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Karlovarské

JUDr. Veronika Vlková
primátorka města Karlovy Vary

Připomeňme si velice úspěšný  koncert G. Beňačkové v Kar-
lových Varech dne  2. března 2007. Na snímku  G. Beňačková 
s primátorkou JUDr. V. Vlkovou, hejtmanem Karlovarského 
kraje JUDr. J. Pavlem a dirigentem  Fr. Drsem.
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Slovo primátorky
Vážení čtenáři,

dostávají se Vám do ruky dubnové Karlovar-
ské radniční listy. Tématem, kterému se mimo 
jiné věnujeme i na dalších stránkách tohoto vy-
dání, je úklid, pořádek a čistota v našem městě. 
Je to téma, které se často probírá a diskutuje, 
což ale samozřejmě nestačí k tomu, aby pořá-
dek ve městě skutečně byl. Zde jsou zapotřebí 
činy a představitelé magistrátu si to samozřej-
mě dobře uvědomují. Povinností magistrátu je 
zajišťovat pravidelný a kvalitní úklid ulic a vy-
nakládá na to nemalé prostředky. Zajistili jsme 
rovněž pro všechny přístupný přesný harmono-
gram úklidu jednotlivých lokalit a každý z oby-
vatel města si může na internetových stránkách 
magistrátu přesně zjistit, kdy se bude uklízet 
právě u něho v ulici a zkontrolovat si, jestli čiš-
tění skutečně proběhlo.

Na druhou stranu si myslím, že spoléhat jen
na najaté fi rmy a ostatní subjekty nestačí. K to-
mu, aby naše město vypadalo lépe, bychom měli 
přispět alespoň malou měrou všichni a zároveň 
tento zvyk předávat i našim dětem. Právě proto 

jsme se rozhodli k realizaci projektu, který jsme 
nazvali „Karlovy Vary – čisté město“ a má za cíl 
pomoci zlepšit vzhled Karlových Varů a omezit 
lokality, které díky nepořádku a neohledupl-
nosti některých lidí bohužel vzhled města kazí. 
Do tohoto projektu zapojujeme žáky 2. stupně 
základních škol, kterým není lhostejný vztah 
k životnímu prostředí a vzhledu města. Ti si 
sami zvolí lokalitu v blízkosti své školy, která je 
z hlediska udržování pořádku problematická. 
Náležitě ji zdokumentují, poté s naší pomocí 
vlastními silami uklidí, případně i jiným způso-
bem zatraktivní a pořídí dokumentaci nového 
stavu. Dostatečnou motivací pro ně pak budou 
ceny pro ty nejlepší.

Když píši o tom, že zapojit bychom se měli 
všichni, mám tím na mysli každého z nás včetně 
sebe. Doufám, že Karlovy Vary si i my sami do-
kážeme zkrášlit a uklidit. Vždyť to děláme sami 
pro sebe.

JUDr. Veronika Vlková
primátorka města

Slavný návrat Gabriely Beňačkové
Není sporu o tom, že Gabriela Beňačková pa-

tří bytostně k českému pěveckému nebi, byť se 
zrodila na Slovensku. Svoji uměleckou kariéru 
zahájila nečekaně v Karlových Varech. Přijela 
jako neznámá studenka Vysoké školy múzic-
kých umění V Bratislavě se svým pedagogem 
a vynikajícím slovenským tenoristou Jankem 
Blaho na Mezinárodní pěveckou soutěž Antoní-
na Dvořáka v roce 1969, v níž nejen zvítězila, ale 
díky jí získala i své první angažmá v Národním 
divadle v Praze. 

„Gábinka“ - jak ji oddaní fandové jejího hlasu 
rádi nazývají - se během své „domácí éry“ doko-
nale ztotožnila s vyjádřením svých uměleckých 
postav. Zapsala se trvale do povědomí diva-
delních a televizních diváků se svou líbeznou 
Mařenkou v Prodané nevěstě, uchvátila svou 
Rusalkou a Libuší i janáčkovskými kreacemi, 
propůjčila nezaměnitelně svůj strhující hlas fi l-
mové Emě Destinnové. Kdybychom pominuli 
desítky operních postav, jež realizovala Beňač-
ková v Národním divadle v Praze a na zahranič-
ních scénách, zůstává její odkaz trvale zakotven 
v historii našeho pěvectví. Její lyricko-dramatic-
ký soprán, který ve vrcholných tónech tak krás-
ně rozkvétá a září, splňuje totiž v plném lesku to, 
co si umělkyně vytkla ve své interpretační drá-
ze: zpívat se zjihlým srdcem, aby navázala pravý 
kontakt se svým posluchačem. Božskému hlasu 

Gabriely může sotva vnímavý hudebník odolat. 
Gabriela Beňačková poznala ve svém dosavad-
ním pěveckém maratónu všechny nejvýznam-
nější světové operní scény v Evropě i v zámoří. 
Zdomácněla ve Vídni, Mnichově, Hamburku 
i v newyorské Metropolitní opeře. Dokázala 
se umělecky vyrovnat s nejatraktivnějšími po-
stavami světového repertoáru včetně Verdiho, 
Donizettiho, Pucciniho a Wagnera. V jejích uta-
jených touhách spočívá ještě Richard Strauss. 
Arabella nebo Maršálka v Růžovém kavalíru jí 
nepředstavitelně lákají. Samozřejmě i Strausso-
va písňová tvorba s orchestrem. 

S Karlovarským symfonickým orchestrem 
zazpívala Gabriela Beňačková v pátek 2. března 
před vyprodaným sálem Lázní III Čtyři posled-
ní písně Richarda Strausse, árie z oper Prodaná 
nevěsta Bedřicha Smetany, Rusalka Antonína 
Dvořáka, a Othello Giuseppe Verdiho. Koncert, 
který dirigoval František Drs, měl mimořádný 
úspěch a Gabriela Beňačková v závěru přidala 
píseň „Když mne stará matka...“ z cyklu Antoní-
na Dvořáka Cikánské melodie.

S Gabrielou Beňačkovou se opět v Karlových 
Varech setkáme v listopadu 2007, kdy bude 
členkou poroty již 42. ročníku Mezinárodní pě-
vecké soutěže Antonína Dvořáka.

Alois Ježek
ředitel Karlovarského symfonického orchestru
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Zmrazte jarní únavu!
Po minus 160 °C vzroste pohoda o 100 %

WDC Škoda

náměstek primátorky J. Bálek při zahájení festivalu Jeden svět

Festival Jeden svět
Festival Jeden svět pořádá Člověk 

v tísni – Společnost při České tele-
vizi se záměrem využít filmu jako 
mocného média, které je schopno 
upoutat pozornost diváků k proble-
matice lidských práv a které dokáže 
vzbudit pocit zodpovědnosti za to, 
co se děje na druhém konci světa 
nebo za zdí sousedního bytu.

Za pět let své existence se Jeden 
svět stal jedním z největších a nej-
prestižnějších lidskoprávních festi-
valů v Evropě a neopominutelnou 
součástí kulturního dění v Praze.

Součástí festivalu Jeden svět je 
mezinárodní soutěž dokumentár-
ních filmů, retrospektivy, semináře, výstavy, 
debaty, koncerty a další. Festival každoročně 
přináší na 150 snímků z celého světa. 

Letos poprvé se konal tento festival i v  Kar-
lových Varech

Město chce pronajmout Goethovu vyhlídku
Současný stav Goethovy vyhlídky a jejího 

okolí byl v březnu spolu s ředitelem Lázeň-
ských lesů Evženem Krejčím zkontrolovat ná-
městek primátorky Tomáš Hybner.

Goethova vyhlídka, která leží v nadmořské 
výšce 639 m.n.m., je nejvýše položenou karlo-
varskou vyhlídkou. Postavena byla v roce 1889 
dle projektu proslulých vídeňských architektů 
Helmera a Fellnera. Z její věže je krásný výhled 
nejen na Karlovy Vary a okolí, ale i na Krušné 
Hory. 

Ještě nedávno však bránila výhledu řada vy-
sokých stromů. „Před dvěma lety jsme začali 
s postupným odkacováním porostu a zároveň 
s vysazováním nových, mladých stromků“, říká 
ředitel Lázeňských lesů Evžen Krejčí.

Tento objekt s restaurací, vyhlídkovou věží 
a terasou byl v posledních pěti letech v pro-
nájmu, od ledna letošního roku je však prázd-
ný. Dosavadní provozovatel sice do objektu 
investoval, ale na další provoz už bohužel ne-
měl prostředky. V současné chvíli jsou podle 
náměstka Hybnera na magistrátu tři žádosti 
o pronájem Goethovy vyhlídky. Během čtr-
nácti dnů bude vypsáno výběrového řízení 
na nového provozovatele, aby měla vyhlídka 
co nejdříve nového nájemce a mohla být opět 
zprovozněna.

 „Vyhlídka je zařazena mezi státem chráněné 

památkové objekty. Byla by proto velká škoda, 
aby nebyla využita a postupně chátrala“ uvedl 
náměstek primátorky Tomáš Hybner.

 „Věřím, že po znovuzprovoznění bude 
vyhlídka oblíbeným cílem nejen turistů, ale 
i místních občanů“ dodal Hybner.

Karlovarské fi rmy se představují
Chtěli bychom touto cestou vyzvat karlovar-

ské podnikatele, kteří by svým spoluobčanům 
rádi představili svou firmu nebo činnost, kterou 
se zabývají, aby kontaktovali magistrát města.

Kontakt:
Jitka Arnoldová
odbor lázeňství, cestovního ruchu a kultury
tel.: 353 118 273, e-mail: j.arnoldova@mmkv.cz

Od 15.2. 2007  probíhala v Karlových Varech Fa-
bia World Dealer Conference, kterou pro své hosty 
pořádala Škoda Auto a.s. Po dobu téměř jednoho 
měsíce se ve městě vystřídali prodejci vozu Škoda 
z 90 zemí, dodavatelští partneři a také významní 
zákazníci firmy. Město hostilo na 5000 účastníků, 
kteří testovali nové Fabie v běžném silničním pro-
vozu za dodržování všech předpisů a silničních 
pravidel. Součástí programu akce bylo i testování 
nových vozů Škoda Octavia Scout, pro které byl 
vyhrazen okruh na silnicích a cestách Lazeňských 
lesů.

Celkem se vystřídalo 20 skupin, mnozí účastní-
ci přicestovali do Karlových Varů zvlaštními lety 
a na letišti bylo možné vidět v jednu chvíli i 4 velká 
dopravní letadla. Přepravu účastníků v rámci pro-
gramu akce zajišťoval pro pořadatele DPMKV. Tak 
velká a významná akce byla pochopitelně v centru 
pozornosti nejen městských orgánů, které pořada-
telům vyšly vstříc při zajištění logistiky programu, 
ale nové vozy nemohly ujít pozornosti ani obča-
nům města.

„1. SETKÁNÍ KARLOVARSKÉ 
VEŘEJNOSTI S POSKYTOVA-
TELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB„

pořádá dne 31. 5. 2007  ve společenském sále 
Alžbětiných lázní, a.s. v Karlových Varech řídící 
skupina komunitního plánování sociálních slu-
žeb města Karlovy Vary ve spolupráci s Českou 
asociací sester - region Karlovy Vary. 

Více informací  naleznete v příštím čísle.

Miluše Jednorožcová
koordinátor komunitního plánování

sociálních služeb



Výdaje

MEMBER OF CAMBRIDGE SCHOOLS ASSOCIATION
ČLEN ASOCIACE JAZYKOVÝCH ŠKOL A AGENTUR

VÝUKA CIZÍCH JAZYKU - PVÝUKA CIZÍCH JAZYKU - PRREKLADYEKLADY°° ˇ̌

tel. 353 234 573

Další kurzy: • Pruvodce CR - príprava ke zkoušce
• Rétorika a komunikace
• Základy práce na pocítaci
• Základy psychologie

° ˇ ˇ

ˇ ˇ

Skutečnost
čerpání

2005

Skutečnost
čerpání

2006

Návrh
rozpočtu

2007

Podíl
v %

1 Sociální služby a zdravotnictví 109 856 113 256 138 034 10%
2 Vzdělávání 95 744 129 325 113 183 8%
3 Kultura 66 651 70 850 82 907 6%
4 Tělovýchova a sport 56 383 66 182 385 630 28%
5 Doprava 158 247 166 202 211 041 15%
6 Životní prostředí 120 832 153 057 122 965 9%
7 Lázeňství 14 513 29 970 11 241 1%
8 Bezpečnost 52 873 57 121 51 799 4%
9 Propagace města 10 471 14 420 12 836 1%

10 Bydlení a nemovitosti 180 743 42 371 41 319 3%
11 Vnitřní věci 158 461 157 400 199 297 14%
12 Ostatní 59 429 25 214 29 957 2%

Výdaje celkem 1 084 203 1 025 368 1 400 209 100%

Bydlení a nemovitosti 3%

Vnitřní věci 14%

Ostatní 2%

Sociální služby a zdravotnictví 10%

Vzdělávání 8% Kultura 6%

Doprava 15%

Tělovýchova a sport 28%

Lázeňství 1%

Bezpečnost 
4%

Propagace 
města 1%

Životní prosředí 
9%
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Příjmy Druh příjmu v tis. Kč podíl v %
Daně z příjmů fyzických osob 158 030 12,9%
Daně z příjmů právnických osob 183 000 14,9%
Podíl daně z přidané hodnoty 203 020 16,5%
Daň z nemovitostí na území města 23 500 1,9%
Poplatky z vybraných činností a služeb 83 602 6,8%
Nedaňové příjmy 64 521 5,3%
Kapitálové příjmy 1 000 0,1%
Transfery ze státního rozpočtu 251 294 20,5%
Převody z fondů hospodářské činnosti 260 200 21,2%
Celkem 1 228 167 100,0%

Převody z fondů
hospodářské

činnosti 21,2%

Daně z příjmů
fyzických osob

12,9%

Daně z príjmů
právnických osob

14,9%

Transfery ze
státního rozpočtu

20,5%

Kapitálové příjmy
0,1%

Nedaňové příjmy
5,3%

Poplatky z vybraných
činností a služeb 6,8%

Daň z nemovitostí
na území města 1,9%

Podíl daně z přidané
hodnoty 16,5%

Rozpočet města na rok 2007
Vážení spoluobčané,

každým rokem Vás v Radničních listech informujeme o rozpočtu, se kte-
rým bude naše město hospodařit po celý následující rok. Ani letošní rok 
není výjimkou. V měsících lednu a únoru  2007 hospodařilo město v roz-
počtovém provizoriu, a to přesně do 27. února 2007, kdy zastupitelé na 
svém zasedání schválili rozpočet města Karlovy Vary.  

