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ČÍSLO 5 – KVĚTEN
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Karlovarské

Zahájení lázeňské sezony
Vážení čtenáři,

měsíc květen je v našem 
městě už celá léta nerozlučně 
spojován se Zahájením lázeňské 
sezóny v Karlových Varech. I letos 
proběhne toto symbolické otevření 
lázeňské sezóny první květnový 
víkend a v aktuálních radničních 

listech Vám přinášíme podrobnější 
program.

Zahájení lázeňské sezóny 
patří k vrcholným kulturně-
společenským akcím v našem 
městě a velmi nás těší, že Vás 
na ně můžeme tímto pozvat. 
Již tradičně do Karlových Varů 

zamíří velvyslanci, ministři a další 
významní hosté. Hlavním smyslem 
této akce však je nabídnout 
bohatý program prakticky všem 
obyvatelům i návštěvníkům našeho 
města. Právě proto se můžete 
těšit například na koncert Marie 
Rottrové, barmanskou a ohnivou 

show, ohňostroj nebo tradiční 
průvod Karla IV.

Věříme, že si z programu určitě 
vyberete a nadcházející víkend 
strávíte příjemným způsobem, 
protože právě pro Vás byl program 
připraven.

Vedení města Karlovy Vary
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Výtah zámecké věže byl zprovozněn

V Baden–Badenu přivítali karlovarskou delegaci

Na staveništi „multifunkční arény“ proběhl další kontrolní den

První zahraniční služební cesta  primátorky 
města Veroniky Vlkové spolu s malou 
delegací vedla do partnerského města 
Baden-Badenu. S tímto proslulým německým 
lázeňskýmměstem spolupracují Karlovy Vary 
od počátku roku 1990. Město Baden-Baden 
připravilo velice zajímavý a náročný program 
včetně slavnostního přijetí  na radnici. Zde
se primátorka města podepsala do Zlaté knihy 

města Baden-Badenu.  Slavnostního aktu 
se zúčastnili nejvyšší představitelé Baden-
Badenu v čele s primátorem Wolfgangem 
Gerstnerem, 1. starostou Klausem Michaelem 
Rückertem, starostou Kurtem Liebensteinem 
a dalšími hosty. Doprovod po městě dělala 
delegaci i čestná občanka Karlových Varů 
Helga Verspohl. 

„Ve dvou dnech jsme absolvovali celou řadu 
jednání, mimo jiné i diskusi o  rozvoji města 
Baden-Badenu,“ poznamenává primátorka 
Karlových Varů. Karlovarská delegace 
předala jako dárek suvenýry z karlovarského 
porcelánu a nechyběla ani  Becherovka. 
Hosté si také prohlédli město včetně místního 
unikátního Festivalového paláce. Poslední 
den si představitelé Karlových Varů prohlédli  
televizní studia  SWR Baden-Baden. Karlovarská 
delegace se rovněž účastnila slavnostního 
odhalení  tří historických městských bran 
u příležitosti  500. výročí udělení  rozšířených 
městských práv. 

Po více než 35 letech se mohou občané a návštěvníci Karlových Varů 
opět svézt výtahem Zámecké věže. Výtah, který byl historicky poprvé 
zprovozněn v roce 1911,  byl v dubnu po několikaměsíční rekonstrukci 
opět otevřen.

Výtah je z části prosklený a umožní tak panaromatický výhled na 
údolí řeky Teplé. Jeho rekonstrukce se vyšplhala na částku 13,6 milionu 
korun s tím, že 7 milionů přispěl městu současný nájemce. „Nyní 

bude po nějakou dobu probíhat zkušební provoz, při kterém se vždy 
odstraňují případné závady a nedostatky“, uvedl náměstek primátorky 
Tomáš Hybner. „Jízdné bude tedy prozatím zdarma“, dodal Hybner.

V Zámecké věži, jejíž rekonstrukce přijde na řadu nyní, budou 
moci občané navštívit kavárnu, galerii a muzeum voskových figurín. 
Návštěvníci se tak mohou těšit například na výstavu děl našich umělců 
Alfonse Muchy či Jana Saudka.

V pořadí třetí kontrolní den proběhl 18. 
dubna na staveništi „multifunkční arény“ 
v Tuhnicích. Stavebníci, kteří začali s pracemi 
v průběhu února, mají připraveny základy. 
Během několika týdnů bylo ze staveniště 
vyvezeno přes 60 tisíc kubíků zeminy. Obří 
stavební jáma, která zde vznikla, je 100 metrů 
široká, 200 metrů dlouhá a až 5,5 metrů 
hluboká.

V současné chvíli se provádějí přeložky 
inženýrských sítí a realizace dešťové kanalizace. 
Následovat bude sanace plochy a v několika 

příštích měsících montáž pěti set betonových 
pilotů na založení stavby. Hrubá stavba arény 
by měla být hotova v září letošního roku.

Podle stavbyvedoucího Františka 
Chvilíčka pokračuje stavba dle stanoveného 
harmonogramu a nebyly zaznamenány žádné 
problémy. 

„Další kontrolní dny budou probíhat dle 
plánu každých 14 dní tak, aby byli občané 
o průběhu výstavby podrobně informováni“, 
uvedl náměstek primátorky Petr Keřka, který 
nesměl na kontrolním dni chybět.
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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

Svěcení karlovarských pramenů v průběhu staletí
Karlovarští měšťané si vážili termálních 

pramenů, protože bez nich by v malebném 
údolí Teplé vegetovalo jen bezvýznamné 
městečko. Chápali je jako dar Boha a jejich 
svěcení (žehnání) nebylo jen církevní 
slavností, ale svátkem všech obyvatel. Na 
léčivých vodách a přílivu lázeňských hostů 
závisela jejich existence a vznik  další obživy 
-  tradičních řemesel.

Tento zvyk se vyvinul ze svatých mší, 
složených na ochranu Vřídla a dalších 
pramenů. Zároveň měl vyprosit u Boha zdraví 
pro všechny, kdo v daném roce budou léčivou 
vodu užívat. Během tří staletí procházelo 
svěcení pramenů mnoha proměnami 
stejně jako vědecké poznatky o jejich funkci 
a léčebných účincích. Tryskání Vřídla nebylo 
jen idylické - měšťané často trpěli stresy
z  průvalů jeho vody v korytě Teplé, které bylo 
nutno rychle odstraňovat.

1713 - 2. ledna sloužena mše za ochranu 
pramenů

1770 - v zimním odobí začal vycházet  po mši 
z kostela  průvod a světilo se Vřídlo 
a další vývěry termální vody sloužící 
k léčbě

1848 - pád Bachova absolutismu, slavnost 
svěcení pramenů poprve konána
1. května

1900 - časté stížnosti majitelů domů v centru 

lázní městské radě: prvomájové 
průvody 
sociálních demokratů „děsily lázeňské 
hosty“

1914 - během první světové války omezeno 
svěcení na čistě církevní obřad

1920 - svěcení probíhalo ve zjednodušené 
podobě (negativní postoj vedení 
města k ČSR)

1930 - opět slavnostnější forma obřadu, pak 
omezení za hospodářské krize

1938 - poslední předválečné svěcení 
pramenů, rozjitřená situace- týden 
předtím vyhlásil K. Henlein tzv. 
karlovarské požadavky

1939 - nacisté zavedli 1. květen jako národní 
svátek německého lidu, zahájení 
lázeňské sezony jako jeho doplněk, 
pak zrušeno. Koncem války město 
vojenským lazaretem.

1946 - lázeňská sezona  zahájena 12. května, 
velká účast nových českých obyvatel

1947 - ještě slavnostnější průběh, řada 
doprovodných akcí

1948 - v únoru komunistický převrat, snaha 
režimu získat církev, 2. května poslední 
svěcení

1949 - svěcení pramenů nahrazeno 
zahájením lázeňské sezony - až do roku 
1967

1968 - předseda Městského národního 

výboru J. Kocourek inspirován 
Historickým vinobraním ve Znojmě 
inicioval Hold Karlu IV. (25. a 26. 
května). Velkolepý průvod Karla 
IV.  (herec Dobroslav Čech) přivítal 
purkmistr Jan od Zvonu (Jan Prokeš), 
který císaři předal klíče od městských 
bran. Po projevech následovaly tance, 
rytířské hry a souboje.

1969 - Hold Karlu IV. proběhl 31.5. a 1.6. opět 
v režii karlovarského herce  Kamila 
Bešťáka. Program byl bohatší než loni, 
v průvodu účinkovalo na 700 osob.

1970 - třetí „Hold“: po jeho skončení rozhodl 
OV  KSČ zakázat „oslavu feudalismu.“ 
Organizátoři byli dlouho politicky 
perzekvováni.

1990 - dne 6. května dopoledne posvětil 
prameny pražský biskup J. Lebeda. 
Nezávisle se 12. a 13.5. opět konal Hold 
Karlu IV. Scénář obdobný jako před 20 
lety, režie Kamil  Bešťák, postavu císaře 
ztělesnil Dobroslav Čech. V první den 
vázla organizace,  při repríze bylo už  
vše v pořádku. Politické rozpory mezi 
organizátory vedly k dlouhé pauze při 
pořádání  této finančně náročné akce.

Mgr. Květoslav Kroča
kronikář města

Sluneční hodiny

Celkový pohled na nábřežní promenádu 
u Vřídelní ulice. Vpravo dole sluneční hodiny.

