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Karlovými Vary budou v létě znít opery
V letošním roce rozšíří 

Karlovy Vary svou nabídku 
kulturních akcí o jedinečný 
operní festival nazvaný Ope-
rafest Karlovy Vary 2007.

Myšlenku na uspořádání 
podobné akce zvažovali její 
pořadatelé delší dobu a hle-
dali přitom rovněž vhodnou 
lokalitu. „Jsem velmi ráda, 
že se organizátoři Operafes-
tu rozhodli právě pro Karlo-
vy Vary. Myslím si, že naše 
město má dostatečné záze-

mí, hudební tradici i nároč-
né publikum, které podobný 
festival ocení,“ prohlásila 
primátorka města Veronika 
Vlková.

Festival bude slavnostně 
zahájen 5. června a skončí 
24. června, za místo konání 
byla určena scéna místního 
divadla. Na co se mohou 
tedy posluchači opery tě-
šit? V průběhu dvaceti dnů 
se uskuteční 15 představení 
oper Don Giovany, Lazebník 

Sevillský, Rigoletto, La Travi-
ata a Maškarní ples. Mimo to 
bude probíhat i bohatý do-
provodný program na dal-
ších místech a dočkáme se 
i uvedení světové premiéry 
koncertní verze nové opery 
Pověsti. „Myslím si, že po-
dobná akce vnese do letních 
Karlových Varů příjemnou 
atmosféru, celé akci ráda 
udělím záštitu,“ doplnila pri-
mátorka Vlková.

Primátorka města Vás srdečně zve na

3. PLES
města  Karlovy  Vary

dne

10. března 2007
od

20.00 hodin
ve

Slavnostním sále

GRANDHOTELU PUPP

Předprodej vstupenek (od 12.02.):
Grandhotel Pupp – Guest Service
Infocentrum města Karlovy Vary 
(Lázeňská ul., dolní nádr.)
Předprodej jízdenek DP Karlovy Vary, 
Zeyerova ul.
Kino Čas

PROGRAM:
Hvězda večera: Petr Muk
Exkluzívní hosté z muzikálu CHICAGO 
-  Tereza Duchková a taneční show
Swingový orchestr J. Kurzweila
diskotékové hity k tanci
Moderátor: Aleš Háma

Vážení spoluobčané,
Karlovy Vary v minulosti byly a stále jsou 

městem, jejichž věhlas k nám již po celá sta-
letí přivádí tisíce návštěvníků a lázeňských 
hostů. Míří k nám klientela z celého světa 
a je naší povinností být dobrými a pozorný-
mi hostiteli. Karlovy Vary vnímám také jako 
město připravené k bližší spolupráci s ně-
kterými dalšími městy či regiony. Díky dlou-
holeté tradici a spolupráci bylo uzavřeno 
v uplynulých letech celkem šest ofi ciálních 
partnerství se zahraničními městy. V zámoří 
jsou to města Carlsbad v Kalifornii a město 
Kusatsu v Japonsku. V Evropě pak Baden-
Baden a Bernkastel-Kues v Německu, město 
Cassino v Itálii a ve Švédsku je naším part-
nerem Varberg. V loňském roce projevili zá-

jem představitelé italského města Viareggio 
obnovit spolupráci s Karlovými Vary, kterou 
podepsali v osmdesátých letech minulého 
století. 

Samozřejmě mne velmi těší, že se na nás 
každoročně obracejí představitelé měst 
z mnoha zemí světa  se zájmem o navázání 
ofi ciálního partnerství. Každé přání o navá-
zání partnerských styků však pečlivě zvažu-
jeme, aby bylo přínosné pro obě strany. 

V nedávné době byly Karlovy Vary poctěny 
ofi ciální návštěvou prezidenta Chorvatska 
Stjepana Mesice. Při našem jednání vyjádřil 
prezident Mesic záštitu nad přáním přímoř-
ského lázeňského města Opatija o navázání 
spolupráce s Karlovými Vary. Město se stalo 
velmi známými klimatickými lázněmi zejmé-
na ve 2. polovině 19. století a je našimi oby-
vateli často vyhledáváno jako cíl dovolené. 
Obliba Chorvatska je u nás skutečně veliká 
a velmi ráda bych právě proto v Karlových 
Varech viděla hosty i z Chorvatské republiky, 
která je nám velmi blízká.

Doufám, že vztahy s našimi dosavadní-
mi i budoucími partnerskými městy budou 
i nadále na výborné úrovni, neboť největ-
ším jejich přínosem je pravidelné setkávání 
a společné akce lidí z mnoha oborů i celé 
řady karlovarských studentů se svými zahra-
ničními kolegy.

JUDr. Veronika Vlková
primátorka města
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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

Zahájení stavby „Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum“
Ve čtvrtek 1. února proběhne ve 13 hodin slavnostní zahájení stavby 

„Výstavního, sportovně-kulturního a kongresového centra Karlovy Vary“. 
Oficiální poklep základního kamene proběhne na místě stavby v Tuhnicích
ve 13 hodin. Součástí programu bude i krátká prezentace multifunkční 
haly.

Koncept:
Koncem měsí-

ce prosince 2006 
byla zahájena 
realizace stavby 
„Výstavní, spor-
tovně kulturní 
a kongresové 
centrum“. Stav-
ba byla zahájena 
přípravnými pra-
cemi v zájmo-

vém území. V první fázi byly odstraněny náletové  dřeviny, stávající provizorní 
panelová vozovka a byly zahájeny bourací práce na bývalém parkovišti. Práce 
budou pokračovat v souladu s harmonogramem výstavby hrubými terénními 
úpravami, přeložkami a výstavbou nových inženýrských sítí a posléze založením 
a výstavbou objektu haly. V letošním roce bude prostavěno dle předpokladu 335 
mil. Kč z celkového objemu plánovaných investic. Termín dokončení celé stavby 
se předpokládá v prosinci 2008.

Cyklostezka Stará Role
Na podzim roku 2006 byl úspěšně dokončen 

úsek cyklostezky od Mlýnské ulice po nádraží 
ve Staré Roli v délce 1130 metrů o proměnné 

šířce 3 metry. Povrch cyklostezky byl proveden 
ze živičného krytu.

Součástí stavby bylo vybudování veřejného 

osvětlení, výstavba lávky přes Rosnický potok, 
provedení opěrné zdi a sadové úpravy.

„Revitalizace nábřeží řeky Ohře s přestavbou loděnice pod chebským mostem“
Práce na revitalizaci nábřeží řeky Ohře byly zahájeny počátkem října 

roku 2006 a předpokládané dokončení je do konce března letošního 
roku. 

Po rekonstrukci získají vodáci odpovídající zázemí, vznikou nové skla-
dové prostory včetně půčovny lodí.

Pro širokou veřejnost bude k dispozici restaurace s terasou, která 
bude v sezóně určena především pro vodáky.

Vodáci dále získají ubytování,  celkem budou mít  k dispozici 8 ubyto-

vacích míst,  a dále prostory pro stanování.
Samozřejmostí  je také vybudování odpovídajícího sociálního zázemí  

- sprch a WC pro vodáky.
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Představujeme vám oceněné karlovarské fi rmy
Již čtvrtým rokem udělovalo Sdružení čes-

kých spotřebitelů cenu „Spokojený zákazník 
Karlovarského kraje“. Tuto aktivitu realizuje sdru-
žení ve spolupráci s některými  kraji v regionech 
České republiky, přičemž jedním z nich je i kraj 
Karlovarský. Pro rok 2006 byly tímto výjimeč-
ným oceněním ohodnoceny i čtyři podnikatel-
ské subjekty přímo z Karlových Varů. Slavnostní 
předání cen vítězným subjektům, kterého jsme 
se účastnila proběhlo 3. ledna 2007 na Krajském 
úřadě Karlovarského kraje.

