovině volebního období. Rada 
města fungovala na dobré úrovni a fungovat může ještě lépe.

Radní města MUDr. Václav Larva

• Věk 40 let, ženatý, 2 děti, automobily, podni-
kám v oblasti motorismu.

• Čistota města a zvýšení povědomí občanů 
o nutnosti separace odpadů.

• Zlepšit možnost zábavy, oprava komunikací.

Radní města Jiří Hejda

• Mgr. Radek Novák, věk 40 let,ženatý, sport (fotbal), 
historie.

• Zdravé hospodaření města, větší atraktivita města 
pro řadové občany.

• Práci rady města za uplynulé období hodnotit ne-
budu, nyní pracuje velice intenzivně.

Radní města Mgr. Radek Novák



Cyklostezka z Tuhnic (ul. U podjezdu) do Doubí (ul. Janošíkova)
Slavnostní otevření 8. 11. 2006
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Lesní cesta, která spojuje okraj tzv. „Nových 
Tuhnic“ s lesem za železniční tratí a potažmo 
s okrajem Doubí, se skládá ze dvou částí. Za-
číná pod viaduktem a zřejmě se zde jedná 
o velmi starou cestu, která spojovala původní 
osadu Oboru s řekou Ohří. Od první odbočky 
z této stezky se pak vine evidentně mladší část 
komunikace a její vznik lze klást až do obdo-
bí výstavby železničního spojení mezi K. Vary 
a M. Lázněmi. Cesta sloužila jako místní sváž-
nice pro dopravu dřeva a později v jejím okolí 
vzniklo několik drobných lomů na kámen.

Novodobá historie ve využívání lesních cest 
nad Tuhnicemi se začala psát až ve chvíli, kdy 
do poměrně opuštěné části lázeňských lesů, 
byla odkloněna mezinárodní cyklotrasa č 204. 
Snaha odvést cyklisty z frekventované části 
komunikace na Plzeň (Plzeňská a Studentská 
ulice) slavila úspěch, ale na druhou stranu pů-
vodní lesní cesta byla přece jen uzpůsobena 

spíš pro traktor, nebo koňský 
potah. Dál se tedy zvažovalo 
nějaké další řešení. 

Projektu úprav, který byl za-
dán v prosinci roku 2004, před-
cházela studie z konce roku 
2OO2. Zároveň pracovníci pří-
spěvkové organizace Lázeňské  
lesy Karlovy Vary hledali zdroje, 
ze kterých by mohly být úpravy 
lesní cesty financovány. Přívalo-
vé deště mezitím ještě více zni-
čily část cesty pod viaduktem 
v Tuhnicích a voda ohrožovala 
i přilehlou zástavbu. Druhý úsek 
cesty u Doubí také postupně 

pustl a zarůstal. Na jeho konci, na malé světli-
ně u železniční trati, před napojením do ulice 
Juraje Jánošíka, postupně došlo k trvalému za-
mokření přibližně stometrové části.    

Podle projektu bylo nutné cestu odvod-
nit a zpevnit. Původní průměrná šířka asi  tři 
metry byla zachována a měla by bohatě stačit 
potřebám cyklistů. Cestu mohou zároveň vy-
užívat i pěší návštěvníci lesa. Projekt počítal
s  rozděleným postupem prací. Převážně rovi-
natý úsek dlouhý  687  metrů se v jedné části 
kříží s potrubím plynovodu. Prudké stoupání 
z Tuhnic, včetně původně   značně bažinatého 
úseku od viaduktu  k nejbližšímu rozcestí řešil 
projekt druhé etapy. Tato 211 metrů dlouhá 
část pak dala dodavatelské firmě pana Miro-
slava Krušky hodně zabrat. I přesto se nakonec 
podařilo snížit předpokládané celkové náklady 
na celou stavbu. Navíc se městu Karlovy Vary 
podařilo získat dotaci z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje. Odbor regionálního rozvoje, kromě 

jiných aktivit,  velmi podporuje rozšiřování 
cyklistické infrastruktury a zde se přímo nabí-
zelo praktické využití vyčleněných prostředků. 
V dubnu roku 2006 byla odeslána žádost a již 
v srpnu byla schválena. Dotace prakticky po-
kryla téměř polovinu celkových nákladů. Po 
nezbytných přípravách začaly v polovině září 
stavební práce. Pěkné počasí umožnilo jejich 
rychlé pokračování a koncem října, přes všech-
ny peripetie s nedostatkem kapacit a materiá-
lu (finiš na průtahu) se podařilo dílo dokončit. 
Právě včas, zima si totiž letos pospíšila a začát-
kem listopadu překvapivě napadl první sníh.     

Úsek cesty karlovarským lesem, mezi Tuhni-
cemi a Doubím, ve správě p. o.  Lázeňské lesy 
Karlovy Vary,  je tedy mimo jiné součástí me-
zinárodní cyklotrasy Euregia Egrensis. Tato 
trasa vede velmi atraktivními oblastmi Saska, 
Durynska, Bavorska  a Čech. Cyklisté si mohou 
vybrat z celé řady okruhů, vyznačeno je více 
než 550 km. Společné tématické zaměření 
je pak zaměřeno na hornictví, lázeňství a sa-
mozřejmě na bohatou historii těchto podivu-
hodných regionů, zemí v tomto pomyslném 
a zároveň geografickém středu Evropy. Cestu 
mohou také využívat, jako spojku lesem,  ná-
vštěvníci cyklostezky Ohře.  Ta svým návštěv-
níkům nabízí také celou řadu atraktivních cílů.  
Romantické údolí řeky plné přírodních krás 
a za každou zákrutou nové překvapení. Králov-
ský hrad Loket s malebným podhradím, lázeň-
ské město Karlovy Vary a architekturu a historii 
celé řady dalších měst a obcí na obou březích 
řeky, kolem které už od pradávna vedla stará 
obchodní stezka.

Pavel Reiser
Lázeňské lesy

Sloupek slavných návštěvníků
     Rozhodli jsme se  osvěžit Karlovarské radniční listy malými medailon-
ky, které připomenou významné návštěvníky lázní. Začínáme souhrnem 
slavných hostů, kteří měli v letošním roce výročí nebo se k nim vztahuje 
nějaká zajímavá událost, která se před lety odehrála jako třeba:

• V sezóně roku 1806 potkal J. W. Goethe poprvé na Staré Louce svou 
poslední lásku Ulriku von Levetzow, tehdy 2,5 letou.

• Dne 2. května 1886 zavítala ke karlovarským pramenům už podruhé 
arcivévodkyně Žofie Bavorská, matka císaře Franze Josefa a oslavila tu 
15. května své jmeniny. Ráno jí k snídani hrál pod okny Lázeňský orches-
tr a dopoledne byl slavnostně pojmenován nový most přes řeku Teplou 
v místech Mlýnského pramene k dnešní Astorii jejím jménem.

• Roku 1756 vydal Dr. med. Johann Christofer Tillinger z Annaberku, kte-
rý o sezónách léčil u Vřídla, prvního průvodce po Karlových Varech.

• Roku 1876 byl pravidelný pacient lázní dramatik a prozaik Heinrich 
Laube jmenován čestným občanem města Karlovy Vary.
• 1. července 1646 se narodil proslulý filozof G.W. Leibnitz, kterého 
v Karlových Varech roku 1712 angažoval car Petr Veliký jako zakladatele 
ruského bankovnictví.

• Dne 4. června 1926 dirigoval v přeplněném sále Městského divadla 
Karlovarský lázeňský orchestr Richard Strauss a pochválil kvality karlo-
varských hudebníků.

Vánoční trhy
Vánoční trhy proběhnou ve dnech 11. - 23.12. 2006,

na křižovatce ulic T. G. Masaryka a Zeyerova u Národního domu.
Doprovodné akce budou vždy v pondělí, středu, pátek a sobotu 
od 15:00 do 17:30. 