Jedná se o sluneční hodiny, 
které jsou součástí nábřežní 
promenády u Vřídelní ulice, 
která vzniká nad prostorami 
tzv. starého suterénu Vřídelní 
kolonády, kde v současnosti 
probíhá rekonstrukce ex-kursní 
trasy. Je to první část předávaná 
veřejnosti, další část promenády 
a exkursní trasa bude dokončena 
později.

Jsou to tzv. analematické 
sluneční hodny, které jsou 

charakteristické tím, že ke své funkci nepotřebují gnómon (tj. prvek hodin, 
který vrhá stín na ciferník). Gnómonem je u těchto hodin člověk, který se 
postaví do středu hodin na tzv. datovou desku v ploše okolní komunikace 
či terénu.

Hodiny jsou zakomponovány do plochy pěší komunikace při Vřídelní 
ulici. Při návrhu se vycházelo ze základní idey, že hodiny musí být něčím 
specifické a jedinečné. Proto byly hodiny pojaty jako výtvarné dílo, jehož 
hlavním motivem je terma, jakožto určující prvek karlovarské existence. 
Jedná se o hodiny lázeňské, které mimo to, že určují pravý místní sluneční 
čas a čas středoevropský, ukazují také čas jednotlivých pitných kúr.

Základní myšlenkou celých hodin je okamžik, kdy člověk vstupující do 
středu ciferníku vstupuje zároveň do víru termy a ukazuje si sám sobě svůj 
čas.

Dílo je pojato jako bronzový reliéf, který je vsazen do dlažby plata. 
Centrální část  (alegorické postavy základních komponentů karlovarské 
termy – voda, kysličník uhličitý, země, vlny proplyněné termy, stylizo-
vané skalní útvary, základní obruče ciferníku) je z masivního bronzového 
odlitku, jehož reliéf je pozitivní i negativní. Uprostřed tohoto odlitku je 
kamenná  datová deska s názvy měsíců. Bronzové paprsky, které určují 
v ploše ciferníku jednotlivé hodiny, stejně tak jako desky s jednotlivými 
texty vztahujícími se k pitným kúrám a další prvky ciferníku (nápisy, další 
„obruče“ ciferníku, číslice) jsou z masivního bronzu.

Všechny prvky jsou zapuštěny do pochozí vrstvy kamenné dlažby.

Hodiny jsou určeny pro nejširší veřejnost. Při návrhu ciferníku bylo 

uvažováno s výškou gnómonu takovou, 
která umožňuje používání hodin osobám 
dospělým i vzrostlejším dětem, samozřejmě 
téké vozíčkářů, kteří bez větších problémů 
vjedou na datovou desku a mohou na ní dle 
potřeby manipulovat.

V blízkosti hodin bude ve vazbě na navržené 
lavice umístěn informační sloupek, na kterém 
bude instalován podrobný návod jak používat 
sluneční hodiny. Budou zde také uvedeny 
překlady nápisů na hodinách (na ciferníku jsou 
nápisy pouze v češtině a v latině) a korekční 
tabulka s grafem ve vazbě na přesné určení 
středoevropského času. Bude zde také uveden 
návod na použití hodin ve vztahu k letnímu 
a zimnímu času.

Pro vlastní numerický a grafický návrh 
slunečních hodin byl použit program pana 
Brože z Hradce Králové.

Bronzové prvky byly odlity v kovolitecké 
dílně  Kovolit Hajtman Hradec Králové.

Kamenný střed hodin vytvořila firma 
Vejvoda Karlovy Vary.

Umělecké ztvárnění reliéfů je od akademického sochaře p. Knapka.
Projekt slunečních hodin zpracoval na objednávku SPLZaK Projektový 

ateliér Ing. Václav Kouba.
Duchovním otcem slunečních hodin je bývalý dlouholetý ředitel SPLZaK 

RNDr. Tomáš Vylita.
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Sloupek slavných 
návštěvníků a událostí

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

Paní Erna Ondrovčíková oslavila 100 let

• Dne 1. 5. 1967 poprvé přijel do Karlových 
Varů spisovatel Vladimír Páral.

• Dne 2. 5. 1802 zemřel člen městské rady 
a významný karlovarský malíř Josef 
Kramolín. Podílel se na výzdobě chrámu 
sv. Mikuláše na Malé Straně, kláštera 
v Oseku u Teplic, farního kostela v Teplé 
a Doupově, kostelíku Nejsvětější trojice 
u Andělské Hory, chrámu sv. Bartoloměje 
v Kolíně n. L. Pro karlovarský chrám Maří 
Magdaleny namaloval oltářní obraz sv. 
Markéty, vyzdobil kostelík sv. Ondřeje 
a jeho fresky jsme mohli obdivovat 
v Poštovním dvoře.

• Dne 9. 5. 1582 postihla Karlovy Vary 
ničivá povodeň. Odnesla 40 domů, 
utopilo se 50 lidí.

• Dne 14. 5. 1863 se narodil Vilém Mrštík, 
který navštívil v letech 1902-1911 Karlovy 
Vary celkem sedm krát.

• Dne 15. 5. 1987 zemřela herečka Rita 
Hayworthová, „symbol doby“. V roce 
1947 byla ozdobou II. MFF v Karlových 
Varech.

• Dne 18. 5. 1817 se narodil německy 
píšící básník, prozaik a dramatik Uffo 
Horn, řadící se do plejády pražských 
vlasteneckých literátů. V Karlových 
Varech se léčil v roce 1834 a v roce 1849
se tu setkal s Karlem Havlíčkem 
Borovským a společně si dlouhými 
diskuzemi krátili lázeňský pobyt.

• Dne 19. 5. 1827 podruhé přijela na léčení 
Therezie Miechurová. Z lázní odjela
na panství svého otce do Otína, kde se 
16. září téhož roku provdala za Františka 
Palackého.

• Dne 19. 5. 1762 se narodil německý 
filozof Johann Gottlieb Fichte, který 
v roce 1798 při lázeňském pobytu bydlel 
v domě Fuerst Schaumburg-Lippe.

• Dne 23. 5. 1902 se narodil v Cerekvici 
karlovarský malíř Jaroslav Klát.

• Ve dnech 25. - 26. 5. 1967 dlel na  oficiální 
návštěvě v Karlových Varech íránský šáh 
Réza Páhlaví s chotí Farah Diba.

• Dne 28. 5. 1872 arcivévodkyně Žofie 
Bavorská, matka císaře Franze Josefa 
a častá návštěvnice Karlových Varů, 
dostala mozkovou mrtvici a rozloučila se 
se životem.

• Dne 29. 5. 1992 besedoval ve Zlatém klíči 
karlovarský rodák, německý spisovatel 
Erwin Tramer. Česky přečetl svou 
povídku Clark Gable z Vršovic.

• 30. 5. 1882 se ubytoval ve Zlatém štítu 
Antonín Dvořák, který do Karlových Varů 
jezdil za svým berlínským nakladatelem 
Friedrichem Simrockem.

Eva Hanyková

Chorvatský prezident přijal delegaci z Karlových Varů

Již celých sto let uběhlo 2. dubna 2007
od narození paní Erny Ondrovčíkové, která 
žije v Domově důchodců ve Staré Roli. Kolik jí 
opravdu je, nám sice sdělit nechtěla, ovšem na 
ostatní dotazy reagovala velmi hbitě a ochotně. 

,,Paní Ondrovčíková je u nás sedm let, je 
oblíbená a velmi zásadová. Každý den cvičí 
a hlídá si stravu. To stejné vyžaduje i od svého 
okolí,“ sdělila vedoucí domova důchodců paní  
Semannová. K tomu paní Erna Ondrovčíková 
poznamenává: ,,Sebekázeň je mým receptem 
dlouhověkosti“. 

Gratulantů bylo požehnaně, a to nejen 
z rodiny, České správy sociálního zabezpečení 
ale písemnou formou dokonce i od ministra 

práce a sociálních věcí. Pogratulovat paní Erně 
přišla samozřejmě i primátorka města Veronika 
Vlková a její náměstkyně Jana Petříková.

Na konci dubna navštívila delegace vedená 
primátorkou Veronikou Vlkovou město Opatija 
v Chorvatsku a v rámci této návštěvy projevil 
zájem o setkání i prezident Chorvatské 
republiky Stjepan Mesic. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o mimořádnou událost, zeptali jsme 
se na podrobnosti přímo primátorky města 
Veroniky Vlkové.

Jak jste navázali kontakty právě s Opatijí?
Již na podzim minulého roku při návštěvě 

chorvatského prezidenta Stjepana Mesice 
v Karlových Varech jsem od něj obdržela 
pozvání do tohoto přímořského lázeňského 
města. Následně nás kontaktovali pracovníci 
jejich radnice. S nimi jsme připravili program, 
který byl zaměřen především na představení 
obou měst. Za tímto účelem zde byla 
uspořádána konference, které se rozhodl 
zúčastnit i chorvatský prezident. 

 
Paní primátorko, je obvyklé, aby prezident 
přijímal městské delegace?

Jedná se o mimořádnou poctu pro naše 
město, které prezidentu Mesicovi očividně 
učarovalo. Po skončení konference jsme 

byli ještě pozváni na další jednání přímo do 
prezidentského sídla v Záhřebu. Jednalo se 
o velmi příjemné setkání a jsem jen ráda, že 
můžeme i tímto způsobem propagovat naše 
město a lázeňství v zahraničí.

