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Novoroční proslov primátorky města Karlovy Vary
Vážení čtenáři,
stojíme na začátku Nového roku a já jsem 

velmi ráda, že Vám mohu prostřednictvím 
Karlovarských radničních listů popřát do roku 
2007 všechno nejlepší, mnoho úspěchů v ži-
votě a co nejvíce pohody i během všedních 
dnů.

Bývá v tomto čase zvykem bilancovat před-
chozí rok a dávat si závazky do toho nastá-
vajícího. Vzhledem k tomu, že jsem ve funkci 
primátorky vlastně jen pár týdnů, nebylo by 
asi ohlédnutí za rokem uplynulým z mé stra-
ny objektivně možné. Za tu dobu, po kterou 
funkci primátorky města zastávám, jsem se 
však snažila naše město vždy dobře reprezen-
tovat a pomáhat jeho rozvoji.

Do nastávajícího roku máme před sebou 
spoustu práce. V tuto chvíli pečlivě připravu-
jeme rozpočet na rok 2007. Dokument, který 
není možná pro velkou většinu z nás nijak 

zvlášť poutavý, přesto je pro chod města zce-
la zásadní. Ve městě chystáme celou řadu vý-
znamných investic, začneme intenzivně pra-
covat na propagaci města v zahraničí i v České 
republice, protože naši domácí klientelu by-
chom v Karlových Varech rádi viděli mnohem 
častěji. Úkolů je celá řada, všechny však mají 
společný směr – aby se nám v Karlových Va-
rech žilo co nejlépe a abychom mohli být na 
své město hrdí.  

Dovolte mi tedy, vážení čtenáři, abych Vám 
všem ještě jednou popřála krásný a úspěšný 
rok 2007, ale především Vám přeji dobré zdraví 
v průběhu celého roku, neboť to je základem 
naší životní spokojenosti a dostatku elánu pro 
každý den.

JUDr. Veronika Vlková
primátorka města Karlovy Vary

Kočárový příjezd vánoc
se konal 17. prosince 2006 u hlavní pošty. 

Svatý Petr se svým andělským doprovo-
dem přivezl dětem spoustu malých dárečků. 
U hlavní pošty byl na celé  odpoledne připra-
ven bohatý doprovodný  kulturní program se 
zpíváním koled, pohádkami, soutěžemi a roz-

dáváním dárečků za obrovského zájmu dětí. 
Na závěr celé akce rozsvítila paní primátorka 

JUDr. Veronika Vlková společně s náměstkem 
Janem Balkem tradiční vánoční strom a popřá-
la všem šťastné Vánoce a úspěšný rok 2007.
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Oprava výtahu Zámecké věže se chýlí ke konci

V pořadí druhý kontrolní den proběhl v po-
lovině prosince na Zámecké věži. Sem se přijeli 

podívat zaměstnanci magistrá-
tu města v čele s náměstkem 
primátorky Tomášem Hybne-
rem na rekonstrukci výtahu, 
která probíhá od září minulého 
roku.

„Nyní byla na řadě kontrola 
střechy výtahu a jeho šachty. 
Všechny práce probíhají samo-
zřejmě pod dohledem památ-
kářů“, uvedl náměstek Tomáš 
Hybner, který byl s průběhem 
probíhající rekonstrukce spoko-
jený.

„Na věžičku výtahové šach-
ty byla položena nová břidlice 
a měděné konstrukční prvky. 

Přesnými replikami byla také nahrazena pů-

vodní okna s ocelovými rámy, které jsou sou-
částí nové fasády. Chceme, aby výtah vypadal 
jako v 19. století, kdy by uveden do provozu“, 
řekl Tomáš Hybner.

Rekonstrukce části historické věže s výta-
hovou šachtou podél skalního masivu vyjde 
téměř na 14 miliónů korun, z toho polovinu 
zaplatí město a druhou polovinu firma, která 
má věž v pronájmu. „Rychlovýtah pojme 16 
osob. Ty se budou moci jízdou nahoru kochat 
pohledem na lázeňské centrum prosklenou 
čelní stranou výtahu. Věřím, že se zde bude 
návštěvníkům líbit“, dodal Tomáš Hybner.

První návštěvníci by se mohli svézt výtahem, 
který na své znovuzprovoznění čeká celých 
třicet let, již v únoru tohoto roku. V samot-
né Zámecké věži vznikne muzeum, kavárna 
a informační centrum.

Karlovarští studenti zazpívali prezidentskému páru
Vyvrcholením práce Smíšeného pěveckého 

sboru a orchestru 1. českého gymnázia v Kar-
lových Varech byl jistě adventní koncert v zá-
meckém kostele Jména Ježíš v areálu Lánského 
zámku. Třicet osm členů Sboru pod vedením 
dirigenta profesora Václava Zemana, zde vy-
stoupilo na pozvání paní Livie Klausové, kterou 

karlovarský sbor velmi zaujal při 
jarní návštěvě prezidentského 
páru v Karlových Varech. 

Hodinový koncert, složený 
z písní a skladeb souvisejících 
s adventem, sledovali, kromě  
pana prezidenta Václava Klau-

se s manželkou, 
i zástupci církve 
a občané Lán. 
Kostel byl plně 
obsazen a diváci 
dávali potleskem 
najevo, že se jim 
koncert líbí. Po 
koncertě prezi-
dentský pár zašel do improvi-
zované šatny Sboru, kde mu 
v průběhu neformálního po-
sezení členové Sboru zazpívali 
„z jiného soudku“ - Jazzový ká-
non. Pan prezident velmi ocenil 
široký záběr tvorby sboru. Pan 

dirigent Václav Zeman zase chválil velmi po-
zorné publikum koncertu a výbornou akustiku 
kostela. Po půlhodině se prezidentský pár se 
studenty rozloučil s příslibem další spoluprá-
ce.

Vánoční koncert 2006
Vánoční koncert 2006 s orchestrem Václav Hybše se konal

23. listopadu 2006 v zaplněném velkém sále Thermalu.

Karlovarský hlas
Soutěž Karlovarský hlas hledá mladé pěvecké talenty ve věku

od 15 do 30 let, kteří se zaměřují na „neklasický“ pěvecký projev. Finále 
se uskutečnilo v Karlových Varech v listopadu 2006.

foto: J. Jeřábek
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Vánoční trhy
Magistrát města připravil pro obyvatele a ná-

vštěvníky města Vánoční trhy, které se konaly 
ve dnech 11. – 23. prosince 2006 na křižovat-

ce ulic T.G. Masaryka a Zeyerova u Národního 
domu. Vánoční trhy doprovázel  bohatý kultur-
ní program se zpíváním koled, vánočním čaro-

váním, balonkovou show a živým betlemem.

Vánoční kamion Coca-Cola 
Vánoční kamion Coca-Cola zavítal v neděli 3. prosince 2006 do Kar-

lových Varů do Varšavské ulice. Děti se přesvědčily, že vánoční kamion 
vypadá přesně tak, jak ho znají z televizní reklamy a že přiváží spoustu 
zábavy, soutěží a písniček.

foto: J. Andrusczynová foto: J. Andrusczynová

foto: J. Andrusczynová

foto: L. Zelenka
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Pozor, bude velká tlačenice!
as cenového zvýhodn ní procedur v Alžb tiných lázních se chýlí ke konci. 

Posp šte si, a  do konce února stihnete jednu proceduru za pouhých 165 K .

podval tlacenice.indd   1 12/21/06   12:02:48 PM

Tříkrálová sbírka
Milí přátelé, dovolujeme si vás 
požádat o spoluúčast na charitní 
akci.

Tříkrálová sbírka 2007
v Karlových Varech

ve dnech
4. – 7. ledna 2007

Tříkrálová sbírka je vyhlášena Sdružením 
České katolické charity a v našem městě a při-
lehlých obcích je organizována Farní charitou 
Karlovy Vary. 

Výtěžek sbírky bude v našem městě použit 
na rozvoj provozu Denního stacionáře pro sta-
ré a zdravotně postižené občany. 

Program Tříkrálové sbírky 2007
Čtvrtek 4.1. 2007       

10:00 Slavnostní zahájení sbírky před bu-
dovou Magistrátu města Karlovy 
Vary. Hejtman Karlovarského kraje 
JUDr. Josef Pavel, primátorka města 
JUDr. Veronika Vlková, biskup plzeň-
ský Mons. František Radkovský a zá-
stupci měst, obcí a církve.

Vystoupení Dívčího pěveckého 

sboru Střední pedagogické   ško-
ly a Gymnázia v Karlových Varech 
pod vedením sbormistra prof. Jiřího 
Štrunce.

10:30 Pochod hlavní královské družiny s krá-
lem Kašparem, Melicharem a Baltaza-
rem na koních (v případě velkého mra-
zu v kočáře) směrem k hlavní poště.

11:00 Koledy a královská družina u hlavní 
pošty.

Průběh sbírky po městě Karlovy Vary
18:00 Mše svatá v kostele Máří Magdalény 

Pátek 5. 1. 2007 10:00 Průběh sbírky po 
městě Karlovy Vary a v přilehlých obcích.

až
Neděle 7. 1. 2007 18:00 Ukončení sbírky.