Můžete se těšit na:
	 	vystoupení oblíbené Inky Rybářové,
	 	zpívání koled
	 	betlem
	 	vánoční čarování 
	 	balónkovou show a mnoho dalšího

V sobotu 23.12. proběhne předání dárků z akce „strom 
splněných přání“ dětem z dětského domova.

• V září 1936 zemřela Vilhelmina, mladá manželka zakladatele pražské 
klavírní školy Jana Václava Tomáška, která s ním pravidelně přijížděla
ke karlovarským pramenům.

• Dne 2. října 1896 odjížděl zimomřivý Johannes Brahms z léčení ve vy-
hřátém vlaku, což mu proti všem přísným drážním předpisům zařídil 
regenschori Alois Janeček s přáteli.

Eva Hanyková
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Seriál o třídění a recyklaci odpadů 3. díl „JAKÉ odpady vznikají v domácnostech?“
Opět je tu „recyklační“ seriál, který vám odpovídá na časté otáz-

ky. Už víte, proč třídíme odpady, co je to recyklace a jak třídění a re-
cyklace odpadů funguje v Evropské unii. Tentokrát se dozvíte, jaké 
odpady produkujete u vás doma.

Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky, tak uvidíte velmi 
různorodou směs, kterou nezbývá než vysypat do popelnice. Pokud se 
však zamyslíte nad každým odpadem, který do koše nesete, zjistíte, že 
odpady můžeme rozlišit na:

• Využitelné – tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a le-
penka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, hli-
ník), kompostovatelný kuchyňský odpad atd. 

    

Pokud se tyto druhy odpadu třídí, ukládejte je do barevných ná-
dob. 

• Objemné – to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: 
starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, 
elektrotechnika, drobný stavební odpad atd.

Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr. 
           

• Nebezpečné – tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se 
nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumu-
látory, galvanické články (baterky), ledničky – mrazničky, barvy, lepi-
dla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. 

Nebezpečné odpady odnášejte pouze do pojízdné sběrny, nebo 
na sběrný dvůr! Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby 
také můžete odevzdat v lékárně. 

           

• Ostatní – odpady, které vám zbudou po vytřídění všeho, co je mož-
né dále využít,  např.: znečištěné - mastné obaly od potravin, vosko-
vaný papír, porcelán, popel, zbytky masa a kostí apod.

To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat 
do koše na odpadky a poté do popelnice nebo kontejneru před va-
ším domem. 

Odpady bychom měli roztřídit přímo doma, pozdější roztřídění 
odpadu není často možné – smícháním se odpad znečistí nebo slepí. 
Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.

Jak máme třídit odpady u nás doma?
Pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. 

Pokud se vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou 
krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky budete dávat papír, 
do druhé plasty a do třetí sklo. Do tašky dávejte raději pouze nerozbité 
sklenice a lahve, pokud se vám rozbije sklenička, odneste ji raději opa-

trně rovnou do kontejneru ve vaší ulici.  
       

Pokud si nebudete jisti, kde najdete sběrný dvůr, nebo kdy přije-
de sběrna nebezpečných odpadů, zeptejte se na Magistrátě města 
nebo u firmy, která se stará o tříděný sběr odpadu.

Tento seriál pro vás připravuje autorizovaná obalová společnost 
EKO-KOM, a.s., která se stará o recyklaci a využití odpadů z obalů. Tato 
společnost již od roku 1997 provozuje školní program, jehož patronem 
je Tonda Obal – odborník na třídění a recyklaci odpadů. Můžete mu 
zasílat otázky na e-mail: tonda@ekokom.cz, nebo navštívit jeho web
www.tonda-obal.cz (web je určen dětem, ale možná tam také najdete 
zajímavé informace).

Jízdní řády MHD o vánočních svátcích
Dne 24.12. platí nedělní jízdní řád. Denní linky jsou 

ukončeny mezi 17. a 18. hodinou. Noční linky jedou podle 
zvláštního jízdního řádu od cca 18. hodin nepřetržitě až do 
půlnoci.

Dne 25.12. platí nedělní jízdní řád. Noční linky jedou 
podle zvláštního jízdního řádu od půlnoci nepřetržitě až 
do cca 12. hodin. Denní linky zahájí provoz mezi 12. a 13. 
hodinou. Linka č. 22 nejede.

Dne 31.12. platí nedělní jízdní řád. Denní linky jsou 
ukončeny mezi 20. a 21. hodinou. Noční linky jedou podle 
zvláštního jízdního řádu od cca 21. hodin nepřetržitě až do 
půlnoci.

Dne 1.1. platí nedělní jízdní řád. Noční linky jedou podle 
zvláštního jízdního řádu od půlnoci nepřetržitě až do cca 
12. hodin. Denní linky zahájí provoz mezi 12. a 13. hodinou. 
Linka č. 22 je omezena.

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
tel. 353 505 362

mobil: 603 848 690
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41. MEZINÁRODNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ A. DVOŘÁKA
Karlovy Vary 3. - 10. 11. 2006

kaTEGorIE  JUnIor

ŽENY 

I. cena Judita NAGYOVÁ, Slovensko
II. cena Tereza CHYŇAVOVÁ, ČR
III. cena  NEBYLA UDĚLENA

Čestná uznání za účast ve 3. kole:
Alba CRUZ, Španělsko
Barbora PERNÁ, ČR

MUŽI 

I. cena Filip BANDŽAK, ČR
II. cena Viktor ŠEVČENKO, Ukrajina
III. cena Kamil PEKALA, Polsko

Čestné uznání za účast ve 3. kole:
Pavel KATSIUSHIN, Bělorusko

kaTEGorIE  oPEra

ŽENY 

I. cena Irina BOŽENKO, Rusko
 Rena FUJII, Japonsko
II. cena Svetlana POLYANSKAYA, Rusko
III. cena  Stanislava DUBANOVÁ, Slovensko

Čestná uznání za účast ve III. kole:
Lucie HÁJKOVÁ, ČR
Jing HU, Čína
Monika SWIOSTEK, Polsko                    

MUŽI 

I. cena Jung Heyk CHO, Jižní Korea
II. cena  NEBYLA UDĚLENA
III. cena Tomáš KOŘÍNEK, ČR
 Jakub PUSTINA, ČR 

PísŇoVÝ obor

I. cena Stanislava DUBANOVÁ, Slovensko
II. cena Josef ŠKARKA, ČR 
III. cena Rena FUJII, Japonsko

Čestná uznání za účast ve II. (finálovém) kole:
Alena HELLEROVÁ, Česká republika
Lucie HILSCHEROVÁ, Česká republika
Katarzyna JAGIELLO, Polsko
Irena LUKÁČOVÁ, Slovensko
Andrej POLKANOV, Ukrajina
Rebecca SJÖVALL, USA

Titul absolutního vítěze získává:  Jung Heyk CHO, Jižní Korea

C E L K O V É   V Ý S L E D K Y   /   G E S A M M T E R G E B N I S

Porota hodnotící výkony soutěžících 41. mezinárodní pěvecké soutěže

Judita Nagyová Filip Bandžak

Irina Bozenko Jung Heyk CHO

Vánoční koncerty
Kostel sv. Anny, Sedlec
17.12. 2006 17.00 Adventní koncert

Účinkuje: Karlovarský komorní sbor PALETA
Adventní  a  vánoční  hudba.  Výtěžek  z  koncertu 
bude věnován na opravu kostela.
Vstupné dobrovolné.
  
Modlitebna CASD, Plzeňská 49, K. Vary
24.12. 2006  23.00 Vánoční koncert

STUDIO PRO ŽENY
Mozartova 6
tel.: 353 226 041

8.1 - 11. 1. Zápis do kurzů: cvičení rodičů s dětmi od 1 do 3
  let a plavání kojenců, břišních tanců, pilates,
  kondičního cvičení i s hlídáním dětí,
  kurzů  hubnutí

11.12. - 21.12. Zápis do kurzů: těhotenské cvičení, plavání
  a příprava k porodu



Předvánoční dárek od Alžbětiných lázní:
vstupné do bazénu za první hodinu pouze

Dopřejte si víc pětadvacítek
 za jednu padesátku!