Příprava rozpočtu města na rok 2007 byla ovlivněna volbami do za-
stupitelstev obcí, které se konaly 20. a 21. 10. 2006.  Zastupitelstvo města  
zvolilo své vedení na prvním zasedání 1. listopadu. Od tohoto data mohla 
probíhat složitá jednání mezi odborníky a vedením města.

Jedním z nejdůležitějších bodů jednání byla plánovaná stavba multi-
funkční haly. Tato velká investice nemalou měrou přispěla k časové ná-
ročnosti sestavení tak důležitého dokumentu, jakým rozpočet města be-
zesporu je.

Město Karlovy Vary bude letos hospodařit s rozpočtovanými příjmy pře-
sahujících jednu miliardu dvě stě  milionů korun a plánovanými výdaji cca 
jedna miliarda čtyři sta milionů korun.

Financování předpokládaného schodku v rozpočtu města Karlovy Vary 
bude pokryto předpokládanými zůstatky na bankovních účtech města 
a čerpáním úvěru.

 Příjmové a výdajové části rozpočtu jsme podrobili pečlivé analýze. Pří-
jmová část rozpočtu je sestavena na základě daňových příjmů  z let  2005 
a 2006 a u nedaňových příjmů byl proveden kvalifikovaný odhad na zá-
kladě údajů z předešlých let.

Výdajovou část rozpočtu nejvíce ovlivní jako každý rok investiční akce, 
přesto však velkou část výdajů tvoří i nadále finanční náklady spoje-
né se zajištěním chodu města. Do budoucna je tedy třeba se soustředit
na úsporu energií a přihlédnout i na oblast pracovních sil.

S kolegy ve Finančním výboru jsme se společně s vedením města snažili 
udržet trend podpory rozvoje občanských aktivit v oblasti sportu, kultury, 
vzdělávání a volnočasových aktivit mládeže.

V současné době před námi stojí nelehký úkol v podobě prací na pří-
pravě rozpočtu na rok 2008. Je třeba znovu provést analýzu výdajů a sou-
středit se na oblasti možných  rezerv. Čekají nás i systémové změny při 
řízení financí, tak abychom drželi finanční stabilitu města při zachování 
strategických rozvojových směrů.

Ing. Jaroslav Fiala, CSc.
Předseda Finančního výboru
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Škody napáchané letošní zimní vichřicí

O les se vždy starali lidé, kteří měli k le-
su blízko. Říkalo se jim a říká se jim různě: 
revírní, revírník, nadlesní, lesmistr, hajný, 
lesník apod. Velmi často se jim i v dnešní 
době, bohužel, říká nesprávně myslivec, 
ač toto slovo má úplně jiný význam.

Lesník není jen hajný s puškou na rameni a s jezevčíkem u nohy.

Zajímavá a dlouhá historie karlovarských lázeňských lesů se začala psát 
l. p. 1325, kdy se objevují první písemné zmínky.

V novodobé historii cílevědomé hospodaření v těchto městských lesích 
začalo po roce 1856 a správu lesů prováděl „Městský lesní úřad“ až do 
roku 1958, kdy správa lesů přešla na deset let pod Technické služby.

A i když v této době docházelo k soustřeďování správy lesů pod jed-
notnou státní správu, byly jako jedny z mála v celých Čechách lesy v okolí 
Karlových Varů ponechány pro jejich účelový lázeňský význam ve správě 
města.

Rozhodnutím rady města z roku 1968 byla od 1. ledna 1969 založena 
samostatná, zpočátku rozpočtová a později příspěvková organizace Lá-
zeňské lesy. Od roku 2001 s názvem Lázeňské lesy Karlovy Vary ( dále také 
jen LLKV ).

Předmětem hlavní činnosti této příspěvkové organizace je vytvořit 
předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa, jako bohatství 
Města Karlovy Vary, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, 
pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospoda-
ření v něm. 

V současné době LLKV obhospodařují k dnešnímu dni 2. 188 ha lesa.

Lázeňské lesy
Abychom mohli charakterizovat poslání a význam Lázeňských lesů 

v okolí Karlových Varů, je v prvé řadě nutné vysvětlit, co to jsou lázeňské 
lesy. 

Obecně jsou lázeňské lesy laickou veřejností chápány jako oku lahodí-
cí lesní porosty bez těžebních zásahů či jiných běžných lesních činností, 
které naplňují materiální a duševní potřeby návštěvníka, a to vše v rámci 
maximálního pohodlí, které jim lesník v lázeňských lesích připraví.

Lázeňské lesy jsou jednou ze subkategorií lesů zvláštního určení, pro 
které jsou formulovány specifi cké způsoby hospodaření. Jsou to lesy 
v blízkém okolí významných lázní, kterým vytváří příznivé mikroklimatic-
ké podmínky, chrání lázeňské území před nadměrnou hlučností, prašností 
a větry, poskytují ochranu léčivým pramenům, příznivě působí na psychi-
ku návštěvníků lázní a slouží k určitým pohybovým aktivitám pacientů 
ať už formou vycházek nebo cvičení v přírodě, což tvoří vhodný doplněk 
lázeňské léčby .

Těžba dříví
Po posouzení stavu lesních porostů na LHC Lázeňské lesy Karlovy 

Vary byla maximální výše těžby na 10 let stanovena na 146.926,- m3 
b. k. Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let 
věku na LHC činí 249,47 ha, z toho probírky v plosě 112,93 ha a prořezávky 
v ploše 136,54 ha.

Organizace LLKV
Organizaci Lázeňských lesů Karlovy Vary řídí ředitel, který je zároveň 

i odborným lesním hospodářem. Celý lesnický provoz má na starosti les-
mistr. Lázeňské lesy a tím i lesnický provoz je rozčleněn na pět lesnických 
úseků. Každý lesník si na svém úseku zajišťuje a organizuje jak těžební tak 
i pěstební činnost sám. 

V rámci LLKV je zřízen i menší manipulační sklad u Březové, kde jsou 
zpracovány prakticky veškeré surové kmeny z okolních lázeňských lesů.

Provoz Březová zajišťuje technický chod organizace – jsou tu opravá-
renské dílny, truhlárna, garáže, katr, sklady a pod. Tento provoz také slouží 
k výrobě řeziva, a to jak pro vlastní spotřebu na výstavbu a opravu lesních 
staveb, tak i převážně pro prodej soukromým odběratelům.

Specifi ka
Jako každá jiná lesnická organizace mají i Lázeňské lesy Karlovy Vary 

svá určitá nepřehlédnutelná specifi ka s kterými se musí neustále počítat 
a operativně vzniklé situace řešit.

• Lázeňské lesy jsou až na Krušnohorskou enklávu o rozloze 400 ha sou-
částí CHKO Slavkovský les.

• Lesní terén v okolí Karlových Varů je značně členitý a svahovitý
• Les začíná ihned za posledními lázeňskými i soukromými domy, není 

výjimkou že les od domu je oddělen jen vysokou opěrnou zdí
• Celoroční silný pohyb osob v lese, ať už lázeňských hostů, tak i obyva-

tel Karlových Varů. 
• Na LLKV je vyvíjen neustálý tlak na zvýšení celkového pořádku v lá-

zeňských lesích a jeho okolí
• Přestárlé bukové porosty, a to především v těžko přístupných teré-

nech kde nejsou žádné cesty, pouze pěšiny, velmi často lemované 
zábradlím a zpevněné kamennými opěrnými zdmi.

• Jsou zde příhodné lokality, kde dochází ke spontánnímu zmlazení 
především buku, smrku, místy javoru, modřínu a bohužel i vejmutov-
ky. Dá se říci, že tyto zmlazené dřeviny v některých partiích lesa více-
méně odrůstají bez oplocení velmi dobře.

• Dřevinou, která se také na mnoha místech zmlazuje, je i jedle. Bohužel 
bez individuální nebo oplocenkové ochrany je jedle srnčí zvěří deci-
mována a neodrůstá.

• Velká koncentrace psů, kteří jsou pouštěni na volno a tím dochází čas-
to k honění a štvaní srnčí zvěře. Ročně je asanováno kolem 10 – 15 
kusů stržené srnčí zvěře.

• Celoroční problémy s výskytem černé zvěře, která způsobuje nemalé 
a především opakované škody na příměstských i městských parcích, 
loučkách a ošetřovaných zelených plochách

• Od jarních do podzimních měsíců dochází často k zaběhnutí srnčí 
zvěře přímo do lázeňského a městského území, často i zahrad, odkud 
se tato zvěř  nemůže  zorientovat k návratu. Následuje nutný odchyt.

• Návštěvníci lesa často nerespektují, že se těží, přibližuje, nakládá 
a provádí se další lesnická činnost, mnohdy se dá říci, že zvědavost je 
mnohem silnější než strach z možného nebezpečí úrazu.

V lázeňských lesích přilehlých ke Karlovým Varům se LLKV starají o 156 
rekreačních, kulturních, ale i historických objektů nebo účelových zaříze-
ní. K tomu je třeba připočíst stovky laviček, desítky kilometrů lesních cest 
a pěšin, kilometry kamenných opěrných zdí a tarasů, kilometry ochranné-
ho zábradlí, desítky vstupů do lesa a pod.

Mezi účelová zařízení LLKV v lázeňských lesích lze zahrnout:
• zřizování a údržba lesních studánek a pramenů
• obnova drobných vodních nádrží
• budování a údržba rozcestníků, orien. a inf. tabulí a poutačů
• budování parkovišť nebo odstavných míst na kraji lesa
• budování drobných rekreačních a odpočinkových zařízení
• budování cílených rekreačních objektů
• uvolňování a budování výhledů s jejich neustálým rozšiřováním
• vyhledávání a udržování lesních estetických palouků a zákoutí
• obnova lesních lázeňských slunišť
• oprava a ochrana historických kulturních památek (kaple, kříže)
• výstavba lesních dětských hřišť
• oprava stávajících opěrných zdí
• stavba nových opěrných zdí
• údržba lesních cest a pěšin pro pěší turistiku a cykloturistiku

V Karlových Varech Ing. Evžen Krejčí
březen 2007 Ředitel Lázeňských lesů Karlovy Vary

Lázeňské lesy Karlovy Vary
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Dne 10. března 2007 se konal již třetí reprezentační ples města Karlovy Vary. Připomeňme si těmito snímky slavnostní atmosféru večera.

Ples města Karlovy Vary 2007

1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7,
 příspěvková organizace

Dny otevřených dveří:
16. 04. 2007 OP Krymská 10 – Tuhnice
16. 04. 2007 OP Hornická 66 – Olšova Vrata
17. 04. 2007 OP Krále Jiřího 4 – centrum města
17. 04. 2007 OP Krymská 12 – Tuhnice
18. 04. 2007 OP Východní 6 – Drahovice
19. 04. 2007 OP Komenského 7  - Doubí
19. 04. 2007 OP U Brodu 73  - Tašovice
23. 04. 2007 OP E.Destinové 1 – Drahovice 
23. 04. 2007 OP Mozartova 4 – Drahovice 

Zápis do mateřské školy:
Středa 25.04.2007 a čtvrtek 26.04.2007 od 14 – 16 hodin.
K zápisu donesou zákonní zástupci dítěte rodný list dítěte, očkovací 
průkaz dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, u cizinců 
osobní doklad totožnosti a povolení k pobytu dlouhodobě pobývají-
cího rezidenta vydané Cizineckou policií ČR ( bez tohoto dokladu dítě 
nebude zapsáno ).  