Ve městě Karlovy Vary a přilehlých obcích 
budou Tříkrálovou sbírku zajišťovat skupiny Tří 
králů v tradičních oděvech. 

Sbírka bude zajišťována formou pokladni-
ček a DMS. 

Centrální středisko
pro sbírku je určeno místo Charitního domu

sv. Zdislavy ve Svobodově ulici č. 348, Stará 
Role, Karlovy Vary. 

Koordinátorem sbírky
je ředitelka Farní charity Ing. Jana Pidrmanová, 
tel.: 353 434 210, 731 433 140.

Informace
asistentka sbírky Mgr. Agáta Scheerbaumová, 
tel.: 353 434 228, 731 433 035.

Upřímně Vám děkujeme za otevřené srdce 
a možnou pomoc, která přinese radost a uspo-
kojení našim potřebným. Pomoci můžete pro-
střednictvím našich koledníků - Tří králů nebo 
DMS. 

O vyúčtování Vás budeme informovat pro-
střednictvím tisku. 

„A tak zůstává víra, naděje, láska, ale největší 
z té trojice je láska“ 

13-13         1. Korintským 

Ing. Jana Pidrmanová
ředitelka Farní charity

Sloupek slavných návštěvníků
Nezapomínejme, že letošní rok je rokem tři-

náctého pramene! Roku 1707 poprvé Johann 
Becher ochutnal hořký bylinný likér, který mu 
jako dík za jeho skvělé služby hostitele daroval 
i s receptem anglický lékař Frobridge.

Leden je měsíc na lázeňské návštěvníky 
chudý. Majitelé lázeňských hotelů, sanatorií 
a penzionů se v této době věnují údržbě, úpra-
vám a přípravě svých objektů na novou sezó-
nu. Kolonády, promenády, kavárničky jsou 
prázdné. Lázeňští hosté v lednu k pramenům 
nechvátají.
Připomeňme si alespoň, že:

• ��. ledna�867 založil Eduard Hagerup Grieg 
první norskou hudební akademii a v létě 1887 
zavítal na léčení do Karlových Varů.

• �7. ledna �9�7 se narodil František Buriánek, 

literární vědec, autor řady monografií a uni-
verzitní profesor. Válku trávil v koncentračním 
táboře. V roce 1977 byl zbaven žlučníku a od 
té doby se řadil mezi pravidelné hosty našeho 
města.

• �9. ledna �8�� přišel na svět Ferdinand Laub, 
zvaný král houslí. Jako devatenáctiletý kon-
zervatorista koncertoval v Karlových Varech 
roku 1844. Na klavír ho doprovázel lázeňský 
host Xaver Wolfgang Amadeus Mozart – syn. 
Při absolutoriu na konzervatoři zapsal rektor: 
„Jeho jméno se stane evropským“. O Laubovi 
se říkalo, že hraje jako by jeho smyčec neměl 
konce. V Karlových Varech se léčil několikrát, 
např. roku 1853 a 1874.

• �0. ledna �90� se narodil turecký básník Na-
zim Hikmet. V 50. letech žil v Praze, roku 1952 
ho postihl infarkt a dva roky na to se léčil ve 

Františkových Lázních. Odtud ho přátelé od-
vezli do karlovarského Domu spisovatelů, kde 
v klidu lázeňského pokoje dokončil drama „Po-
divín“ a napsal tragikomedii „Byl Filip Filípek 
nebo nebyl?“

• V lednu �90� napsal třicetiletý Rudolf Wels, 
který se právě přihlásil do soukromé školy 
Adolfa Loose, svému bratranci do Ameriky: 
„Možná se divíš, že ještě studuji, ale musím 
vždycky rok dělat, abych mohl následující rok 
chodit do školy“. Architekt Wels ve 30. letech 
minulého století navrhl a postavil v Karlových 
Varech na dvacet zajímavých objektů (mimo 
jiné dnešní polikliniku nebo někdejší Lázně VI). 
V roce 1937 vyprojektoval a dohlížel na stav-
bu vily Akropolis na Zámeckém vrchu a domu 
Zlatá helma ve Vřídelní ulici. 30. ledna 1942 byl 
se svým synem Martinem deportován do kon-
centračního tábora Terezín.

Eva Hanyková

Poradna pro tělesně postižené
Od 1. ledna 2007 vešel v platnost zákon o sociálních službách, který se dotkne téměř každého 

zdravotně postiženého občana. Pokud se chcete dozvědět více o nastávajících změnách, nebo 
pokud máte dotazy i z dalších oblastí života s postižením (odstraňování bariér, příspěvky, 
pomůcky, zaměstnání...),   využijte bezplatnou telefonní linku poradny „Paragrafík“ - 800 �00 �50 
nebo poradnu na www.ligavozic.cz.

Projekt je uskutečněn díky podpoře z programu Transition Facility EU.

Hana Valová, Liga za práva vozíčkářů

Magistrát města Karlovy Vary i v letoš-
ním roce zajišťuje sběr vánočních strom-
ků. Žádáme občany, aby stromky řádně 
zbavené ozdob a háčků umisťovali vedle 
popelových nádob. Tyto budou průběž-
ně uklízeny.

UPOZORNĚNÍ
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Společnost pro trvale udržitelný život – re-
gionální pobočka Karlovy Vary (STUŽ K.Vary) 
získala z programu EU Rozvoj lidských zdrojů 
celkem 9 mil Kč na vytvoření sítě ekologic-
kých informačních center v Karlovarském kraji. 
V soutěži 43 projektů se ten jejich zařadil mezi 
13 úspěšných. Finanční podpora jde ze 75 % 
přímo z fondů  EU a 25 % se podílí Ministerstvo 
životního prostředí ČR ze státního rozpočtu.

Podstata projektu je vybudování a zprovoz-
nění tří základních poradenských a informač-
ních center, a to v Karlových Varech, Sokolově 
a Chebu; dále pak dalších tématických center, 
která by propojovala všechny subjekty v kraji  
zabývající se ekologií obecně  nebo rozvojem 
ekologických technologií. 

Kromě základní informační funkce by eko-
logická  centra měla poskytovat občanům, 
neziskovým organizacím i podnikatelům infor-
mace a poradenský servis pro  získávání pod-
por a dotací na ekologické aktivity a na roz-
voj ekologických technologií. Možnosti jejich 
využívání nejsou právě na Karlovarsku zatím 
plně využívány.

 
Autorem  projektu a provozovatelem eko-

center je Společnost pro trvale udržitelný život 
– regionální pobočka K. Vary. Tato pobočka 
organizuje již 7 let v K.Varech rozmanité eko-
logické  akce od besed a pořadů pro mládež až 
po vysoce odborné Mezinárodní konference. 
Své zkušenosti a aktivitu rozšíří nyní do celé-
ho kraje a díky finanční podpoře svou činnost 
může dále zkvalitnit a odborně profesionalizo-
vat. 

Projekt vytvoří v našem regionu 7 nových 
pracovních míst zapojených přímo do základ-

ních center  a další pracovní příležitosti rozvo-
jem tematických center a podporou nových 
podnikatelských ekologických aktivit.  

Partnery projektu jsou:
Karlovarský kraj, Města Karlovy Vary a Cheb, 
Hospodářská a sociální rada Sokolovska a STEP 
- Síť ekologických poraden ČR. 

Slavnostní otevření prvního ekocentra v Kar-
lových Varech, Majakovského 29, 4. poschodí, 
kancelář čís. 405, proběhlo ve čtvrtek 14. pro-
since 2006. Součástí byla i tisková konference 
a stylové občerstvení pro pozvané účastníky 
z produktů Ekologické zemědělské farmy. 

Ekocenta v Sokolově a Chebu budou zpro-
vozněna v následujících týdnech. 

Společnost pro trvale udržitelný život
Regionální pobočka Karlovy Vary

www.stuz-kv.cz 

Ekologická informační centra v kraji

Nový vyvolávací systém na odboru dopravy
Nový vyvolávací systém a on-line služba na odboru 
dopravy, oddělení dopravně správních agend, 
Magistrát města II, U Spořitelny 2, Karlovy Vary

V průběhu roku 2006 došlo k posílení úředníků na odboru dopravy, 
oddělení dopravně správních agend. Tímto posílením došlo zároveň 
i k rozdělení oddělení, a k přestěhování registru řidičů, který se v sou-
časné době nachází ve III. podlaží, kancelář č. 336 a registr vozidel je 
i nadále umístěn v I. podlaží budovy Magistrátu města Karlovy Vary II 
(bývalého Okresního úřadu).

V návaznosti na toto rozdělení bylo nutno, aby byl zajištěn a instalo-
ván nový vyvolávací systém, který bude zajišťovat komfortnější odbave-
ní žadatelů o jednotlivé úkony na těchto agendách. 

Nově nainstalovaný systém sebou přináší i změnu oproti doposud 
zaběhlému vydávání lístků s přiděleným pořadovým číslem. Změna je 
jak v umístění výdeje, tak i v samotném ovládání .