50 KčPlatí 18. – 24. 12. 2006        

Vánoční kamion zavítá do Karlových Varů!
I letos rozváží Vánoční kamion Coca-Cola tu 
pravou vánoční atmosféru po celé České re-
publice. Vánoční kamion vypadá přesně tak, 
jak ho znáte z televizní reklamy, a přiváží k vám 
Santa Clause, hravé Elfy, spoustu zábavy, sou-
těží, písniček – a samozřejmě dárků. 
Do Karlových Varů přijede Vánoční kamion 
v neděli 3. prosince 2006 a zastaví ve tři hodi-
ny odpoledne na parkovišti ve Varšavské ulici. 
Před jeho příjezdem si již od deseti hodin bu-
dete moci vyzkoušet jednu z atrakcí. Ve tři čtvr-

tě na tři začne vlastní program, během kterého 
se můžou děti zapojit do nejrůznějších soutěží 
– například se zkusit protáhnout komínem či 
naplnit vánoční punčošky dárky až po okraj. 
Malí i velcí návštěvníci kamionu si budou moci 
zazpívat při karaoke svou oblíbenou vánoční 
koledu či jinou známou písničku. Kdo bude 
mít zájem, toho šikovní Elfové vyfotí se Santa 
Clausem nebo se sobem Rudolfem. Fotografie 
budou poté umístěny na internetové stránky 
www.vanocnikamion.com, odkud si je bude-

te moci stáhnout. Sob Rudolf vás nechá sáh-
nout na svůj červený nos a když si budete něco 
přát, třeba se vám to splní…
V letošním roce je vše, co kamion přiváží, zdar-
ma, nelze u něj nic koupit či směnit za víčka 
nebo etikety, dárky lze pouze dostat nebo vy-
hrát v soutěžích. 
Přijďte si i vy užít předvánoční odpoledne plné 
dárků, zábavy a překvapení. Těšíme se na se-
tkání s vámi u Vánočního kamionu.
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Kulturní akce a výstavy v měsíci prosinec 2006
Divadlo Dagmar, Komorní scéna „U“

Lidická ul., Karlovy Vary – Drahovice
začátky představení v 19.30

2.12.  Paderewski  V poli mnoho bylin stojí…
Scénické zpracování balad K.J. Erbena. Vybrala a uspořádala A. Franko-
vá, hraje J. Franková. 

6.12.  Krudum. Dramatizace pověstí hornoslavkovského kraje. Nastudovala 
a hraje H. Franková. Předplatné RD

14.12.  Theatrum Mundus . Na motivy hry W. Saroyana Divadlo Svět. Klaun, 
herečka, medvěd a právě narozené dítě v divadelní budově před 
demolicí.

19.12. 18.30 Betlem
Neobvyklé putování za Ježíškem s karavanou zvířat. Podle předlohy K. 
Bochořáka. 

Divadlo HUSOVKA 
Karlovy Vary, Husovo nám. 2

3.12. 15.00 VÁNOČNÍ POVÍDÁNÍ. Leporelo sestavené z vánočních koled, říkanek 
a pohádek. Účinkují členové Divadla J. K. Tyla v Plzni.
Režie: Jiří Untermüller

10.12. 15.00 Miroslava Exnerová: JAK SE YBURAN NUDIL
Divadelní studio D3. Pohádka o tom, kterak chtěl zlomyslný skřet Ybu-
ran zabránit princezně najít přátelství a lásku. Režie: Miroslava Exnerová

15.12. 19.00 PETR NEBO PAVEL Vánoční koncert známé karlovarské country kapely.

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVY VARY
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary

3.12. 19.30 Terry Johnson: Absolvent, Studio DVA
Je možné dokončit jako premiant studia a pak už se vykašlat na celou 
kariéru? Je možné spávat s mnohem starší vdanou ženou a přitom 
milovat její dceru? A je možné věřit v lásku, když už nejde věřit vůbec 
ničemu? V životě čerstvého absolventa Benjamina Braddocka to možné 
je a je nutné se s tím poprat.
hrají: Kryštof Hádek, Ivana Chýlková, Monika Zoubková, Jaroslav Sato-
ranský, Pavel Batěk, Eva Suchánková, Petr Křiváček, Gabriela Vránová
režie: Patrik Hartl

5.12.  19.30 Vánoční koncert:  Hana a Petr Ulrychovi, JAVORY
12.12. 19.30 Dany Laurentová: Drahouškové,  Divadlo Kalich

Tato komedie patří k tomu nejlepšímu, co v současné době nabízí 
divadelní Paříž, v níž si okamžitě získala srdce diváků. Drahouškové jsou 
komedií pro pět herců, která se velice vtipnou, neotřelou a výstižnou 
formou zabývá otázkou  fungování rodiny v jednadvacátém století, 
tedy otázkou, jež  je i u nás aktuální a stále palčivější. 
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Anežka Svobodo-
vá, Jiří Kohout, režie: Petr Novotný

17.12. 15.00 Vánoční diamant, Liduščino divadlo  Praha
Andílek  ztratí při vánočních přípravách kouzelný diamant, který plní 
nejtajnější přání. Kámen najde tulák Kašpar a chce si ho nechat pro 
sebe. Hrají: Ludmila Císařová, Michal Roneš, Roman Chlup, Jaroslava 
Stránská, Pavel Hollitzer, režie: Darina Martinovská

18.12. 19.30 Michael Frayn: Bez roucha aneb Ještě jednou ze zadu, Divadlo Bez 
zábradlí. Komedie světoznámého dramatika Michaela Frayna o tom, jak 
těžký je herecký chlebíček, ale zároveň je to veliká legrace. Hrají: Jana 
Švandová, Veronika Freimanová/ Kateřina Frýbová, Barbora Leichnero-
vá, Petra Hobzová/ Dana Morávková, Rudolf Hrušínský, Zdeněk Žák/ Jiří 
Menzel, Josef Carda, Petr Pospíchal, David Suchařípa, režie: Jiří Menzel

26.12. 19.00 Vánoční galavečer s hudbou Karlovarský komorní orchestr, zpěv, Kar-
lovarský dívčí sbor. Dirigent a sbormistr: Jiří Štrunc. Vánoční pastorely 
a koledy autorů: J. S. Bacha, W. A. Mozarta, G. P. Telemanna, A. Dvořáka, 
J. Hanuše, J. Temla a dalších.

30.12. 19.30 Galakoncert operetních melodií a evergreenů.  Komorní orchestr 
Nálady se sólisty: Venuše Dvořáková – soprán, sólistka operety Divadla 
J. K. Tyla v Plzni
Roman Krebs – tenor – sólista operety Divadla J. K. Tyla v Plzni
Galakoncert operetních melodií a evergreenů ze slavných operet F. 
Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dalších. Komorní soubor 
Nálady je ojedinělý zjev české koncertní zábavné hudby. Založil jej 
v roce 1977 kontrabasista Petr Macek.  

1.1.2007 15.30 NOVOROČNÍ GALAKONCERT Komorní orchestr Nálady se sólisty: 
Josef Hajný – tenor, sólista opery Národního divadla Praha
Štěpánka Heřmánková – soprán, sólistka hudebních divadel
Novoroční galakoncert operetních melodií a evergreenů ze slavných 
operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dalších.