Uznání vyjadřuje skutečnost, že firma, která 
jej získala, poskytuje služby nejen dle daných 
norem a očekávání zákazníků, ale že své služby 
poskytuje trvale nadstandardně a na vynikající 
úrovni.

Velmi mě tedy těší, že za poskytování služeb 

na takovéto úrovni byly ohodnoceny i čtyři kar-
lovarské podnikatelské subjekty. Ráda bych pro-
to jménem města Karlovy Vary i jménem svým 
vítězným subjektům poblahopřála a do dalších 
let jim popřála mnoho osobních i pracovních 
úspěchů a celou řadu spokojených zákazníků.

Vítězné karlovarské subjekty jsme rovněž 
oslovili a požádali je, aby nám představili svou 
činnost v Karlovarských radničních listech. Pev-
ně doufám, že firem s podobně dobrým reno-
mé se v našem městě najde co nejvíce, což po-
těší především nás – jejich zákazníky.

Oceněné firmy se představují viz. strana 4 a 5.

JUDr. Veronika Vlková
primátorka města

Rekonstrukce bazénu ZŠ Krušnohorská
Rekonstrukce bazénu ZŠ 

Krušnohorská proběhla v ter-
mínu od  5. září do 8. prosince 
2006.

Účelem rekonstrukce byla 
oprava a výměna stavebních 
konstrukcí, rozvodů a zařizova-
cích předmětů, výměna nebo 
úprava bazénové technologie 
a rekonstrukce sociálních zaří-
zení bazénu.

Koncepce správy majetku města Karlovy Vary
Při řešení otázek správy majetku města je na úvod nutné podotknout, 

že veškeré procesy v rámci hospodaření s majetkem města probíhají 
třístupňovým instančním procesem (příslušná komise, rada města a za-
stupitelstvo města). Správa majetku města tedy není rozhodně náhod-
ná a nekoncepční, ale probíhá na základě jasných cílů a strategie, které 
byly všemi těmito orgány schváleny.

     O tom, že správu majetku nenechává vedení města náhodě svědčí 
fakt, že v roce 2006 schválilo městské zastupitelstvo koncepci nakládá-
ní s majetkem města do jednoho seznamu neprodejných nemovitostí, 
ve kterém je více než 87 objektů. Tím se situace stala mnohem přehled-
nější než v minulosti. 

I u  neprodejných nemovitostí však bylo nutné uvážit, zda je výhod-
nější si objekty ponechat a na základě zákonem stanovených energe-
tických auditů do nich povinně investovat obrovské částky, či je prodat  
a finanční prostředky do městského rozpočtu naopak získat. 

O opravdu pečlivém zvažování prodeje domů z majetku města svěd-
čí i fakt, že v posledních třech letech byly v lázeňském území prodány 
pouze dva nebytové domy, a to Amethyst a Quisisana, čímž jsme získali 
do rozpočtu města téměř 93 milionů korun.

     Systém nakládání s majetkem města však nezahrnuje pouze nemo-
vitosti, ale i další  majetek, který je rozpracován do několika následují-
cích dílčích koncepcí.

     Na území města Karlovy Vary máme více než 40 zahrádkářských 
osad, na které je zpracována koncepce s jejich nakládáním. Část z nich 
je postupně uvolňováno do prodeje. Další se bohužel na základě plat-
ného územního plánu do prodeje v budoucnu neuvolní.

     Dále je zpracována koncepce na odstraňování závad zjištěných 
z energetických auditů, kterým ze zákona podléhají veškeré městské 
budovy ( školky, školy, divadlo, ubytovny atd.). 

Výsledkem by mělo být podstatné snížení provozních nákladů, ze-
jména nákladů na energii, údržbu a provoz a dosáhnout tak co nejvyš-
ších úspor.

     Na území města máme více než 30 km opěrných zdí. Proto bylo 
nutné zpracovat koncepci zprávy opěrných zdí a skalních masivů, 
o které se nikdo více než třicet let nestaral. Ty jsou v současné chvíli 
ve velmi špatném stavu, který je nutno velmi rychle řešit. Na základě 
našeho podnětu byla na ministerstvu životního prostředí zpracována 
metodika pro čerpání finančních prostředků z fondů EU na opravu a sa-
naci opěrných zdí. Na základě této metodiky budeme v letošním roce 
zpracovávat pro město Karlovy Vary pilotní projekt ve výši sto milionů 
korun, které chceme získat právě od ministerstva životního prostředí.

     V minulém roce proběhlo výběrové řízení, jehož cílem bylo vybrat 
pouze jednu realitní kancelář, která bude spravovat zbytkový bytový 
a nebytový fond, za podmínek poskytování vyššího standardu služeb 
pro občany. Město tímto krokem ušetří ročně přes tři miliony korun.

     V neposlední řadě je vypracován postup pro přidělování bytů 
v ubytovnách lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. V tomto vo-
lebním období budeme navíc řešit rekonstrukce některých ubytoven 
na území města a budeme se snažit získat do svého majetku novou 
ubytovnu v Charkovské ulici. Monitorujeme veškeré možnosti získání 
dotačních titulů, a to jak z prostředků EU, tak z prostředků českých in-
stitucí, zejména z prostředků Ministerstva místního rozvoje a Státního 
fondu rozvoje bydlení.

Správa majetku města Karlovy Vary tedy není rozhodně náhodná 
a nekoncepční, ale probíhá na základě jasných cílů a strategie. 

Bc. Tomáš Hybner
I. náměstek primátorky města
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Firma, kterou jste si zvolili - MobTel

Firma MobTel letos získala Cenu Sdružení čes-
kých spotřebitelů Spokojený zákazník Karlo-
varského kraje. Proč  myslíte, že jste ji získali?

Vzhledem k tomu, že jsme pro to neudělali 
žádné vědomé kroky, věřím, že služby MobTe-
lu odpovídají tomu, co říká tisková zpráva SČS. 
Cituji: „Ocenění SČS vyjadřuje, že fi rma, která 
ho získala, trvale poskytuje služby v oboru 
svého podnikání v souladu s očekáváním spo-
třebitele.“

Můžete být konkrétnější?
Jedna z věcí, kterou zákazníci MobTelu vel-

mi oceňují, je výkupní ceník. Zabýváme se 
totiž také protiúčtem a výkupem použitých 
telefonů. Cenu vykupovaného telefonu ne-
vymýšlíme „podle obličeje“ s cílem koupit za 
co nejnižší cenu, jako to dělají mnohé bazary 
a zastavárny, ale máme v prodejnách veřejně 
vyvěšený ceník výkupu, kterým výkupní cenu 
předem garantujeme.

Pokud jde o nové telefony, prodáváme zá-
sadně zboží z ofi ciálního dovozu s originál-
ním záručním listem, neblokované a s menu 
neovlivněným operátory. To rovněž není vždy 
samozřejmostí. Na trhu je řada telefonů z tzv. 
„šedého“ dovozu, které nejsou určené pro čes-
ký trh, prodávané s neoriginálním záručním 
listem, který platí jen u prodejce. Ten by musel 
opravy hradit sám, a tak se mnohdy snaží záva-
du svést na spotřebitele…  Telefony z MobTelu 
opraví každý autorizovaný servis, a rád, proto-
že opravu proplatí výrobce.

V tiskové zprávě SČS se o MobTelu také píše: 
„Přes značný počet prodejen je tato hojně vy-
hledávanou, neboť nabízí výběr nových i po-
užitých mobilních telefonů, poradí i s problé-

my.“
A to je možná to 

nejdůležitější – velký 
výběr, a hlavně vyso-
ce odborná a ochotná 
obsluha.