Změny jsou následující:

1. Vyvolávací systém na oddělení dopravně správních agend
• Monitor včetně tiskárny pro výběr požadovaného úkonu a násled-

ný výdej lístku k obsluze s přiděleným pořadovým číslem je nově 
umístěn ve vstupní hale budovy Magistrátu města II vlevo vedle 
vrátnice.  Zde najdou občané monitor umístěný na podstavci. Na 
ploše monitoru jsou obdélníky s označením registrů. Ovládání je 
dotykové. Po vybrání požadovaného úkonu dá žadatel pokyn k tis-
ku a následně si odebere lístek s přiděleným číslem k obsluze. Bez 
takto přiděleného čísla nelze klienta dále na jednotlivé přepážce 
odbavit.

• Po vyzvednutí lístku k obsluze s pořadovým číslem přejde žada-
tel do příslušného podlaží, kde se nachází registr, který chce na-
vštívit.

• Jak v I. podlaží, tak ve III. podlaží jsou nově instalovány číselné 
displeje spolu se zvukovým znamením (gong). Na displeji se prů-
běžně objevují čísla klientů současně s číslem přepážky a klient 
je takto vyzván ke konkrétní přepážce k obsloužení.

Vyvolávací systém je spuštěn do zkušebního provozu od 13.12.2006. 
Prosíme proto návštěvníky odboru dopravy o shovívavost v případě, že 
zpočátku nebude odbavování  bezchybné. Všechny uvedené kroky jsou 
novinkou, která povede k urychlení vyřizování žádostí veřejnosti. 

2. On-line služba WebCall
Jedná se o novou službu, která umožní občanům objednat se k vy-

řízení záležitostí na dopravně správních agendách elektronicky. E-ob-
jednávky budou přístupné přes stránky Magistrátu města Karlovy Vary  
www.mmkv.cz.

Prostřednictvím této služby si bude moci občan elektronicky objed-
nat obsluhu u příslušného okénka na určitý den a hodinu. Abychom 
však neznevýhodnili klienty čekající ve frontě bez internetového objed-
návání, tak je stanoveno, že k požadované agendě se může objednat
na každou úřední hodinu pouze jedna osoba. Zbytek kapacity na pře-
pážce je určen pro klienty, kteří se dostavili bez internetového objed-
nání.

Služba on-line bude spuštěna do zkušebního provozu ke konci roku 
2006. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o novou službu občanům, která bude 
určitý časový úsek ve zkušebním provozu, žádáme občany o shovíva-
vost v případě výpadku systému. 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA VYHLAŠUJE 
ZÁMĚR UDĚLENÍ CENY MĚSTA KARLOVY 
VARY za rok 2006

Cena města se uděluje jako morální ocenění autorům význam-
ných děl, objevů, vědeckých prací a osobám, které podaly v daném 
roce mimořádný výkon, dosáhly vyznaných úspěchů ve vztahu
ke Karlovým Varům a jejich občanům, za celoživotní dílo ve pro-
spěch lázeňského města Karlovy Vary.

Cena města je udělována na základě písemného návrhu 
s podrobným zdůvodněním a s přihlédnutím k míře zásluh navr-
hované osoby či kolektivu. Návrhy mohou předkládat odboru 
lázeňství, kultury a vnějších vztahů Magistrátu města Karlovy Vary 
členové zastupitelstva města. Občané mohou předkládat tyto 
návrhy prostřednictvím výše jmenovaných. 

Termín pro podání návrhů je 28. únor 2007 – hodnoceným 
obdobím je rok 2006.
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Seriál o třídění a recyklaci odpadů 4. díl „KAM s nimi? Jak třídíme odpady?“
V minulém díle „recyklačního“ seriálu jste se dozvěděli, jaké od-

pady vznikají ve vašich domácnostech, tentokrát se zaměříme na 
jejich další cestu – kam byste je měli odnést.

Na otázku „kam s nimi“ odpověděl již částečně minulý díl seriálu, 
tento ještě doplní informace o nádobách na tříděný sběr odpadů, 
sběrných dvorech a sběrnách nebezpečného odpadu.

Nádoby na tříděný sběr odpadu:
barevné nádoby o objemu od 240 l 
do 3 m3, někdy i více. Používají se 
plastové popelnice, kontejnery 
s upraveným víkem, nebo zvony 
– vždy záleží na tom, jaké auto tyto 
nádoby vyprazdňuje.

Na sběr papíru se používají modré nádoby, na sběr skla zelené a na 
plasty žluté. Co můžete a naopak nesmíte do nádob na třídění odpadů 
odhodit vám napoví následující návody – nálepky na kontejnery:

sběr papíru
Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský 

papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové 
obaly (např. sáčky).
Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový 
a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

sběr skla
Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné ná-

doby, skleněné střepy – tabulové sklo.
Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

sběr plastů
Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, 

nezapomeňte je sešlápnout!), TETRA-PAK (nápojové kartony např. od 
mléka), plastové nádoby, kelímky, krabičky od pokrmových tuků, sáčky, 
fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.
Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek 
(motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).

Sběrný dvůr
Sběrný, nebo také „recyklační“ 
dvůr je místo, kde můžete ode-
vzdat další vytříděné odpady. 
Kontejnery na ulicích slouží větši-
nou ke sběru papíru, skla a plastů 
- na sběrný dvůr můžete přinést 
např. starý nábytek, lednici apod. 
Každý dvůr má svého správce 
a ten vám poradí, jaké odpady 
patří do kterého kontejneru.

Dvory mají stanovenu provoz-
ní dobu i vymezené druhy sbíraných odpadů – vše zjistíte přímo na 
vratech do dvora, nebo se můžete zeptat na Magistrátě města, popř. 
u firmy, která u vás sváží odpady.

Na sběrný dvůr můžete odvážet většinou tyto druhy odpadů:
• Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), 

podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, nefunkční 
sporáky, pračky

• Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlné trouby, lednič-
ky apod.

• Nebezpečné odpady jsou sbírány na dvorech vybavených speciál-
ními ekosklady. EKOSKLAD je vlastně boudička s dvojitou podlahou 
a speciálními nádobami – to proto, aby nebezpečné látky nemohly 
uniknout. Mezi nejčastější druhy nebezpečných odpadů patří: léky, 
zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky 
– mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. 

Pojízdná sběrna nebezpečných odpadů
je speciálně upravený nákladní automo-
bil vybavený speciálními kontejnery na 
nebezpečný odpad. Tyto sběrny zajíždí 
pravidelně do obcí, mají svůj jízdní řád 
a zastávky.

O tom, kdy k vám sběrna přijede se opět 
dozvíte na Magistrátě města, popř. u firmy, která u vás sváží odpady.

Velkoobjemové kontejnery
Jak již název napovídá slouží k odkládání velkého odpadu, který se ne-
vejde do běžných popelnic či kontejnerů.

Nejčastěji je uvidíte na sběrných dvorech, nebo ve vašem okolí v době 
jarního úklidu, podzimní sklizně na zahrádkách, či rekonstrukci domu. 
Kontejnery mají objem od 5 až do 30 m3.

Zdravá mateřská škola Karlovy Vary, Krymská 12
odloučené pracoviště

si Vás dovoluje srdečně pozvat na

Výstavu dětských výtvarných prací
s názvem 

Karlovy Vary očima dětí
Vernisáž výstavy se uskutečnila:

 5.��. �006  v �0.00 hodin
 v GALERII NA OCHOZU 

Vřídelní kolonáda 1.patro
Karlovy Vary

Potěšíte se obrázky dětí ze všech devíti odloučených pracovišť 
1. MŠ Karlovy Vary, Komenského 7.

Výstava  potrvá  do  konce  února  2007
otevřeno denně 10.00 – 18.00 hodin

www.charliegallery.cz
e-mail: stepanka.berg@volny.cz

Děkujeme za realizaci výstavy:
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Termíny konání zápisu do prvních tříd
pro školní rok 2007/2008

ZŠ Mozartova     23.1.2007     od 14.00 - 16.00 hod.
pro žáky se specifickými vývojovými poruchami schopnosti učení

ZŠ a ZUŠ Šmeralova     16.1. a 17.1.2007     od 15.00 - 18.00 hod.
a první termín talentových zkoušek do tříd s rozšířenou výukou hu-

dební, výtvarné a taneční výchovy   

ZŠ 1. Máje - Dvory     15.1. a 16.1.2007     od 14.00 - 17.00 hod.
zápis proběhne i na odloučeném pracovišti v ZŠ Modenská 15, záro-

veň se zápisem do přípravného ročníku

ZŠ jazyků Karlovy Vary     16.1. a 19.1.2007     od 14.00 - 16.00 hod.
Libušina

ZŠ Moskevská     18.1.2007     od 14.00 - 18.30 hod.

ZŠ Kollárova     23.1. a 24.1.2007     od 14.00 - 17.00 hod.
J.A. Komenského

ZŠ Poštovní     18.1. a 19.1.2007     od 14.00 - 18.00 hod.

ZŠ Konečná     19.1.2007     od 14.00 - 18.00 hod.

ZŠ Krušnohorská     17.1. a 18.1.2007     od 14.00 - 18.00 hod.