Přijďte, jste všichni srdečně zváni. Těšíme se na Vás!

Za celý kolektiv 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7
Mgr.Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7
doplňujeme a opravujeme informace uvedené v RL č. 3

- odloučené pracoviště Krymská 10 
nabízí nadstandardní činnost v přípravě dětí v anglickém jazyce s den-
ní výukou na třídě předškolních dětí, která je velmi chválena ze strany 
rodičů

- odloučené pracoviště Hornická 66
vedoucí pracoviště : Mgr. Zdena Kučerová

- odloučené pracoviště u Brodu 73
ubrodu73@materinkykv.cz

2.MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, KRUŠNOHORSKÁ 16
příspěvková organizace 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH  ŠKOL
školní rok 2007/2008

se koná ve středu 25.4.2007 a ve čtvrtek 26.4.2007 
od 14,00 – 16,00 hod.

před zápisem budou “Dny otevřených dveří“ na jednotlivých MŠ :
10. 4. 2007 MŠ Krušnohorská 16 –Růžový vrch Karlovy Vary              
 MŠ Fibichova 5 – Stará Role Karlovy Vary
11. 4. 2007 MŠ Mládežnická 6 – Rybáře Karlovy Vary                    
 MŠ Kpt.Jaroše 6 - Dvory Karlovy Vary 
12. 4. 2007 MŠ Vilová 1 – Bohatice Karlovy Vary
 MŠ Sedlec 5 Karlovy Vary
 MŠ Truhlářská 11 –Stará Role Karlovy Vary  
17. 4. 2007 MŠ Javorova –Stará Role Karlovy Vary    

A.Ammerová
ředitelka 2.MŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 16

OPRAVA: 1. MŠ K.Vary, Komenského 7
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STĚHOVÁNÍ
tel.: 353 227 485

mobil: 602 445 686

DOLEŽAL

Na základě podnětů občanů z Čertova ostrova bylo v loňském roce 
prověřováno využívání parkovacích stání občany Čertova ostrova v uve-
dené lokalitě. Z průzkumu bylo zjištěno, že danou lokalitu z velké části 
využívají návštěvníci Karlových Varů, kteří zde odstavují své automobily 
a parkovací místa využívají jako záchytné parkoviště. V závěru roku byla 
na základě zjištěných skutečností projednána a schválena Radou města 
novelizace č. 2/2007 Nařízení Města Karlovy Vary, kterým se mění a dopl-
ňuje nařízení města Karlovy Vary č. 12/2006, kterým se vymezují místní 
komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání vozidla jen za 
cenu sjednanou. Na základě této novelizace  je na Čertově ostrově řešeno 
parkování jak formou parkovacích automatů, tak formou parkovacích ka-
ret. V období cca 3 týdnů předpokládáme osazení parkovacích automatů 
(ul. Koptova a Jateční) a příslušného dopravního značení. 

Vzhledem k tomu, že v části Čertova ostrova bude možno parkovat 
pouze na základě držení parkovací karty, žádáme občany Čertova ostro-
va, aby v zájmu hladkého a bezproblémového přechodu na nový systém  
navštívili odbor dopravy Magistrátu města Karlovy Vary, kde jim budou 
vydávány parkovací karty.  Návštěvu odboru dopravy doručujeme neod-
kládat a pro karty se dostavovat průběžně.

Agendu parkovacích karet najdou občané na Magistrátu města Karlovy 
Vary, budova B - III. patro č. dv. 348,  Moskevská 21 (po vstupu do budo-
vy hlavním vchodem jít centrálním schodištěm  do I. patra, zde odbočit 
vpravo  a po pár krocích vlevo do spojovací chodby,  rovně a pak do III. 
patra), tel. kontakt 353118428, úřední dny  pondělí  a středa  8.00 – 13.00 
a 13.30 – 17.00 hodin a v pátek 8.00 – 12.00 hodin.

Podmínky  pro vydávání parkovacích karet:
Vozidlem je silniční motorové vozidlo, jehož celková hmotnost nepře-

vyšuje 3,5 tuny.

Parkovací karta je vystavena pro vozidlo provozované právnickou 
nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právní-
ho předpisu, která má sídlo nebo provozovnu v  zóně, pro kterou je 
karta vydávána a pro vozidlo provozované fyzickou osobou, která má 
místo trvalého pobytu v rezidentské zóně.

Provozní doba parkovacích automatů je denně od 8.00 do 18.00 ho-
din. 

Na vymezeném úseku místní komunikace s parkovacím automatem je 
držitelům parkovacích karet povoleno bezplatné stání:  ve dnech pon-
dělí – pátek v době od 7.00 do 8.00 hodin, v sobotu, v neděli a ve dnech 
státních svátků  v době od 7.00 do 18.00 hodin, po umístění parkovací 
karty platné pro příslušnou zónu, ve které se nachází parkoviště s par-
kovacím automatem, na viditelném místě za předním sklem vozidla
po celou dobu stání tak, aby byly veškeré údaje v dokladu čitelné z vnějš-
ku vozidla.

    
Podnikatelé

Parkovací karta  je vydávána pro vozidlo provozované právnickou 
nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního 
předpisu, která má sídlo nebo provozovnu v rezidentské zóně, pro kte-
rou je karta vydávána, po předložení:

a) originálu nebo ověřené kopie aktuálního platného výpisu z přísluš-

ného veřejnoprávního předpisu nebo originálu platného dokladu 
o sídle nebo provozovně osoby

b) originálu nebo technického průkazu silničního motorového vozidla 
a přípojného vozidla, kde je zapsána jako držitel vozidla nebo v pří-
padě leasingu osvědčení o registraci silničního motorového vozidla 
a přípojného vozidla a originálu nebo ověřené kopie leasingové 
smlouvy, kde je zapsána jako provozovatel motorového vozidla. 

Fyzické osoby s trvalým pobytem
Parkovací karta  je vystavena pro vozidlo provozované fyzickou oso-

bou, která má místo trvalého pobytu v  zóně, pro kterou je karta vydá-
vána, po předložení:

a) u občanů ČR platného průkazu totožnosti a u cizinců platného ces-
tovního dokladu a  průkazu o povolení k pobytu, pokud povolení 
k pobytu  není vyznačeno v cestovním   dokladu  

b) originálu technického průkazu silničního motorového vozidla a pří-
pojného vozidla, kde jsou zapsáni jako držitelé vozidla nebo v pří-
padě leasingu osvědčení o registraci silničního motorového vozidla 
a přípojného vozidla a originálu nebo ověřené kopie leasingové 
smlouvy, kde  jsou zapsáni jako provozovatelé motorového vozidla,  
nebo

c) v případě užívání vozidla zaměstnavatele pro služební i soukromé 
účely písemného potvrzení zaměstnavatele, ve kterém je výslovně 
uvedeno, že zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci bezplatně vozi-
dlo k používání pro služební a soukromé účely a originálu technic-
kého průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, 
kde je zaměstnavatel zapsán jako držitel vozidla nebo v případě lea-
singu osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípoj-
ného vozidla a originálu nebo ověřené kopie leasingové smlouvy, 
kde je zaměstnavatel zapsán jako provozovatel motorového vozidla. 
Vozidlo nesmí být provozované právnickou nebo fyzickou osobou 
za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má 
sídlo nebo provozovnu v rezidentské zóně,  nebo

Osoby vyžadující trvalou péči 
a) v případě osoby vyžadující trvalou péči jiných osob písemné vyjád-

ření ošetřujícího lékaře po předložení originálu technického průkazu 
silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, kde je zapsána 
jako držitel vozidla nebo v případě leasingu osvědčení o registraci 
silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a originálu nebo 
ověřené kopie leasingové smlouvy, kde je zapsána jako provozovatel 
motorového vozidla a po předložení u občanů ČR platného průkazu 
totožnosti a u cizinců platného cestovního dokladu a  průkazu o po-
volení k pobytu, pokud povolení k pobytu  není vyznačeno v ces-
tovním   dokladu  osoby a to jak osoby s trvalým pobytem tak osoby 
vykonávající trvalou péči.

Každý, kdo splní uvedené podmínky, má nárok na jednu parkovací 
kartu, která se vydává jako nepřenosná, tzn. s uvedením registrační 
značky vozidla. Na parkovací kartě lze uvést maximálně tři registrační 
značky vozidel v držení abonenta.

Změna v systému parkování na  Čertově ostrově

K zefektivnění činnosti při řešení 
dopravy v klidu by mělo přispět za-
vedení systému „3x a dost“, které 
na jedné straně přináší snahu po 
minimalizaci užití oprávnění zabrá-
nit odjezdu motorového vozidla 
použitím technického prostředku 
a na straně druhé nabízí projedná-
ní konkrétního porušení silničních 
pravidel v oblasti řešení dopravy 
v klidu prostřednictvím výzvy, tzv. 
PPŘ. 

Systém vyžaduje koordinaci hlí-

dek v terénu a dozorčí služby při 
dožádání, neboť opakovanému 
přestupci, který třikrát nebude re-
agovat na zmíněnou výzvu, bude 
znemožněn odjezd tzv. botičkou. 
Samozřejmě za dodržení všech le-
gislativních pravidel. Snahou MP 
je přimět řidiče své prohřešky řešit 
a zároveň je zbytečně neomezo-
vat. Sami si zvolí v 10 denní lhůtě  
termín projednání přestupku. Dů-
ležité pro zachování systému je 
pochopitelně jeho efektivnost.

Městská policie bude i nadále 
v problémových oblastech tzv. bo-
tičky používat, lze však konstato-
vat, že jejich celkové užití bude mít 
klesající trend.

Doprava v klidu a její řešení
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Dopis našeho klienta.
Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené ve Staré Roli zde 

v Karlových Varech je vynikající místo pro scházení se lidí s nějakým zdra-
votním handicapem, zvláště mentálním. 

Lidé v tomto stacionáři jsou vyloženě přátelští jak ke klientům, tak k so-
bě navzájem. Rád sem chodím. Pomohlo mi to tu. Rozvíjí se tu hlavně 
jemná motorika. Jsem rád, že ho mohu navštěvovat. Je to lepší než se 
doslova válet doma a ničit mé mamince nervy, neboť jsem duševně ne-
mocný a je to tudíž se mnou často těžké. Nebo někde zevlovat venku 
a stýkat se s pochybnými individui. Oblíbil jsem si tu zdejší klienty. Oblí-
bil jsem si i ty, co nás mají na starosti, jako je např. pan vedoucí, který je 
hodný a trpělivý a já jsem si ho hodně oblíbil a mám ho rád a vážím si ho. 
Také si vážím a mám rád naše paní učitelky a také slečnu Evu, která s námi 
cvičí a zpívá. Práce, které tu vykonáváme, nejsou nijak příliš těžké, takže 
je zvládáme všichni. Skládáme puzzle nebo hrajeme různé hry. Chodíme 
do tvořivé nebo keramické dílny. Někdy píšeme diktáty a počítáme, zpí-
váme, jezdíme na koně – hipoterapii, kde si také opékáme buřty. Na jaře 
pracujeme na zahrádce, kde pěstujeme různou zeleninu a také jahody. 
V létě chodíme plavat na Rolavu a také jezdíme během roku na různé vý-
lety. V zimě chodíme na Mikulášskou besídku a také jezdíme na plavání 
do bazénu. Je to tu prostě skvělé a nemohu si stěžovat.

Klient 
Poznámka:
Autor tohoto článku je klientem DS II.  a trpí závažnou duševní choro-

bou, která v určitých svých fázích jejího průběhu simuluje obraz men-
tálního postižení (tzv. pseudooligofrenie) což v praxi znamená, že takto 
postižený člověk se chová, jedná a projevuje vůči svému okolí jako sku-
tečně mentálně postižený .  Autor tohoto článku je v našem stacionáři 
již téměř čtyři roky. Systematickou prací s klientem se podařilo jeho stav 
stabilizovat,  což je zjevné i z jeho článku, písemného projevu, slovní zá-
soby, způsobu vyjadřování. Z hlediska zákona o ochraně dat nemůžeme 
zveřejnit více informací.

 Doplňuje vedoucí DS II. Mgr. Vojtěch Dušek.

• Dne 1. dubna 1882 se narodil karlovarský so-
chař Hugo Uher. Jeho nejznámějším dílem 
je pomník Ludvíka van Beethovena v parku 
u Richmondu.

• Dne 3. dubna 1812 se v Karlových Varech 
narodil Rudolf Mannl. Po promoci v Pado-
vě se vrátil do rodného města a otevřel si tu 
ordinaci tehdy jako 10. lázeňský lékař. Svým 
působením se snažil posunovat Karlovy Vary 
na světovou úroveň. Vydával lázeňské noviny, 
vedl městskou kroniku, napsal řadu pozoru-
hodných knih o lázeňství v Karlových Varech. 
Hovořil a psal nejen německy, ale i anglicky, 
francouzsky, italsky a španělsky. Jeho jméno 
je uvedeno mezi lázeňskými lékařskými cele-
britami nad vchodem do Císařských lázních.