Nabízíte také často 
vyhledávaný splátko-
vý prodej?

Samozřejmě. A do-
konce i na použité te-
lefony.

Když jsme u těch po-
užitých telefonů, není 
to rizikové zboží?

Dnes již většina 
těchto telefonů je ješ-
tě v záruce od výrob-
ce, s krabicí a příslušenstvím. Mnozí „fandové“ 
kupují nový model každý měsíc či dva, a pak 
ještě zánovní telefon přijdou prodat.

Navíc někteří zákazníci dostanou u svého 
operátora dotovaný telefon, a protože jej ne-
potřebují, přijdou ho ihned, ještě nepoužitý 
prodat. Pak v MobTelu dostanou ještě o 500,- 
Kč více, než je v ceníku. Pro kupujícího je to po-
tom vlastně nový telefon za velmi výhodnou 
cenu.

A pokud myslíte riziko původu, můžete být 
v klidu. Důsledně dodržujeme zákonný po-
stup výkupu jen po předložení OP a podpisu 
kupní smlouvy, a navíc odmítáme telefony bez 
nabíječky -  což je typické pro kradené zboží. 
Zloději nás tedy rádi nemají. Na původ mobil-
ního telefonu dáváme doživotní záruku.
Jak se potýkáte s konkurencí velkých obchod-
ních řetězců?

Zkuste se poradit v hypermarketu s proda-
vačem. Pokud ho konečně najdete, myslíte, že 

bude rozumět telefonům? A zkoušeli jste ně-
kdy v regálu hledat baterii do svého modelu? 
Budete potřebovat 10 minut! My Vám ji podá-
me za 10 sekund, a za dalších 10 sekund Vám ji 
zdarma vyměníme. A cena v MobTelu rozhod-
ně není vyšší.

Ani obří elektra na tom nejsou o moc lépe. 
Vždyť prodávají desítky typů žehliček, praček, 
televizí.…A výkup nebo protiúčet tam neče-
kejte. MobTel je specializovaný obchod – jen 
mobilní telefony a všechno kolem nich. To je 
naše konkurenční výhoda.

 
Adresy prodejen: 

Karlovy Vary – Dr. Davida Bechera 22
Sokolov – 5. května 1428; 
Ostrov – Krušnohorská 1291
telefon: 775 MOB TEL (775 662 835);
e-mail: mobtelobchod@centrum.cz

Firma, kterou jste si zvolili – Foto Jiskra
Najdete nás na třídě T.G Masaryka mezi Obchodní a Živnostenskou 

bankou. Vloni jsme oslavili 13 let svojí existence. S čím k nám můžete 
přijít? Pokud rádi fotografujete  a chcete mít své fotografi e podle svých 
představ, chcete poradit s koupí fotoaparátu, s tím, jak fotografovat co 
nejlépe svět kolem Vás, potřebujete baterie, akumulátory, kabely, kaze-
ty, fi lmy, papíry do fototiskáren,  potřebujete vyfotografovat portrét na 
doklady, legitimace nebo pro své blízké, chcete si vybrat rámeček k fo-
tografi i nebo k obrázku, potřebujete fotoalbum, chcete vyfotografovat 
svatbu, sportovní utkání nebo třeba miminko pod vodou. V naší nabíd-
ce toho máme pro zákazníky samozřejmě ještě daleko více. Podrobný 
výčet našich služeb můžete najít na internetu – www.fotojiskra.cz

Po celou dobu existence našich služeb pro celou fotografi ckou ve-
řejnost  je naším krédem KVALITA. Snažíme se nepodléhat záplavě 
množstevních a cenových nabídek kolem nás a se stejnou pečlivostí 
se věnujeme každé Vaší zakázce. Jsme rádi, že se nám dostalo ocenění 
právě od Vás, vážení zákazníci. Velice si ho vážíme a budeme dělat i v bu-
doucnu vše, co bude v našich silách, aby jste u nás našli vždy kvalitní služby 
a milou obsluhu.

Mgr. Jakub Jiskra
majitel fi rmy

Vážení zákazníci,
děkujeme vám za přízeň, kterou jste nám věnovali v roce 2006.

Hodně zdraví a osobní spokojenosti v roce 2007 vám přeji společníci 
a zaměstnanci 

REPRE, pekařství a cukrářství, spol. s r.o., T. G. Masaryka 29, Karlovy 
Vary.

„Co nemá cenu, nemá ani hodnotu.“

Firma, kterou jste si zvolili - REPRE, pekař-
ství a cukrářství
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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

Firma, kterou jste si zvolili - Restaurant Charleston
Naše restaurace Vám nabízí velké množství specialit české a anglické

kuchyně, které jsou připravovány podle originálních receptů.
Mimo to si můžete pochutnat na hotových jídlech v cenových rela-

cích cca 70 Kč, jejichž nabídka se denně obměňuje. Naši nabídku pre-
zentujeme ve čtyřjazyčných jídelních lístcích (česky, anglicky, rusky, 
německy). Kapacita restaurace je 50 osob.

Umožňujeme také pořádání podnikových a rodinných oslav, abituri-
entských večírků a obchodních jednání.

Restaurace se nachází v těsné blízkosti MHD i parkoviště.
Restauraci najdete v samém obchodním centru města v Bulharské

ulici č. 1.

Adresa:
Bulharská 1, 360 01 Karlovy Vary
tel.: +420 353 230 797, +420 777 048 010
kv.charleston@worldonline.cz, www.charleston-kv.cz

Chtěli bychom touto cestou vyzvat ostatní karlovarské podnikatele, kteří 
by svým spoluobčanům rádi představili svou firmu nebo činnost, kterou se 
zabývají, aby kontaktovali magistrát města.

Kontakt:
Jitka Arnoldová, odbor lázeňství, kultury a vnějších vztahů.
Tel.:353 118 273, email: j.arnoldova@mmkv.cz

R6 Karlovy Vary – západ, 2.stavba, SO 217 - silniční propojení Tuhnice – Rybáře
Termín výstavby: 11/2006 – 12/2007
Stavební náklady:

celkový podíl Města Karlovy Vary 28.912 tis. Kč
v letošním roce 16.800 tis. Kč, celkový podíl ŘSD ČR 115.093 tis. Kč
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Prezident Rotary klubu pan MUDr. Leoš Tušakovský předává symbolický šek s částkou 1 040 000,-Kč řediteli LDN panu 
MUDr. Gustavu Záleskému

Rotary klub věnoval 1 040 000,-Kč
Karlovarský Rorary klub věnoval Léčebně dlou-
hodobě nemocných v Nejdku v průběhu let 2002 
– 2006 částku 1 040 000,-Kč. Tento projekt fi nanč-
ní podpory byl slavnostně završen na vánočním 
meetingu rotariánů v hotelu Lafonte, kde prezi-
dent klubu MUDr. Leoš Tušakovský předal sym-
bolický šek řediteli Léčebny dlouhodobě nemoc-
ných v Nejdku panu MUDr. Gustavu Záleskému. 

Finanční prostředky byly použity na nákup potřebného zdravotnické-
ho vybavení, které jednak výraznou měrou přispěje ke zlepšení pobytu 
pacientů v léčebně a zároveň usnadní nelehkou práci zdravotnickému 
personálu. Karlovarský Rotary klub již od doby své obnovené existence 
v roce 1992 věnoval na různé humanitární projekty úctyhodnou sumu 
ve výši 2 701 000,-Kč. Mezi podpořené projekty patří například potřeb-
né technické vybavení pro ústav sociální péče v Radošově, příspěvek 
na obnovu Městského divadla,  příspěvek na pomoc lidem postiženým 
povodněmi v roce 2002 a další. 