ZŠ Truhlářská     17.1. a 18.1.2007     od 14.00 - 17.00 hod.
( v budově ZŠ Školní 9.A)

1. soukromá ZŠ K. Vary     15.1. a 16.1. 2007     od 15.00 - 17.00 hod.

J. Benešová
odbor školství a tělovýchovy

Základní škola pro žáky
se specifickými poruchami učení

Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary
tel. 353 224 241, 605 941 809

www.dyszs.karlovyvary.indos.cz

ZŠ rodinného typu pro děti s poruchami učení, pro děti hypo/hyper-
aktivní a děti s LMD.

Zájmové kroužky: výtvarný a AJ od 1. roč. Zdravotní tělesná výchova.

Základní škola
a Základní umělecká škola Karlovy Vary

 Škola s rozšířenou výukou výtvarné, hudební a taneční vý-
chovy

 Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování talentové zkouš-
ky 
 Podrobnosti na www.zsazus.cz

 V základní umělecké škole nabízíme možnost studia ve výtvarném, 
hudebním, tanečním a literárně-dramatickém oboru. Přijetí je mož-
né od února 2007 
(2. pololetí školního roku)

 Kontakty: Mgr. Jiří Zeman, tel. 353 447 037 (I. stupeň, TO a LDO ZUŠ)
 Mgr. Eva Havlenová, tel. 353 447 023 (II. stupeň, VO ZUŠ)
 Mgr. Karel Šimandl, tel. 353 447 089 (HO ZUŠ)

ZŠ Karlovy Vary, 1. máje - Dvory
a Modenská - Doubí

Úplná základní škola, 1. máje:  1. – 9. třída
Modenská: 1. – 5. třída + přípravná třída.

Našim žákům nabízíme příjemné školní prostředí, široké sportovní 
vyžití, výuku informatiky, volný přístup k internetu, nižší počet žáků
ve třídách a díky tomu možnost individuálního přístupu k žákům.

Zaměření a cíl rozvoje školy: Zdravá škola - zdravá, upřímná a bezpeč-
ná atmosféra ve škole, podpora spontánnosti a individuality každého 
žáka, škola co nejotevřenější pro všechny děti s výukovými i zdravotní-
mi handicapy, výuka chápána především jako nástroj osobního rozvoje 
žáků.

Vícedenní školní akce: Škola v přírodě, Turistika I, Lyžařský kurz, Příro-
dopisný týdenní pobyt, Turistika I.

Zájmové kroužky nabízené školou: Výtvarná výchova, Sportovní hry 2. 
a 3., 4. a 5. třída, Němčina hrou pro začátečníky, Němčina pro pokročilej-
ší, Florbal, Turistický kroužek, Stolní tenis, Sportovní hry II.stupeň, Infor-
matika, Sportovní hry družina 2x, Anglický jazyk, Keramika, Kopaná 2x.

Kontakt: tel. 353 563 426 – 1. máje, 353 332 217 – Modenská,
posta@skoladvory.cz , www.skoladvory.cz

Základní škola Jana Amose Komenského,
Karlovy Vary, Kollárova 19

zve všechny budoucí prvňáčky na zápis do 1. tříd v  úterý a ve středu
��. a ��. ledna �007 od ��.00 do �7.00hod.

Na naší škole učíme v prvních třídách čtení také metodou genetickou.
Od školního roku 2002/ 2003  máme  na  �. stupni třídy s rozšířenou  
výukou  matematiky a přírodovědných předmětů.

V ostatních třídách nabízíme rozvoj individuálních zájmů formou voli-
telných předmětů ( informatika, cvičení z matematiky, seminář z děje-
pisu, seminář z psychologie, základy ruského jazyka, sportovní aktivity, 
základy ekologie…).

Součástí školy je školní jídelna, družina, multifunkční Sportovní 
areál Amos s dětským hřištěm.

V tomto školním roce se naši žáci učí již ve  čtyřech moderních učeb-
nách -  2 počítačové, hudebna  na 1. stupni s interaktivní tabulí a země-
pis s interaktivním ukazovátkem.

Máte-li zájem o prohlídku naší školy, přijďte se podívat v úterý
9. ledna �007, kdy pořádáme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25 (Čankovská)
tel.: 353 564 119, 353 447 511,fax 353 447 512 

e-mail: zskonecna@quick.cz
www.zscankov.karlovyvary.indos.cz

otevírá ve školním roce 2007/2008 třídy se zaměřením:
6.třída - informatika - výpočetní technika, basketbal,florbal,tenis

Škola dále nabízí široké spektrum zájmové a mimoškolní činnosti 
v oblasti sportu,kultury a umění již od 1.tříd, spolupracuje s tělový-
chovnými jednotami,  soukromou jazykovou školu v budově školy a má 
k dispozici moderní multifunční sportovní areál.

Od �.�.�007 zavádí škola Pilotní projekt školského informačního 
systému pro ZŠ.

Základní škola Truhlářská 19
www.zstruhlarska.karlovyvary.indos.cz

je školní subjekt, který je rozdělený ve dvou budovách pro 1. a 2. stu-
peň. 

Mladší žáci navštěvují budovu ve Školní ulici. Svoji přípravu na školní 
docházku zde absolvují děti již před vstupem do 1. třídy. V letošních pří-
pravných třídách vzděláváme 23 žáků předškolního věku.

Velikou výhodou je kvalitní pedagogický sbor vybavený jazykovými 
znalostmi. Z tohoto důvodu nabízíme jazykové kurzy žáků již od pří-
pravných ročníků v rámci klubu školní družiny.

V rámci mimoškolní činnosti nabízíme 20 oddělení zájmových krouž-
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ků pro kvalitní využití volného času dětí.
V listopadu 2005 bylo otevřeno víceúčelové sportovní hřiště na volej-

bal, fotbal, košíkovou, florbal a tenis pro děti školy i širovou veřejnost.
Druhý stupeň naší základní školy sídlí v budově v Truhlářské ulici. 

V loňském roce proběhla modernizace školní kuchyně. Škola nabízí roz-
šířenou výuku TV. Naše sportovní třídy jsou zaměřeny na fotbal a body-
forming. Naši sportovci velmi úspěšně reprezentují školu nejen ve fot-
bale, ale ve všech sportovních odvětvích. Škola zajišťuje profesionální 
trenéry. Každoročně v květnu probíhá výběr zájemců do sportovních 
tříd. 

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary
Moskevská 1117/25, 360 01 Karlovy Vary, tel: 353 226 984,

e-mail: info@zsdukla.cz,  zsdukla@seznam.cz, www.zsdukla.cz

Výuka dle ŠVP od školního roku 2007/2008. 
Od 7. ročníku volitelný předmět z nabídky: německý jazyk, ruský 

jazyk, praktická cvičení s přírodopisu, konverzace v anglickém jazyce, 
informatika, seminář z českého jazyka.

Školní družina nabízí odpolední program pro žáky 1. – 5. ročníku.
Školní klub a jeho zájmová činnost je určen pro žáky 6. – 9. ročníku.

Práce s žáky se specifickými poruchami učení probíhá ve výuce speciál-
ně pedagogickými metodami a též v ranních a odpoledních hodinách 
v ŠD a ŠK.

Zájmové kroužky: florbal, netradiční hry, logopedie, přírodovědný 
kroužek, výtvarné techniky, míčové hry,  informatika, deskové hry.
Škola každoročně pořádá atraktivní ozdravné pobyty v ČR i v zahraničí.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2007/2008 se uskuteční 18. ledna 
2007 od 14.00 do 18.30 hod.

Základní škola, mateřská škola
a praktická škola Karlovy Vary

Vančurova 83, PSČ 360 17, tel. 353 561 766
pořádá

ve dnech 15. a 16. ledna 2007 od 14. 30 do 17. 00 hod.
ZÁPIS

do 1. ročníku základní školy, speciální mateřské školy a přípravné 
třídy:

- snížený počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup ke kaž-
dému dítěti

- výuka speciálně pedagogickými metodami zajištěna speciálními 
pedagogy

- tolerance k neklidnému chování, které není ve větším kolektivu 
zvládnutelné

- zmírnění problémů v oblasti řeči a komunikace, motoriky, vnímání
- v odpoledních hodinách žáci navštěvují školní družinu nebo zájmo-

vé útvary
- anglický jazyk jako volitelný předmět 

Základní škola 1. - 3.ročník
s nižším počtem žáků ve třídě a individuálním přístupem velmi sníží 

riziko neúspěšnosti při zvládání učiva v dalších ročnících ZŠ.
Speciální mateřská škola a přípravné třídy

pro děti před zahájením školní docházky a s odkladem školní docház-
ky předchází případným neúspěšným začátkům ve školní docházce.

V případě volných míst budou děti přijímány i po výše uvedeném ter-
mínu zápisu.

Základní škola Karlovy Vary - Tuhnice
Poštovní 19

zve rodiče prvňáčků
k zápisu ve dnech �8.�.-�9.�.�007 od ��.00 - �8.00 hod.

Jsme plně organizovaná škola se standardní výukou a třídami s rozší-
řenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů – fyziky, chemie 
a výpočetní techniky.