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, Karlovy Vary

Začátky představení v 19.30 – pokud není uvedeno jinak
1.12. 18.30 vernisáž: Jiří Hrbek – Premonstráti. Vernisáž výstavy černobílých foto-

grafií ze Želivského kláštera, které v letech 1990-1992 vytvořil vysočin-
ský autor  /přístupno v době konání klubových pořadů do 20.1.2007/

2.12.  A. P. Čechov: O štěnicích, ženách a medvědech Čtvrtá premiéra Diva-
dla v patře – divadelní scény Klubu Paderewski. Dvě divadelní  
anekdoty o vášních lásky i nenávisti a o tom, co z nich vzejde, či nevze-
jde. Režie: Karol Skladan. Hrají: Lucie Domesová, Karel Beseda a Matěj 
Samec.

4. 12.  Petr Mikšíček: O Krušnohoří a Sudetech Křest čtvrtého rozšířeného vy-
dání publikace a cd-romu Znovuobjevené Krušnohoří, čtvrtého vydání 
knihy Zmizelé Sudety a nového kalendáře s fotografiemi. Předcházet 
bude projekce fotografií a povídání s autorem čtenářsky oblíbených 
publikací.

9.12. 15.00 Uprchlíci v Čechách aneb jaká je azylová politika ČR. Křesťanská 
akademie pořádá přednášku Jitky Adamčíkové o tom, jak uprchlíky 
přijímáme a proč se jich více či méně bojíme.

10. 12.  Erzsi Kiss Music (Maďarsko) Jedna z nejpozoruhodnějších maďarských 
skupin kombinujících alternativní hudební postupy s vlivy hudby 
africké, arabské, asijské, latinskoamerické i eskymácké. Rytmická, 
expresivní a zcela nezaměnitelná hudba se svébytným vokálním 
projevem zpěvačky a herečky Erzsi Kiss. Virtuální world music, vícehlasé 
vokály evokující lidové melodie, jazzové improvizace a religiózní hudbu 
s etnickými harmoniemi.

12.12. 17.00 a 19.30 Roháči – Vánoční koncert. Pro tradičně velký zájem rovnou dva 
koncerty vánočních koled i autorských písniček známé loketské folkové 
kapely, která jako vždy navodí příjemnou vánoční atmosféru a přiblíží 
kouzlo svátků.

13.12. 18.00 Jak zvládat život a útrapy v něm? PROBLÉMY. Dianetické centrum 
Plzeň pořádá přednášku.

15.12.  Primitivové neznámé kultury Koncert relaxačně meditativní karlovar-
ské formace tentokrát ve složení Michal Fejt /klarinet, bambusová flét-
na, xylofon, zpěv/, Zuzana Töröková /zpěv, kytara, cinkátka, skleničky/, 
Lev Havlíček /shrutibox, whirlies, tibetské mísy, sansa, zpěv/. Hudba 
klidu  duše a mysli s využitím řady netradičních nástrojů.

CLUB IMPERIAL
Lázeňský hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary

začátky představení ve 20.30, pokud není uvedeno jinak
1.12. Cabernet Jazz Sauvignon, moderní jazz v podání dynamického kvartetu 

profesionálních pražských instrumentalistů
8.12.  Son de Cuba, formace skvělých kubánských muzikantů, v jejichž hudbě se 

prolíná řada stylů - salsa, merenge, afro… neobyčejný temperament, cit pro 
rytmus, plnost zvuku

15.12. Štěpán Markovič Quartet (Praha), jeden z nejlepších saxofonistů české jazzo-
vé scény, kvartet v klasickém obsazení

22.12. František Uhlíř Team (Praha), inspirující jazz, dokonalé umění improvizace
29.12. Soul Collection  (Praha), hudba nabitá salsou, sambou, bosa novou …

originální hudební seskupení v čele s charismatickým zpěvákem a saxofonistou 
V. Drtinou

KINO PANASONIC
Vítězná 50, Karlovy Vary

1. - 3.12. 17.00 V TOM DOMĚ STRAŠÍ USA 2006. Režie: Gil Kenan.
1. - 2.12. 19.30 Filmový klub – Nestihli jste na MFF? ČAS (Shi gan), Jižní Korea 

2006 Režie: KIM KI-DUK. Hrají: Ha Jeong-woo, Park Ji-yeon aj.
Film o mileneckém páru, kde dívka najednou začne pochybovat 
o lásce svého přítele a neváhá  úplně pozměnit svůj vzhled, aby 
byla pro něj pořád atraktivní a neokoukaná. 

2. - 3.12. 15.00 Bijásek pro nejmenší VESELÉ VÁNOCE aneb KARLÍKOVO ZIM-
NÍ DOBRODRUŽSTVÍ,  ČR

3.12. 19.30 Filmový klub – dokument, VŠICHNI MOŽNÍ SBĚRAČI A JÁ. 
Režie: AGNES VARDA. Francie 2000

4. - 5.12. 17.00 ASTERIX A VIKINGOVÉ. Francie, Dánsko 2006. Režie: Stefan 
Fjeldmark, Jesper Moller. Mluví: Pavel Trávníček, Ota Jirák, Lucie 
Vondráčková aj.

4. - 6.12. 19.30     WORLD TRADE CENTER USA, SRN 2006. Režie: OLIVER STONE. 
Hrají: Nicolas Cage, Michael Peňa, Maggie Gyllenhaal aj.
Jako první 11. září 2001 zareagovali na volání o pomoc z věží 
Světového obchodního centra a když se obě zřítily, zůstali uvěz-
něni v jejich troskách. Skutečný příběh dvou mužů, kteří jako 
poslední vyvázli živí z inferna Světového obchodního centra.

7.12. 19.30 Projekce Filmového klubu KV MŮJ NIKIFOR Polsko 2004
  režie: Krzystof Krauze
8. - 10.12. 17.00 MRAVENČÍ POLEPŠOVNA .USA 2006
8. - 9.12. 9.30 CANDY – román o lásce a závislosti. Austrálie 2005. Režie: Neil 

Armfield. Hrají: Heath Ledger, Abbie Cornish, Geoffrey Rush aj.
Candy je dívka a candy je heroin. Obojí miluje Dan a oba pro 
změnu milují jeho i sebe navzájem. 

9. - 10.12. 15.00 Bijásek pro nejmenší KRTEK O VÁNOCÍCH ČR 
10.12. 19.30 Filmový klub – dokument  TAJEMNÉ MAMBERAMO Slovensko 

2000. Režie: Pavol Barabáš.
11.12. 19.30 RYTÍŘI NEBES USA, Francie 2006. Režie: Tony Bill. Hrají: Jean 

Reno, James Franco, Martin Henderson aj. Válečný film vycháze-
jící ze skutečných událostí popisuje příjezd skupiny nováčků na 
letiště u Verdunu v roce 1916.

12.12. 19.00 Irena a Vojtěch Havlovi - Vánoční koncert spojený s promítá-
ním jejich nového filmu Puškar - město Bohů.
Na koncertě zazní koledy a vánoční písně, které Havlovi upravili 
pro zpěv, violy da gamba, violoncello, tibetské mísy, zvony 
a zvonky. V druhé polovině programu Havlovi promítnou svůj 
nejnovější krátký film.

13.12.  17.00 Představení pro seniory PLAVAT PROTI PROUDU Austrálie 2003 
Režie: Russell Mulcahy. Hrají: Geoffrey Rush, Judy Davis, Jesse 
Spencer aj.
odlišného Tonyho jednou vyroste sportovec, na kterého bude 
celá Austrálie pyšná.   

13.12. 19.30 Filmový klub – dokument DĚLNÍKOVA SMRT.  Rakousko, 
Německo 2005 Scénář a režie: Michael Glawogger. Šest kapitol 
a šest podob dělnické práce na přelomu tisíciletí. 