Jaká další jednání jste ještě s kolegy absolvovala?
Velkým přínosem byla již zmíněná 

konference přímo v Opatiji, kde jsme vystoupili 
s prezentací Karlových Varů a na oplátku jsme 
vyslechli informace právě o Opatiji. Účastnili se 
jí kromě prezidenta i představitelé města, český 
velvyslanec, místní novináři a další osobnosti. 
Velmi milé bylo třeba i setkání s českou 
komunitou, která zde trvale žije.

Domníváte se, že spolupráce Karlových Varů 
a Opatije bude i nadále pokračovat?

Myslím si, že obě strany mají mnoho 
zkušeností, které si mohou předat. Na podzim 
pozveme na oplátku představitele Opatije 
právě do Karlových Varů a budeme se dále 
zabývat případnými společnými projekty. 
Domnívám se totiž, že spolupráce je smysluplná 
tehdy, setkávají-li se nejen přestavitelé města, 
ale především lidé všeho možného zaměření 
- od studentů až po představitele kulturního 
života.
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Duchapřítomnost učitelky zachránila život dítěte

BAMBIRIÁDA poprvé v Karlových Varech

Dům na půl cesty sv. Josefa v Karlových Varech (DNPC)

BAMBIRIÁDA je největší akce svého druhu 
v ČR, kdy se na jednom místě setkává většina 
českých sdružení, která organizují volný čas dětí 
a mládeže. Je to výborná možnost prezentace 
činností občanských sdružení dětí a mládeže, 
středisek volného času a všech sdružení, která 
pracují s dětmi a mládeží. Cílem akce je přiblížit 
činnost těchto organizací veřejnosti a ukázat, že 
lze dětem nabídnout aktivní využívání volného 

času.
Letos bude Bambiriáda probíhat 

poprvé také v našem městě 
v Karlových Varech. Akci zaštítil 
hejtman Karlovarského kraje JUDr. Josef 
Pavel. Realizátorem je Krajská rada dětí 
a mládeže Karlovarského kraje. Akce 
bude probíhat ve čtyřech dnech 24. -  27. 

května. Pořadateli akce v K. Varech jsou Mateřské 
centrum K.Vary, Armáda spásy K. Vary, Kontakt 
bB a Denní centrum Žirafa.

Vstup na akci je zdarma. Vstupenky nabízejí 
jejich držitelům možnost volného či zlevněného 
vstupu do vybraných kulturních a památkových 
objektů. 

Stačila by chvíle nepozornosti a běžné 
čtvrteční ráno by se stalo noční můrou nejen 
pro paní učitelku ,,Mášu“, jak jí děti s oblibou 
říkají, ale  i pro paní ředitelku mateřské školy 
Alenu Ammerovou. 

     
Čtvrtek 8. března začal pro paní učitelku 

Kociánovou jako každý jiný. Jen s tím rozdílem, 
že skupinku 22 dětí hlídala výjimečně sama, 
protože jí onemocněla kolegyně a kvůli 
rekonstrukci sociálních zařízení v prostorách  
MŠ Klínovecká došlo ke sloučení dvou tříd. 

 
,,Děti si hrály, když v tom jedna z holčiček 

upadla na zem a začala modrat. Vytáhla jsem 
jí zapadlý jazyk a začala s oživováním. Mezitím 
už kolegyně zavolala záchranku, která byla 

na místě během chvilky“ uvedla šťastná 
paní učitelka. ,,Nedokážu si představit, 
že by to dopadlo jinak, jsem ve školství 
celý život, ale něco podobného 
se mi nikdy nestalo“, dodala paní 
Kociánová. Příčinou selhání organismu 
bylo pravděpodobně následkem 
nedoléčené chřipky.

Nejen pohotové jednání v krizové 
situaci, ale i teoretické znalosti z oblasti 
první pomoci jistě pomohly zabránit 
neštěstí. Paní učitelka obdržela 
malou pozornost od náměstkyně 
primátorky pro školství Jany Petříkové 
a kytici od vedoucího odboru školství 
karlovarského magistrátu Františka 
Řezáče. 

Dovolte nám, abychom Vás seznámili s provozem Domu na půl 
cesty.
Kontakt:

Dům na půl cesty je součástí Farní charity Karlovy Vary, Svobodova 
743/12, Karlovy Vary
tel.: 353 434 222, mobil: 731 433 032, e-mail: dnpc.charita@volny.cz
Kontaktní osoba: Bc. Kamila Lišková - vedoucí DNPC

Kapacita:
Dům na půl cesty sv. Josefa vznikl roku 2001 s kapacitou 10 lůžek. 

Během následujících let došlo k rozšíření kapacity na 12 lůžek (6 
dvoulůžkových pokojů) a bylo zřízeno také 1 krizové lůžko. Provozní 
doba je nepřetržitá. 

Cíle zařízení a jejich realizace:
Posláním našeho zařízení je pomáhat klientům (mladým lidem 

od 18 do 26 let opouštějícím ústavní výchovu, disfunkční rodinu nebo 
vracejícím se z výkonu trestu odnětí svobody) změnit jejich chování 
i postoje tak, aby se dokázali lépe začlenit do společnosti. Motivovat 
je k převzetí odpovědnosti za svůj život, aby měli šanci v samostatném 
životě uspět.

Cílem Domu na půl cesty sv. Josefa je poskytnout klientům dočasné 
přátelské zázemí, pomoc při upevňování hodnotové orientace, rady 
při hledání zaměstnání a ubytování. Služby poskytujeme v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách. 

Jako součást svých služeb provozuje Dům na půl cesty také krizovou 
pomoc. Krizová pomoc je poskytována max. na 7 dní s možností 
ubytování, stravy, sociálního poradenství a psychoterapeutických 
služeb. Tato služba je určena mužům od 18 do 26 let a ženám od 18
do 64 let a je poskytována zdarma.

Během roku 2006 bylo v našem zařízení ubytováno 35 klientů a 11 
klientů využilo krizové lůžko.

 
V roce 2006 zahájila FCH Karlovy Vary projekt „Do práce“, který má 

klientům s nízkou kvalifikací či vracejícím se z výkonu trestu odnětí 
svobody pomoci najít a udržet si zaměstnání. V rámci projektu jsou 
organizována Job-klubová setkání, zvyšuje se dovednost obsluhy PC, 
klientům je poskytována psychologická pomoc formou individuálních 
rozhovorů s terapeutem, organizovaná pracovní terapie pomáhá 
vytvářet si pracovní návyky. Do června 2008 využije služeb tohoto 
projektu minimálně 70 klientů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Karlovarským 
krajem.

V případě zájmu se na nás můžete obrátit dle výše uvedených 
kontaktů. Ing. Jiří Novák, ředitel Farní charity

pokračování na straně 6
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Dobrodružství na hradě v pohraničí

Dopis klienta
Kdybych měl pravdivě odpovědět na otázku, proč jsem se dostal

do domu na půl cesty, musel bych říci, že to bylo částečně mou vlastní 
vinou a částečně vinou řady různých nedorozumění. Moji rodiče se mnou 
ztratili trpělivost a navzájem jsme spolu přestali komunikovat. Vyčítali 
mi, že život neberu dostatečně vážně a chovám se nezodpovědně. 
Ano, prošel jsem ve svém životě složitým obdobím, na které moc 
rád nevzpomínám. Nebyl jsem schopen odolat některým nedobrým 
pokušením. Nějakou dobu jsem dokonce pobýval v jednom ústavním 
zařízení. Svého nezodpovědného chování a své lehkomyslnosti 
v současné době lituji. Rád bych opět našel cestu domů a svůj život 
si uspořádal. Pobyt v Domu na půl cesty beru jako důležitou šanci. 
Nemá smysl se zbytečně a dlouze ohlížet za tím, co se již stalo. Chtěl 
bych sobě i rodičům dokázat, že jsem schopen se k životu postavit 
zodpovědně. Mým nebližším cílem je začít studovat. Rád bych získal 

výuční list. Přemýšlel jsem nad různými řemesly a nakonec zvítězilo 
řemeslo kuchařské. Lidé budou jíst pořád a navíc se naučím i něco 
velmi užitečného pro život. Teď je velmi důležité, abych se připravil
na přijímací zkoušky a zdárně je složil. Škola, na kterou se hlásím, 
nabízí možnost ubytování na internátě. Doufám, že když moji rodiče 
uvidí mou snahu studovat, budu se opět moci vrátit domů. Velmi rád 
bych si znovu získal jejich důvěru. Vyučením budu mít též větší šanci si 
nalézt lepší zaměstnání než v současné době, kdy o nevyučené je malý 
zájem. Pobyt v Domu napůl cesty mi mnohé ulehčil. Je dobře, že takové 
zařízení existuje a pomáhá mladým lidem, kteří ve svém životě zápasí 
s těžkostmi. Chtěl bych i touto cestou poděkovat všem, kteří se nám 
věnují a pomáhají nám nalézt cestu zpět do normálního života.

Klient

Malé zamyšlení nad lázeňskou čtvrtí
S příchodem nového volebního období byla radou města  ustanovena 

Komise pro lázeňskou čtvrť a informační technologie. Již z názvu
je zřejmé její prioritní zaměření. Tuto komisi tvoří především odborníci 
z řad lékařů a balneologů, své zástupce zde mají i podnikatelé, 
podnikající v  lázeňské čtvrti. 

Tato komise se v podstatě zabývá vším, co se jakýmkoli způsobem 
týká této lokality. Od čistoty přes dopravu a  dodržování vyhlášek,
po podněty občanů, trvale zde žijících.  Komise si stanovila několik 
hlavních cílů. Namátkou vybírám cíl vrátit do Varů českou lázeňskou 
klientelu, která za poslední léta dramaticky ubývá.