• Dne 4. dubna 1832 se v Praze narodil arch. 
Josef Zítek, autor Národního divadla a také 
novorenesanční kolonády v Karlových Varech, 
která po něm nese jméno.

• Dne 5. dubna 1997 opustil svět častý lázeňský 
host, spisovatel František Kožík.

• Dne 6. dubna 1967 předán veřejnosti nově 
upravený Sadový pramen.

• Dne 9. dubna 1962 zahájena pravidelná letec-
ká doprava Praha - Karlovy Vary a zpět.

• Dne 14. dubna 1957 slavnostně odhalena 
pamětní deska významnému karlovarskému 
lázeňskému hostu Jánosi Aranyimu za účasti 
zástupců maďarského velvyslanectví v Praze.

• Dne 21. dubna 1922 se v Nejdku narodil vědec 
Heinz Kurt Heinisch, významný britský fyzik, 
nositel mnoha mezinárodních cen a poct, 
autor bibliografi e První tanec v Karlových Va-
rech. Vzpomíná v ní mj. na setkání se spolužá-
ky z karlovarského gymnázia, rovněž exulanty. 
Na nedělní mši zakončil tehdy sudetoněmecký 
kněz kázání slovy: „Nyní, když vás mám před 

sebou a vidím, jakého blahobytu jste dosáh-
li, nemohu se zbavit pocitu, že naše vysídlení 
bylo součástí velkolepého božího plánu.“

• Dne 27. dubna 1977 - kompletní předání Ther-
malu.

• Dne 28. dubna 1882 se narodil architekt a sta-
vitel Rudolf Wels, který vtiskl podobu Karlo-
vým Varům ve 30. letech 20. století. Roku 1942 
byl deportován do koncentračního tábora 
v Terezíně a poslán do plynu.

• Dne 30. dubna 1867 opouští lázeňský paci-
ent, spisovatel Adalbert Stifter lázeňské měs-
to. Byl to jeho poslední pobyt.

• V  dubnu 1982  zahájil František  Nepil v  kar-
lovarské Galerii  umění výstavu díla Adolfa 
Borna.                            

Eva Hanyková

Sloupek slavných návštěvníků a událostí

Aukce plesu pořádaného Městem Karlovy Vary vynesla ve prospěch 
provozu Denního  stacionáře pro zdravotně a mentálně postiženou 
mládež (dále DS ll.) Farní charity Karlovy Vary 27 000 Kč.

 Společnost SLOT Game a.s. dne 10. března 2007 na III. Reprezentačním 
plese Města Karlovy Vary vydražila v aukci  fotografi i obrazu od pana Ja-
kuba Ludvíka. Výtěžek aukce v částce 27 000 Kč byl věnován ve prospěch 
provozu Denního stacionáře pro zdravotně a mentálně postiženou mlá-
dež. 

Dovolte nám, abychom Vás seznámili s provozem Denního stacio-
náře

Dům sv. Anežky
Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené K. Vary

(DS II.)
Kontakt: Svobodova 743/12, Karlovy Vary, tel: 353 434 227, mobil: 

731 433 037, E-mail: vojtech.charita@volny.cz

Kapacita:
Denní kapacita oddělení je 9 klientů s mentálním či kombinovaným 
postižením.
V současné době využívá pravidelně služeb stacionáře celkem 19 uži-
vatelů, kteří mají možnost libovolně volit dny, kdy do stacionáře do-
cházejí

Provozní doba:
Pracovní doba je od 7.30 do 16.00 hodin každý pracovní den.

Cíle zařízení a jejich realizace:
Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené Karlovy Vary je 
součástí Farní charity Karlovy Vary a sídlí na adrese Svobodova 743/12 
ve Staré Roli.

Stacionář je v provozu od roku 2003 a tehdy byl prvním a jediným po-
dobným zařízením tohoto typu ve městě Karlovy Vary. Nikdy v minulosti 
žádné takové zařízení sloužící k denním pobytům pro osoby s handica-
pem na území našeho města nebylo a nefungovalo. 

Mnozí z nás si jistě představí, jak složité to bylo vůbec takovýto stacio-
nář zřídit a zprovoznit. 

Služby jsou poskytované v souladu s nejnovější legislativou a to § 46 
zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., 

Oddělení má stanovený pevný harmonogram činností na celý týden 
tak, aby si každý uživatel (klient) mohl vybrat to, co mu nejvíce vyhovuje. 
Každý den je sestaven tak, aby jeho program byl odlišný od ostatních dní, 
což umožňuje klientům snazší orientaci a širší výběr činností. Snažíme 
se využít schopnosti klientů tak, aby jejich den byl smysluplně pracovní 
a pro klienty radostný a spokojený.

Personál zajišťující služby je odborně vzdělaný pro poskytování a zajiš-
tění této služby. 

Přijímáme klienty, kteří dokončili či jinak ošetřili svou školní docház-
ku a mají tedy možnost navštěvovat DS pravidelněji. 

Věk pro vstup do stacionáře není rozhodující. Osvědčilo se nám (z výše 
uvedených důvodů) přijímat klienty ve věku min. 15-ti let a starší. V přípa-
dě zájmu se na nás můžete obrátit dle výše uvedených kontaktů.

Ing. Jiří Lodr, ředitel Farní charity 
Pavla Andrejkivová, emeritní ředitelka Farní charity

Farní charita



8  |  Radniční listy

Kulturní akce a výstavy v dubnu 2007
Divadlo Dagmar Komorní scéna „U“

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

4. 4.  Miloš Macourek - Hra na Zuzanku Malé absurdní pohrávání. „Jede se 
a jede se… na voze i na koze. Na plný plyn, na plnou kapsu, na plnou 
márnici, na plnou hubu.“

5. 4. 19.30 Pašije. Scénická koláž z textů českých i světových autorů. Dnešní 
pohled na hledání odpovědí základních otázek společného bytí. 
Vstupné dobrovolné.

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

22. 4.  Kdyby bylo nebe… Scénická koláž na motivy z knihy Fanii 
Fénelonové Dívčí orchestr. Svědectví z koncentračního tábora 
v Osvětimi – Birkenau. 

30. 4. 19.00 Antické děti VI. Večer pravidelného setkávání studentské divadelní, 
literární a hudební tvorby. Tentokrát na téma pohádky. 

Divadlo HUSOVKA
Karlovy Vary, Husovo nám. 2, tel.: 353 333 316

1. 4. 15.00 Božena Šimková PRINCEZNA A LOUPEŽNÍCI
Úsměvným pohádkovým „skoromuzikálem“ navazuje autorka na 
nejlepší tradice české moderní pohádky v linii reprezentované  např. 
jmény Jana Drdy nebo Josefa Lady. Charakterizuje ji humor, lidová 
moudrost i krásná čeština. Režie: Věra Jordánová

15. 4. 15.00 O SKLENĚNÉM RYTÍŘI Účinkují členové Divadla J. K. Tyla v Plzni
Režie: Jiří Untermüller

20. 4. 19.30 Divadelní studio D3 Dodo Gombár HUGO KARAS
V původním znění bez titulků. Režie: Anna Ratajská

22. 4. 15.00 Divadlo Kuba – Plzeň PRINC BAJAJA
Na motivy pohádky Boženy Němcové napsali Fr. Kaska a  P. Mlád.
Nové zpracování jedné z nejznámějších a nejkrásnějších pohádek. 
Pohádku o lásce, odvaze a moudrosti vypráví dětem královský šašek. 
Prostřednictvím masek a netradičních loutek ožívají před diváky 
princ Bajaja, krásná princezna, černý rytíř, hrůzostrašný drak a věrný 
přítel Bělohřívák.

26. 4. 20.00 PROMĚNY Koncert karlovarské rockové kapely. Host večera: 
LONGTON UNPLUGGED BAND Robert Brácha – kytara a zpěv, 
Jaroslav Kuril – kytara a zpěv, Petr Brousek – zpěv

29. 4. 15.00 Divadelní studio D3 Miroslav Exnerová  JAK SE YBURAN NUDIL
Pohádka o tom kterak chtěl zlomyslný skřet Yburan zabránit 
princezně najít přátelství a lásku. Režie: Miroslav Exnerová

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVY VARY
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary

3. 4. 19.30 Noel Coward  „LÍBÁNKY ANEB LÁSKA ATˇ JDE K ČERTU“
Divadlo Palace Praha, hrají: Jiří Langmajer, Ivana Jirešová, Jitka 
Čvančarová/Martina Válková, Jan Teplý ml./Kryštof Rímský, režie: Petr 
Hruška 

4. 4. 19.30  „Gala Strauss“ Karlovarský symfonický orchestr
Slavné operetní melodie od Johanna Strausse Netopýr, Annenská 
polka, Cigánský baron, Na krásném modrém Dunaji, Franze Lehára 
Paganini, Země úsměvů, Veselá vdova atd. uvede Karlovarský 
symfonický orchestr. Sólový zpěv: Gabriela Kopperová, Veronika 
Fučíková, Bohdan Petrovič, dirigent: František Drs

7. 4. 19.30 „MUZIKÁLY Z BROADWAYE“  Městské divadlo Brno
Muzikálové gala. Patnáct nejoblíbenějších světových muzikálů. 

9. 4. 19.30 Georges Bizet, Paco de Lucia, Robert Balogh:  „CARMEN“
Moravské divadlo Olomouc. Taneční drama o dvou dějstvích 
s prologem choreograf a režisér inscenace Robert Balogh nazval 
Carmen. Režie a choreografi e: Robert Balogh j. h.

11. 4. 19.30 Robert Thomas „TURECKÁ KAVÁRNA“ Agentura Harlekýn Tři 
komické skoro detektivky z Paříže. Zejména poslední (Zlatý pan 
ministr) ťala přímo do žhavé současnosti. Postavy jsou plné humoru 
a člověčenství a záměr autora jasný – diváka pobavit a dát mu 
překvapivou pointu. Hrají: V. Vydra, N. Konvalinková, J. Boušková, M. 
Hádek/M. Kubačák Režie: Pavel Háša

13. 4. 19.30 „EDITH, VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ“ L. Vaculík, P. Malásek
Divadlo J. K. Tyla Plzeň. Inscenace mapuje životní cestu slavné 
francouzské šansoniérky Edith Piaf. Režie a choreografi e: Libor 
Vaculík

15. 4. 15.00 „ČAROSTŘED A ČERNÁ PANÍ“ Divadelní společnost Františka 
Kreuzmana Strašidelná pohádka o mocném mágu Čarostředovi. 

17. 4. 19.30 „CIKÁNI JDOU DO NEBE“ J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, P.Malásek
Divadlo Bez zábradlí. Muzikál. Hrají: Vanda Konečná/Jitka 
Čvančarová, Michal Kavalčík, Johanna Tesařová, Zuzana Ďurdinová, 
Jana Stryková, Jana Balašová Trčková/AthinaLangoska, Kateřina 
Kenardžievová, Zdeněk Žák/Stanislav Zindulka, Filip Čapka, Tomáš 
Petřík/Martin Hofmann, Petr Pospíchal, Adrian Jastraban, Ivo Hrbáč, 
Martin Kubačák, Petr Macháček. Režie a choreografi e: Radek Balaš

18. 4. 19.30 LUCIE BÍLÁ s kapelou Petra Maláska koncert ve velkém
sále LS THERMAL

19.  4. 19.30 „MOZARTISSIMO“ HVL ART AGENCY Netradiční způsob uvedení 
části oper Wolfganga Mozarta.

20. 4. 19.30 Peter Quilter: „NA KONCI DUHY“. Tragikomedie o konci životní dráhy 
královny swingu. Hrají: Hana Maciuchová,Miloslav Mejzlík, Tomáš 
Petřík / Petr BláhaRežie: Jakub Maceček

22. 4. 19.30 „PROJECTWINGS S JIŘÍM KORNEM“ Divadlo Bez zábradlí V tomto 
světě však pořád zůstává to hlavní - STEP RYTMUS EMOCE! 
Choreografi e – Honza Bursa a projectWINGS Režie a dramaturgická 
linka je dílem Aleše Janáka – vůdčí osobnosti kultovní divadelní 
formace TEATR NOVOGO FRONTA, nositele řady cen z prestižních 
divadelních festivalů po celém světě.Hudba, zvuky a pocity z mixu 
- Martin Šebestík – zakladatel skupiny Cartonnage.
projectWINGS tvoří: Honza Bursa, Pavel Strouhal, Vašek Muška 
a zvláštní členka Carli Jeff erson – exSTOMP, host: Jiří Korn

24. 4. 19.30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ
Komorní orchestr Nálady se sólisty: Josef Hajna – tenor, sólista opery 
Národního divadla Praha, Štěpánka Heřmánková – soprán, sólistka 

hudebních divadel, Galakoncert operetních melodií a evergreenů 
ze slavných operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala 
a dalších.

26. 4. 19.30 Jeff rey Hatcher:  „PICASSO“ Divadlo Ungelt, Paříž roku 1941. Pablo 
Picasso vyslýchán slečnou Fischerovou. V inscenaci zazní písně 
Edith Piaf, scénická hudba Ondřeje Adámka a Vangelis. Hrají: Milan 
Kňažko a Vilma Cibulková. Režie Jiří Svoboda. Česká premiéra. 