Součástí školy je školní jídelna a školní družina. Naše škola nabízí řadu 
zájmových kroužků i další volnočasové aktivity.

Škola se nachází v blízkosti lesa, mimo frekventované ulice.
Vedení školy Vás srdečně zve a zodpoví případné dotazy v kanceláři 

školy nebo na tel.: 353 226 408, bližší informace také na našich webo-
vých stránkách www.volny.cz/zstuhnice.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V BŘEZOVÉ
pořádá ve středu 10.1.2007 od 8.00 -15.30 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pro školní rok �006 – �007 opět nabízíme
- přípravnou třídu (nultý ročník) pro děti narozené  v letech 

2001/2002
- výuku na 1. stupni ZŠ

Proč k nám?
• ve třídách cca 12 žáků
• výuka od 8.15 hodin
• počítačová učebna
• kroužky: výtvarný, keramika, PC, angličtina, sportovní hry
• v budově pobočka ZUŠ – klavír, flétna, keyboard, hudební nauka

Zdarma
• jízdné dojíždějících žáků (hradí obec Březová)
• pro žáky 1.ročníku aktovka, penál
• veškeré školní pomůcky
• stravování v budově školy (hradí obec Březová)

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY SE KONÁ 14. LEDNA 2007 OD 14.00 DO 17.00 HODIN
I pro děti s bydlištěm mimo obec Březová, spojení autobusem z Karlo-

vých Varů a zpět v návaznosti na začátek a konec vyučování, zastávka 
přímo u školy. Informace a kontakt – Alena Vostatková, tel. 353223504, 
731612397

Střední průmyslová škola Ostrov – KVALITA I
Střední průmyslová škola v Ostrově zahájila výuku v nových učeb-

nách určených pro výuku maturitního oboru Autotronik.
Ve škole a dílnách SPŠ byly vybudovány multimediální učebny, kte-

ré slouží k výuce diagnostiky, autoelektroniky a technologie montáží 
a oprav automobilů. Učebny jsou vybaveny tou nejmodernější tech-
nikou, počítači a projekční technikou, která umožňuje vlastní tvorbu 
výukových programů. Žáci mají k dispozici  nejšpičkovější diagnosti-
ku firmy BOSCH, která je sponzorem a garantem Evropského projektu 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků spolu s firmou ŠKODA 
a.s., která dodává svá vozidla jako učební pomůcky. Pedagogové jsou 
v rámci tohoto evropského projektu pravidelně 2 x ročně v týdenních 
kurzech vzděláváni ve školících střediscích BOSCH a ŠKODA AUTO, kde 
je jim předán i studijní materiál, který následně využívají při výuce žáků. 
Žáci mají přístup a možnost samostatně pracovat na zařízeních, která 
patří  k nadstandardnímu vybavení i značkových servisů.   

Učebny vznikly za podpory Karlovarského kraje, který tuto školu určil 
jako školu krajskou, která bude zajišťovat výuku v automobilních obo-
rech na té nejvyšší úrovni. V České republice je v každém kraji pouze 
jedna takto jmenovaná škola, která je smluvně napojena na Evropský 
projekt vzdělávání pedagogů, který realizují firmy BOSCH a ŠKODA 
a.s., partnery tohoto projektu jsou jak MŠMT ČR tak i jednotlivé kraje, 
jejichž hejtmani spolu s řediteli škol mají s těmito subjekty podepsanou 
smlouvu o spolupráci. Jedná se o výjimečný projekt, který má jednot-
nou celorepublikovou účinnost, je realizován na té nejvyšší technické 
úrovni a kvalitě, je dlouhodobý a přináší každoročně jasné výsledky, 
tj. umožňuje učitelům a žákům provádět výuku a získávat vědomosti 
a dovednosti na nejvyšší úrovni podle požadavků podnikatelské sféry.

Projekt je završen zapojením SPŠ do projektu, který je financován 
Evropským sociálním fondem – KVALITA I, kdy žáci skládají jednotné 
státní závěrečné zkoušky, které vycházejí z již nově koncipované výuky 
v automobilních oborech.

Přejeme žákům studijního oboru Autotronik, aby možnosti, které jim 
škola dává, využili ve své praxi a škole přejeme hodně takových nápadů 
a aktivních pracovníků, kteří se na realizaci celého projektu podílejí.
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Kulturní akce a výstavy v lednu 2007
Divadlo Dagmar Komorní scéna „U“

Lidická ul., Karlovy Vary – Drahovice
začátky představení v 19,30

7.1. Koně. Scénická koláž příběhů koní z literárního světa i ze skutečného světa kolem 
nás.

18.1. Theatrum Mundus. Na motivy hry Williama Saroyana Divadlo Svět. Klaun, hereč-
ka, medvěd a právě narozené dítě v divadelní budově před demolicí.

30.1. Antické děti. Další večer pravidelného setkávání studentské divadelní, literární 
a hudební tvorby.

31.1. Anna Franková  Nechte na hlavě
Podivuhodné příběhy klobouků, které zpívají operní a operetní árie, muzikálové 
písně i šansony. Hraje a zpívá Dagmar Hubičková. Předplatné „S“

Divadlo  HUSOVKA
Karlovy Vary, Husovo nám. 2

7.1. 15.00 Vladimír Čort: POHÁDKA O LÍNÝCH STRAŠIDLECH. Divadelní agen-
tura GORDIA Praha. Ve starém mlýně bydlí dvě nesmírně líná strašidla 
– Ježibaba a Hastrmanka. Jejich pohodlíčko a líný život naruší vesnická 
dívka Anička, kterou do mlýna poslala lakomá selka Tereza hledat poklad. 
Strašidla však chtějí za každou cenu získat poklad pro sebe.

14.1. 15.00 Miroslava Exnerová JAK SE YBURAN NUDIL. Divadelní studio D3
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

1.1. 15.30 NOVOROČNÍ GALAKONCERT Komorní orchestr Nálady se sólisty: 
Josef Hajný – tenor, sólista opery Národního divadla Praha a Štěpánka 
Heřmánková – soprán, sólistka hudebních divadel. Novoroční galakon-
cert operetních melodií a evergreenů ze slavných operet F. Lehára, J. 
Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dalších.

6.1. 19.30  Mozartissimo HVL ART AGENCY 
Netradiční způsob uvedení části oper Wolfganga Mozarta. Koncertní 
provedení vám předvede ve zcela ojedinělém zvukovém zabarvení 
nejoblíbenější melodie z pera slavného Amadea.
Účinkují: Markéta Bechyňová (soprán), Aleš Hedrych (basbaryton) a No-
vákovo trio (Gabriela Krčková – hoboj, zobcová flétna, Štěpán Koutník 
– klarinet, Vladimír Lejčko – fagot. Aranžmá: Jaroslav Krček, kostýmy: 
Josef Jelínek.

11.1. 19.30 Milan Kundera: Jakub a jeho pán Divadlo Bez zábradlí
Nejslavnější český Jakub a jeho pán – Jiří Bartoška a Karel Heřmánek – 
skládají po třiceti letech opět hold Denisi Diderotovi, neméně slavnému 
Milanu Kunderovi, ale hlavně divadlu, které nepostrádá šarm a vtip! Dále 
hrají: Zdeněk Žák, Veronika Freimanová, Josef Carda, Dana Morávková, 
Petr Pospíchal, Kateřina Janečková a Martin Kubačák.

18.1. 19.30 Leonard Gershe: Motýli, Divadlo Palace Praha
„Co je víc? Milovat nebo být volný jako motýl?“ Love story plná humoru 
a nečekaných poznání.
Hrají: Vojta Kotek, Klára Jandová/Jana Stryková, Valérie Zawadská
Režie: Alexej Pyško

22.1. 19.30 POZOR ZMĚNA TITULU! Z technických důvodů nebude uvedena kome-
die Jana Krause:  Nahniličko, která  bude uvedena v náhradním termínu. 
Divadlo uvede novou jevištní talk show Co jinde neuslyšíte s Janem 
Krausem, Evou Holubovou a Bohumilem Kleplem. Tito umělci jsou 
proslulí jako výborní vypravěči. Jejich osobité vyprávění je plné historek 
z jeviště či natáčení a vzpomínání na kolegy, kteří lemují úspěšné kariéry 
populárních protagonistů.
Nechte se překvapit, určitě je nač se těšit.

28.1. 15.00 Lenka Lavičková, Jana Galinová: Labutí princezna. Docela velké divadlo 
Litvínov. Výpravná pohádka o zlém čaroději Rudovousovi, který promění 
princeznu Odettu i všechny její přátele v labutě. O princi, který se do 
Odetty zamiluje, ale čaroděj ji vymění za jinou dívku. Rudovous vítězí 
v boji s princem, ale všechno dobře dopadne.
Hrají: Petr Erlitz,  Lenka Lavičková, Petr Janeček, Alena Boháčová, Robert 
Stodůlka, Jana Galinová, Lukáš Masá, Jindřich Lenc a Jan Bouše 
režie: Jurij Galin

30.1. 19.30 Richard Alfieri: Šest tanečních hodin v šesti týdnech. Divadlo Ungelt
Alfieriho hra Šest tanečních hodin v šesti týdnech, strhující herecký duet 
o lidské opuštěnosti a nikdy neumírající naději, je divadelní skvost. Hrají: 
Chantal Poullain a Oldřich Kaiser
režie: Zdeněk Dušek.