Karlovarský Rotary klub tvoří 42 členů, kteří se rekrutují z řad význam-
ných osobností regionu a jejichž společným posláním je využití svých 
potenciálů k charitativním a humanitárním aktivitám. V České a Sloven-
ské republice je celkem 59 Rotary klubů, které tvoří jeden distrikt 2240. 
Karlovarský klub patří mezi nejstarší a byl založen 1926. V roce 1948 
byla činnost všech klubů v Československé republice mocensky poza-
stavena. Rotary kluby pak mohly obnovit svou činnost až po roce 1989, 

což většina z nich včetně Karlovarského učinila. V tomto roce tudíž 
oslaví 80 let své existence. Československý distrikt je součástí celosvě-
tové organizace Rotary international, která uskutečňuje humanitární 
a vzdělávací projekty, podporuje vysoké etické zásady všech oblastech 
života a napomáhá vzájemnému porozumění a míru. Jedním z nejvý-
znamnějších projektů bylo zajištění očkovací látky proti dětské obrně 
/poliomyelitidě/ pro děti z rozvojových států světa. Rotariáni věnovali 

Svaz důchodců
Svaz důchodců ČR Karlovy Vary má již 900 

členů.
Dovolte, abychom Vás seznámili, jak se nám 

podařilo naplnění našeho plánu v roce 2006.
Plánováno bylo 5 jednodenních a dva dvou-

denní zájezdy. Uskutečněno bylo 7 jednoden-
ních a dva dvoudenní zájezdy. Kromě toho se 
ještě uskutečnily 3 zájezdy pořádané pro nás 
stranami ODS a ČSSD. Tyto zájezdy vždy zajistil 
a velmi dobře připravil vedoucí kulturní komi-
se pan Zdeněk Šiler. Poznali jsme mnoho krás-
ných hradů, zámků a jiných pamětihodností.

Pěkný byl dvoudenní zájezd na výstavu kvě-
tin do Marktredwitz. S důchodci tohoto ně-
meckého města navazujeme již třetím rokem 
družbu. Plně obsazeny byly dva sedmidenní 
pobyty.

Velkým kulturním zážitkem byla návštěva Pl-
zeňského a Mosteckého divadla. Velký zájem 

je také o Karlovarský symfonický orchestr.
Na tanečních zábavách pořádaných jeden-

krát v měsíci je také veselo.
Ať to byla Josefovská zábava nebo oslava 

svátku matek, kdy nám pohoštění zajistil pan 
hejtman a květinu každé ženě předal poslanec 
ing. Patera. Také se vydařila Mikulášská zába-
va.

Myslím si, že důchodci v našem městě si ne-
mají na co stěžovat, že bychom se o ně nesta-
rali. Sportovní vyžití nám umožňuje lázeňský 
dům Thermal plaváváním v bazénu.

Abychom naplnili heslo „Aby nikdo nebyl 
sám“ snažíme se i v klubovně na Růžovém 
Vrchu, kde je otevřeno od pondělka do pátku 
vždy od 14.00 do 16.00 hodin.

Tyto všechny naše akce by však nebylo 
možno uskutečnit bez plného pochopení Ma-
gistrátu města Karlovy Vary, Krajského úřadu 

a sponzorů a hlavně jejich fi nanční podpory.
Také můj veliký dík patří celému desetičlen-

nému výboru, který se schází v Klubovně na 
nám. Dr. M. Horákové každé úterý od 9.00
do 11.00 hodin, kde se prodávají vstupenky na 
tanečky a zájezdy. Také si nezapomeňte přijít 
zaplatit příspěvky.

Těšíme se, že se opět při hudbě a zpěvu pana 
Neveselého sejdeme.

Přijměte, prosím, od našeho celého výboru 
přání mnoho štěstí a úspěchů, ale hlavně hod-
ně a hodně zdraví do dalšího roku.
                                                                                         

 Brožíčková Libuše
za: Svaz důchodců ČR

Městský výbor Karlovy Vary

Sloupek slavných návštěvníků
• Dne 4. února 1842 se v Kodani narodil významný dánský literární 
vědec, historik, kritik, duchovní vůdce několika generaci severského 
literárního realismu Georg Morris Cohen Brandes, častý návštěvník 
Karlových Varů. 

Po dokončení studií se začal věnovat literární tvorbě.
Jeho prvním dílem jsou Estetické studie, kritiky a portréty dokonče-

né v roce 1868. Pak se zaměřil na doktorskou disertaci, v níž vyjádřil 
své názory na francouzskou estetiku. Současně s disertací psal ještě 
Nekonečně malé a nekonečně velké v básnictví. Tam rozebírá některá 
Shakespearova dramata. Ale jeho tehdejší zájem se především soustře-
dil na evropský a dánský romantismus. Řada přednášek na toto téma 
byla přeložena roku 1894 do češtiny pod názvem Romantická škola
ve Francii.

V konzervativních náboženských kruzích vzbudily jeho názory znač-
nou nevoli, což způsobilo, že nebyl v Kodani jmenován univerzitním 
profesorem. Proto značně zklamán, opustil v roce 1872 Dánsko a cesto-
val po Evropě. Teprve v roce  1877 se usadil v Berlíně, kde našel porozu-

mění a zůstal tam až do roku 1883. Svůj zájem obrátil na velké postavy 
světových dějin a světové kultury a vydal novou řadu monografi í.

Ale současně se ozývají i následky prodělaného nervového napětí 
a v roce 1885 přijíždí poprvé hledat uklidnění ke karlovarským prame-
nům. Domů se vracel plný nových sil a v dobré náladě. Na doporučení 
svého domácího lékaře opakoval lázeňskou léčbu každoročně v rozme-
zí let 1901 – 1910. Naposledy jsme ho mohli spatřit u Vřídla v roce 1926 
jako čtyřiaosmdesátiletého. Tehdy mu udělil audienci prezident repub-
liky T.G. Masaryk, který právě pobýval na oddechovém pobytu v Kar-
lových Varech. O rozhovoru s Brandesem informoval pak Karla Čapka, 
který věnoval severskému vědci sloupek v Lidových novinách a nazval 
ho doyenem evropské kultury.
• Za připomenutí stojí, že nás 20. února 1977 navždy opustila spisova-
telka Jarmila Glazarová, která tak ráda přijížděla do našeho města. Je 
pochována na Malé Skále u Turnova, kde se i roku 1901 narodila.

Eva Hanyková
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Nárůst cen energií

Změny na odboru zdravotnictví
a sociálních věcí
Vážení kolegové, 

od  začátku letošního roku dochází k zásadním změnám některých 
„sociálních“ zákonů.  Například nový zákon o sociálních službách pod-
statně mění dosavadní systém poskytování fi nanční pomoci, kterou 
budou občané zdravotně postižení používat na úhradu služeb sociální 
péče.

Nová dávka (tzv. příspěvek na péči) nahrazuje dávky, které byly
do konce roku 2006 vypláceny v systému důchodového zabezpečení. 
Stát tak schválením uvedeného zákona přenesl na obce s rozšířenou 
působností zcela nové povinnosti, které doposud zabezpečoval sám 
prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení. Ve správním ob-
vodu obce s rozšířenou působností Karlovy Vary se  změna dotkne více 
než dvou tisíc občanů. S tím samozřejmě souvisí i zvýšení počtu pra-
covníků, kteří budou tuto novou agendu zabezpečovat. Nutně tak musí 
dojít k novému rozmístění a tím i stěhování pracovníků v rámci budovy 
Magistrátu města II v ulici U Spořitelny, kde odbor sídlí.