28. 4. 19.30 „MUZIKÁLY Z BROADWAYE“  Městské divadlo Brno
Muzikálové gala. Patnáct nejoblíbenějších světových muzikálů. 
My Fair Lady, West Side Story, Hair, Cabaret, Hello, Dolly!, Jesus 
Christ Superstar, Evita Cats, The Phantom of Opera, Les Misérables, 
Miss Saigon, A Chorus Line, Jekyll&Hyde. Kromě sólistů se v tomto 
výpravném představení představí také zpívající a tančící company. 
Písně jsou uváděny v originální, anglické verzi a jsou doprovázeny 
fi lmovými nebo fotografi ckými projekcemi. Soubor Městského 
divadla Brno s touto produkcí sklízí mimořádné úspěchy po celé 
Evropě. Režie: Stanislav Moša

30. 4. 19.30 Brian Friel „LÁSKY PANÍ KATTY“ Divadlo Na Jezerce  Hrají: Jiřina 
Bohdalová, Simona Stašová/Dana Syslová, Jaroslav Satoranský/Pavel 
Soukup, Oldřich Vlach/Rudolf Jelínek, Andrea Elsnerová/Tereza 
Němcová, Věra Kubánková, Jaroslav Kepka. Režie: Vladimír Strnisko

2. 5. 19.30 „Gala Strauss“ Karlovarský symfonický orchestr
3. 5. 19.30 Petr Iljič Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO Severočeské divadlo opery 

a baletu
5. 5. 19.30 „EDITH, VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ“ L. Vaculík, P. Malásek, Divadlo J. K. 

Tyla Plzeň

KLUB PADEREWSKI 
Lázeňská 5, 360 01 Karlovy Vary

začátky představení v 19. 30 – pokud není uvedeno jinak
5. 4.  Vlasta Třešňák band Legendární písničkář, malíř a spisovatel 

z Karlína a jeho syrové texty doprovázené kytarou, harmonikou 
a tentokrát i celou kapelou.

11. 4. 18.30 Současná situace v Palestině: Je šance na mír? Křesťanská 
akademie pořádá přednášku Dr. Mohameda Salaymeha, velvyslance 
Palestiny v Čechách.

15. 4.  Longital /SR/ Dva zvukoví cestovatelé Shina (zpěv a basa) a Daniel 
Salontay (zpěv, kytara, smyčec) z Bratislavy s barevnou oduševnělou 
elektronikou a zajímavými hlasy. Nadžánrový zvuk, prolínání písně 
a experimentu, elektroniky a akustiky. 

18. 4.  A. P. Čechov: O štěnicích, ženách a medvědech . Čtvrté představení 
Divadla v patře – divadelní scény Klubu Paderewski. Dvě divadelní 
anekdoty o vášních lásky i nenávisti a o tom, co z nich vzejde, či 
nevzejde. Režie: Karol Skladan. Hrají: Lucie Domesová, Karel Beseda 
a Matěj Samec. 

26.4.  Luboš Pospíšil Recitál známého zpěváka, muzikanta a skladatele - 
trochu pro pamětníky, ale na známé téma „Tenhle vítr jsem měl rád“.
Výstava: Robert Němec - Ať tak a nebo tak...   
Výstava představí autorské černobílé i barevné fotografi e 
z posledních let s tematikou karlovarských motivů (přístupno v době 
konání klubových pořadů do 30.4)

CLUB IMPERIAL
Lázeňský hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary

začátky představení  ve 20. 30  - pokud není uvedeno jinak
Každou sobotu 20.30 – 02.00 SOUNDS OF THE 80´s Diskotékový pořad 

6. 4. Jamie Marshall & WATH THE FUNK, jedinečný londýnský zpěvák a kytarista, 
jehož charisma a osobitost projevu korunuje kapela skvělých pražských 
muzikantů

13. 4. Jazz Quintet Plzeň, komorní seskupení nejlepších plzeňských jazzových 
hudebníků v čele s vynikajícím trumpetistou Františkem Kučerou

20. 4. Jazz Efterrätt (Praha), energií nabitý band, působivé aranžmá skladeb na 
rozhraní jazzu, funky, blues a soulu

27. 4. Mike Baguetta &  Hlavenka Quartet (USA-CZ), koncertní turné 
excelentního amerického kytaristy, jazzové a bluesové kompozice 
v kombinaci zvuků různých kytar. Chris Jennings-kontrabas, 
Pavel“Bady“Zbořil-bicí, Patrik Hlavenka-kytara

KINO PANASONIC
Vítězná 50, Karlovy Vary

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary

1. 4. 15.00 Bijásek pro nejmenší RUSALKA HUPSALKA ČR 
1. 4. 17.00 NOC V MUZEU (Night at the Museum), USA 2006
1. - 2.4. 19.30 APOKALYPTO (Apocalypto) USA 2006
3. 4. 19.30 Pro členy FK sleva PŘÍBĚH ZROZENÍ USA 2006 Režie: Catherine 

Hardwicke. Hrají: Keisha Castle-Huges, Oscar Isaac, Shaun Toub aj. 
Scénář vychází z evangelií sv. Matouše a sv. Lukáše.

4. 4. 17.00 Představení pro seniory ARSENE LUPIN - zloděj gentleman Francie, 
Itálie, Španělsko, VB 2004 

4. 4. 19.30 Pro členy FK sleva ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH Německo 2006. Scénář 
a režie: Florian Henckel von Donnersmarck. 

5. - 6. 4. 17.00 KVASKA ČR 2006. Scénář a režie: Mirjam Landa.
Hrají: Lucie Vondráčková, Jiří Korn, Daniel Landa aj.

5. 4. 19.30 Filmový klub KV KV HAVANA BLUES Režie: Benito Zambrano, Šp,/
Kuba/Fr. 2005.

6. - 8. 4. 19.30 a 21.50 Pro členy FK sleva  BABEL
USA, Mexiko 2006. Režie: Alejandro Gonzáles Iňárritu. Hrají: Cate 
Blanchett, Brad Pitt, Gael García Bernal aj.

7. - 8. 4. 15.00 Bijásek pro nejmenší ZAHRADNÍKŮV ROK ČR 
7. - 9. 4. 17.00 PAST NA ŽRALOKA USA, Korea 2006 dětský animovaný 
9. - 11. 4. 19.30 Pro členy FK sleva KRÁLOVNA VB, Francie, Itálie 2006. Režie: Stephen 

Frears Hrají: Helen Mirren, Michael Sheen aj.
12. 4. 19.30 Filmový klub KV MARCELA ČR 2006, režie: Helena Třeštíková  

Námět, scénář, režie: Helena Třeštíková.
13. - 15. 4. 17.00 SPLÁCHNUTEJ  USA,VB 2006, animovaný
13. - 15. 4. 19.30 Pro členy FK sleva. KDO JE TADY ŘEDITEL? Dánsko, Švédsko 2006 

Scénář a režie: LARS VON TRIER (Prolomit vlny/Idioti/Dogville aj.)
13. - 14. 4. 21.30 Pro členy FK sleva SHORTBUS  (předfi lm: KARNEVAL ZVÍŘAT, r. 
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Finančně podpořili:

Doprovodný program
Happy Zongler „Light show“

Duhové bubliny Václava Strassera
Taneční vystoupení „Mrazík“

a „Keltské tance“
 v podání svěřenců ÚSP Rudné

Celým večerem Vás provází
Petr Rychlý

XIV. PLES HARMONIE 
konaný pod záštitou primátorky JUDr. Veroniky Vlkové 

SLAVNOSTNÍ SÁL GH PUPP 
SOBOTA 14. DUBNA 2007 

OD 19.30 HODIN 
VSTUPNÉ OD 50,- DO 130,-K

Prodej vstupenek v CZP, Sokolovská 54, Karlovy Vary - tel.353234666 

Zveme širokou ve ejnost

Vypraveny jsou zvláštní autobusy:

Finan n  podpo ili:

XIV. XIV. PLES HARMONIEPLES HARMONIE
konaný pod záštitou primátorky JUDr. Veroniky Vlkové

SLAVNOSTNÍ SÁL GH PUPP
SOBOTA 14. DUBNA 2007

OD 19.30 HODIN
VSTUPNÉ od 50,- do 130,- Kč

K tanci hrají: Forteband JPŠ a Ametyst
Bohatý program a tradiční tombola

Prodej vstupenek v CZP
Sokolovská 54, Karlovy Vary - tel.353234666

Po a St 8-12, 13-17; Út a Čt 8-12, 13-16; Pá 8-12

Zveme širokou veřejnost
Vypraveny jsou zvláštní autobusy: Z Jáchymova přes Ostrov, 
Velichov, Radošov, Kyselku; Z Aše, Chebu, Sokolova a z Plzně přes 
Toužim a Bečov nad Teplou.
Po plese po lince MHD v Karlových Varech

Michaela Pavlátová) USA 2006. Režie: John Cameron Mitchell
14. - 15. 4. 15.00 Bijásek pro nejmenší  POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ I. ČR 
16. - 17. 4. 19.30 Pro členy FK sleva OBČAN PES

Thajsko 2004. Scénář a režie: Wisit Sasantieng. 
18. 4. 17.00 Představení pro seniory PROKLETÁ ARGENTINA Španělsko, VB, USA 

2003. Režie: Christopher Hampton
18. 4. 19.30 Pro členy FK sleva KNIHA REKORDŮ ŠUTKY Srbsko, Černá Hora, ČR, 

Finsko 2005. Scénář a režie: Aleksandar Manić (Kosovské zdi)
19. 4. 17.00   a 20.4.17.00 a 21.45
  OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE ČR, SR, Německo, 

Maďarsko 2006
Předloha: Bohumil Hrabal. Scénář a režie: Jiří Menzel.

19. 4. 19.30 Filmový klub KV SVĚTLA V SOUMRAKU Finsko, Francie, SRN 2006. 
Námět, scénář, režie, střih a produkce: AKI KAURISMÄKI 

20. - 21.4. 19.30 JAKO MALÉ DĚTI USA 2006. Režie: Todd Field
Hrají: Kate Winslet, Patrick Wilson aj.

21. 4. 15.00 Bijásek pro nejmenší  O ZLATÉ MYŠCE ČR 
21. 4. 17.00 a 22. 4. 15.00 MAHARAL - tajemství talismanu. ČR 2006. Režie: Pavel 

Jandourek Hrají: Bořivoj Navrátil, Barbora Seidlová, Josef Somr aj.
21. 4. 21.00 vernisáž HARMONIE PROTIKLADŮ výstava obrazů JINDŘICHA 

MORÁVKA
22. - 25. 4. 17.00, 19.30 a 21.30 VRATNÉ LAHVE, ČR 2007. Scénář: Zdeněk Svěrák. Režie: 

Jan Svěrák.
26. 4. 19.30 Filmový klub KV GRBAVICA Rakousko, Německo, Bosna 

a Hercegovina 2006. Režie: Jasmila Zbanic.
27. - 29. 4. 17.00 ROBINSONOVI USA 2007 animovaný, dětský
27. 4. 19.30 a 21.30 Pro členy FK sleva JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ

ČR 2007. loutkový.Námět a scénář: Jan Balej, Ivan Arsenjev. Režie 
a výtvarník: Jan Balej.

28. - 29. 4. 15.00 Bijásek pro nejmenší  PASÁČEK VEPŘŮ ČR 
28. 4. 19.30 a 21.30 SEJMI ESO USA, VB, Francie 2007 . Scénář a režie: Joe 

Carnahan. Hrají: Ryan Reynolds, Ben Affl  eck, Andy Garcia aj.
29. 4. 19.30 a 21.30 pro členy FK sleva
1. 5. 17.00, 19.30, 21.30 GOYOVY PŘÍZRAKY. Španělsko, USA 2006. Scénář: M. 

Forman, Jean-Claude Carriére. Režie: MILOŠ FORMAN 
30. 4. 19.30 Benefi ční koncert - výtěžek je určen pro ústav sociální péče 

v Sokolově, účinkují: JAZZ KVÉ a NOVÁ KREV

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary

7. 4. 19.30 Lázně III Velikonoční koncert (MC 6). Nikolaj Andrejevič Rimskij-
Korsakov: Ruské velikonoce - předehra, op. 36. Fryderyk Chopin: 
Koncert pro klavír č. 2 f moll, op. 21
Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“, op. 95, Ivo 
Kahánek – klavír, dirigent Jiří Stárek

13. 4. 19.30 Lázně III Symfonický koncert (MC 7) Ludwig van Beethoven: 
Stvoření Prométhea – výběr, Ludwig van Beethoven: Koncert pro 
klavír č. 1 C dur
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro klavír č. 12 A dur, K. 414
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 29 A dur 
Joshie Hoshujima - klavír (Japonsko), dirigent Mario Košik 
(Slovensko)              

20. 4. 19.30 Lázně III Symfonický koncert (MC 8)
Richard Wagner: Siegfriedova selanka 
Ferenc Liszt: Koncert pro klavír č.1 Es dur
Igor Stravinskij: Pták ohnivák - baletní svita
Karel Friesl – klavír, dirigent Jiří Stárek 

26. 4.  20.00 Rockefeller Hall Carlsbad Plaza Komorní koncert Manzerova kvarteta
Vladislav Liněckij - housle, Tatiana Skalková - housle,
Josef Malinjak - viola, Natália Rothbauerová - violoncello

27. 4. 19.30 Lázně III Symfonický koncert (A 8)
Richard Strauss: Don Juan - symfonická báseň, op. 20
Niccolo Paganini: Koncert pro housle č. 1 D dur, op. 6
Johannes Brahms: Symfonie č. 4 e moll, op. 98
Miroslav Vilímec – housle, dirigent Leoš Svárovský

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 kolonády 
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 UMĚNÍ
Goethova stezka 6, tel. 353 224 387 

e-mail: info@galeriekvary.cz, www.galeriekvary.cz
Otevřeno: ÚT – NE 9,30 – 12.00 a 13.00 – 17.00

vždy první středu v měsíci vstup zdarma
VÝSTAVY: Zlínský okruh Malby, sochy a objekty jedenácti autorů představí rozmanitost, 
osobitost a různorodost současné zlínské umělecké scény ( do 8.5.)

HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB
LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVYVARY, O. P. S.

STŘEDISKO HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 353 225772

Hvezdarna.kv@email. cz, www.astropatrola.cz
Každý pá a so 19.00   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 4. 
dubna, kdy je na obloze Měsíc, pro děti vhodný objekt k pozorování dalekohledem. 

Každý pá a so 20.30   Souhvězdí
Audiovizuální program o astronomii a astrologii. Historie souhvězdí a znamení od 

starověku až po dnešek. 
Každý pá a so 21.30   Klenoty jarní oblohy

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 12. do 22.4. nebo kdy lze pozorovat 
Měsíc kolem poslední  čtvrti od 10. do 12.4. Nejhorší pozorovací podmínky nastávají od 
1. do 10.4. 

Denně 15. - 19. 4. 19.00   Xaverius a Měsíc. 
Pohádkové pozorování večerní oblohy pro nejmenší. Premiéra pohádky o zatmění 

Měsíce pro děti 5-9 let s rodiči, na konci programu krátké pozorování oblohy určené 
nejmenším. 

Denně 15. - 19. 4. 20.30   Souhvězdí
Audiovizuální program o astronomii a astrologii. Historie souhvězdí a znamení od 

starověku až po dnešek. 
Denně 15. - 19. 4.  21.30   Pozorování noční oblohy

Deep-sky objekty, pozorování objektů bezměsíčné oblohy. 

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 elektrotechniky, 
radioamatérský zeměpis, provoz a sport
Víkendy závodní činnost ve vysílacím středisku 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
4. 4. 14.00 přednáška pro neziskové organizace Představení projektu „Něco se 

stane“, Občanské sdružení Protebe v rámci výstavy plakátů Něco se 
stane

Od 5 .4.  Výstava plakátů občanského sdružení PROTEBE „Něco se stane“
25. 4. 14. 00 přednáška pro neziskové organizace Představení projektu „Něco se 

stane“, Občanské sdružení Protebe v rámci výstavy plakátů Něco se 
stane
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Na pobočce Čankovská se mohou 
senioři a nezaměstnaní

přihlásit na

KURZY PRÁCE S POČÍTAČEMKURZY PRÁCE S POČÍTAČEM
Školení bude probíhat vždy ve středu po osobní nebo telefonické 

domluvě na čísle: 353 365 085 
(Mgr. M. Kaválková).

Z jakých témat si můžete vybrat?
• Základy práce na PC (Windows XP)
• Práce s Internetem
• Textový editor MS Word
• Tabulkový procesor MS Excel
• Prezentace v PowerPointu
• Elektronická pošta

Na pobočce Drahovice (Vítězná 49) se mohou senioři přihlásit  na 

KURZY PRÁCE S INTERNETEMKURZY PRÁCE S INTERNETEM 
Školení bude probíhat vždy ve středu po osobní nebo telefonické 

domluvě na tel.čísle: 353 226 346
(Ing.Eva Vonková)

Na pobočce Růžový Vrch(Sedlecká 4)

KURZY PRÁCE S POČÍTAČEMKURZY PRÁCE S POČÍTAČEM
Školení bude probíhat vždy ve středu po osobní nebo telefonické 

domluvě na tel.čísle: 353 564 844
(Jana Hrnková)

Vzdělávací akce se bude konat během měsíce března a dubna. 
Kurzy budou poskytovány registrovaným čtenářům ZDARMA.

ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888

Otevřeno: ST – NE 9.00  - 12. 00 a 13. 00 – 17.00
4. 4. 13.00 – 17.00 Chvála velikonoc, komponovaný pořad s malou výstavkou 

a řemesly a tradičními dílnami pro děti i dospělé
11. 4. 17.00 vernisáž: Budovatelský plakát, výstava plakátů výtvarníků 

Koutského, Bočka, Samce, nalezených v ateliéru sochaře A. A. 
Kuchaře
v K. Varech

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, út, čt, pá 10.00 -  18.00
Čítárna    st 10.00  - 14.00
    so  9.00 -  12.00
Oddělení pro děti a mládež 
 po, út, čt, pá  13.00 – 18.00
 st 12.00 – 15.00  

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Půjč.doba  po, út, čt 10.00 –18.00 ; pá 12.00 –16.00

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
Tašovice, U Brodu 9
 Pá 14.00 –18.00

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: 47 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, fi lmy, 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.

MATEŘSKÉ CENTRUM
2. 4. 17.30 NEŽ PŮJDU DO ŠKOLY, beseda s Mgr. Zuzanou Turoňovou
6. 4. 15.30 Velikonoční nadílka  sraz před budovou MCKV účast nutno nahlásit 

předem
29. 4. 15.30 PÁLENÍ ČARODĚJNIC, u hradu v Tuhnicích, masky na sebe 

a špekáčky s sebou
 
 každý den - hlídání dětí, rekvalifi kační kurzy, služby Dobrovolnického centra Vlaštovka

Internet
Rekvalifi kační kurzy v MCKV

Počínaje březnem zahajuje OS Studnice ve spolupráci a v prostorách Mateřského 
centra Karlovy Vary projekt nazvaný „Snadný návrat“ zaměřený na rekvalifi kaci maminek 
na a po mateřské dovolené. Maminky se budou vzdělávat pomocí e-learningu – výuka na 
počítači (možnost výběru kurzů). Klientkám jsou k dispozici vzdělávací kurzy a přidružené 
služby – především hlídání dětí, asistence při studiu, poradenství a to vše v místě MC.

Vzdělávání i hlídání v době studia zdarma. Více informací Vám rád podá studijní 
asistent na tel.: 723 611 544 nebo pracovnice MCKV na tel.: 353 230 847.

Rekvalifi kační kurzy, které MCKV zajišťuje ve spolupráci s organizacemi STUDNICE, 
MENTA a Carlsbad GATE (včetně hlídání dětí) - bližší informace na tel.: 728 551 588 
p. Radka Svatková. Novou službou MCKV je také Dobrovolnické centrum Vlaštovka 
- nabízíme kontakty, informace, vzdělávání pro dobrovolníky i organizace mající zájem 
o spolupráci  s dobrovolníky - další informace na tel.: 775 730 847 p. Lenka Dolečková
 

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

3. 17. a 24. 4. 15.30 Diagnostika EAV přístrojem  - Jiří Hrnko
3. a 17. 4. 18.00. Večery reiki, meditace, tanec ,učení , 

MUDr. Petr Kadleček
6. 13, 20. a 27. 4. 19.30 MEDITACE - meditační večery, škola 

integrované jógy - Praha
14.-15. 4. 9. 00 Kurz Thajské olejové masáže
21. 4. 9.00 Kurz Twiggy masáže 
22. 4. 9.00 Kurz indické masáže hlavy

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary, tel: 353 502 811 

e-mail: knihovna@knihovnakv.cz, www.knihovnakv.cz
Výstava: INDIE – výstava fotografi í Tomáše Jiráta
5. 4. 15.00 Go v Krajské knihovně   Herní klub Krajské knihovny představuje 

nejstarší strategickou deskovou hru na světě ukázky her a pravidla 

předvede: Tomáš Grosser, mistr republiky v Go a členové 
Karlovarského Go klubu, pravidla jsou jednoduchá, naučit se je může 
kdokoliv v každém věku, obtížnost závisí na vlastní strategii myšlení, 
hru dodnes využívá japonská armáda k výuce válečné strategie

18. 4. 17.30 Britský FK – Remains of the Day (Soumrak dne)
24. 4. 17.00 Další z cyklu přednášek Světová náboženství a fi lozofi e - Judaismus, 

přednáší Chaim Kočí - duchovní Židovské obce Karlovy Vary

Pobočka Lidická
Lidická 40 (budova SPgŠ a gymnázia), 360 20 Karlovy Vary, tel: 353 224 034

Každé pondělí 15.00 – 17.00  Výtvarná dílna 
Každé úterý 15.00 – 17.00 Hry a kvízy 
Každou středu 15.00 – 17.00 Čteme si 
Každý čtvrtek 15.30 – 17.00 Pracujeme na PC
Každý lichý čtvrtek 10.00 – 12.00 Literární klub pro seniory

Kostel sv. Anny v K. Varech - Sedleci
1. 4. 18.00 Benefi ční koncert -  první koncert z cyklu koncertů ve prospěch 

opravy kostela. Na tomto koncertě vystoupí 50-ti členný pěvecký 
a instrumentální soubor St. Alban´s RC High School z Jižního Walesu 
pod vedením dirigenta Paula Cooka. V programu zazní skladby J. 
S. Bacha, J. Ruttera, renesanční hudba, hudba z muzikálů, jazzové 
skladby a velšské písně.

Výtěžek z koncertu bude použit na opravu kostela. Vstupné dobrovolné 

Lázeňský hotel Sanssouci, kavárna
Jarní 1, Karlovy Vary, 

začátky loutkových představení od 14.00 hod., vstup volný
28. 4. Ruské pohádky: Zlatá rybka – loutkové představení

Thermal, Malý sál
5. 4. 19.30 TOMÁŠ TÖPFER  v pořadu „Arazím z Fidlovačky“. Ředitel Divadla 

Na Fidlovačce, hlavní hrdina seriálu roku 2006 Četnické humoresky, 
bude vyprávět o práci v divadle, před kamerou i o životě.

Velký sál
27. 4. 19.30 Bojané, Velká moravsklá krojovaná dechovka, vítěz Zlaté křídlovky 

2002

Club Thermal
6. 4. BARBECUE OPEN RED BULL PÁRTY
7. 4. Mexican beach mejdan
 „Pátek třináctého“ HITCHCOCK KOKTEIL NIGHT
14. 4. Karaoke mejdan ,vemte partu a přijďte si zazpívat..
20. 4. HAPPY HOURS PÁRTY
21. 4. Captain Morgan night. Music and dance club 
28. 4. POSLEDNÍ SLET ČARODEJNIC-woodoo disco night
29. 4. Pálení čarodějnic-music club
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S P O R T
ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119

Nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými 
povrchy a dlouhodobého pronájmu na tel.: 353 564 119
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,

odbíjenou, nohejbal, fl orbal 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

s možností zamluvit i jiný termín tele-
fonicky

A T L E T I K A
ZŠ  Růžový Vrch, kontakt 353 437 111

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

- provoz: po - pá  15.00 – 19.00 hod.
  so -  ne  dle domluvy se správcem

K O P A N Á
SK Buldoci, stadion Dvory, Drahovice, Tuhnice

kontakt 353 227 426
ČFL muži, hřiště Drahovice:

1.4. 10.30 SK Buldoci – K Union Cheb
15.4. 10.30 SK Buldoci – SK Slavia Praha B
29.4. 10.30 SK Buldoci – SK Dynamo Č. Budějovice B

Česká divize staršího dorostu, hřiště Drahovice:
14.4. 10.00  SK Buldoci – SK Rakovník
28.4. 10.00 SK Buldoci – Admira Praha

Česká divize mladšího dorostu, hřiště Drahovice:
14.5. 12.15 SK Buldoci – SK Rakovník
28.5. 12.15 SK Buldoci – Admira Praha

Krajský přebor dorostu, hřiště Drahovice:
1.4. 15.30 SK Buldoci B – V. M. Lázně
15.4. 15.30 SK Buldoci B – Spartak Chodov

hřiště Stará Role:
29.4. 14.00 SK Buldoci  B – FK Ostrov

Krajská soutěž dorostu, hřiště Drahovice:
8.4. 14.00 SK Buldoci C – Strunal Luby
22.4.  14.00 SK Buldoci C – OSS Lomnice

Česká divize starších žáků, hřiště Drahovice:
7.4. 10.00 SK Buldoci – Meteor Praha
21.4. 10.00 SK Buldoci – SK Kladno B

Česká divize mladších žáků, hřiště Drahovice:
7.5. 11.45 SK Buldoci – Meteor Praha
21.4. 11.45 SK Buldoci – SK Kladno B