Často slyším výčitky, že jsme naše město rozprodali. Zkusme
se však na chvíli odprostit od nevole k cizímu kapitálu a podívejme se 
na naše město nezaujatýma očima Vyberme si jeden krásný slunný den 
a vyjděme si na stará známá místa,  která důvěrně známe a podívejme 
se na naše město a na jeho proměnu poslední léta. Naskytne se nám 
pohled na malebnou scenérii krásných opravených domů, hotelů, 
krásně upravených parků, pohled, který je tak ojedinělý, že právě kvůli 
němu se do našeho města  mnoho lidí vrací. 

Pravda je, že při pohledu zblízka najdeme, bohužel, místa méně 
malebná, zejména tam, kde mají svá trvalá bydliště ti karlovarští
občané, kteří v lázeňské čtvrti bydlet zůstali. Připouštím, zde 
máme ještě rezervy, chybí zde základní služby, obchody, pošta atd.
Zamysleme se ale nad tím, proč to tak dopadlo? Proč tolik lidí
v 90. letech začalo prodávat své byty v této luxusní lokalitě a stěhovat 
se do méně lukrativních čtvrtí?

Protože zcela logicky v momentě, kdy nastal úbytek obyvatel, 
postupně po těchto službách klesala poptávka a s obyvateli postupně 
vymizely i obchody. Dnes jsou na tom biti zejména imobilní občané, 
kteří zde setrvali.

V současné době je toto patová situace, a lze si jen stěží představit, že 
by kdekoli v lázeňské čtvrti vyrostl supermarket a malé obchody se zde 
neuživí. Lze jen doufat, že  s novou vlnou obyvatel se sem vrátí. Myslím 
ty obchody, ti lidé co zde svůj majetek výhodně prodali, už těžko.

Dagmar Laubová,
předsedkyně Komise pro lázeňskou čtvrť a  informační technologie

Poslední březnový týden strávila skupina žáků Základní školy 
v Karlových Varech–Dvorech v romantickém prostředí na hradě 
Hohenberg u Schirndingu v SRN. Spolu se svými vrstevníky z Volksschule 
v Bindlachu u Bayreuthu se zúčastnili česko-německého projektu 
nazvaného ,,Zažít dobrodružství – poznat přátele“, který pořádalo 
Ekologické vzdělávací centrum Burg Hohenberg a finančně podpořily 
Německo-český fond budoucnosti a Fond malých projektů Euroregia 
Egrensis INTERREG III-A.  

Účast žáků Základní školy 1. máje Karlovy Vary na tomto česko-
německém projektu finančně podpořilo z prostředků určených na 
rozvoj mezinárodní spolupráce také Město Karlovy Vary.  

Krajská knihovna Karlovy Vary a Konfederace politických vězňů ČR Vás 
zvou na výstavu III. ODBOJ V ČESKOSLOVENSKU, která je v současné 
době prezentována přízemní hale Krajské knihovny Karlovarského kra-
je, Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory. Výstava dokumentů obsahují-
cích svědectví o utrpení politických vězňů měla premiéru v prostorách 
Evropského parlamentu v Bruselu dne 27. června 2006. Po ukončení vý-
stavy v Bruselu, o kterou byl nevídaný  zájem, daroval ji Evropský parla-
ment Konfederaci politických vězňů ČR a její další prezentace se usku-
tečnila nejprve v  Hradci Králové a letos při konání akce MENE TEKEL 
v rámci Festivalu proti totalitě byla umístěna v budově  KAROLINUM UK 
v Praze. Tato výstava nese varování, aby se již nikdy neopakovaly dějiny 
padesátých let dvacátého století, které pro naši zemi znamenaly nejen 
cestu zpátky, ale i velké utrpení a oběti - a to nejen těch, kteří se proti 
komunistické totalitě přímo postavili - ale i pro jejich příbuzné, známé, 
i těch, kteří se s odpůrci režimu potkali. Ne, není to pouhá slovní fráze, 
ale hrůzná skutečnost, o které se nemluví a která v padesátých letech 
minulého století postihla tisíce nevinných občanů.

Od iniciátorů  výstavy,   poslanců ODS v EP - paní Nina Škottová, Petr 
Duchoň, Oldřich Vlasák a autorů - Jan a Sabina Kratochvílovi a kolektiv, 
bylo velice záslužné a obdivuhodné, že výstavní panely ukázali nejpr-
ve evropskému světu v Bruselu, protože lidé v tehdejší západní Evropě 
nechápali a mnozí i dodnes  nechápou, jakých zločinů se komunistický 
systém dopouštěl a jaké nebezpečí trvale přináší. Proto bylo dobré, že 
tato výstava měla první vernisáž právě v Bruselu v budově EP. 

Prohlédněte si výstavu pozorně, vryjte si do paměti jen malou část 
historie a osudy lidí, hrdinů, kterých si v každé civilizované zemi vážili 
a váží a nevěznili je za jejich činy, hrdinství a příkladná jednání pro další 
generace. Byli to úcastníci III protikomunistického odboje. Budiž čest 
jim a všem těm, kteří se proti komunistické totalitě postavili. Výstava 
bude v Krajské knihovně  do 28. května 2007.

Zdeněk Mandrholec, KPV ČR  

Vernisáž unikátní výstavy
III. ODBOJ V ČESKOSLOVENSKU

K domluvení nemusí sloužit jenom jazyk – o tom se při společných hrách přesvědčili jak 
čeští tak němečtí žáci.
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Divadlo Dagmar Karlovy Vary
Lidická ul., Karlovy Vary – Drahovice

začátky představení v 19.30
2. 5. Antické děti

Večer pravidelného setkávání studentské divadelní, literární a hudební 
tvorby.  

8. 5. Kdyby bylo nebe…
Scénická koláž na motivy z knihy F. Fénelonové Dívčí orchestr. Svědectví 
z koncentračního tábora v Osvětimi – Birkenau. 

15. 5. S. Lagerlöfová - Legendy o Kristu 
„A v tom okamžiku byly jeho oči otevřeny a on viděl, co předtím nemohl 
vidět a slyšel, co předtím nemohl slyšet.“ Legendy Svatá noc a Betlémské 
děcko hraje Studio Divadla Dagmar.  

17. 5. M. 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.“

30. 5. Ohnivá noc  Předplatné „S“
Ze stejnojmenné knihy tajemných příběhů a pověstí z Moravy Klementa 
Bochořáka, připravila a hraje Hana Franková.

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

11. 5. 20.00 PETR NEBO PAVEL
Koncert karlovarské hudební skupiny

13. 5. 15.00 Pohádka o pejskovi a kočičce. Docela velké divadlo Most
18. 5. 19.30 Dodo Gombár HUGO KARAS Divadelní studio D3
25. 5. 19.30 WABI DANĚK a MILOŠ DVOŘÁČEK

Chcete-li si zazpívat jeho největší pecky Rosa na kolejích, Fotky, 
Ročník 47, Tonka, a další. Chcete-li utéct před všudy přítomnou 
reality show, jejich koncert vám nabídne příjemný azyl.

27. 5. 15.00 Božena Šimková JAK SI PRINCEZNA VZALA DRAKA
Divadelní agentura Praha

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVY VARY
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary

2. 5. 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.
Sólový zpěv: Gabriela Kopperová, Svatopluk Sem, Bohdan Petrovič
dirigent: František Drs

3. 5. 19.30 Petr Iljič Čajkovskij „LABUTÍ JEZERO“
Severočeské divadlo opery a baletu. Mistrovské dílo, posvěcené 
geniální hudbou Petra Iljiče Čajkovského. Hraje orchestr 
Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem.
Režie Vladimír Nečas. Choreografi e: Lev Ivanov, Marius Petipa, 
Vladimír Nečas. Dirigent: Tvrtko Karlovič

5. 5. 19.30 „EDITH, VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ“ L. Vaculík, P. Malásek
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Inscenace mapuje životní cestu slavné francouzské šansoniérky 
Edith Piaf. V inscenaci zazní nejslavnější a nejkrásnější šansony 
Edith Piaf ve strhujícím autentickém podání Radky Fišarové, 
světově nejmladší představitelky titulní role muzikálu Evita.
Režie a choreografi e: Libor Vaculík

8. 5. 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

9. 5. 19.30 „TANGO“ Divadlo Bez zábradlí
Výtečná groteskní komedie proslulého polského dramatika 
Slawomira Mrožka. Hrají: Nina Divíšková, Stanislav Zindulka, Jana 
Švandová, Karel Heřmánek, Filip Čapka, Zuzana Norisová/Kateřina 
Janečková, Adrian Jastraban

12. 5. 19.30 „MOZARTISSIMO“ HVL ART AGENCY 
Netradiční způsob uvedení části oper Wolfganga Mozarta. 
Účinkují: Markéta Bechyňová (soprán), Aleš Hedrych (basbaryton) 
a Novákovo trio (Gabriela Krčková – hoboj, zobcová fl étna, Štěpán 
Koutník – klarinet, Vladimír Lejčko – fagot. Aranžmá: Jaroslav Krček, 
Kostýmy“ Josef Jelínek.