14.12. 19.30 Projekce Filmového klubu KV PROPOSITION Austrálie, VB 2005 
režie: John Hillcoat

15. - 17.12. 17.00 LOVECKÁ SEZÓNA USA 2006. Do života Booga, zdomácnělého 
medvěda bez jakýchkoliv schopností nutných k přežití v divoči-
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ně, vtrhne jako uragán vychrtlý a upovídaný jelenec Elliot..  
15. – 16.12. 19.00 a 21.45
17.12. 19.30 James Bond: CASINO ROYALE 

USA, VB 2006. Režie: Martin Campbell. Hrají: Daniel Craig, Eva 
Green, Judi Dench aj. Příběh začíná ve chvíli, kdy James Bond 
ještě neobdržel své legendární povolení zabíjet, což mu ovšem 
po několika úspěšných úkolech udělí. Jeho první mise se týká 
madagaskarského teroristy Mollaky, jenomže jak už to bývá, nic 
nejde tak, jak si plánovač vysnil a tak Bond bez jištění infiltruje 
teroristickou buňku. Brzy se seznámí s Le Chiffre, který je účet-
ním celosvětové teroristické organizace a který plánuje svou 
hotovost zvětšit v Casino Royale v Montenegru na hráčském 
maratónu...

16. – 17.12. 15.00 Bijásek pro nejmenší DVANÁCT MĚSÍČKŮ ČR 
18. – 19.12. 17.00 a 19.30
20.12. 19.30 RO(C)K PODVRAŤÁKŮ ČR 2006. Nový film Karla Janáka se 

tentokrát odehrává v prostředí mladých muzikantů. V hlavních 
rolích osvědčené duo Kotek – Mádl.

21.12. 19.30 Projekce Filmového klubu KV MILLION DOLLAR HOTEL Němec-
ko, VB, USA 200, režie: Wim Wenders

22. – 23.12. 19.30 Filmový klub – Nestihli jste na MFF? KUPEC BENÁTSKÝ Itálie, 
VB, Lucembursko 2004. Námět: Stejnojmenná hra Williama 
SHAKESPEARA. Scénář a režie: Michael Radford. Hrají: AL PACI-
NO, JEREMY IRONS, JOSEPH FIENNES aj.

24.12. 21.30 VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ
25.12. 19.30 Filmový klub VOLVER Španělsko 2005.

Scénář a režie: Pedro Almodóvar. Hrají: Penélope Cruz, Carmen 
Maurao, Blanca Portilloo aj.

26. - 27.12. 19.30 ILUZIONISTA  (The Illusionist) USA 2006. Scénář a režie: Neil 
Burger. Hrají: Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel aj. Na 
přelomu 19. a 20. století se ve Vídni odehrává temný a drama-
tický příběh mága první kategorie Eisenheima, který se zamiluje 
do nesprávné ženy. 

27.12. 17.00 Představení pro seniory HLAVA V OBLACÍCH (Head in the 
Clouds) USA, VB, Španělsko 2004. Scénář a režie: John Duigan. 
Hrají: Charlize Theron, Penélope Cruz, Stuart Townswnd aj. 30. 
léta minulého století. Anglie, Paříž, Španělsko. 

28.12. 19.30
29. – 30.12. 19.30 POTOMCI LIDÍ VB, USA 2006. Režie: ALFONSO CUARÓN. Hrají: 

Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine aj. Planeta Země, 
rok 2027. Už devatenáct let se nenarodilo jediné dítě. Svět 
podléhá beznaději a anarchii a po čím dál zoufalejších pokusech 
o nalezení a odstranění příčiny neplodnosti lidstva už jen čeká 
na zázrak. Do nedaleké budoucnosti nás ve své temné a šokující 
vizi uvádí režisér Cuarón. 

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary 

1.12. 19.30 Lázně III Symfonický koncert - bonus MC, Petr Iljič Čajkovskij: Koncert 
pro klavír č.1 b moll, op. 23 Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič: Symfonie č. 
9 Es dur, op. 70, Petr Iljič Čajkovskij: Labutí jezero – výběr, Jan Simon 
– klavír, dirigent: Jiří Stárek

8.12. 19.30 Lázně III Symfonický koncert - A 5. W.A. Mozart: Don Giovanni 
– předehra, W. A. Mozart: Koncert pro klavír č. 20 d moll, W. A. Mozart: 
Symfonie č. 40 g moll. Věra Hájková – klavír, dirigent: Alexander Apolín

15.12. 19.30 GH Pupp Symfonický koncert - bonus B, František Xaver Brixi: Koncert 
pro varhany č.1 F dur, Wolfgang Amadeus Mozart: Mše č. 14 C dur 
„Korunovační“, Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční, Jana Koucká-Bíno-
vá – soprán, Pavla Jančová – alt, Václav Lemberk - tenor, Ivo Michl – bas, 
Zdeněk Petráň – varhany, Karlovarský pěvecký sbor - sbormistr Miloš 
Bok, dirigent: František Drs

1. 1. 2007 15.30 GH Pupp Novoroční koncert
  

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13, II. patro, Karlovy Vary 

každé po 18.30
každá st 19.00  KURZ TAIJI – SESTAVA 24 FOREM, SESTAVA VĚJÍŘEM, 

 BA DUAN JIN, YI JIN JING (tělocvična ZvŠ ve Svahové ul.) 
1.,8.,15.12. 19.00  MEDITACE Škola integrované jógy Praha
11.12. 14.00  IRISDIAGNOSTIKA diagnostika zdravotního stavu z očí

 manželé Hendrychovi – na objednání
12.12. 18.00  REIKI VEČER, MUDr. Petr Kadleček 

SPRÁVA PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ A KOLONÁD
Vřídelní kolonáda, starý suterén

- zde je situována exkurzní trasa č. 1 a jsou to prostory severně od dnešní kolonády, 
pod bývalými Obecními lázněmi, dnes mj. využívané k pokameňování suvenýrů. Je 
to rovněž místo, v němž je umístěna část regulačních vrtů, jakýchsi „hlídacích psů“ 
Vřídla.

Podzemí chrámu sv. Máří Magdaleny
- jedná se o unikátní ukázku důmyslného založení monumentální barokní stavby. Pojí 

v sobě velkolepou architekturu spolu s vynikajícím technickým a stavebním řešením 
chrámu. Getsemanská zahrada, Golgota, Kostnice, Oltář Božího hrobu a Geologická 
expozice, věnovaná vřídlovci.
Ve spolupráci s přírodovědným sdružením Karlovarska byla ve 2. NP Vřídelní koloná-
dy uspořádána jako 
3. exkurzní trasa trvalá expozice nejkrásnějších minerálů Karlovarska, Krušných hor 
(Jáchymov, Horní Halže, Ahníkov a řada jiných lokalit  a Slavkovského lesa (Horní 
Slavkov, Krásno).
Vstupné do exkurzních tras činí 40 – 45 Kč, vstupenky distribuuje Infocentrum Města 
KV.

Galerie Na ochozu, 1. patro Vřídelní kolonády

5.12. 10.00 Vernisáž Karlovy Vary očima dětí

GALERIE DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35, tel. 353 449 131

Keramická škola byla, je a bude. SOU keramické a sklářské Karlovy Vary, Vít Čmolík

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, tel.: 353 224 387, fax 353 224 388

e-mail: info@galeriekvary.cz, www. galeriekvacry.cz
Otevírací doba: úterý – neděle 9.30 – 12. 00 a 13.00 – 17.00

Vždy první středu v měsíci vstup zdarma.