Krajský přebor starších žáků, hřiště Drahovice:
8.4. 10.00 SK Buldoci B – S. Teplá
22.4. 10.00 SK Buldoci B – Sp H. Slavkov

Krajský přebor mladších žáků, hřiště Drahovice:
8.5. 11.45 SK Buldoci B – S. Teplá

22.4. 11.45 SK Buldoci B – Sp H. Slavkov
Okresní přebor žáků, hřiště Drahovice:

1.4. 13.30 SK Buldoci C – TJ Vojkovice
15.4. 13.30 SK Buldoci C – S. Chyše
29.4. 13.30 SK Buldoci C – TJ Jáchymov

Krajský přebor přípravek, hřiště Dvory:
28.4. 9.00 Turnaj starších přípravek
29.4. 9.00 Turnaj mladších přípravek

T E N I S
TC Lokomotiva, tenisový areál u stadionu Závodu Míru

kontakt 353 224 77, 353 233 588
Pronájem dvorců

TK Lokomotiva Karlovy Vary uskuteční již 15.ročník
TENISOVÉ ŠKOLKY

- výuka proběhne od 23.4. do 28.6. a od 3.9. do 27.9. vždy 2 hodiny týdně
- přihlášky v areálu LOKO ve dnech 18. a 19. 4 od 16,00 do 17,00 hod.
- přijaté děti budou rozděleny do skupin dle věku, výkonnosti a obratnosti
- výcvik bude probíhat pod vedením kvalifi kovaných cvičitelů tenisu
- přednostně budou přijímány účastníci loňského výcviku a děti od 6-9 let

K L U B   V O D Á K Ů   K A R L O V Y   V A R Y
kontakt 737278171

7. - 14. 4. Týden karlovarských řek – 19. ročník 2007

R Y C H L E J I,   D Á L   A   V Ý Š
 ZŠ Krušnohorská a atletický oddíl ACD RV hledá mladé atlety

ZŠ Karlovy Vary Krušnohorská 11 (na Růžovém vrchu), otevírá ve 
školním roce 2007/2008 další sportovní třídu (6. ročník) se zaměřením
na atletiku. 

Budoucí žáky čeká mj. pět hodin tělesné výchovy, včetně jedné ho-
diny plavecké výuky, pravidelné tréninky pod vedením kvalifi kovaných 
trenérů, výcvikové tábory (3-4x během školního roku, z toho týdenní 
lyžařský výcvik), možnost výběru studia anglického, německého  nebo 
francouzského jazyka, počítačová učebna.

Zájemcům, nejen z  K. Varů, ale i okolí (např. Nejdek, Hroznětín, Ostrov, 
N. Role atd.), stačí zaslat přihlášku (jméno, příjmení, narození, adresa) 
na ZŠ Krušnohorská 11, 360 01 Karlovy Vary, nebo se zúčastnit s jedním 
z rodičů přímo náboru, který se uskuteční v areálu školy na atletickém 
stadionu v pátek 27. dubna od 16.00hod. 

KONTAKT NA TEL.: 353 437 111, E-MAIL: skola@zsruzovyvrch.cz
Informace o škole na: www.zsruzovyvrch.cz

Basketbal BK LOKOMOTIVA 
Karlovy Vary Duben 2007

31. 3. - mladší dorostenky - nadstavbová
   část

01. 4. - mladší dorostenky - nadstavbová část
03. 4. - I. Liga ženy:  play off   I. 
06. 4. - I. Liga ženy:  play off   I. 
07. 4. - I. Liga ženy:  play off   I. 
11. 4 -  I. Liga ženy : play off  II.
14. 4. -  I. Liga ženy:  play off   II.

Starší dorostenky - nadstavbová část
15. 4. - Starší dorostenky - nadstavbová část
17. 4. - I. Liga ženy:  play off   II.
20. 4 -  I. Liga ženy:  play off   o třetí či první místo
21. 4. - mladší dorostenky - nadstavbová část 
22. 4. - I. Liga ženy:  play off   o třetí či o první místo

mladší dorostenky - nadstavbová část  
24. 4. - I. Liga ženy:  play off   o třetí či první místo
27. 4. - I. Liga ženy:  play off   o třetí či první místo
27. 4. - Starší dorostenky - nadstavbová část
28. 4. - Starší dorostenky - nadstavbová část



Po - Pá 9.00 - 17.00 hod.
So 9.00 - 12.00 hod.

 Úklidové práce administrativních budov a výrobních závodů
 Úklidové práce po řemeslech
 Strojní čištění koberců
 Ochrana a údržba přírodních kamenů a PVC
 Speicální úklidové práce

Družstevní 713/12, 360 17 Karlovy Vary, Tel./Fax: 353 561 240 
E-mail: actapolkv@actapol.cz, www.actapol.cz
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Blokové čištění a noční mytí komunikací
Technický odbor  upozorňuje, že dne 2. dub-

na 2007 bude zahájeno na území města blo-
kové čištění parkovišť, komunikací včetně par-
kovacích zálivů a chodníků. Na parkovištích a  
komunikacích, kde bude prováděno blokové 
čištění, bude s týdenním předstihem umístěno 
přenosné dopravní značení omezující zastavení 
a stání vozidel. Začátky blokových čištění byly 
stanoveny  každý pracovní den od 8:00 hod. 

Od 2.dubna bude každý týden ve dnech pon-
dělí až čtvrtek prováděno noční mytí komuni-
kací v lázeňském území, obchodně správním 
centru a na komunikaci Sokolovská. Z tohoto 
důvodů je třeba respektovat zónové značky, 
které jsou v těchto lokalitách trvale instalová-
ny. Rozpis nočního mytí komunikací zůstává 
oproti minulým létům beze změn. Vozidla brá-
nící provádění blokového čištění  a nočního 
mytí budou odtažena.

Rozpis blokového čištění je rovněž uveřejněn 
na ofi ciálních webových stránkách města Kar-
lovy Vary www.karlovyvary.cz a na úřední des-
ce magistrátu města Moskevská 21.

Změny v rozpisech úklidů jsou vyhrazeny.

Rozpis blokového čištění
D U B E N 

14. týden
2. pondělí

Studentská, K Linhartu
Nová, Lesní, Jánošíkova, Skalní, Komenského, 
Terezínská, Modenská, Garibaldiho, U Jezírka, 
J.Truhláře, Strmá, U Lomu.

3. úterý
Sokolská, Jahodová, Svatošská, Souběžná, Šíp-
ková, U Dětské vesničky, Keřová, Horní alej, 
U Ovčárny, Cihelny.
parkoviště Tašovice:  Česká za panelovými 
domy.
parkoviště Doubí :  Svatošská – parkoviště u za-
hrádek,

4. středa
parkoviště Bohatice: Růžový Vrch před Krušno-
horskou č. 18-24,
Čankov náměstí (otočka autobusu), 
parkoviště Rosnice :  před restaurací U kaštanu,
parkoviště Stará Role: Karlovarská - plocha před 
DPS, Okružní u křižovatky s Truhlářskou, Školní 
nad zastávkou MHD, Truhlářská pod OD Cent-
rum, Třešňová – plocha mezi domy

5. čtvrtek
parkoviště Rybáře: Buchenwaldská u kremato-
ria, Požární, Mládežnická (u křižovatky s Čan-

kovskou), Konečná, u domu Krušnohorská č.2, 
Čankovská (velké parkoviště u křižovatky s ul. 
U Koupaliště), U  koupaliště (před Severkou vle-
vo), Třeboňská (u Rolavy), plato Horní nádraží. 
parkoviště Karlovy Vary: Goethova stezka u Ga-
lerie umění, KOME, Slovenská naproti KOME, 
parkoviště u Poštovního dvora. 

6. pátek
parkoviště Drahovice: Gagarinova u OD Jed-
nota, Gagarinova u domů  č.p. 506/20, 513/28, 
515/32, parkoviště u křižovatky Maďarská – Ga-
garinova, Národní u domů č.p. 527/34, 528/36, 
Lidická u policie, nám Emy Destinové pod no-
vým domem, St. Kysibelská Pod Rozvodnou, St. 
Kysibelská za domem Východní 1-15, Úvalská za 
ubytovnou, tři stavebně oddělená parkoviště 
v Úvalské ulici poblíž zastávky MHD Blahosla-
vova,
parkoviště Tuhnice: ul.Brigádníků parkoviště 
1a 2, Krymská za Okr. Správou soc. zabezpeče-
ní včetně příjezdové komunikace, Moskevská 
u býv. plicního oddělení, Šumavská za prodej-
nou nábytku včetně příjezdové komunikace, 
u fi nančního úřadu. 

15. týden
10. úterý 

Okružní, Tuhnická, Nové domky, Dvořáko-
va,Truhlářská, Nejdlova.
Kostelní, Rolavská, Palackého, Vítězslava Nezva-
la, Javorová, Jabloňová, Spojovací.

11. středa
Západní, Plzeňská, Krále Jiřího, Poděbradská, 
Křižíkova, Petra Velikého, Sadová.

12. čtvrtek
Svahová, Moskevská, Dr.Janatky, Dr. Engla, Bě-
lehradská, Jaltská, nám. M. Horákové,Krále Jiří-
ho (část mezi křižovatkami se Svahovou a Mos-
kevskou ul).

13. pátek
Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská (od 
pivovaru ke křižovatce s I/6). 
 
16. týden

16. pondělí
Požární, Mládežnická, U Koupaliště, Čankovská, 
Nákladní, plato Horní nádraží, Ostrovský most, 
Jáchymovská (část Rybáře), 

17. úterý
Chodovská, Počerny, Česká, Šikmá, Hradištní, 
U Brodu.
Úzká, Sopečná, Slovanská, Benátská, Starorol-
ská.

18. středa
Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na Vyhlídce, 
Bezručova. 

19. čtvrtek
Kostelní, Rolavská, Vítězslava Nezvala, Palacké-
ho, Javorová, Jabloňová, Spojovací,
Závodu Míru, Vančurova, Karlovarská.

20. pátek
Celní, Majakovského, Kosmonautů, Sladovnic-
ká, Karolíny Světlé, Dělnická, Buchenwaldská 
část od Primy k Železniční.

17. týden
23. pondělí

 U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, Hynaiso-
va, Raisova, Petřín, Pražská.

24. úterý
Libušina, Nebozízek, Tylova, Škroupova, Diva-
delní, Moravská.

25. středa
Lidická, Havlíčkova, Jiráskova, Palackého nám., 
Vrchlického (část mezi křižovatkami s ul. 5. květ-
na a Jiráskovou), Italská, Americká, 
Národní, nám. Karla  Sabiny, Blahoslavova,Vý-
chodní, Stará Kysibelská, Úvalská.

26. čtvrtek
nám. Emy Destinové, nám. Václava Ŕezáče, Kva-
pilova, Ondříčkova, Prašná, Vítězná, Chodská, 
Mozartova, Pod Tvrzí.

27. pátek
Čertův ostrov, nábř. Jana Palacha, Koptova, Kar-
la Čapka, Foersterova, Jateční.

30. pondělí
Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, Alšova, Slád-
kova, Šumavská, Moskevská část,
Třeboňská, Českých Bratří, Hraniční, Mlýnská.

K V Ě T E N
18. týden

2. středa 
Brigádníků, Jižní, Šumavská, Budovatelů, Přátel-
ství, Poštovní, Gorkého, Bečovská
Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Veli-
kého, Sadová.

3. čtvrtek
Svahová, Moskevská, Dr.Janatky, Dr. Engla, Bě-
lehradská, Jaltská, nám. M. Horákové, Krále Jiří-
ho (část mezi křižovatkami se Svahovou a Mos-
kevskou ul).

4. pátek
Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská

Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru
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Pošlete k ledu svoje zdravotní problémy!
K účinnému léčení pohybových, revmatických, kožních i mnoha dalších 
potíží slouží v Alžbětiných lázních (Lázně V) kryogenní jednotka. 
Moderní metoda využívající krátkodobé ochlazení na -160 °C umožňuje 
pacientům zbavit se mnoha různých zdravotních problémů.

 O výhodách kryoterapie se informujte v Alžbětiných lázních.

Unikátní léčba mrazem… 
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Smetanovy sady 1145/1 
360 01 Karlovy Vary
Telefon: 353 222 536 - 7
Mobil: 724 032 536
Fax: 353 585 884 
www.spa5.cz

AL inz kryo RL.indd 1 10/10/06 4:51:41 PM

Jak nastartovat organismus do jarních dnů

Přivítejte jaro svěžím krokem, ve skvělé duševní formě a s pevnými obrysy svého těla!
Více na www.spa5.cz

Letošní zima nás sice nenatrápila krutý-
mi mrazy, ale o to střídmější byla na svět-
lo a slunce. A tak po dlouhém období tmy 
a šedivých dnů, období přejídání, sporé fy-
zické aktivity, je většina z nás unavená, bez 
energie, s pokleslou náladou...