18. 5. 19.30 L. Smoljak, Z. Svěrák „DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ“
Divadlo Járy Cimrmana Pohádka, která u dětí propadla.
Hrají: Zlatovláska – Petr Brukner nebo Pavel Vondruška, král – Jan 
Hraběta nebo Bořivoj Penc, princ Jasoň – Miloň Čepelka nebo 
Marek Šimon, princ Drsoň – Miloň Čepelka nebo Marek Šimon, děd 
Vševěd: Jan Kašpar nebo Jaroslav Weigel, Bystrozraký – Ladislav 

Smoljak nebo Zdeněk Svěrák, pocestný: Václav Kotek nebo Genadij 
Rumlena. Režie: Ladislav Smoljak

19. 5. 19.30 „MUZIKÁLY Z BROADWAYE“ Městské divadlo Brno
Muzikálové gala. Patnáct nejoblíbenějších světových muzikálů. 
Režie: Stanislav Moša

22. 5. 19.00 Petr Iljič Čajkovskij: „LABUTÍ JEZERO“. Severočeské divadlo opery 
a baletu. Mistrovské dílo, posvěcené geniální hudbou Petra Iljiče 
Čajkovského. Režie Vladimír Nečas. Choreografi e: Lev Ivanov, 
Marius Petipa, Vladimír Nečas. Dirigent: Tvrtko Karlovič

23. 5. 19.00 „STRAKONICKÝ DUDÁK“ aneb  TO BY BYLO, KDYBY...“
Divadelní společnost Josefa Dvořáka.
Hrají: Kalafuna, Vocilka - Josef Dvořák, Švanda, mladý dudák 
-  Rostislav Trtík, Hostinský, král, starý dudák - Karel Gult, Krásný 
princ, voják Šavlička - Jiří Veit,  Dorotka - Veronika Bajerová/Žaneta 
Filipková, Zulika, Kordula - Dagman Schlehrová, Rosava, Polednice 
-  Blanka Tůmová a děti, lesní havěť, sbor duchů. Režie: Jaromír 
Staněk

25. 5. 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

28. 5. 19.30 „MOZARTISSIMO“ HVL ART AGENCY 
31. 5. 19.30 Dario Fo a Franca Rame „OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ“

Studio Dva Praha. Zoufale jedovatá tragikomedie o odvrácené 
straně lásky. Hrají: Karel Roden, Jana Krausová, Marian Roden. 
Režie: Patrik Hartl

S platností od 1. května rozšiřujeme nabídku pro seniory. Kromě toho, že mohou 
senioři využívat  50 % cenu  za vstupenky  v 1. řadě na všechna představení, mají nyní 
nově možnost půl hodiny před každým představením 50 % slevu na všechna volná místa 
v divadle. Také připomínáme, že tuto možnost mají i studenti.

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, 360 01 Karlovy Vary

tel: 603 375 555, tel./fax: 353 227 875, e-mail: klubpaderewski@volny.cz
9. 5.  Marw. Kapela pohybující se ve vodách irské muziky, výteční 

muzikanti /příčná fl étna, irské píšťaly, housle, viola, bodhrán, 
kytara/ a v současnosti u nás patrně nejlepší ženský hlas v tomto 
žánru. Na svátek sv. Patrika vydali nové CD Suburban Legends 
a nyní pořádají koncertní turné. 

16. 5. 18.30 Homo religiosus a jeho neduhy. Křesťanská akademie pořádá 
přednášku Mgr. Martina Fojtíčka o patologiích náboženskosti 
českého člověka na přelomu tisíciletí.

18. 5. 18.30 Jaroslav Boček - Letem světem -  vernisáž. Výběr z tvorby 
pražského fotografa a letce představí nejen letecké fotografi e.

 19.30 Josef Topol – Stěhování duší. Monodrama o síle i slabosti lásky, 
o pocitu smysluplnosti i marnosti a malosti života. V režii Karola 
Skladana se představí herečka Lucie Domesová. Představení 
Divadla v patře – divadelní scény Klubu Paderewski.

23. 5. 18.30 Arabsko - izraelský konfl ikt IV. Křesťanská akademie pořádá další 
pokračování přednášky PhDr. Miloše Pojara,  našeho exvelvyslance 
v Izraeli.

24. 5.  Michael Hacker /SRN/. Ex-kytarista a zpěvák kapely Fish Flash Field 
& Henry Dollar a jeho hosté přestaví nový program zhudebněných 
básní z tvorby J. W. Goetha a R. M. Rilkeho.

27. 5.  Marta Töpferová & Band /USA/. Zpěvačka a skladatelka českého 
původu dlouhodobě žijící v New Yorku se déle než patnáct let 
věnuje latinskoamerické hudbě. Karibské styly jako kubánský 
son, venezuelský vals, merengue a argentinskou zambu hraje 
na jihoamerickou kytaru cuatro a zpívá s „elegantním toužením 
v hlase“ /New York Times/. Doprovodí Roland Satterwhite /housle, 
kytara/, Pedro Giraudo /baskytara, zpěv/, Franco Pinna /perkuse/.

VÝSTAVA:
Robert Němec - Ať tak a nebo tak...

Výstava představí autorské černobílé i barevné fotografi e z posledních let 
s tematikou karlovarských motivů. 

 
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
4. 5. Vesna Cáceres  Band (Praha), charismatická zpěvačka chorvatsko-

španělského původu, latinskoamerické, brazilské a kubánské rytmy; 
s kvartetem výtečného klavíristy Vojtěcha Eckerta

11. 5. Martin Vondra Quintet (Praha), kapela předních jazzových 
instrumentalistů v čele s brilantním saxofonistou  M.Vondrou

18. 5. Olga Škrancová & FRIENDS (Praha), jazzová zpěvačka, jejíž vynikající 
intonace a hlasová barva skýtají mimořádný posluchačský zážitek…  
průřez známých jazzových standardů, swingových skladeb, latiny a balad 

25. 5. CLUB  UZAVŘEN

Kulturní akce a výstavy v květnu 2007
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KINO PANASONIC
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel. 353 233 933

1. - 2. 5. 15.00 ŠARLOTINA PAVUČINKA USA 2006. Režie: Gary Winick Hrají: 
Dakota Fanning 

1. 5. 17.00 a 19.30  GOYOVY PŘÍZRAKY USA, Španělsko, ČR 2006. Scénář: Miloš 
Forman, Jean-Claude Carriére. Režie: Miloš Forman. 

2. 5. 17.00 Představení pro seniory HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ VB, USA 2004. 
Režie: Marc Forster. Hrají: Johnny Depp, Kate Winslet aj.

2. 5.  19.30 Bio Art TRISTRAM SHANDY VB 2006. 
3. 5. 19.30 Filmový klub KV THX 1138, režie: George Lucas, USA 1971
3. - 6. 5. 17.00 ARTHUR A MINIMOJOVÉ Francie 2006.Scénář a režie: LUC BESSON 
4. - 7. 5. 19.30 a 21.30 
8. - 9. 5. 19.30 BESTIÁŘ. ČR 2007. Námět: Barbara Nesvadbová. Režie: Irena 

Pavlásková. Hrají: Danica Jurčová, Karel Roden, Marek Vašut, Tomáš 
Matonoha aj.

5. - 6. 5. 15.00 Bijásek pro nejmenší PERNÍKOVÁ CHALOUPKA ČR 
8. - 10. 5. 17.00 PRÁZDNINY PANA BEANA VB 2007. Režie: Steve Bendelack.
10. 5. 15.00
11. - 13. 5. 17.00 MOST DO ZEMĚ TERABITHIA USA 2007.

Námět: román Katherine Paterson. Režie: Gabor Csupo.
10. 5. 19.30 Filmový klub KV ZAJATCI MLHY Rusko 2005, režie Artem Antonov
11. - 12. 5. 19.30 Bio Art HORŠÍ UŽ TO NEBUDE USA 2006. Režie: Marc Forster. 
11. - 12. 5. 21.30 KREV JAKO ČOKOLÁDA USA 2007. 
12. - 13. 5. 15.00 Bijásek pro nejmenší - POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ II. ČR 
13. 5. 19.30 Bio Art ALPHA DOG USA 2005. 
14. - 17. 5. 17.00 OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE  ČR 2006 
14. - 16. 5. 19.30 300: BITVA U THERMOPYL USA 2007 
17. 5. 19.30 Filmový klub KV Kachní sezóna, režie: Fernando Eimbcke, Mexiko 

2004
18. - 19. 5. 19.30 Bio Art POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL USA 2007 
19. - 20. 5. 15.00 Bijásek pro nejmenší O PRINCEZNĚ FURIENĚ ČR 
19. - 20. 5. 17.00 ROBINSONOVI USA 2006. 
20. - 21. 5. 19.30 HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL USA 2007 Scénář a režie: Marc 

Lawrence.
22. - 23. 5. 19.30 GOYOVY PŘÍZRAKY USA, Španělsko, ČR 2006. 
23. 5. 17.00 Představení pro seniory OKNO NAPROTI Itálie, VB 2003.
24. 5. 19.30 Filmový klub KV  Doo Wop. Režie: David Lanzmann, Francie 2004 
24. - 25. 5. 17.00 PUSINKY ČR 2007. Režie: Karin Babinská. Hrají: Sandra Nováková, 

Petra Nesvačilová, Lenka Vlasáková, Matěj Ruppert aj.
25. 5. 19.30 a 21.30
26. 5. 17.00 a 21.30
27. - 28. 5. 17.00
29. 5. 17.00 a 19.30  SPIDER-MAN 3. USA 2007
26. - 27. 5. 15.00 Bijásek pro nejmenší - vstupné 10 Kč
26. - 28. 5. 19.30 Bio Art NEJLEPŠÍ SPORTOVEC STOLETÍ Nizozemsko, Německo, 

Švédsko 2006. Režie: Mischa Alexander. Hrají: Jochum Ten Haaf, 
Ricki Koole aj.