VÝSTAVY:
30.11.2006 17.00  vernisáž: Rudo Prekop – Zátiší 1989-2006
Pocty, pomníky, květiny a hrdinové
Významný autor tzv. slovenské vlny obohacující českou fotografii o stylizované černobílé 
fotografie tentokrát představí svá zátiší aranžovaná z nalezených předmětů.
(do 28.1.2007)

STÁLÁ EXPOZICE:
České umění 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary
Expozice představuje díla klasiků českého moderního umění 1.poloviny 20. století 
- O.Kubín, J.Trampota, J.Zrzavý, B.Kubišta, J.Čapek, E.Filla, J.Šíma, K.Lhoták a dále výběr 
z figurální a konstruktivistické tvorby 60. až  90. let – J.Anderle, J.Jíra, T.Pištěk, J.Sozanský, 
J.Válová, P.Oriešková, K.Malich, Z.Sýkora, R.Valenta, H.Demartini, aj.

otevírací doba během svátků:
21.-25.12.2006 zavřeno
26.12.-29.12.2006 otevřeno  9.30 - 12, 13 - 17 hodin 
30.-31.12.2006 zavřeno
2.12. 17.00 
    

Vánoce za časů našich prababiček aneb Jak se v Čechách strašívalo
Tradiční předmikulášská pohádka pro děti od 5 let v podání Studia dell´arte z Českých 
Budějovic přiblíží advent minulého století - odlívání vosku, házení pantoflem, strašidelné 
postavy Barbor, Lucií a Ambrožů, stavění Betlému, zpívání koled a další štědrovečerní 
zvyky, přežívající z dávných časů.

17.12.17.00 a 19.30 Den preslavný jest nám prišel
Vánoční koncerty DaD kvintetu, Velmi malého komorního orchestru Varvary Divišové 
a jeho 20tičlenného vokálního sboru – tradičně s koledami a punčem.

HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVYVARY, O. P. S.
STŘEDISKO HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 353 225772

Hvezdarna.kv@email. cz, www.astropatrola.cz
Na pozorování doporučujeme přijít, je-li jasno a není silný vítr. Jen tehdy probíhá 

pozorování oblohy. U večerních programů pro menší děti nezaručujeme, že pozoro-
vání proběhne po setmění. Uvedené začátky programů jsou časem, kdy provozovatel 
zajišťuje návštěvníkům přístup do objektu hvězdárny a program zahájí po 15ti minutové 
úvodní programové smyčce.

Každý pátek a sobotu do 16. 12. a denně 25. – 29. 12.
 18.00 O nezbedné hvězdičce

Pohádkové pozorování večerní oblohy určené nejmenším, tedy dětem 
od 5 do 9 let s rodiči. Program je zaměřen na pohádkovou mytologii 
souhvězdí vhodnou právě pro tuto věkovou kategorii. Návštěvníkům 
doporučujeme přijít hlavně v období od 1. do 5. prosince, kdy je na 
obloze Měsíc, pro děti vhodný objekt k pozorování dalekohledem. 

Každý pátek a sobotu do 16.12.a denně 25.- 29.12.
 20.30 Za drahokamy Orionu Pozorování noční oblohy pro dospělé a děti 

od 9 let. Program je zaměřen na odbornější seznámení s objekty noční 
oblohy. Doporučené období pro návštěvu hvězdárny s dětmi je v době, 
kdy na obloze nesvítí Měsíc, tedy v době od 15. do 25.12. nebo kdy 
lze pozorovat Měsíc kolem poslední čtvrti od 13. do 15.12. Nejhorší 
pozorovací podmínky nastávají od 1. do 12.12. 

Denně 10. - 14.12.
 18.00 Ledové světy. Audiovizuální program o historii objevů ve Sluneční 

soustavě. 
Denně 10. - 14.12.
 19.00 Deep-sky objekty. Pozorování objektů temné noční oblohy pro děti 

od 9 let a dospělé. 
10.12. 15.00 Slavnost zimního slunovratu. Slavnostní premiéra astronomické po-

hádky pro nejmenší, odborná astronomická přednáška pro veřejnost. 
Non-stop podle počasí a viditelnosti objektů oblohy
WEBCAST on-line pozorování objektů zimní a jarní noční i denní oblohy, meteokamera
na adrese http://astro.sci.muni.cz/live 

STŘEDISKO RADIOKLUB OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary

Každé po 20.00 Kroužek na pásmu „Karlovarská runda“ na kmitočtu 145,550 Mhz
Každé út  16.00 Klub pro dospělé
Každý čt 16.00 Technický kroužek mládeže -  radiotechnika a základy elektrotech-

niky, radioamatérský zeměpis, provoz a sport
Víkendy závodní činnost ve vysílacím středisku radioklubu OK1KVK na Blatenském 

vrchu. Účast v celoevropských závodech v rámci reprezentace Karlovarského kraje.

KRAJSKÉ MUZEUM
Nová louka 23,tel.: 353 226 252

Otevřeno: ST – NE 9.00  - 12. 00 a 13. 00 – 17.00
Výstava:  Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem, prezentace archeologického výzkumu 
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2.12 09.30 Zahájení adventu - zdobení stromečku, pečení perníčků, výlov rybníka, 
koledy... pro děti i rodiče. 

3.12. 14.00 Vázání adventních věnců - pro děti od cca 10 let a dospělé. 
5.12. 15.00 Po půl hodinách mikulášská nadílka, účast nutno předem nahlásit! 
9.12. 9.30 Ekoateliér s pí. Jitkou Horovou - balení dárků, výroba přáníček...
22.12. 17.00 Adventní spirála - putování s andělem - sváteční oděv a jablko s sebou.

THERMAL, velký sál
2.12. 15.00 ČERTŮV ŠVAGR – muzikál na motivy pohádky Boženy Němcové 

K Mikuláši pro děti od 3 let připravilo Město Karlovy Vary 
Uvádí Divadelní společnost Julie Jurištové.
Vstupné zdarma. Vstupenky budou vydávány v max. počtu 4 ks na 
osobu  30. 11. - 1. 12. 2006 vždy od 14.00 – 17.00 hod. a l hodinu před 
představením v hotelu Thermal v hale u hlavního vchodu.

21.12. 16.00 „UKRADENÉ  VÁNOCE“
Vánoční show pro děti od 3 let připravilo Město Karlovy Vary
Co se stane, když peklo pošle na zem nezkušeného čertíka Albertíka, 
aby ukradl dětem vánoce /uvádí Jakub Třasák, vystoupí čertík Albertík, 
Lucifer Algeroth, Santa Clause, sněhová královna, postavička Šejkr, pes 
Ralf, čertík Pepíno, čertisko Sambo

Vstupné zdarma, 3 hlavní ceny a 100 dárků nejen pro děti 
Výdej vstupenek v max. počtu 4 vstupenky na osobu 19. 12 - 20. 12. 2006 vždy

od 14.00 – 17.00 hod. a l hodinu před představením v hotelu Thermal v hale u hlavního 
vchodu.

Komunitní centrum Armády spásy
Jugoslávská 16, KV, tel.: 353 225 861, 605 576 798

Aktivity pro seniory
 • poskytování obědů denně v pracovní dny 11.30 – 12.45

cena: 45 Kč ( včetně nápoje – káva, čaj )
 • angličtina ( přihlášení telefonicky nebo osobně )
 • rehabilitační cvičení: čtvrtek  8.30 
 • senior klub: čtvrtek 13.30

(přednášky, výtvarné dílny, společenské hry, filmy, zpívání., soutěže...) 

Aktivity pro rodiče s dětmi, děti a mládež
 • klub Sluníčko pro rodiče s dětmi : pondělí 9.00 – 11.00

( zpívání, říkanky cvičení, výtvarná činnost )
 • klub  pro děti a mládež : úterý, středa 14.00 – 16.00

( hry, výtvarné a vzdělávací aktivity, práce na PC, možnost vypracování domácích 
úkolů...)