Stěhování bude probíhat postupně v průběhu ledna a února. Agendy 
se snažíme rozmístit tak, aby  pro občany se zdravotním znevýhodně-
ním a seniory byli sociální pracovníci k dispozici zejména v přízemí bu-
dovy. Vyřizování dávek sociální péče pro ostatní občany bude soustře-
děno postupně ve druhém poschodí, oddělení sociálně právní ochrany 
dětí bude částečně ve druhém poschodí, z větší části však bude pře-
místěno do pátého poschodí. Veškeré přehledy o aktuálním rozmístění 
pracovníků budou k dispozici na informacích při vstupu do budovy.

Současně žádáme občany zdravotně postižené, kteří mají v úmys-
lu žádat o příspěvek na provoz motorového vozidla, aby své žádosti
na rok 2007 pokud možno odložili na pozdější měsíce –  dávku tím ne-
ztratí ani jim nebude  krácena. Obdrží ji v plném rozsahu od vzniku ná-
roku a navíc budou ušetřeni dlouhého čekání ve frontách, které se zde 
každoročně v lednu a únoru vytvářejí.

Město Karlovy Vary ve spolupráci s realitní kanceláří Ikon upozorňuje 
občany na meziroční nárůst cen energií, tepla a vody spojených s užívá-
ním bytu či nebytového prostoru ve vlastnictví Města Karlovy Vary.

Vzhledem k tomu, že meziroční zvýšení cen  elektrické energie je 5 %, 
vody 4% a tepla více než 7 % doporučujeme občanům, aby si v prvním 
čtvrtletí roku 2007 pro toto zdražení vyřídili navýšení záloh na tyto služ-
by u správce nemovitosti.

Doporučení k navýšení záloh platí především pro ty, kteří při posled-
ním vyúčtování služeb měli nedoplatek, či jejich zálohy odpovídali 
nákladům. Tímto opatřením je možné se vyhnout zbytečně vysokým 
jednorázovým platbám na konci zúčtovacího období.

celkem 600 mil. USD, čímž zásadně ovlivnili vymícení této nemoci ve 
světě. Další informace o Rotary hnutí lze nalézt na webových stránkách 
www.rotary.cz.

Seriál o třídění a recyklaci odpadů 5. díl „CO 
se s odpady dále děje?“

Minulý díl „recyklačního“ seriálu odpověděl na prastarou otázku 
„kam s ním“ a tak už máte přehled, jaké odpady se ukládají do ba-
revných nádob, na sběrné dvory apod. Tentokrát postoupíme dále 
v cestě odpadů – k dotřídění.

Odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů je nutné dále do-
třídit. Na tzv. dotřiďovací lince se odpady třídí na jednotlivé druhy dle 
jejich dalšího zpracování (recyklace) a zároveň se odstraňují nežádoucí 
příměsi, nečistoty a odpady.

Dotřídění papíru
Papírové odpady, které odložíte do speciální-

ho modrého kontejneru jsou z mnoha různých 
druhů papírů. Z jiného papíru jsou noviny, z úpl-
ně jiného je krabice od televize. Každý druh pa-
píru se také jinak zpracovává. Proto je potřeba 
sběrový papír dotřídit
na jednotlivé druhy. To se děje na do-
třiďovací lince společnosti RESUR 
s.r.o.. Na dotřiďovaní lince je pás, 
po kterém se směs papíru pohybu-
je a pracovníci podél pásu z něj vybírají 
jednotlivé druhy papíru, někdy z něj musí vy-
bírat i odpadky, které tam naházejí nezodpovědní 
občané. Dotříděný papír se lisuje do balíků a odváží 
ke zpracování
do papírny.

Dotřídění skla
Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí 

dostat do pece sklo barevné.
Navíc se tam nesmí dostat žádná 
jiná nečistota, 
kov, keramika, porcelán atd. 
Skleněné odpady 
ze zelených 
kontejnerů
se nejprve před-
třiďují ručně a jsou 
odstraněny největší 
kusy nečistot. Poté střepy putují na speciální automatickou 
linku, kde vše řídí počítač a zajistí čistotu a vytříděného skla. Barevné 
nebo čiré sklo se odváží ke zpracování do skláren.

Dotřídění plastů 
I plasty, které jste odhodili do žlutých 

kontejnerů, se dotřiďují na dotřiďovací 
lince. Ze směsi plastů putující na pásu
se ručně vybírají PET láhve, fólie a pěno-
vý polystyren, které mají speciální sa-

mostatné zpracování. Pracovníci 
z pásu vyhazují i nečistoty, 

které do plastů nepatří. Do-
tříděné druhy plastů včetně 
zbylé směsi plastových od-

padů se lisují do balíků 
a odváží ke zpracování

na recyklační linky.

A jak se jednotlivé vytříděné druhy odpadů dále zpracovávají? 
To prozradí závěrečný díl seriálu: JAK se odpady zpracovávají? 
Recyklované výrobky.

Tento seriál pro vás připravuje autorizovaná obalová společnost EKO-
KOM, a.s., která se stará o recyklaci a využití odpadů z obalů. Tato společ-
nost již od roku 1997 provozuje školní program, jehož patronem je Tonda 
Obal – odborník na třídění a recyklaci odpadů. Můžete mu zasílat otázky 
na e-mail: tonda@ekokom.cz, nebo navštívit jeho web www.tonda-obal.cz 
(web je určen dětem, ale možná tam také najdete zajímavé informace).
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Kulturní akce a výstavy v únoru 2007
Divadlo Dagmar Komorní scéna „U“

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

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

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

8.2. 19.30 PŘELET Umělecká spolupráce Mony Matyldy Modré a Karla Šimandla 
vznikla na sklonku roku 2003 a vyústila v hudební projekt s názvem PŘE-
LET, zahrnující jak přípravu CD, tak živé představení se stejnojmenným 
názvem. Texty písní Mony Matyldy Modré se staly základem a inspirací 
k hudebnímu vyjádření bez jasného žánrového zařazení.
Motto: „Přelet anděla je let mezi nebem a zemí“ 

16.2. 19.30 J. P. Sartre: S VYLOUČENÍM VEŘEJNOSTI Divadlo bez zákulisí Sokolov
„A kde jsou rožně“. Tři lidé. Tři osudy. Tři viny. Čtyři stěny.
Je peklo opravdu jako v obrázku od Lady, nebo si každý nosíme to nej-
větší peklo v sobě. Hra vznikla jako varování před námi samými. Každý 
prohřešek, co provedeme, se zapisuje do naší pekelné složky a jednou  
nám ji předloží k nahlédnutí. Režie: Martin Volný

18.2. 15.00 Miroslava Exnerová: JAK SE YBURAN NUDIL. Divadelní studio D3. Pohád-
ka pro děti o tom, kterak chtěl zlomyslný skřet Yburan zabránit princezně 
najít přátelství a lásku. Režie: Miroslava Exnerová

23.2. 19.30 Dodo Gombár: HUGO KARAS. Divadelní studio D3
V původním znění bez titulků. První premiéra

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVY VARY
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary

4.2. 19.30 Ken Ludwig : LO STUPENDO ANEB TENOR NA ROZTRHÁNÍ
Agentur Harlekýn, představení je převzaté z Divadla Na Vinohradech
Hrají: Václav Vydra, Simona Postlerová, Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, 
Zlata Adamovská/Barbora Munzarová, Hana Maciuchová/Gabriela Vráno-
vá, Michal Novotný, Jana Marková, režie: Jan Novák

12.2. 19.30 Mengt Ahlfors POSLEDNÁ CIGARA. Slovenské národní divadlo
Příběh o tom, že láska a sex mohou fungovat, i když má člověk po 
šedesátce a i když je zdánlivě ctnostným pastýřem svých oveček. Tento 
navenek pikantní námět je zpracován s elegancí a šarmem typyckým pro 
úspěšného autora „žhavých“ příběhů z chladné Skandinávie.
hrají: Emília Vašáryová, Emil Horváth, Štefan Bučko, Ingrid Timková. Režie: 
Emil Horváth

15.2. 19.30 RADÚZA  koncert oblíbené zpěvačky. 
19.2. 19.30 Dan BÁRTA  s koncertní kapelou Illustratosphere
23.2. 19.30 Galakoncert operetních melodií a evergreenů. Komorní orchestr Nála-

dy se sólisty: 
Josef Hajna – tenor, sólista opery Národního divadla Praha
Štěpánka Heřmánková – soprán, sólistka hudebních divadel
Galakoncert operetních melodií a evergreenů ze slavných operet F. Lehá-
ra, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dalších.