29. - 30. 5. 19.30 Bio Art RED ROAD VB, Dánsko 2006. Režie, scénář: Andrea Arnold. 
Hrají: Kate Dickie, Tony Curran aj.

31. 5. 19.30 Filmový klub KV  Záviš - kníže pornofolku pod vlivem Griffi  thovy 
Intolerance, režie: Karel Vachek, ČR 2006

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary

6. 5. 15. 00 Koncert na Mlýnské kolonádě v rámci Zahájení lázeňské sezóny
18. 5. 19.30 Lázně III ABO B 9 Ronald Binge: Koncert pro saxofon a orchestr
  Darius Milhaud: Vůl na střeše
  Artie Shaw: Koncert pro klarinet a orchestr populární miniatury
  Felix Slováček – saxofon, dirigent  František Drs
25. 5. 19.30 Lázně III ABO A 9 Leoš Janáček: Balada blanická - symfonická báseň
  Edvard Hagerup Grieg: Koncert pro klavír a moll, op. 16, Sergej 

Prokofj ev: Symfonie č. 5 B dur, op.100, Florian Uhlig - klavír (SRN), 
dirigent  Jiří Stárek 

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, 353 224 387

VÝSTAVY:
Pokračuje Zlínský okruh. Malby, sochy a objekty jedenácti autorů představí 

rozmanitost, osobitost a různorodost současné zlínské umělecké scény (do 8.5 )

17. 5. 17.00 vernisáž: Česká krajinomalba (1850 - 1950)
Reprezentativní soubor obrazů českých klasiků ze sbírek 
Kooperativy, pojišťovny a. s. (např. J.Mařák, A.Chittussi, A.Slavíček, 
F.Kaván, A.Kalvoda, V.Špála, O.Nejedlý, V.Rabas, T.Trampota, J.Šíma)

31. 5. 17.00 vernisáž: Lawrence Ferlinghetti – Obrazy & básně
Výstava propojující obrazové a básnické dílo slavné americké 
osobnosti beat generation - básníka, spisovatele, nakladatele, 
revolucionáře a malíře - připravená ve spolupráci s George Krevsky 
Gallery San Francisco a Galerií hlavního města Prahy. 

GALERIE NA OCHOZU,  
Vřídelní kolonáda 1. patro

Výstava k Zahájení lázeňské sezóny:
Fotografi e a studie na téma „Kolonády v Karlových Varech“

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 čt,  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 čt, pá a so 21.00 Souhvězdí
Audiovizuální program o astronomii a astrologii. Historie souhvězdí a znamení od 

starověku až po dnešek. 
Každý čt, pá a so 22.00 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. 

25. a 26. 5. Den dětí aneb Bambiriáda 2007
Program určený dětem i jejich rodičům bude upřesněn v denním tisku a na 

plakátech, probíhá na více místech v K.Varech.
Každou ne 14.00 Pohádková odpoledne

pásmo pohádek, doplněné následným pozorováním odpoledn oblohy je určeno 
především mladším dětem od 5 do 9 let.

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.

ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888

Otevřeno: ST – NE 9.00  - 12. 00 a 13. 00 – 17.00
VÝSTAVA:

Budovatelský plakát, výstava plakátů výtvarníků Koutského, Bočka, Samce, 
nalezených v ateliéru sochaře A. A. Kuchaře v K. Varech

PŘEDNÁŠKA:
10. 5. 18.00 Tajemný Tibet, přednáší: ing. Petr Bořil
19. 5. 19.30 – 24.00  Noc pověstí a kuriozit, 1. muzejní noc muzea v Karlových 

Varech, 
 19.30 slavnostní otevření výstavky kuriozit, vybraných ze sbírek                 
 20.00 – 20.30 divadelní představení 1 herce pověsti na motivy kniha 

Zdeňka Šmídla Strašidla a krásné panny (zpracování Divadla 
Dagmar – Hana Franková)

 21.00 – 21.30  čtení při svíčkách – čtení pověsti O Janu Svatošovi 
a minipřednáška ( povídání na téma Svatoušské skály – historie 
a současnost )                

 22.00 – 22.30 2. část divadelního představení Divadla Dagmar – na motivy 
knihy Zdeňka Šmídla – strašidla a krásné panny ( Hana Franková )

vstupné zdarma! 
VERNISÁŽ:
24. 5. 17.00 Umění afrických Makondů a Čevů

výstava soch, fotografi í a masek dovezených  z Tanzanie 
PŘEDNÁŠKA:
31. 5. 18.00 K výstavě Umění afrických Makondů a Čevů

vč. dataprojekce

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
 Út 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...)
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MK Karlovy Vary
Srdečně zve
na výstavu

Čáp a nebo vrána?
aneb jak jsme přišli na svět

je vyvrcholením literární soutěže
(vyhlášené začátkem letošního roku), a koná se

od 7. – 27. 5. 2007 v budově 
Městské knihovny  

  I. P.Pavlova 7
budou zde vystaveny texty a obrázky zaslané do stejnojmenné 

soutěže a další zajímavé informace o těhotenství a porodu
Výstava

 je součástí celorepublikové akce

Světový týden respektu  k porodu
World respected childbirth week

7. – 13. května 2007
(je každoročně vyhlašován v květnu jako celosvětová akce).

Původní idea vznikla ve Francii.
Chce upozornit na celospolečenský dosah fenoménu porodu 

a napomoci prosazování nejnovějších výsledků vědeckých 
výzkumů do porodnické praxe.

Tématem pro rok 2007 je  „kvalita“ porodu, 
především pak podpora 10 bodů mother-friendly pro porodnice, 
jejímž iniciátorem je organizace CIMs – Koalice za zlepšení služeb 

v porodnictví (USA)
Tuto iniciativu podporuje i nově vzniklá Iniciativa Normální 

porod.

Představit porod  v různých souvislostech a rovinách
zážitkové, umělecké, lidské, právní, společenské, vzdělávací 

a spotřební 
– více na  www.kvknihovna.cz

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.

19. 5. Brno DEN RODIN A PŘÁTEL  ARMÁDY SPÁSY-  doprava  zajištěna
program pro děti i mládež, aktivity pro dospělé i seniory.
Informace na telefonu č.: 353 225 861, 605 576 798

MATEŘSKÉ CENTRUM  
blahopřeje všem maminkám k jejich svátku!

12. 5. 13.00 Den pro spokojenou mámu (v MCKV) - kreativní tvorba, příjemné 
posezení, káva, čaj a 2 hodiny cvičení (akvaaerobik, pilates). S sebou 
pohodlné oblečení na cvičení, plavky, osušku. Vstupné 150 Kč 

 
26. 5. 9.30. - 17.30  BAMBIRIÁDA  (v areálu koupaliště ROLAVA! ) - prezentace 

organizací pracujících s dětmi a mládeží. Hry, soutěže, pódiová 
vystoupení, informace pro rodiče: jak naložit s volným časem dětí.
program: 10.00 slavnostní zahájení hejtmanem Karlovarského kraje 
JUDr: Josefem Pavlem

 10.15 KOLEČKYÁDA - soutěže na všem, co má alespoň jedno kolečko 
(kola, tříkolky, odrážedla, kočárky s sebou!)

 10:45 1. POHÁDKA - Divadélko Kapsa 
 11.00 JARMARK ŠIKOVNÝCH DĚTÍ
 13.00 ukázka z činnosti Městské policie, Hasičského záchranného sboru, 

Vodní záchranné služby
 16.00 2. POHÁDKA - Divadélko Kapsa

v průběhu celého dne budou probíhat v areálu soutěže a jiné 
aktivity prezentující jednotlivé organizace např.: Pionýr, Kontakt 
bB, Denní centrum Žirafa, Armáda spásy K.Vary, Mateřské centrum 
K.Vary, Dětský svět Nejdek, Mateřské centrum Klubíčko Cheb, 
DUHA KSKD Sokolov, BENJAMIN Ostrov, DDM K.Vary, Ekoateliér 
Jitky Horové, Hipocentrum Pája, Krajská knihovna K.Vary, Radioklub 
OK1KVK.........

Mottem celé akce: „Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“  obrazovým mottem jsou 
ruce           

S sebou: dobrou náladu a špekáčky! Vstup ZDARMA

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

15., 29. 5. 18.00 Večery reiki, meditace, tanec ,učení , 
MUDr. Petr Kadleček

3.- 6. 5. 9.00  NOVINKA - výuka -  Ayurvédské masáže-
1.část 
(Shirodhara a Abhyanga  -zahraniční lektor)

12. - 13. 5. 9.00 výuka masáží - Anticelulita
19. - 20. 5. 9.00 výuka masáže Hot stones- horké kameny
24. - 27. 5. 9.00 výuka masáže - Thajské masáže

Výuka výše uvedených kurzů s osvědčením.
Po 18.30  nebo St 19.00 ZvŠ cvičení  TAI CHI, CCHI KUNG

Krajská knihovna Karlovy Vary
Závodní 378/84, 360 06 K. Vary - areál krajského úřadu

www.knihovna.kvary.cz, knihovna@knihovnakv.cz, tel. 353 502 888  
Krajská knihovna K.Vary-Dvory 

 Výstava III. odboj – 12.4.-28.5. hala (přízemí) 
 Výstava díla malíře J. Krátošky - 1.5.-30.6. v kavárně 
 Výstava prací žáků ZŠ Truhlářská 19, K.Vary – 4.-31.5. v půjčovně

2. 5. 17.00 sál Nová budova národní knihovny – přednáška PhDr. Hanuše 
Hemoly z Národní knihovny v Praze