Dále nabízíme pro širokou veřejnost
 • sociální poradenství: středa 9.00 – 11.00
  pátek 13.30 – 15.00
 nebo kdykoliv po domluvě
 • veřejný internet
 • komunitní šatník: pondělí 13.30 – 15.00
 • Bohoslužba: neděle 15.00

Všechny tyto služby poskytujeme zdarma.

kostela sv.Mikuláše pod Krudumem

ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888

Otevřeno: ST – NE 9.00  - 12. 00 a 13. 00 – 17.00
16.12. 10.00 - 17.00 Vánoční zastavení - vánoční ekoateliér, výroba vánoční dekorace, 
hračky za kačku, vánoční trhy výrobků školního klubu žáků ZŠ Dukelských hrdinů
Výstava: 

Holky, kluci, pojďte si hrát !!! - výstava hraček z fondů Národopisného muzea v Plzni 
a Krajského muzea Cheb

MĚSTSKÁ KNIHOVNA  Karlovy Vary 
I.P. Pavlova 7,  tel.: 353 221 365

Čítárna (linka 23), půjčovna pro dospělé (linka 20,27), oddělení pro děti a mládež 
(linka 21)

Půjčovní doba:
Půjčovna pro dospělé po-pá 10.00 - 18.00
Čítárna po-pá 10.00 - 18.00
 so 9.00 - 12.00
Oddělení pro děti a mládež 
 po-pá 13.00 - 18.00

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
I.P. Pavlova

Půjč.doba  po-čt 10.00 –12.00 a 13.00 –18.00 ; pá 12.00 –16.00

V E L K Á  S O U T Ě Ž - Dopis pro Ježíška
O nejkrásnější a nejnápaditější dopis pro Ježíška.
Dopisy odevzdávejte v Městské knihovně I.P. Pavlova nebo ve všech pobočkách 
Městské knihovny.
Na koncic prosince vybereme tři nejpovedenější a těm nadělí Ježíšek dárečky.

Vyhlášené kategorie:
od 0 – 9 let, od 10 – 16 let, od 17 do 99 let

Výstava:
Vernisáž:

7.12.    18.30 Miloš Löffler: CESTA, olejomalby o hledání a bloudění, Tibetská mandala 
– kolo života, Kresby ze starobylé cesty do Santiaga de Compostella

Výtvarná soutěž na téma:  Vánoce s knihou
určeno pro děti ve věku 7 – 10 let, 11 – 13 let
Technika: Malba
Hotové malby přineste osobně do 14. prosince 2006 na kteroukoliv pobočku Městské knihov-
ny v K. Varech  nebo zašlete na adresu: Městská knihovna,, pobočka Čankovská, U koupa-
liště 854, 36015 Karlovy Vary.
Výkresy označte na druhé straně celou adresou a připište také věk.
Nejzdařilejší práce budou vystaveny v knihovnách a jejich autoři odměněni.

Kontakty na pobočky
Čankovská, U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085 ,  
Drahovice, Vítězná 49, tel.: 353 226 346 , 
Růžový vrch, Sedlecká 4, tel.:353 564 844 , 
Stará Role, Dvořákova 656, tel.: 353 562 715 , 
Tuhnice, Wolkerova 1, tel.:353 227 747 , 
Vyhlídka, Raisova 4,tel.: 353 224 203, 
Doubí, Modenská 150

Po 13.00 –18.00
čt 13.00 – 18.00

Tašovice, U Brodu 9
 Út 14.00 –18.00
 Pá 16.00 –18.00

 Počerny
 St 16.00 –19.00 

Budova I.P.Pavlova a všechny pobočky…
Internet zdarma
Registrace zdarma
Generální prominutí poplatků z prodlení u knih půjčených v Městské knihovně od 
1.7.2006
Nákup nových knih

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
budova Dvory 

Výstava fotografií: Zdeněk Böhm (kavárna) do 15.12. 
Výstava prací studentů ateliéru arteterapie na Střední zdravotnické škole v Chebu

6.12. 15.00 Chystáme se na Vánoce – vánoční příběhy, tradice, poslech koled 
13.12. 15.00 Turnaj v Černém Petru – soutěžní odpoledne pro děti 
14.12. 15.00 Dětská výtvarná dílna – zimní a vánoční čas 
21.12. 15.00 Čteme si pro radost - čtení o Vánocích, vánočních zvycích a tradicích
12.12. 17.00 Reading group – 2. část cyklu setkávání zájemců o britskou literaturu. 

Akce se koná ve spolupráci s Britskou radou.
18.-23.12. SelfCheck – předvánoční překvapení pro každého uživatele za použití 

samoobslužného výpůjčního systému 
6.11.-31.12.2006 KK KV - budova Dvory

Oznámení veřejnosti - v soboru 23. prosince bude knihovna pro veřejnost uzavřena

MATEŘSKÉ CENTRUM
Východní 6, 360 20 K.Vary, tel. 606 581 369

MAMANET - Internetová kavárna - pro matky na MD, studenty, seniory,... připojení 
zdarma

Tříkrálová sbírka 2007
Ve dnech 2. - 14. ledna 2007 pořádá 

Sdružení Česká katolická charita veřejnou 
sbírku - Tříkrálová sbírka 2007.

Karlových Varech a v přilehlých obcích 
organizuje již po sedmé Tříkrálovou sbírku  - 
Farní charita Karlovy Vary. Zahájení proběhne 
4. ledna v 10.00 hodin před Magistrátem 
města Karlovy Vary za účasti Františka 
Radovského - biskupa plzeňského.

Ve dnech 4. až 7. ledna 2007 navštíví 
skupinky tří králů domácnosti a osloví i občany na ulicích. Ti 
za  symbolickou odměnu - keramická korunka, zvoneček nebo 
cukr s logem Tříkrálové sbírky mohou přispět do zapečetěných 
pokladniček libovolnou finanční částkou. 

Výtěžek sbírky pořádané Farní charitou Karlovy Vary bude použit  
na rozvoj „Denního stacionáře pro staré a zdravotně postižené 
občany“. 

Výtěžek z loňského roku ve výši 131 199,- Kč byl použit
na zajištění provozu Domu na půl cesty.

Dobrovolníci, kteří by chtěli pomoci s organizací Tří králové 
sbírky 2007 se mohou hlásit na telefonním čísle 353 434 211 nebo 
přímo na Farní charitě, Svobodově ulici 348/12, Staré Roli.
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s P o r T 
ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119

Možnost dlouhodobého pronájmu na tel.: 353 564 119 od 7.30- 14.00.
Krátkodobý pronájem na správce hřiště od 14.00 do 21.00
na tel.: 721 673 972
Možnost pronájmu tělocvičen a posilovny. V zimě je též v provozu 
hřiště s osvětlením.
Nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými 
povrchy 

tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, dětské 
hřiště

- možnost zamluvit si termín
- provoz: po – pá 13.00 – 21.00
 so – ne, volné dny 9.00 – 21.00

ZŠ J.A.K., Kollárova 19, kontakt 776 358 080, 353 224 863,
Multifunkční sportovní areál AMOS – atletický ovál, víceúčelová hřiš-

tě pro košíkovou, odbíjenou, nohejbal, kopanou, tenisový kurt, cvičná 
tenisová stěna, doskočiště pro skok daleký a trojskok, technický sektor 
pro vrh koulí – možnost využití pro petanque.

- možnost zamluvit si termín
- provoz: po – pá 14.00 – 19.30
 so – ne 10.00 – 19.30
 svátky 10.00 – 19.30

ZŠ Truhlářská 19, kontakt 739 250 476
- 2 multifunkční hřiště s povrchem POLYTAN SE na  košíkovou, odbí-

jenou, nohejbal, florbal a tenis
- 1 hřiště s umělým povrchem na kopanou
- provozní doba pro veřejnost:
  po – pá    15.00 – 20.00
  so – ne    15.00 – 20.00
  svátky,prázdniny   15.00 – 20.00

a T l E T I k a
ZŠ   Krušnohorská,Růžový Vrch, kontakt 353 437 111

Školní atletické a víceúčelové hřiště pro veřejnost – slouží k tréninko-
vým účelům sportovních klubu a veřejnosti – vstup zdarma

- provoz: po - pá  15,00 – 19,00 hod.
 so -  ne  dle domluvy se správcem 

9.12. 4. ročník Růžová laťka – pořádá ACD Růžový Vrch

  b r U s l E n í
Umělá  ledová  plocha,  kryté  kluziště  s  umělým  osvětlením,  Dostihový 

areál Dvory, kontakt + objednávky  353 592 111, 353 592 120, 353 592 130
Předpokládaný termín zahájení sezóny je od 46. týdne tzn. od 

13. 11. 2006 s ohledem na počasí.