25.2. 15.00 N. R. Erdman, Jana a Jurij Galinovi: MRAZÍK Docela velké divadlo Litvínov
V roli Ivana Jan Révai. Dále hrají: Zdeněk Říha, Alena Boháčová, Lenka 
Lavičková, Jana Galinová, Robert Stodůlka, Petr Erlitz aj., režie: Jurij Galin

28.2. 19.30 Boleslav Polívka: Pro dámu na balkóně, Divadlo Bolka Polívky
Hrají: Boleslav Polívka, Jaroslav Tichý, Jiří Pfeifer, Luděk Horáček, Tomáš 
Matulík. režie: Boleslav Polívka

Připravujeme:    b ř e z e n
22.3. 19.30 koncert HANY HEGEROVÉ
24.3. 19.30 Eric Emmanuel Schmitt  Malé manželské zločiny

Štúdio L+S Hrají: M. Lasica a M. Sládečková

Klub Paderewski, 
Lázeňská 5, 360 01 Karlovy Vary

začátky představení v 19. 30 – pokud není uvedeno jinak

6.2. 18.30 Josef Krouza – Podmořský svět. Vernisáž výstavy fotografi í černavského 
autora představí fotografi e z potápění na Kubě.
 /přístupno v době konání klubových pořadů do 15.3.2007/

6.2. 19.30 Aljaška a Yukon. Projekce diapozitivů a povídání o nedotčené krajině da-
lekého severu - národní park Denali, ledové kry ve Waldezu, Dawson City 
a zlatou horečku, severní polární kruh a jiné zajímavosti přiblíží Jaroslav 
Rejcha.

8.2. Petr Linhart – Sudéta / Jakub Noha – Praha. Písničkářský dvojkoncert kompo-
novaný s lehce místopisným a námětovým zabarvením. Nový sólový projekt 
věnovaný obrazům a příběhům Sudet i Karlovarska, představí kytarista a zpěvák 
Majerových brzdových tabulek Petr Linhart. Hudbu na rozhraní folku, blues a roc-
ku a texty o Praze nejen z většího hudebního cyklu NA PRAHU! zazní v podání 
písničkáře Jakuba Nohy.

13.2. Náhlé neštěstí – Daniela Fischerová. Představení Divadla v patře – divadelní scé-
ny Klubu Paderewski. On a ona - dvě lidské bytosti, které si sáhly na vlastní dno. 
Naléhavě se potřebují sejít s blízkým člověkem. Ale sejdou se jen oni dva, sobě 
navzájem cizí a na hony vzdálení. A svérázná psychoterapie začíná... Dramaturgie 
Jana Pithartová, režie Radek Žák, hrají Lucie Domesová a Libor Hruška.

20.2. Věra Jirousová a Pavel Zajíček – autorské čtení. Básnířka a kunsthistorička Věra 
Jirousová a básník, spisovatel, hudebník, výtvarník a duše skupiny DG 307 Pavel 
Zajíček představí průřez svojí tvorbou minulou i současnou v rámci druhé části 
cyklu večerů autorské poezie.

27.2. Traband. Známá kapela po delší pauze přichází s novým repertoárem a s novým 

soundem. Divoké „dechno“ nahradí lyričtější písničky v zajímavých zvukových 
kombinacích harmonia a kytary. Inspirací je především lidová hudba a vesnické 
kostelní zpěvy.   

28.2. 18.30 Moše Rabejnu - Mojžíš v tradičním židovském pojetí. Křesťanská 
akademie pořádá přednášku Chadima Kočího, která přiblíží život a úlohu 
důležité osobnosti židovského národa v pohledu talmudské a midrašické 
literatury.

CLUB IMPERIAL
Lázeňský hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary

začátky představení  ve 20. 30  - pokud není uvedeno jinak

2.2. Ivan Audes Trio (Praha). Jazzové standardy a vlastní skladby v klasickém obsazení 
Ivan Audes-bicí, Kryštof Marek-piano, Dan Eberle-kontrabas; přední pražští 
instrumentalisté

9.2. Jana Fabiánová & Jazzappeal Band (Praha),  vynikající zpěvačka s podmanivým 
hlasem, interpretka jazzových i latinských kompozic a její energický band

16.2. Jan Kořínek & Groove (Praha), dynamická jazzová formace brilantního pianisty 
Jana Kořínka

23.2. Marty Hall (Kanada), jedinečný kanadský bluesman, skvělý zpěvák a kytarový 
virtuóz, hypnotický hudební zážitek
Každou sobotu 20.30 – 02.00 SOUNDS OF THE 80´s Diskotékový pořad 

KINO PANASONIC
Vítězná 50, Karlovy Vary

1.2. 19.30 Filmový klub KV Křižník Potěmkin, režie S. M. Ejzenštejn, Rusko 1925
2.2. 21.30 PRAVIDLA LŽI ČR 2006. Režie: Robert Sedláček. Hrají: Jiří Langmajer, 

Klára Issová, Jan Budař aj. Psychologické drama z prostředí terapeutické 
komunity. 

2.-4.2. 17.00 a 19.30 ERAGON USA 2006. Režie: Stefen Fangmeier. Hrají: Edward 
Speleers, Sienna Guillory, Jeremy Irons, John Malkovich aj.

3.-4.2. 15.00 Bijásek pro nejmenší - BROUČKOVY TAJNOSTI 
5.-7.2. 19.30 DEJA VU USA 2006. Režie: Tony Scott. Hrají: Denzel Washington, 

Paula Patton, Val Kilmer aj. Je to jen pocit, kterým vyjadřujeme něco, 
co si myslíme, že se už stalo? Nebo je to něco víc? 

7.2. 16.00 Představení pro seniory - vstupné 25 Kč LEGENDA O SURIYOTHAI (Su-
riyothai)
Thajsko 2001. Režie: Chatrichalerm Yukoi. Hrají: Piyapas Bhirombkadi, 
Sarunyu Wongkrachang aj.

8.2. 19.30 Filmový klub KV Transylvania, režie: Tony Gatlif, Francie 2006
9.2. 19.30 a 10.2. 21.30 BORAT: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku 

slavnoj kazašskoj národu USA 2006. Režie: Larry Charles. Hrají: 
Sacha Baron Cohen, Ken Davitian, Pamela 

10.-11.2. 15.00 Bijásek pro nejmenší DOMA JE DOMA ČR 
10.-11.2. 17.00 varování: předškoláky nechte doma! V TOM DOMĚ STRAŠÍ USA 

2006. Režie: Gil Kenan.  
10.-11.2. 19.30 Pro členy FK sleva. SVĚTLA SOUMRAKU Finsko, Francie, Německo 

2006.
Režie: AKI KAURISMÄKI. Hrají: Janne Hyytiäinen, Silu Seppälä, Kati 
Outinen aj.

15.2. 19.30 Filmový klub KV Syn nevěsty, režie: Juan José Campanella, Argenti-
na 2001

16.-18.2. 17.00 HAPPY FEET Austrálie, USA 2006/87‘  režie: George Miller. Komedi-
ální animované dobrodružství se odehrává na ledové a zasněžené 
Antarktidě. 