Ze stránek časopisů vykukují mnohé 
rady, jak na jarní únavu. Společným jme-
novatelem je dodržování určitých dietních 
zásad a správného pitného režimu. Alžbě-
tiny lázně Vám nabízí příjemné procedury 
k doplnění celkové očisty. Speciálně pro 
tyto účely jsme pro Vás vytvořili týdenní 
detoxikační program, po kterém se bu-
dete cítit jako znovuzrození. Po vstupním 
lékařském vyšetření na Vás čekají účinné 
a velice příjemné procedury jako jsou by-
linné perličkové koupele, celotělový deto-
xikační zábal GERnétic, klasické, podvodní 
masáže, skotské střiky, přístrojové lymfa-
tické drenáže, suchá uhličitá koupel a jiné. 
Dále jsme připravili řadu novinek. Jednou 
z novinek je medová masáž. Léčebný zá-
zrak přírody, známý od pradávna, med, 
funguje jako čistící prostředek a je v tomto 
případě aplikován zevně. Pomocí speciál-
ních hmatů a vpravování medové hmoty 
do kůže dojde k intenzivnímu odplavení 
toxinů neboli škodlivin z těla. Doporučuje 
se aplikovat maximálně 2x týdně. 

Mnohé dámy se s nadcházející před-
stavou léta vyděsí pohledem do zrcadla

na své kritické partie, kde hromadění tu-
kové tkáně a zhoršený odtok lymfy může 
způsobit problém zvaný celulitida. Dal-
ší novinkou Alžbětiných lázní je ošetření 
pomocí skořicového zábalu a následné 
krátké aplikace baňkové masáže v oblasti 
stehen. Dražší, ale o to účinnější metodou 
je aplikace anticelulitidního zábalu GER-
nétic. Přípravky této špičkové francouzské 
kosmetiky působí nejen zevně na pokožku, 
ale ovlivní i vnitřní tkáně (játra jako hlavní 
detoxikační orgán, krevní cévy). Výsledkem 
je postupné zpevnění pokožky a vyhlazení 
jejího reliéfu.

Zcela originální novinkou je ošetření 
dekoltu a poprsí GERnétic - speciálním zá-
balem a samozahřívací minerální maskou. 
Aplikace kosmetických přípravků je nejen 
příjemná, ale hlavně překvapí svým vý-
sledkem – viditelným zpevněním kontury  
poprsí.

A čím můžete nastartovat svůj organis-
mus okamžitě? Již několikrát jsme Vás in-
formovali o unikátní celotělové chladové 
léčbě – kryoterapii. Pomůže maximálně 
urychlit metabolismus, odplavit toxiny 
z těla, odstranit únavu, zvýšit oslabenou 
imunitu po zimě. Již po první proceduře 
ucítíte příliv energie a chuti do života. 



HASÍCÍ  PŘÍSTROJE
- HYDRANTY

PRODEJ – KONTROLY – SERVIS

Jana Tampierová – PIMEX
Nad Dvorem 1, Karlovy Vary

Tel./fax: 353 566 234
mobil: 602 140 759
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Kamarádi moudrosti 2006

Světový den zdraví – První pomoc
Hlavní téma soutěže:  První pomoc

Termín: 1. – 30. 4. 2007 
Ke Světovému dni zdraví  -  7. dubna.

Letos v dubnu se bude konat již 13. ročník soutěže Kamarádi moudros-
ti. 

Této soutěže se mohou zúčastnit děti 2. - 9. tříd z 11 základních škol 
v Karlových Varech a víceletého gymnázia.

Soutěžící mohou navštěvovat kteroukoli z poboček Městské knihovny 
nebo oddělení Krajské knihovny, které půjčují dětem.

Děti mohou získat body za návštěvu + výpůjčku, za nového přihláše-
ného kamaráda a za správně zodpovězenou otázku. Vědomostní část 
soutěže bude obsahovat 200 otázek, které se budou týkat  znalostí o po-
skytování první pomoci a lidském těle.

Děti mohou získat v jednom dni 2 body za návštěvu, při níž si půjčí 
knihu nebo 2 časopisy, a 1 bod za správně zodpovězenou otázku. Pokud 
přivedou s sebou  kamaráda, který se přihlásí do knihovny, získají navíc
5 bodů pro sebe a svou třídu. 

V roce 2007 bude poprvé spolupracovat Krajská a Městská knihovna. 
Každá knihovna má za úkol vymyslet 100 otázek do vědomostní části 
soutěže. 

Vítězná třída vyhraje titul Kamarádi moudrosti 2007, dort a  zájezd do 
plzeňské zoo. 
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Slevy plat í na oznaãené zboÏí vystavené na v˘prodejové akci
www.quelle.cz

Úter˘
10.00 - 18.00
Stfieda
9.00 - 17.00

kdy?

kde?

prodejní 
doba:

Karlovy Vary 
ul. I. P. Pavlova 2001/11
LázeÀské sanatorium 
Thermal

vv˘prodejová

AKCE
50-80%

slevy �

na textil a obuv

Úter˘ - Stfieda
3.-4.4. 2007
17.-18.4. 2007

www.quelle.cz

ZDE MŮŽE BÝT 
VÁŠ INZERÁT

Ladislav Flekáč – GES
Servis a opravy plynových kotlů

Vaillant, Baxi, Protherm, Iunergas, Dakon

777 965 881

Ing. Miroslav Sirotek

GEODETICKÁ KANCELÁŘ
Provádíme veškeré geodetické práce

Borská 48/10, KV – Dalovice
geosirotek@volny.cz

353 230 642, 603 225 837

akreditovaná lektorka pro testování ECDL

• Výuka u Vás doma u Vašeho 
počítače

• Školení zaměstnanců ve Vaší 
fi rmě

Radniční listy  |  15

Vás zve na výstavu 

45 let činnosti45 let činnosti
Divadelního studia D3Divadelního studia D3

v Karlových Varech ve fotografi iv Karlových Varech ve fotografi i
Od 4. do 30.4.

Vernisáž výstavy proběhne dne 4.dubna 2007 v 18 
hodin v prostorách Městské knihovny K.Vary, 

I.P.Pavlova 7

Průvodní slovo Vlastimil Ondráček
Výběr a instalace Jiří Hnilička a Vlas-

timil Ondráček

Městská knihovna Karlovy Vary 
a Regionální SKIP

hledají 

dětské anekdoty, vtipy a vtípky
psané, ale i kreslené, 

které se stanou základem pro připravovanou 
knížku zábavy a humoru vytvořenou dětmi.

Smích je kořením života !

Odevzdávejte svá dílka v dětském oddělení 
Městské knihovny Karlovy Vary P. P. Pavlova 7 

a také na všech 
pobočkách Městské knihovny Karlovy Vary
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„ idi ské pr kazy vydané od 1. ervence 1964 do 31. prosince 1993 
jsou jejich držitelé povinni vym nit do 31. prosince 2007“

Kterých P se vým na týká?

P vydány v období:
1.7.1964-1986

P vydány v období:
1987-1991

P vydány v období:
1992-1993

Pro si mám vym nit P již nyní?
- p edejdu dlouhému ekání na ú adu (magistrátu)
- budu mít vystaven idi ský pr kaz v zákonem stanovené lh t

Kolik m to bude stát?
- vým na P je osvobozena od správního poplatku

Kde si mohu vym nit sv j P?
- na p íslušném pracovišti obecního ú adu obce s rozší enou p sobností
nebo magistrátu m sta na území R (dle místa trvalého pobytu držitele 
idi ského pr kazu)

Co musím mít s sebou?
- platný doklad totožnosti (ob anský pr kaz, pas) 
- jednu fotografii o rozm rech 3,5 x 4,5 cm
- idi ský pr kaz, kterému kon í platnost

Kdy budu mít vystaven nový P?
- lh ta pro p evzetí nového P je zpravidla do 15-20 dní (dle po tu žádostí)

Kde najdu více informací?
- www.mdcr.cz (stránky  Ministerstva dopravy)

odbor dopravn správní a BESIP; odd lení agend idi , evidencí a statistik
Ministerstvo dopravy; Náb eží Ludvíka Svobody 12; 110 15 Praha 1

nabízí za velmi nízké ceny

prkna * fošny * trámy

sušené * truhlářské 

řezivo * pořez na katru
na zakázku

Info na tel.: 353 223 497,
724 255 614 p. Pechman

Palivové dřevo jehličnaté 
i listnaté

Info na tel.: 353 220 703
p. Zapletal

Telegrafi cky
Ve středu 7. března uplynulo 157 let od narození prvního preziden-

ta samostatného Československa T. G. Masaryka. Při této příležitosti 
pořádal Klub TGM ve spolupráci s městem Karlovy Vary vzpomínkové 
shromáždění u karlovarské Hlavní pošty, kde je umístěna busta T. G. 
Masaryka.  Za město Karlovy Vary se vzpomínkové akce zúčastnila 
primátorka města Veronika Vlková, která přislíbila, že již na podzim 
bude v centru města stát socha prezidenta Masaryka.

  

Od pátku 9. března do začátku dubna probíhal úklid veškerých 
místních komunikací, chodníků, zeleně a veřejných prostranství 
v Karlových Varech. Na základě jednání s fi rmou Kattenbeck a se 
Správou lázeňských parků se sestavil časový harmonogram, pod-
le kterého postupoval postupně úklid všech částí Karlových Varů
po nedávno skončeném zimním období.

Následně na tuto mimořádnou akci navazuje klasické blokové čiš-
tění dle zpracovaného plánu čištění města.

  

Na začátku března pořádal Sportovní klub Městské policie Karlovy 
Vary ve spolupráci s Karlovarským svazem JKA Karate Krajský pře-
bor dětí a mládeže v karate o „Pohár primátorky města Karlovy Vary“. 
Soutěže v jednotlivých kategoriích zahájila primátorka města Vero-
nika Vlková.

  

V reakci na zprávy o lhůtě určené zákonem k výměně řidičských 
průkazů vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsme za-
znamenali v poslední době prudký nárůst žadatelů o nové řidičské 
průkazy. Na Magistrátu města Karlovy Vary se jedná o nutnou výmě-
nu přibližně 10 000 řidičských průkazů. 

Z důvodu urychlení odbavování žádostí jsme se rozhodli,
že od 1. března přibude na registru řidičů  další úřední den. Doposud 
mohli lidé podávat žádosti vždy v pondělí, ve středu a v pátek. Nově 
tak je možno učinit i ve čtvrtek v dopoledních hodinách. Toto opat-
ření je v platnosti pouze do konce letošního roku a vztahuje se jen 
na registr řidičů. Ostatní agendy na odboru dopravy zůstávají beze 
změn.

  

Jak je v našem městě již tradicí, probíhá každý měsíc v obřadní 
síni města Karlovy Vary v ulici Krále Jiřího vítání občánků. Na vítání 
občánků jsou zvány děti, které mají státní občanství České republi-
ky a jsou v našem městě přihlášeny k trvalému pobytu. Každý nový 
občánek je zapsán do pamětní knihy města, do které se podepisují 
i rodiče dítěte. Tímto obřadem město ofi ciálně vítá své nové občany.

Na vítání občánků jsou zvány s dostatečným předstihem děti při-
bližně ve věku dvou měsíců.

  

Rada města se na svém jednání seznámila se studií, která řeší úpra-
vy zeleně a komunikací v Tuhnicích v ulicích Krymská, Budovatelů 
a Brigádníků.

Při realizaci tohoto záměru dojde k doplnění vybavení vnitrobloko-
vých hřišť a pískovišť, výměně laviček a odpadkových košů, či ohra-
ničení hřišť a dalších ploch. Změn také dozná park mezi Moskevskou 
ulicí a obchodním pavilonem, kde vzniknou nové diagonální chod-
níky, dlážděné kruhové prostranství a odpočinková plocha s lavička-
mi.

V lokalitě dále vzniknou například přístřešky na odpad na okraji 
ulic a přibudou zde i nová parkovací místa.

Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města

Výměna řidičských průkazů
Odbor dopravy Magistrátu města Karlovy Vary žádá ob-

čany, aby věnovali zvýšenou pozornost zákonné povinnos-
ti výměny řidičských průkazů. Řidičské průkazy vydané od 
1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé 
povinni vyměnit do 31. prosince 2007.

Tato zákonná povinnost se ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Karlovy Vary týká 10 626 držitelů 
řidičských průkazů. Z průběžných statistik vyplývá, že do 
současné doby proběhla výměna u 488 občanů. Zbývá vy-
měnit 10 138 řidičských průkazů.  

Žádáme držitele řidičských průkazů vydaných v období 
od 1.7.1964 do 31.12.1993, aby svoji povinnost neodkládali. 
Řidičské průkazy lze vyměnit na odboru dopravy MM Kar-
lovy Vary, oddělení dopravně správních agend, U Spořitel-
ny 2, Karlovy Vary – 3. NP, kancelář č. 336 ve dnech pondělí 
a středa  8.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00, čtvrtek a pátek 8.00 
– 12.00 hodin.

Průběžné statistické údaje o počtu výměn řidičských 
průkazů lze sledovat na stránkách www.mmkv.cz - odkaz  
e-objednávání klientů na odbor dopravy – registr vozidel 
a řidičů – odkaz  informace pro klienty  -  odkaz    další do-
plňující informace.