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, Karlovy Vary

Začátky představení v 19.30 – pokud není uvedeno jinak

8.1. Quido Machulka - Z Hrdlořez do Ďáblic. Knihu nově objevené poezie z pozůsta-
losti legendárního karlovarského básníka Quida Machulky představí v rámci pás-
ma večerů poezie její editor PhDr. Martin Machovec. Hudební doprovod - Michal 
Fejt a Leon Havlíček.

12.1. Michal Smetánka - O Africe. Promítání karlovarského cestovatele z loňské třetí 
cestě do Afriky - výtěžek bude věnován na pomoc africkým dětem. 
- 19.30 Pokračování charitativního projektu s keňskými sirotky; projekce nových 
fotografií z národních parků Keni /Masai Mara, Nakuru, Hells Gate atd./; nové 
výstupové cesty na Mount Kenyu. 
- 20.30 Projekce nových fotografií z Tanzanie /národní parky Serengeti, Ngoron-

goro, Kilimanjaro/ a Zanzibaru.
16.1. A. P. Čechov: O štěnicích, ženách a medvědech. Repríza čtvrté premiéry 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. 

20.1. 15.00 Křesťanské církve u nás od začátku 90. let. Křesťanská akademie pořádá    
přednášku Doc. ThDr. Ivana Odilo Štampacha o stavu, změnách a vzájem-
ných vztazích církví u nás.

25.1. Neřež Zdeněk Vřešťál, Vít Sázavsky a Filip Benešovský – skupina navazující
na kultovní kapelu Nerez se představí opět s hudebně nápaditými písničkami 
plnými textových hříček. Zazní známé písničky, ale i novinky z připravovaného 
pátého alba.

31.1. Slávek Janoušek. Večer plný pohody a humoru s hořkosladkými skladbami mo-
ravského písničkáře, skvělého muzikanta a vypravěče z daleké Tramtárie.

VÝSTAVA:
Jiří Hrbek – Premonstráti      

Výstava černobílých fotografií ze Želivského kláštera, které v letech 1990-1992 vytvořil  
vysočinský autor (přístupno v době konání klubových pořadů do 31.1.2007).

CLUB IMPERIAL
Lázeňský hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary

začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak

05.1. Michal Gera & Band  (Praha) legendární jazzový trumpetista s kapelou. repertoár 
tvoří prvky free jazzu, blues, rocku i latinsko-americké rytmiky

12.1. Miriam Bayle Quintet vynikající slovenská jazzová zpěvačka, jejíž doménou jsou 
fenomenální scatové improvizace obohacující klasické jazzové standardy - swing, 
latin jazz, ballads

Každou sobotu 20.30 – 02.00 SOUNDS OF THE 80´s. Diskotékový pořad.

KINO PANASONIC 
Vítězná 50, Karlovy Vary 

FESTIVAL JEDEN SVĚT v Karlových Varech
informace o projektu + projekce oceněných filmů v r. 2006
pro novináře, pedagogy a další vážné zájemce za účasti zástupců o.p.s. Člověk v tísni
součástí bude projekce oceněných filmů v r. 2006 a občerstvení.

2. - 3.1. 17.00 a 19.30   STORMBREAKER 
VB, Německo 2006. Režie: Geoffrey Sax. Hrají: Alex Pettyfer, Mickey 
Rourke, Bill Nighy aj.
Jmenuje se Alex Rider, je mu patnáct let, rodiče nikdy nepoznal, 
takže skákat padákem, vrhat nože a prát se ho musel učit strýc 
Ian Rider, agent britské tajné služby MI6. Po jeho podezřelé smrti 
nastupuje na jeho místo a vyzbrojen „bondovskými“ pomůckami 
zjišťuje, že dobročinná akce zavádějící do škol počítačový systém 
Stormbreaker skrývá masový vražedný útok na Británii...   

4.1. 19.30 projekce Filmového klubu KV Všichni možní sběrači a já, režie: 
Agnes Varda, Francie 2000

5. - 7.1. 17.00 LOVECKÁ SEZÓNA USA 2006, animovaný 
Co se stane, když si medvěd navykne na televizi a sladkosti?

5.1. 19.30 Filmový klub MODROOKÁ POLLY. Německo 2004. Režie: Tomy 
Wigand. Hrají: Susanne Bormann, Meret Becker aj. Dvacetiletá Polly 
se po dvou letech v kriminálu pokouší na svobodě najít práci, lásku 
a byt. Její okolí ji ale tlačí úplně jinam.

6. - 7.1. 15.00 Bijásek pro nejmenší KRAKONOŠ A STRAŠIDLO ČR
6. - 7.1. 19.30 ĎÁBEL NOSÍ PRADU. USA 2006. Režie: David Frankel. Hrají: Meryl 

Streep, Anne Hathaway, Stanley Tuci aj. Skvostná královna módy dusí 
coby šéfredaktorka mladičkou a v oboru nepříliš zběhlou absolvent-
ku žurnalistiky. 

8. - 9.1. 19.30 RO(C)K PODVRAŤÁKŮ. ČR 2006. Nový film Karla Janáka se tentokrát 
odehrává v prostředí mladých muzikantů. V hlavních rolích opět duo 
Kotek/Mádl.

10.1. 17.00 Představení pro seniory 
10.1. 19.30 Filmový klub – dokument EXTRÉMNÍ SVAHY USA 2005. 

Režie: Kevin Harrison, Kemp Curley. Účinkují: Shaun White, Hannah 
Teter, Nick Perata aj.
Sjezd na hraně života. Pět nejlepších prknařů světa, hory, adrenalin, 
riziko...

11.1. 19.30 projekce Filmového klubu KV Kdyby  
režie: Lindsay Anderson, Velká Británie 1968

13. - 14.1. 15.00 Bijásek pro nejmenší V ČERTÍCH SLUŽBÁCH ČR 
V čertích službách / Cvrček a housličky / Ondra a Sněžný drak / Kra-
konoš a fousatá Dontovka / Nepovedený panáček / Krtek a tranzistor

13. - 14.1. 17.00 ASTERIX A VIKINGOVÉ Francie 2006. Námět: René Goscinny, Albert 
Uderzo – Asterix a Normani. Asterix s Obelixem dostávají přetěžký 
úkol: udělat z šéfova synovce Zničehonixe pravého muže.

12. – 14.1. 19.30 Filmový klub ZAJATCI MLHY. Rusko 2005.
Režie: Artem Antonov. Hrají: Jurij Tarasov, Anastasija Ševeleva, Sergej 
Grjznov aj.
O lásce, nenávisti, odpuštění a absurditě války. 

15.1. 19.30 ŠŤASTNÉ A VESELÉ. Francie, Něm., VB, Rumunsko 2005. Film je 
inspirován skutečným příběhem, který se odehrál v zákopech první 
světové války na Štědrý večer roku 1914.
Když v létě 1914 vypukla válka, překvapila a pohltila miliony 
mužů. Přišly Vánoce, sníh a spousty balíčků od rodin a armády. Ale 
překvapení nečekalo uvnitř dárečků, které ležely ve francouzských, 



�0  |  Radniční listy

skotských a německých zákopech. 
16. - 17.1. 19.30 Filmový klub NAUKA O SNECH. Francie 2006.

Scénář a režie: Michel Gondry. Hrají: Gael G. Bernal, Charlotte Gain-
sbourg, Miou Miou aj.
Michel Gondry je vynalézavý tvůrce oceněných filmů, mezi něž patří 
například kultovní Věčný svit neposkvrněné mysli. Nauka o snech je 
laškovná romantická fantazie odehrávající se v chaotickém mozku 
Stephana Mirouxe, mladého výstředního muže, jehož sny mu neu-
stále napadají reálný svět.

18.1. 19.30 projekce Filmového klubu KV A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu  
režie: Dagmar Knöpfelová, Německo 2005

19. - 20.1. 19.30 Filmový klub SÓLOKAPR. VB, USA 2006. Scénář a režie: Woody Allen. 
Hrají: Woody Allen, Scarlett Johansson, Hugh Jackman aj.

20. - 21.1. 15.00 Bijásek pro nejmenší KŘESADLO ČR 
21.1. 19.30 Filmový klub – dokument MUSTANG Slovensko 2001. Kamera a re-

žie: Pavol Barabáš. 
Mustang, dlouho utajované království na území Nepálu v bájné zemi 
Lo je jako vklíněné do Tibetu. Ve středověké pevnosti dobře ukryté 
za hradbami Himalájí se jakoby zastavil čas... Pevnost Lo Mothang 
nadále stráží tajemství poznání o smyslu života.

22. - 23.1. 19.30 James Bond: CASINO ROYALE USA, VB 2006.
Režie: Martin Campbell. Hrají: Daniel Craig, Eva Green, Judi Dench aj.