17.-18.2. 15.00 Bijásek pro nejmenší MÍČEK FLÍČEK 
18.-21.2. 19.30 a 19. a 20.2. 17.00

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
ČR, SR, Německo, Maďarsko 2006. Režie: Jiří Menzel. Námět: Bohumil 
Hrabal. Hrají: Oldřich Kaiser, Julia Jentsch, Marián Labuda aj.
Tématem slavného románu je životní dráha číšníka, později hoteliéra 
a nakonec cestáře v době politických zvratů první půle dvacátého 
století. 

21.2. 17.00 Představení pro seniory RABBIT-PROOF FENCE
Austrálie 2002. Režie: Phillip Noyce. Hrají: David Gulpilil, Kenneth 
Branagh aj.

22.2. 19.30 Filmový klub KV Na východ od ráje, režie: Elia Kazan, USA 1955
23.-25.2. 17.00 SPLÁCHNUTEJ VB, USA 2006. Režie: Sam Fell, David Bowers.Komedie 

o tom, co se stane, když se domestikovaná krysa zatoulá do městské 
kanalizace.

24.-25.2. 15.00 Bijásek pro nejmenší KRTEK VE SNU ČR 
26.2. 19.30 PROJEKT 100 TAXIDERMIA Maďarsko, Rakousko, Francie 2006

Režie: György Pálfi . Hrají: Csaba Czene, Gergely Trócsányi, Adél 
Stanczel aj.
Provokativně ohavný fi lm, který ve třech šokujících příbězích předvá-
dí sebezničující „adrenalinové“ chování, dovedené do absurdní nad-
sázky: od pudového sexu přes bizarní vrcholový sport až k privátní 
posedlosti vycpáváním. Záliba v až surreálné odpudivosti se stává 
základní položkou fi lmové estetiky.

PROJEKT 100 vstupné 85 Kč / člen FK 65 Kč
Průkazky Filmového klubu na r. 2007 v prodeji za 80 Kč v 1. patře kina - videopůjčovně.

12.2. 19.30 a 28.2.   19.30 CESTA DOMŮ Čína 1999, Režie: Yimou Zhang. Hrají: Ziyi 
Zhang, Honglei Sun aj. Okouzlující příběh o lásce a ztrátě. 
13.2. 19.30 a 21.2.   19.30 CLÉO OD PĚTI DO SEDMI, Francie, 
Itálie 1961. Režie: Agnes Varda. Hrají: Corinne Marchand, Serge 
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Korber, Yves Robert, Jean-Luc Godard aj.
14.2. 19.30 a 23.2.  19.30  TSOTSI JAR, VB 2005. Režie: Gavin Hood. Námět: román Atho-

la Fugarda.  Hrají: Presley Chweneyagae, Mothusi Magano aj.
Ceny: OSCAR 2006, Zlatý globus, Cena diváků - MFF Toronto

15.2. 16.30 a 18.3.  19.30  MECHANICKÝ POMERANČ, VB 1971
Režie: Stanley Kubrick. Hrají: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Warren 
Clarke aj.
Ústředním tématem je otázka svobodné vůle. Ztrácíme své lidství, když 
jsme zbaveni volby mezi Dobrem a Zlem? Výroční cena newyorských 
fi lmových kritiků.

16.2. 19.30 a 26.2.  19.30  TAXIDERMIA Maďarsko, Rakousko, Francie 2006. Režie: Györ-
gy Pálfi . Hrají: Csaba Czene, Gergely Trócsányi, Adél Stanczel aj.
Provokativně ohavný fi lm, který ve třech šokujících příbězích předvádí 
sebezničující „adrenalinové“ chování, dovedené do absurdní nadsázky: 
od pudového sexu přes bizarní vrcholový sport až k privátní posedlosti 
vycpáváním. Záliba v až surreálné odpudivosti se stává základní polož-
kou fi lmové estetiky.

17.2. 19.30 a 10.3.  19.30 TŘETÍ MUŽ, VB 1949
Režie: Carol Reed. Hrajjí: Joseph Cotten, Alida Valli, Orson Welles aj.
Jeden z největších britských klasických fi lmů.

22.2. 17.00 a 9.3.  19.30 ZVEDÁ SE VÍTR VB, Irsko, Francie 2006. Režie: Ken Loach. Hrají: 
Cillian Murphy, Liam Cunningham, William Ruane aj. Jemné a silné drama 
o tom, co se děje, když končí okupace. 

24.2. 19.30 a 19.3.  19.30 ZRCADLO Sovětský svaz 1975. Režie: Andrej Tarkovskij. Hrají: 
Anatolij Solonicyn, Oleg Jankovskij, Margarita Těrechova aj.
Je to manifest fi lmu, jehož středobodem je osobnost a cílem zobrazení 
její transcedence. Ta není pojednána v kategoriích fi lozofi ckých, ale 
emocionálních; připomíná stav děcka, které se zabavuje před zrcadlem 
s vírou, že se za ním nalézá svět opravdovější a průkaznější.

25.2. 19.30 a 11.3.  19.30 PAT GARRETT A BILLY THE KID USA 1973
Režie: Sam Peckinpah. Hudba: Bob Dylan. Hrají: James Coburn, Kris 
Kristoff erson, Bob Dylan aj.

27.2. 19.30 a 20.3.  19.30 NA SEVER SEVEROZÁPADNÍ LINKOU (North by Northwest)
USA 1959. Režie: Alfred Hitchcock. Hrají: Cary Grant, Eva Marie Saint, 
James Mason, Alfred Hitchcock aj. Špionážní thriller. 

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary

2.2. 19.30 Lázně III   Abonentní koncert A 6, Fryderik Chopin: Variace “La ci darem 
la mano”, op. 2 , Sylvie Bodorová: Klavírní koncert č. 1 „Come d´accordo“,
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 7 A dur, op. 90, Martin Kasík – klavír, 
dirigent: Jiří Stárek

9.2. 19.30 Lázně III   Abonentní koncert B 6
Paul Dukas: Čarodějův učeň, Maurice Ravel: Pavana za zesnulou infantku 
Maurice Ravel: Tzigane, rapsodie pro housle a orchestr, Camille Saint-
Saëns: Introdukce a rondo capriciosso, op. 28, Georges Bizet: Symfonie C 
dur, Štěpán Pražák - housle, dirigent: Jiří Štrunc

16.2. 19.30 Lázně III   Abonentní koncert MC 4, Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob, 
op. 8 
Antonio Vivaldi: Koncert pro fagot, Felix Mendelssohn-Bartholdy: 
Symfonie č. 4 A dur, op. 90 “Italská“, Vladislav Liněckij - housle , Marek 
Rothbauer – fagot, dirigent:  Jiří Stárek 

THERMAL, malý sál
15.2. 19.30 ART 38 a.s. Vás zve na nový zábavný pořad s nezaměnitelným humorem 

Zdeňka IZERA – parodie na televizní pořady, zábavné soutěže a imito-
vání populárních zpěváků – vše v živém provedení doplněné zábavnými 
kostýmy a převleky. 
předprodej: ART 38 tel. 353 224 598, KINO ČAS
INFOCENTRUM: Dolní nádraží a Lázeňská ulice 1

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 1989-2006
Pocty, pomníky, květiny a hrdinové
Významný autor tzv. slovenské vlny obohacující českou fotografi i o stylizované černobílé 
fotografi e tentokrát představí svá zátiší aranžovaná z nalezených předmětů.
( do 18.2.)

10.2. 14.00-17.00 Rudo Prekop – zážitková dílna
Výstavu velkoformátových zátiší doprovodí tvůrčí dílna tentokrát 
pro dospělé návštěvníky. Dílna propojuje praktické výtvarné aktivity 
s komentovanou prohlídkou výstavy a tvůrčím způsobem přiblíží 
originální autorský přístup známého fotografa. 