15. 5. 17.00 sál Porcelán, porcelánky regionu – přednáška historika umění 
PhDr. Jana Mergla. Historie porcelánky v Březové

16. 5. 17.00  sál Beseda se spisovatelkou Irenou Obermannovou
23. 5. 17.30 sál Britský fi lmový klub The Englishman Who Went Up a Hill But 

Came Down a Mountain. Romantická komedie V.Británie z roku 
1995

29. 5. 17.00 A-klub ISLÁM - 4. přednáška z cyklu Světové fi lozofi e a náboženství  
29. 5. 17.00 odd. pro handicapované Reading group
30. 5. 17:00 sál Karlovarský kraj z nebe – beseda s autorem stejnojmenné 

knihy, fotografem Jiřím Bergerem 

Dětské oddělení
2. 5. 15.00 Turnaj ve hře Amun-re
10. 5. 15.00 Výtvarná dílna – zvířátka z bambulek
17. 5. 15.00 Čteme si pro radost – knihy z Asie
21. - 25. 5.  Bambiriáda – „Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“
25. 5.  Bambiriáda – program před knihovnou

Pobočka Lidická
Lidická 40 (budova SPgŠ a gymnázia), 360 20 Karlovy Vary - Drahovice,

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 lich čtvrtek 10.00 - 12.00 Literární klub pro seniory:

Club Freddie - Thermal nad bazénem 
„Svět není černobílý“. Putovní prodejní benefi ční výstava fotografi í, kterou zaštiťuje 

o.s. Miret se koná pro širokou veřejnost. Jedním z hlavních cílů této výstavy je 

napomáhat romské minoritě v integraci do společenského života ČR umožnit a pomoci 
porozumět Rómům a otevřít se jim a naopak. Podporuje mladé romské umělce, děti 
a mládež, jejich vzdělávání jak obecné, jazykové, tak i hudební (do 14.5.2007).
4. 5. 20.00 Poklad dávných věků vydá právě dnešní půlnoc
5. 5. 20.00 Láska je láska ,když choděj kluci z holkama …
10. 5. 18.00 Ochutnávka vín
11. 5. 20.00 A Freddie se nám zbláznil ...
12. 5. 17.00 Steak country párty pod širákem
19. 5. 20.00 Absolutně absolutní ABSOLUT PÁRTY
19. 5. 14.00 – 17.00  My taky válíme Diskotéka pro děti 
19. 5. 19.00 Díky mami. Ke Dni našich maminek. Oldies Disco
25. 5. 20.00 Irsko je drsná země …
26. 5. 20.00 Prostě párty …
27. 5. 14.00 Módní přehlídka (Butique Versay)
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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 na tel.: 721 673 972
- provoz:   po – pá  14.00 – 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 hřiště 

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 
telefonicky

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

Školní atletické a víceúčelové hřiště pro veřejnost – slouží 
k tréninkovým 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:

27. 5. 10.30 SK Buldoci – FK Marila Příbram B

27. 6. 17.00 SK Buldoci – FC Hradec Králové B
27. 7. 10.30 SK Buldoci – Sokol Ovčáry

Česká divize staršího dorostu, hřiště Drahovice:
12. 5. 10.00 SK Buldoci – Junior Děčín
26. 5. 10.00 SK Buldoci – SK Kladno B

Česká divize mladšího dorostu, hřiště Drahovice:
12. 6. 12.15 SK Buldoci – Junior Děčín
26. 5. 12.15 SK Buldoci – SK Kladno B

Krajský přebor dorostu, hřiště Stará Role:
13. 5. 14.00 SK Buldoci B – Sokol Drmoul
27. 5. 14.00 SK Buldoci B – Čechie Dalovice

Krajská soutěž dorostu, hřiště Drahovice:
6. 5. 14.00 SK Buldoci C - Habartov

Česká divize starších žáků, hřiště Drahovice:
5. 5. 10.00 SK Buldoci – Fotbalová škola Most
19. 5. 10.00 SK Buldoci – FK Teplice B

Česká divize mladších žáků, hřiště Drahovice:
5. 6. 11.45 SK Buldoci – Fotbalová škola Most
19. 5. 11.45 SK Buldoci – FK Teplice B

Krajský přebor starších žáků, hřiště Drahovice:
6. 5. 10.00 SK Buldoci B – Spartak Chodov
20. 5. 10.00 SK Buldoci B – FK Nejdek

Krajský přebor mladších žáků, hřiště Drahovice:
6. 6. 11.45 SK Buldoci B – Spartak Chodov
20. 5. 11.45 SK Buldoci B – FK Nejdek

Okresní přebor žáků, hřiště Drahovice:
13. 5. 13.30 SK Buldoci C – FK Nová Role
27.5. 13.30  SK Buldoci C – Ajax Kolová

J E Z D E C T V Í
Jezdecký klub Stará Role u vysílačky, PS 9

kontakt 353 562 816
Výuka jízdy, krytá hala

5.-6.5. Jarní drezurní závody CDN
12.-13.5. Jarní skokové závody CSN

Pozvánka na 7. ročník cyklistických závodů
Cyklocentrum Vondráček zve všechny příznivce sportu na 7. ročník cyklistických 

závodů, který se již tradičně koná 6. května 2007 od 8:30 hodin v „Areálu zdraví“ 
v Drahovicích nad obchodním domem Plus.

Zájemci o účast se mohou hlásit již nyní v Cyklocentru Vondráček na Vítězné ulici 
v Karlových Varech, nebo v den závodů přímo na místě.

Povinná výbava každého závodníka: Cyklistická přilba a dobrá nálada

ZŠ  PRO  ŽÁKY  SE  SPECIFICKÝMI  
PORUCHAMI UČENÍ

Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary

Zveme všechny, kteří mají ve svém okolí dítě nesoustředěné, 
které nevydrží dlouho u jedné činnosti, je pohybově neobratné, 
hyper/hypoaktivní (LMD), má pomalé pracovní tempo, nebo jej 
trápí jiné obtíže na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
18.5.2007

8,00 - 16,00 hod.

Těšíme se na Vás.

Bližší informace na:
353 224 241
605 941 809

www.dyszs.karlovyvary.indos.cz

Kostel sv. Anny Sedlec
10. 5. 19.00 Benefi ční koncert.  Účinkují: Pěvecký sbor VIMSI SEGAKOOR 

z Tallinu + Karlovarský dívčí sbor. Program: písně od baroka po 
současnost - Bach,Händl, Haydn,Bruckner, spirituály aj

17. 5. 19.00 Benefi ční koncert.  Účinkují: Pěvecký sbor Varbergs Oratoriekör 
z Varbergu, Švédsko (partnerské město K. Varů) Program: barokní 
i soudobá chrámová hudba

1. 6. 18.00 Benefi ční koncert. Účinkují: Dechový orchestr Holderbergschule 
z Eschenburgu, SRN + Soubor zobcových fl éten a klarinetů ZUŠ 
J.Labitzkého + Pěvecký sbor ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Program: hudba starých mistrů, chrámová hudba, gospely, fi lmová 
hudba

 
THERMAL, MALÝ SÁL

19. 5. 19.30 Setkání s Václavem Vydrou a Janou Bouškovou. 

Dveře dokořán
Dveře dokořán OS ,integrace lidí s mentálním postižením 

Veškeré informace Vám budou poskytnuty
na tel. č.:  353 235 267, 353 565 551 a 604 234 574 

              
Osobní asistence, volnočasové aktivity, podpora samostatného bydlení                                                                                             

      
Každé pondělí 1x za 14 dní  Pracovní terapie - příprava jídel,vaření

(ZUŠ ,Vančurova ul.Stará Role) 
Každé úterý 15.00 -16.00  Pohybová terapie - sportstudio Prima

(Buchenwaldská ul.)    
Každá středa 10.00 - 12.30  Výtvarná terapie v DDM (Čankovská ul.)        
Každý čtvrtek 10.00 - 12.00  Chovatelství, práce na PC, společenské aktivity,

(dle počasí).
Každý pátek 10.00 - 12.00  Sportovní aktivity

(cvičení ,bowling, petangue ap. ,vše dle počasí ).

Kostel Nanebevstoupení Páně v K. Varech - Staré Roli
17. 5. 19.00 koncert plzeňského písničkáře, mysionáře a tajemníka se statky 

nehmotnými Caina. Vstupné dobrovolné.



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
 Speciální úklidové práce

Družstevní 713/12, 360 17 Karlovy Vary, Tel./Fax: 353 561 240 
E-mail: actapolkv@actapol.cz, www.actapol.cz

tel. 603 43 63 07    VL.  KOUTNÝ

ZDE
MŮŽE

BÝT
VAŠE

REKLAMA

Blokové čištění a noční mytí komunikací
K V Ě T E N 

18. týden
2. středa 

Brigádníků, Jižní, Šumavská, Budovatelů, 
Přátelství, Poštovní, Gorkého, Bečovská
Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra 
Velikého, Sadová.

3. čtvrtek
Svahová, Moskevská, Dr.Janatky, Dr. Engla, 
Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové, Krále 
Jiřího (část mezi křižovatkami se Svahovou 
a Moskevskou ul).

4. pátek
Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská

19. týden
7. pondělí

Ladislava Koubka, Elišky Krásnohorské, 
Bánskobystrická, Roháče  z Dubé, Šmeralova, 
Hybešova, Slepá, U Spořitelny, Železniční, 
nám. 17. listopadu, Sibiřská, Severní, Konečná.