23. a 25.1. 17.00 HAPPY FEET. USA 2006. Komedie o tučňákovi, který na rozdíl
  od svých soukmenovců neumí zpívat. Zato ovšem dokáže skvěle 

stepovat!
24.1. 17.00 Představení pro seniory 
24.1. 19.30 Filmový klub – dokument. NEPŘÍJEMNÁ PRAVDA USA 2006.

Režie: Davis Guggenheim. Hrají: Al Gore. Další ze současných doku-
mentů, jež překvapivě zaujaly širší diváckou obec. Přináší naléhavé 
ekologické poselství, podložené statistickými daty a dlouholetými 
vědeckými výzkumy.

25.1. 19.30 projekce Filmového klubu KV Nebohá paní pomsta 
režie: Park Chan-wook, Jižní Korea 2005

26. - 28.1. 17.00 SPLÁCHNUTEJ. VB, USA 2006. Animovaný.
Komedie o tom, co se stane, když se domestikovaná krysa zatoulá do 
městské kanalizace.

26. - 31.1. 19.30 FK  P R E M I É R A PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA. Něm., Francie, Španěl-
sko 2006. Námět: román Patricka Süskinda. Režie: TOM TYKWER. 
Hrají: Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman aj. V 18. století žil 
ve Francii muž, který patřil k nejgeniálnějším a  zároveň nejnestvůr-
nějším postavám této epochy. Jmenoval se Jean-Baptiste Grenouille 
a jeho příběh je příběhem vůní, osamělosti, touhy po lásce a smrti.

27. - 28.1. 15.00 Bijásek pro nejmenší Z DEVATERA POHÁDEK 

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary 

1.1. 19.30 Grandhotel Pupp Novoroční koncert
Dvořák, Mozart, Brahms, Bizet, Offenbach, Strauss, Monti
Tereza Švarcová – zpěv, Veronika Fučíková-Mráčková – zpěv, Vladislav 
Liněckij – housle,
dirigent František Drs   

4.1. 19.30 Rockefeller Hall Carlsbad Plaza Koncert Manzerova kvarteta
MOZART, BEETOVEN, MYSLIVEČEK, DVOŘÁK
Vladislav Liněckij - housle, Tatiana Skalková - housle,
Josef Malinjak - viola, Natália Rothbauerová - violoncello

19.1. 19.30 Lázně III Závěrečný koncert dirigentských kurzů - MC �
Johannes Brahms: Symfonie č. 3 F dur, op. 90
Antonín Dvořák: Klid lesa pro violoncello, op. 68
Antonín Dvořák: Rondo pro violoncello g moll, op. 94
Josef Suk: Pohádka, op.16
Šimon Kaňka – violoncello, vedoucí projektu a dirigent Johannes Schlaefli 
(Švýcarsko)

26.1. 19.30 Lázně III  Operní hvězdy zítřka - B 5
MOZART, DONIZETTI, VERDI, DELIBES, 
BIZET, SMETANA, DVOŘÁK
slavné árie a dueta z oper. Lívia Vénosová - soprán (Slovensko), Tereza 
Chyňavová – mezzosoprán, Jung-Heyk Cho - tenor (Jižní Korea). Dirigent 
František Drs

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:
pokračuje

Rudo Prekop – Zátiší �989-�006
Pocty, pomníky, květiny a hrdinové
Významný autor tzv. slovenské vlny obohacující českou fotografii o stylizované černo-
bílé fotografie tentokrát představí svá zátiší aranžovaná z nalezených předmětů.
( do 28.1.)

STÁLÁ EXPOZICE:
České umění �0. století ze sbírek GU Karlovy Vary

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

DALŠÍ AKCE:
11.1. 19.30 Setkání s Rudo Prekopem

Projekce a povídání se známým fotografem a komentovaná prohlídka 
jeho výstavy Zátiší 1989-2006.

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 pátek a sobotu
18:00 O Malé kometce. 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 7. ledna, kdy je na obloze Měsíc, pro děti vhodný objekt k pozorování 
dalekohledem. 

Každý pátek a sobotu
19:30 Za drahokamy Orionu. Pozorování noční oblohy pro dospělé a děti od 9 

let. Program je zaměřen na odbornější seznámení s objekty noční oblohy. 
Doporučené období pro návštěvu hvězdárny s dětmi je v době, kdy na obloze 
nesvítí Měsíc, tedy v době od 13. do 23.1. nebo kdy lze pozorovat Měsíc kolem 
poslední čtvrti od 11. do 13.1. NEjhorší pozorovací podmínky nastávají
od 1. do 11.1. 

Denně 14. - 18. ledna
18:00 �5 let Hubblova oka. Audiovizuální program o historii nejznámějšího daleko-

hledu světa. 
Deep-sky objekty. Pozorování objektů temné noční oblohy pro děti od 9 let 
a dospělé. 

Non-stop podle počasí a viditelnosti objektů oblohyWebcast - 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 elektrotechni-

ky, radioamatérský zeměpis, provoz a sport
Víkendy závodní činnost ve vysílacím středisku na Blatenském vrchu. 
Účast v celoevropských závodech v rámci reprezentace Karlovarské-
ho kraje.

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

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

Výstava:
Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem, prezentace archeologického výzkumu kostela 

sv.Mikuláše pod Krudumem (do 28.1.).

ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888

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

Výstava: 
Holky, kluci, pojďte si hrát !!! - výstava hraček z fondů Národopisného muzea v Plzni 

a Krajského muzea Cheb.

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

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

V lednu proběhne výstava k prosincové akci: Dopis pro Ježíška

Půjčovní doba:
 Půjčovna pro dospělé po-pá 10.00 – 18.00
 Čítárna po-pá 10.00 – 18.00
  so 9.00 – 12.00
 Oddělení pro děti a mládež 
  po-pá 13.00 – 18.00
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POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
I.P. Pavlova

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

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

 Počerny
St 16.00 –19.00 

Krajská knihovna K. Vary
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary, tel: 353 502 811 

e-mail: knihovna@knihovnakv.cz, www.knihovnakv.cz

10.1. 15.00 Turnaj v karetní hře Mamma Mia! – pro děti
18.1. 15.00 Dětská výtvarná dílna „Až přijde masopust“ - vyrábíme masky na maso-

pust
25.1. 15.00 Čteme si pro radost „Cestujeme s knihou“ - hlasité čtení pro děti
25.1. 17.00 Jižní Afrika – přednáška Jiřího Bálka 
Výstavy v kavárně: 11.1. – 23.2.   Znovuobjevené Krušnohoří – výstava fotografií Petra 

Mikšíčka

KOMUNITNÍ CENTRUM ARMÁDY SPÁSY
Jugoslávská 16, KV, tel.: 353 225 861, 605 576 798

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

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

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

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

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

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

Dále nabízíme pro širokou veřejnost
• sociální poradenství : středa 9.00 – 11.00

pátek 13.30 – 15.00
nebo kdykoliv po domluvě

• veřejný internet
• komunitní šatník : pondělí 13.30 – 15.00
• Bohoslužba : neděle 15.00

Všechny tyto služby poskytujeme zdarma.

k P F
klub přátel fotografie karlovy Vary

je nezávislé sdružení zájemců o výměnu zkušeností a názorů na tvorbu 
svých členů.

Scházíme se vždy druhé úterý v měsíci  v  18.30 hodin
v zasedací místnosti   budovy Vodáren a kanalizací

na konečné stanici autobusu č.6 v Doubí.
Zveme srdečně zájemce na nezávazné setkání.

Informace podá Petr Pohanka
na telefonu: 353 332 195 nebo mobilu: 723 522 392

a též na e-mailové adrese: ok1fkv@volny.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY 
VARY UPOZORŇUJE, ŽE OD 1.1.2007 
BUDOU VYBÍRÁNY UPOMÍNKY ZA 
POZDNÍ VRACENÍ KNIH.

1. upomínka:
 po uplynutí měsíční lhůty – 8Kč
 (neposílá se)

2. upomínka – 15Kč 
 (14 dní po 1.upomínce)

3. upomínka – 30Kč 
 (14 dní po 2. upomínce)

4. upomínka – 100Kč 
 (14 dní po 3.upomínce)

5. upomínka – předsoudní 200Kč
 (14 dní po 4. upomínce)

Upomínky za pozdní vracení knih
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STUDIO PRO ŽENY
Mozartova 6

tel.: 353 226 041

8.1 - 11. 1. Zápis do kurzu cvičení rodičů s dětmi od 1 do 3
  let. Cvičení pro těhotné, kondiční cvičení
  (s hlídáním dětí).  Pilates, břišní tanec, kurz  
  hubnutí.

Městská knihovna Karlovy Vary 
Vás srdečně zve

ve středu 10. ledna 2007 v 18.30 hodin 
 

v prostorách 
Městské knihovny  

I. P. Pavlova 7  

Přirozený porod s dulou
Setkání budoucích maminek i tatínků a nás všech ostatních 

s porodní asistentkou a dulou
film – Rodíme s dulou

Blouznivá prvorodička 
obrázek použit s laskavým svolením Dr. Stanislavy Brůhové © 2005

Těšíme se na Vás! 
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 s P o r T 
ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt: 353 564 119, 721 673 972

Nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými po-
vrchy tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, dětské 
hřiště. Možnost dlouhodobého i krátkodobého pronájmu.