Bruslení pro školy: po – pá 7,30 – 14,30
Bruslení pro veřejnost: út,čt,pá 16,00 – 19,00
 so, ne 14,00 – 18,30
Komerční využití: po – ne 19.00 – 22.00
 so, ne 9,30 – 13,30 
  19,00 – 22,00
Cena pro veřejnost:  30,- Kč /hod (vč. DPH)
Cena komerčního bruslení:  1 700,--Kč/hod (vč. DPH)

b Ě Ž E C k É   l Y Ž o V Á n í
Golf Resort, Pražská 125, Olšová Vrata, kontakt 353 331 101

Po celou zimu (při dobrých sněhových podmínkách) jsou v areálu 
golfového hřiště připraveny běžecké stopy.

LK Mattoni, kontakt 353 586 229
 

h o k E J
Zimní stadion HC ENERGIE, kontakt 353 449 174

Extraliga:
 1.12. 18.00 HC Energie – Vsetínská hokejová a.s.

 5.12. 18.00 HC Energie - Chemopetrol Litvínov
 20.12. 18.00 HC Energie - HC Rabat Kladno
 27.12. 18.00 HC Energie - HC Hamé

b a s k E T b a l   -   T h E r M I a
2.12. 15.00 muži , krajský přebor  Thermia B - BK Sokolov
 17.00 muži , III.liga  Thermia A - BSK České Budějovice
3.12. 10.00 muži , III.liga  Thermia A - TJ Sokol Písek
9.12. 17.00 dorostenci, dorost.liga  Thermia - Sokol Pražský
10.12. 10.00 dorostenci, dorost.liga  Thermia - Sokol Žižkov
16.12. 17.00 muži , III.liga  Thermia A - BK Sokolov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY
SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ
Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary

si Vás dovoluje pozvat na

Dny otevřených dveří
6.12.2006 (středa) 13,00 - 16,00 hod.
15.12.2006 (pátek)   8,00 - 15,00 hod.

Základní škola rodinného typu pro 1. - 5. ročník, speciálně 
zaměřená na děti s poruchami učení, na děti hyperaktivní 
či hypoaktivní a na děti s LMD. V klidném prostředí Horních 
Drahovic.

Těšíme se na Vás !

Bližší informace:
353 224 241, 605 941 809

www.dyszs.karlovyvary.indos.cz

Základní škola Karlovy Vary - Tuhnice
Poštovní 19

zve rodiče prvňáčků i širokou veřejnost na

DEn oTEVŘEnÝCh DVEŘí
7.12.2006 13,00 - 17,00 hod.

15.12.2006 (pátek)   8,00 - 15,00 hod.

Naše škola nabízí řadu zájmových kroužků i další volnočasové aktivity. 
Uvažujeme o zavedení výuky anglického jazyka od první třídy.

Vedení školy Vás srdečně zve a zodpoví případné dotazy v kanceláři 
školy nebo na tel.: 353 226 408

bližší informace také na našich webových stránkách:
www.dyszs.karlovyvary.indos.cz



akreditovaná lektorka pro testování ECDL

• Výuka u Vás doma u Vašeho 
počítače

• Školení zaměstnanců ve Vaší 
firmě

PROFI MONEY SERVICE Vám zajistí
* Nebankovní úvěry na směnku do 80.000 Kč se splatností až � roky
* Nebankovní úvěry proti zástavě nemovitostí
* Hypoteční úvěry na bydlení, rekonstrukce, vypořádání
* Hotovostní hypotéky

606 334 422
776 334 422  Bez poplatků

předem

Telegraficky
V předchozích týdnech probíhala v Ondřejské ulici výměna kanalizace a vodovod-
ních přípojek. Nyní začíná magistrát s celkovou opravou této komunikace včetně 
výměny povrchu. Z tohoto důvodu bude Ondřejská ulice neprůjezdná až do konce 
srpna 2007.
Nejprve zde proběhnou práce na dvou opěrných zdech a poté se začne od spodní 
části s rozebíráním komunikace a bude položen nový povrch z přírodního kamene.
Celkové náklady na rekonstrukci Ondřejské ulice jsou ve výši 13, 5 milionu korun, 
z toho se ovšem podařilo získat 5 milionů jako státní dotaci.

		
Začátkem listopadu se tři strážníci sloužící u „zásahové jednotky“ Městské policie 
Karlovy Vary zúčastnili ve Zlíně pětiboje zásahových jednotek městských policií z ce-
lé republiky o pohár primátora města Zlína.

Narozdíl od běžných disciplín, ve 
kterých bojují sportovci – pětibo-
jaři, strážníci museli své schopnosti 
předvést při noční taktice při zadr-
žení pachatele, slaňování a záchra-
ně zraněné osoby, zdravovědě, 
střelbě a při zadržení a odzbrojení 
pachatele ujíždějícího ve vozidle.
Ačkoli se ve Zlíně sešla silná konku-
rence městských strážníků, celko-
vým vítězem se stala právě tříčlen-
ná hlídka z Karlových Varů, které 

reprezentovali strážníci Petr Šusta, Dalibor Petrides a Pavel Zelenka. Jejich vítězství 
bylo pro někoho o to více překvapivé, že ve srovnání s některými ze zúčastněných 
měst má naše městská policie podstatně nižší rozpočet a tedy i prostředky na pří-
pravu. Přesto karlovarští strážníci dokázali, že ve svém oboru patří k absolutní špičce. 
Úspěšné strážníky rovněž přijala primátorka města Veronika Vlková a odměnila je 
dárkem.

		
V nově zrekonstruovaných reprezentačních prostorách magistrátu města přijala 

primátorka Veronika Vlková členy 
poroty 41. ročníku Mezinárodní pě-
vecké soutěže Antonína Dvořáka. 
V čele poroty stojí již tradičně Peter 
Dvorský. Spolu s ním primátorka 
přivítala i ředitele soutěže pana 
Aloise Ježka a další členy poroty 
z několika zemí.  Jednalo se o tra-
diční přátelské setkání a předsta-
vení porotců, kteří se, kromě svého 
předsedy, každým rokem mění.
V souvislosti s touto soutěží přijal 
náměstek primátorky města Jan Balek, který má na starosti právě oblast kultury, 
soutěžící z našeho partnerského města Carlsbad  v Kalifornii. Tou je Rebecca Sjöwall, 
která je letos v soutěži jedinou zástupkyní z USA. 
Magistrát města Karlovy Vary každoročně Mezinárodní pěveckou soutěž Antonína 
Dvořáka finančně podporuje částkou ve výši 500 tisíc korun.

		
Karlovy Vary se zařazují mezi města, jejichž strážníci jsou vybaveni vlastním radarem 
na měření rychlosti automobilů. Řidiči v Karlových Varech si tak budou muset zvyk-
nout, že kontroly dodržování předepsané rychlosti zde budou nyní daleko častější 
než dříve.
Ještě před tím, než strážníci svůj radar zaměřili na neukázněné řidiče, připravila 
městská policie pro zájemce z řad veřejnosti „proměření“ tachometrů jejich vozidel. 
O tom, zda tachometr v autě ukazuje skutečně správně, se mohli lidé přesvědčit na 
příjezdové komunikaci k Letišti Karlovy Vary.

		
V polovině listopadu otevřel v Karlových Varech své nové sídlo Český rozhlas. Mezi 
pozvanými hosty byla i primátorka města Veronika Vlková, která se pak zúčastnila 
i prvního živého vysílání z těchto prostor. Karlovarský kraj byl posledním regionem, 
kde chybělo Českému rozhlasu odpovídající zázemí, a proto bylo slavnostní otevření 
pro představitele města velmi potěšující událostí. 
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