9. středa
Fibichova, Janáčkova, Borová, Počernická, Na 
Kopečku, Rohová, Ak. Běhounka, Zlatá,Tisová 
Nad Dvorem.

10. čtvrtek
Smetanova, Školní, Hlávkova, Družstevní, 
Třešňová, Kladenská, Kryzánkova.

11. pátek
kpt. Jaroše, l. máje, Na Průhoně, Závodní, 
Sklářská, Karla Kučery, Adolfa Heimana 
včetně parkovacích zálivů,V. Meerwaldova, 
V Lučinách, Lipová.
 
20. týden

14. pondělí
Hřbitovní, 5.května (část nad Lidickou), 
Máchova, Polská, Jiráskova, Národní, 
Mozartova, Baarova, Mánesova.

15. úterý
U Trati, Teplárenská, Žitná, Na Výšině, 
kpt. Nálepky, Lomená, Dalovická, Táborská. 

16. středa
Krokova, Lidická, Národní, Gagarinova, 
Maďarská, Jungmannova,Viktora Huga, 
Čechova, Chodská, Kollárova.

17. čtvrtek
F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová, 
Květinová, S.K. Neumanna, Sluneční, Fričova, 
Kamenického.

18. pátek
B. Němcové, Švermova,Vrchlického, 5.května 
(část pod Lidickou), Anglická, Rumunská.
21. týden

21. pondělí
Strmá, Pod Lesem, U Podjezdu, Studentská
Vrázova, Chelčického, Jízdárenská, Moskevská, 
Wolkerova, Charkovská, Krymská včetně 
prostoru před býv. opravnou televizí.

22. úterý
Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, 
Buchenwaldská, Jana Opletala, Sedlecká, 
Merklínská.

23. středa
Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra 
Velikého, Sadová, Sportovní, Mattoniho 
nábřeží, Drahomířino nábřeží, Vítězná, 
Drahovický most.

24. čtvrtek
Svahová, Moskevská, Dr.Janatky, Dr. Engla, 
Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové, Krále 
Jiřího (část mezi křižovatkami se Svahovou 
a Moskevskou ul).

25. pátek
Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská, 

Ke Hřišti, Šeříková, Na Výfuku, Jezerní, Sedlec 
– u kostela, Rosnice, Čankov. 

22. týden
28. pondělí

Závodu míru dům č. 682-689, Nádražní, 
chodníky na Závodu Míru.

29. úterý
Dobrovského, Jedlová, Partyzánská, Horní, 
Slezská, Korunní, Dykova, Akátová, Sukova, 
V Polích, Větrná.

30. středa
Dlouhá, Krátká, Luční, Na Výhledě, Holečkova, 
Rybářská, Příčná.

31. čtvrtek
Žižkova, Husova, Nerudova, Svobodova.

ČERVEN
1. pátek

Krušnohorská, Chomutovská, Ostrovská, 
Jáchymovská (část Bohatice), Železná.

23. týden
4. pondělí

U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, 
Hynaisova, Raisova, Petřín, Pražská

5.úterý
Hornická, Ke Golfu, Strahovská, J.Mařáka, J. 
Lady Pražská, K Letišti, kpt. Malkovského, Na 
Hůrkách, Motýlí, Pod Hvězdárnou, Gogolova 
stezka, Na Vrchu

6. středa
neprovádí se

7. čtvrtek
neprovádí se

8. pátek
nábř. J. Palacha (část Čertův ostrov), Koptova, 
Karla Čapka, Foersterova, Jateční

Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru



ESKÁ ASOCIACE SESTER  -  region Karlovy Vary

si dovolují pozvat 

ob any m sta Karlovy Vary 
poskytovatele sociálních služeb 

odbornou ve ejnost ze sociální a zdravotní oblasti 

na

           „1. SETKÁNÍ KARLOVARSKÉ VE EJNOSTI
            S POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB“ 

      
dne 31.kv tna 2007 od 9,00 hod. do 16,00 hod. 

ve spole enském sále Alžb tiných lázní, a.s., 
Smetanovy sady 1, v Karlových Varech, 

konané pod záštitou 
JUDr. Veroniky Vlkové , primátorky m sta.

Zám rem akce je: 

poskytnutí informací o komunitním plánování sociálních 
služeb v Karlových Varech 
nabídka sociálních služeb formou prezentace jejich 
poskytovatel
informace k zákonu o sociálních službách 
spole ná aktivní diskuze

Vstup pro ve ejnost zdarma

Srde n  Vás zvou po adatelé akce. 

a

ídící skupina komunitního plánování
sociálních služeb  m sta  Karlovy Vary

UpozorněníUpozornění
V příštím čísle Radničních listů uvede KSO 
svoje tři abonmá po desíti koncertech pro 
příští již 173. koncertní sezónu od září 2007 
do červen 2008. Předprodej abonmá bude 
zahájen v pondělí 11. června 2007 v budově 
ředitelství KSO: Husovo náměstí 2, 360 01 
Karlovy Vary.
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Každým rokem si nejen představitelé města připomínají na zdejším hřbitově památku 
obětí pochodů smrti, které za 2. světové války neminuly ani Karlovy Vary.

Účastníci 19. ročníku Týdne karlovarských řek zaplnili při přijetí na magistrátu celou zdejší 
zasedací síň.

V Karlových Varech přibyl nezvyklý přechod pro chodce vybavený 
speciálním bezpečnostním prvkem, který je v České republice doposud 
ojedinělý.

Vybrán byl přechod v ulici Kpt. Jaroše ve Dvorech a právě zde byla 
provedena instalace „refl exních silničních knofl íků“. Zařízení zajišťuje 
refl exní zvýraznění přechodu pro chodce v nočních hodinách, 
v mlze nebo za snížené viditelnosti. Refl exní knofl íky odráží světlo
od přijíždějících vozidel a tím je přechod pro řidiče viditelný již ze 
značné vzdálenosti. Řidič tak může včas přizpůsobit rychlost jízdy 
při dojezdu k přechodu. Princip funguje na základě lomu světla - 
kónická čočka odráží světlo přijíždějícího vozidla, čímž se celý přechod 
,,rozsvítí”. Po aplikaci vystupuje čočka jen 16 - 18 mm nad povrch 
vozovky a nemůže tedy žádným způsobem poškodit projíždějící 
vozidla. Při výrobě čočky je použita technologie tvrzení skla, čočka 
je velmi odolná a bezúdržbová. Do budoucna se počítá s osazením 
několika dalších přechodů, které ale nejprve čeká rekonstrukce. 
V tomto směru jsme průkopníky takového zabezpečovacího 
zařízení v naší republice a jeho přínos bude monitorovat Centrum 
dopravního výzkumu v Praze. Rozhodně by si však i na takovýchto 
přechodech chodci měli uvědomit, že jde o preventivní opatření 
a jejich bezpečnost záleží při přecházení hlavně na jejich pozornosti.

  

Ve středu 11. dubna se uskutečnilo každoroční vzpomínkové 
shromáždění k uctění památky vězňů koncentračních táborů 
umučených při pochodech smrti na konci 2. světové války. Akce 
proběhla u pomníku, který je umístěn na hřbitově v Drahovicích 
a jejím pořadatelem byl Český svaz bojovníků za svobodu. Vedle členů 
svazu bojovníků za svobodu a pamětníků 2. světové války si události 
připomněli také představitelé armády, hejtman Karlovarského kraje 
Josef Pavel a za město Karlovy Vary se pietní vzpomínky zúčastnila 
primátorka Veronika Vlková, která k památníku položila kytici.

  

Město převzalo zpět od dosavadního nájemce kino Čas a začíná 
zde neprodleně s opravami. Diváci zde po znovuotevření naleznou 
především nové sedačky. Jejich počet se sice mírně sníží, nicméně 
přinesou mnohem větší komfort a pohodlí. Kromě klasických sedaček 
nechal magistrát vyrobit i „dvojsedačky“ pro páry. Změny se dále dočká 
například osvětlení schodiště v sále. Práce samozřejmě musí být hotové 
ještě před začátkem konání letošního fi lmového festivalu. Dalších úprav 

se kino dočká v následujících letech.

  
  
V uplynulých dnech byla jako každým rokem organizována

za spolupráce Magistrátu města Karlovy Vary, Správy CHKO Slavkovský 
les, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - střediska Karlovy Vary 
a dále dobrovolných ochránců přírody akce na pomoc při migraci 
obojživelníků - u nás především žab. Dobrovolníci pracovali především 
v lokalitě Malé Versailles, kde byl v Křižíkově ulici uzavřen vždy v noci 
provoz pro automobily. Dalším místem, kde bylo třeba žáby přenášet, 
je tradičně lokalita „U Krachu“. Žábám je tu zamezován přístup
na komunikaci fólií nataženou podél silnice, z níž je následně dopravili 
do bezpečí opět především dobrovolní pomocníci, kterým za to patří 
velký dík.

  

Zajímavou delegaci přivítala primátorka města Veronika Vlková 
v polovině dubna v zasedací síni magistrátu. Jednalo se o účastníky
19. ročníku Týdne karlovarských řek, kterou pořádá Klub vodáků Karlovy 
Vary. Vodáci, kteří k nám přijeli z Česka, Německa i Belgie, zaplnili celkem 
38 lodí, kterými sjížděli všechny významné toky našeho kraje. V rámci 
krátké diskuse primátorka odpovídala na otázky zejména zahraničních 
vodáků, zajímající se o naše město. Po jejím skončení primátorka 
obdržela účastnické tričko 19. ročníku Týdne karlovarských řek.

Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města