- 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, florbal a tenis
- 1 hřiště s umělým povrchem na kopanou
- provozní doba pro veřejnost:   po – pá 15.00 – 20.00

 so – ne 9.00 – 20.00
 svátky,prázdniny 9.00 – 20.00

aTlETIka
ZŠ  Růžový Vrch, kontakt 353 437 111

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

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

brUslEní
Umělá ledová plocha, kryté kluziště s umělým osvětlením,

Dostihový areál Dvory
kontakt + objednávky  353 592 111, 353 592 120, 353 592 130

Předpokládaný termín zahájení sezóny je od 46. týdne tzn.
od 13.11.2006 s ohledem na počasí. Pro veřejnost od 25.12.2006.

Bruslení pro školy: po - pá 7.30 – 14.30

Bruslení pro veřejnost: út,čt,pá 16.00 – 19.00
   so, ne 14.00 – 18.30                                           

Komerční využití:  po - ne 19.00 – 22.00
   so, ne 9.30 – 13.30 
    19.00 – 22.00

Cena pro veřejnost: 30,- Kč /hod (vč. DPH)
Cena komerčního bruslení: 1 700,--Kč/hod (vč. DPH)

hokEJ
Zimní stadion HC ENERGIE, kontakt 353 449 174

Extraliga:
2.1. 18.00 HC ENERGIE – HC Lasselsberger Plzeň
5.1. 18.00 HC ENERGIE – HC Oceláři Třinec
16.1. 18.00 HC ENERGIE – HC Slavia Praha
21.1. 17.30 HC ENERGIE – HC České Budějovice
26.1. 18.00 HC ENERGIE – HC Vítkovice
30.1. 18.00 HC ENERGIE – HC Moeller Pradubice

koŠíkoVÁ
BK Lokomotiva, Jízdárenská 1, kontakt 353 225 018

2. liga žen
Extraliga st. dorostenky
Dorost. liga ml. dorostenky
Krajský přebor muži

BK Thermia, tělocvična ZŠ Dvory, kontakt 353 226 061
7.1. 10.00 TJ Thermia – Slovan Mariánské Lázně, dorostenecká liga
  st. dorostenců
13.1. 16.00 TJ Thermia – SK Viktoria Tábor, 3. liga muži
14.1. 10.00 TJ Thermia – BK Benešov, 3. liga muži
20.1. 15.00 TJ Thermia B  – BK Sokolov C, krajský přebor muži
20.1. 17.00 TJ Thermia – Slavoj BK Litoměřice, 3. liga muži
21.1. 10.00 TJ Thermia – BK Děčín, 3, liga muži

bĚŽECkÉ lYŽoVÁní
Golf Resort, Pražská 125, Olšová Vrata, kontakt 353 331 101

Po celou zimu (při dobrých sněhových podmínkách) jsou v areálu 
golfového hřiště připraveny běžecké stopy.
                                          LK Mattoni, kontakt 353 586 229

13. - 14.1.  ŠTíT krUŠnÝCh hor 
Místo závodu:

Boží Dar - lyžařský areál „Jahodová louka“ 

Startovné:
žákovské kategorie 20 Kč za start
dorostenecké kategorie 30 Kč za start
dospělí 50 Kč za start

Dodatečně přihlášení závodníci a nečleni SL ČR platí dvojnásobné 
startovné.

Startovné se bude platit také za každého závodníka neodhlášené-
ho do losování. 

Prezentace:
Sobota 13. 1. 2007 - v závodní kanceláři 9.00 - 11.00 

Přihlášky:
Přihlášky podle „Pravidel lyžařských závodů“ a „Soutěžního řádu 

pro závodní  období 2005 - 2006” zašlete do 8.1. 2007 na adresu po-
řadatele závodu: 

LK Mattoni - Slovan K. Vary 
Dr. Bechera 18 
360 01 Karlovy Vary 
Tel., Fax: 353 586 229 
E-mail: oddil@lkslovan.cz 

Přihlášky musí být napsány na psacím stroji nebo tiskacím písmem 
s nezkrácenými křestními jmény, ročníkem a VT. U názvu TJ uveďte 
též čtyřmístné zkratky. 

Ubytování:
Infocentrum Boží Dar, Boží Dar 2, 362 62, Boží Dar, Tel. 353 815 108, 

Fax. 353 815 108, Mobil 603 539 020, E-mail: info@bozidar.cz
TINA TOUR, Jitka Tůmová, T.G.M. 2, Pernink, Tel. 353 892 524, 

728 369 026 

Doprava:
Pořadatel nezajišťuje. Parkování je možné na parkovištích na Bo-

žím Daru (cca  10 minut od startu) 

Výdej startovních čísel: 
V den závodu v šatně lyžařského areálu Jahodová louka do 11.00 

hodin v sobotu resp. do 9.00 hodin v neděli. 

Časový pořad závodu:
Sobota 13 1.2007 - start první kategorie v 13.00  
Neděle 14.1.2007 - start první kategorie v 10.00

 - vyhlášení výsledků 60 minut po dojetí poslední-
ho závodníka  (za oba dny) na Jahodové louce 
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Telegraficky

V pondělí před Štědrým dnem se uskutečnilo na pozvání primátorky Ve-
roniky Vlkové setkání všech primátorů města Karlovy Vary, kteří stáli v čele 
města v posledních šestnácti letech. Všichni pozvaní se dostavili do nově 
zrekonstruovaných reprezentačních prostor na magistrátu města.

Celé posezení se neslo ve velmi příjemné předvánoční atmosféře. „Bylo 
velmi zajímavé si poslechnout názory a postřehy lidí, kteří primátorskou 
funkci v minulosti vykonávali a setkání navíc bylo velmi milé. Ráda bych tím 
založila novou tradici každoročního setkání primátorů,“ uvedla Veronika Vl-
ková.

  

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Tašovice, která poskytuje důležitou 
součinnost Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje, získala 
v loňském roce od profesionálních hasičů speciální vozidlo LIAZ 101 CAS 
25, které bude sloužit k úkolům, jež zajišťuje právě jednotka dobrovolných 
hasičů z Tašovic. 

Slavnostní předání tohoto vozidla se uskutečnilo v Hasičské zbrojnici 
v Tašovicích za účasti primátorky města Karlovy Vary Veroniky Vlkové a je-
jího náměstka Tomáše Hybnera, zástupců Hasičského záchranného sboru 
a zástupců z řad dobrovolných hasičů. Karlovarský magistrát rovněž každo-
ročně přispívá profesionálním hasičům na jejich činnost částkou přesahující 
2,5 milionu korun.

  

Také na stránkách Karlovarských radničních listů jsme Vás informova-
li o pádu a těžkém poškození sloupu a sochy  Karla IV. v parku „U Kočky“. 
Vzhledem k tomu, že škody jsou velmi rozsáhlé, je zapotřebí učinit restaurá-
torské opravy. Náklady na opravu této významné, státem chráněné kulturní 
památky, přesáhnou jeden milion korun. Opravená socha by se na své místo 
měla vrátit v letošním roce.

  

Vzhledem k tomu, že doposud nebyl v zastupitelstvu města projednán 
a schválen rozpočet města na rok 2007, začalo platit od 1. ledna schválené 
rozpočtové provizorium. To stanovuje mantinely pro hospodaření s pro-
středky města, nicméně žádné významné investiční akce nejsou tímto způ-
sobem ohroženy.

Práce na rozpočtu v tuto chvíli intenzivně probíhají a jeho schválení lze 
očekávat v nejbližší době.

  

Koncem loňského roku pořádala ve spolupráci s naším městem asociace 
CIMPA z USA návštěvu Karlových Varů. 

Sedm desítek expertů v oblasti organizování konferencí a různých odbor-
ných setkání převážně z USA a Asie si prohlédlo Karlovy Vary, navštívili také  
Krajské muzeum a absolvovali lázeňské procedury v Alžbětiných lázních.
Na odpoledne byl naplánován společný oběd v Poštovním dvoře.

Návštěvou našeho města zahájili zúčastnění odborníci svou konferenci 
s názvem „Plánovaná setkání a cestování v době internetu a v éře terorismu“, 
která pak pokračovala v Praze a dalších městech. 

Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města

Na jednodenní návštěvu Karlových Varů přiletěl v úterý 14. listopadu pre-
zident Chorvatské republiky Stepjan Mesic. V Karlových Varech jej celý den 
doprovázela primátorka města Veronika Vlková. „Při slavnostním přípitku 
zmínil chorvatský prezident, že Karlovy Vary vlastně poznal už dříve, než je 
navštívil. Při slavnostní večeři na Pražském hradě totiž jedl z porcelánu vyro-
beného v Karlových Varech a pil ze sklenic rovněž z našeho města. Karlovy 
Vary v něm zanechaly velký dojem,“ připomněla primátorka města.

Chorvatský prezident

Dobrovolným hasičům v Karlových Varech už slouží speciálně vybavený ha-
sičský vůz.