PŘIPRAVUJEME:
1.3. v 17.00 vernisáž : Zlínský okruh
Malby, sochy a objekty jedenácti autorů představí rozmanitost, osobitost a různorodost 
současné zlínské umělecké scény.

STÁLÁ EXPOZICE:
České umění 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary
Expozice představuje díla klasiků českého moderního umění 1.poloviny 20. století 
– O.Kubín, J.Trampota, J.Zrzavý, B.Kubišta, J.Čapek, E.Filla, J.Šíma, K.Lhoták a dále výběr 
z fi gurální 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.

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. 

19:30 Za drahokamy Orionu. Každý pátek a sobotu
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 15 let Hubblova oka. Audiovizuální program o historii nejznámějšího dalekohle-

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

a dospělé. 

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
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akreditovaná lektorka pro testování ECDL

• Výuka u Vás doma u Vašeho 
počítače

• Školení zaměstnanců ve Vaší 
fi rmě

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 celoevrop-
ských závodech v rámci reprezentace Karlovarského kraje.

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

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

Stálá expozice:
O Karlovarsku, výstava prezentuje přírodu a historii regionu, řemesla a plastiky

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. Výstava je doplněna hracími koutky pro děti.
Výstava v 1. patře:

Stálá expozice: Atmosféra Karlových Varů na přelomu 19. a 20. století v obrazech 
vídeňského malíře W. Gauseho

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

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

Půjčovní doba:
 Půjčovna pro dospělé po-pá 10.00 - 18.00
 Čítárna   po-pá 10.00 - 18.00
    so 9.00 -  12.00
 Oddělení pro děti a mládež 
    po-pá 13.00 - 18.00
Výstava:
Památky a zajímavosti Karlových Varů
1.2 2007 – 31.3.2007

Své práce vystavují děti přípravných tříd a žáci 1. až 5. tříd
Základní školy Truhlářská 19, Karlovy Vary
ve všech prostorách Městské knihovny
I. P. Pavlova 7,  Karlovy Vary

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
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

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

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

7.2. 15.00 hod. Turnaj ve hře KrisKros – soutěžní odpoledne pro děti 
8.2. 15.00 Dětská výtvarná dílna – Miluju a maluju… Dárky k Valentýnu.  
8.2. 15.00 Den plný netradičních her pro každého –  s Mensou ČR představujeme 

moderní deskové hry – otevření Herního klubu
13.2. 10.00 Co na srdci to na jazyku. Ekologie duše. – diskusní posezení na téma: 

Kluci jsou z Marsu, holky z Venuše.
14.2. 17.00 Autorské čtení – David Stefanovič
15.2. 15.00 Čteme si pro radost – čtení pro děti.  Cestujeme s knihou – čteme knihy 

z Evropy.
16.2. 17.00 Znovuobjevené Krušnohoří – beseda Petra Mikšíčka pro veřejnost
19.2. 12.00 Kelímkiáda – turnaj ve skládání kelímků
20.2. 12.00 Pyžamová party – pro děti
21.2. 12.00 Turnaj v luštění Sudoku – soutěž pro děti
21.2. 17.00 Filmový klub – britské fi lmy
22.2. 12.00 Jarní povídánky – čtení jarních básniček, říkanek a hádanek pro děti
23.2. 12.00 Hrajeme si v knihovně – hraní stolních her pro děti
23.2. 15.00 Den plný netradičních her pro každého –  s Mensou ČR představujeme 

moderní deskové hry
26.2. Mezinárodní den mateřského jazyka – tématický program pro děti a mládež
 10.00  – beseda „hledáme ve slovnících“ (pravidla českého pravopisu, etymologic-

ký slovník) 
 15.00  – turnaj ve slovní kopané
27.2. Bohumil Říha – 100. narozeniny 
 10.00  – beseda „Bohumil Říha“
 15.00  – veřejné čtení + kvíz o knihách B. Říhy
10.1.-28.2. od 15.30 do 17.30 Kurz trénování paměti pro seniory 
27.2. 17.00 Reading group
27.2. 17.00 Cyklus přednášek Světová náboženství - Buddhismus - první přednáška 

z osmidílné série 
28.2. 17.00 Přednáška o Aljašce – přednáší Ing. Jaroslav Rejcha

Výstavy v kavárně: 11.1. – 23.2. Znovuobjevené Krušnohoří – výstava fotografi í Petra 
Mikšíčka

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

Každý čtvrtek 15.30 do 17,00 Internet – pro děti
1., 8., 15. a 22.2. 10.00 -  12.00 Literární klub seniorů 
Každé pondělí 15.00 -  17.00 Výtvarná dílna pro děti
Každé úterý 15.00 – 17.00 Hry a kvízy – pro děti
Každá středa 15.00 – 17.00 Čteme si – pro děti

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, fi lmy, zpívání., soutěže...) 
Aktivity pro rodiče s dětmi, děti a mládež:
 • klub Sluníčko pro rodiče s dětmi : pondělí 9.00 – 11.00

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

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

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

Všechny tyto služby poskytujeme zdarma.

Mateřské centrum 
Východní 6, 360 20 Karlovy Vary, tel.: 606 581 369

10.2. 9:30 Ekoateliér - výroba hraček -  s sebou rolky od toal.papírů
3.3. 15.00 Masopust - veselé dovádění, soutěžení, tanec.... v maskách

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

Každý pátek  
6. 2. 18.00 REIKI VEČER  - meditace, relaxace, učení, tanec, 

MUDr. Petr Kadleček 
8.-11.2. 13.00 / pá 9.00 KURZ THAJSKÉ MASÁŽE dle metodiky 

chrámové školy Wat Po v Bangkoku, Jiří Hrnko
17.-18.2. 9.00 KURZ REFLEXOLOGIE PLOSEK NOHOU, Jiří Hrnko
20.2. 15-17.00 LÉČITELSKÁ PORADNA ZDARMA – posílení psychiky a zdraví, 

Martina Hrnková
20.2. 18.00 MEDITACE S REIKI – poznej sám sebe, MUDr. Petr Kadleček
10.-11.3. 9.00 KURZ  ANTICELULITIDNÍ  MASÁŽE – zeštíhlující, zpevňující masáže

Martina Hrnková

ZS A ZUŚ KARLOVY VARY,
Šmeralova 40, Karlovy Vary

12.-13.2. Karlovarský Skřivánek, krajské kolo celostátní soutěže v sólovém zpěvu 
pro děti od 6 do 15 let pořádá MPCAD společně se ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, 
Šmeralova

25.2. Čtyři ruce na klávesách, celostátní soutěž dětí a mládeže ve čtyřruční hře
na klavír pořádá MPCAD společně se ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova

Vyhlídková kavárna hotelu Thermal – Freddie cafe club

2.2. 21.30 WHITE AND BLACK RUSSIAN NIGHT
3.2. 20.00 ILL PIÚBELLO ALLA CITTÁ
9.2. 21.30 B52 – OHNIVÁ BARMANSKÁ SHOW
10.2. 18.30 VINOHRAD – ochutnávka moravských vín
16.2. 21.30 JACK FLOWS
17.2. 20.00 FOR ALL ROKERS
23.2. 21.30 CUBA LIBRE-PUBLIC SECRET
24.2. 14.00 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA NEJEN PLESOVÝCH ŠATŮ
28.2. 18.30 LIVI DUBŇANY – ochutnávka moravských vín ze Slovácka



Radniční listy  |  11

KŘESADLOZákladní škola, mateřská škola a praktická 
škola se SPC, 36010 Karlovy Vary,
tel. 353 561 766

Předběžně informujeme rodiče o tom, že přihlášky do Praktické 
školy jednoleté a dvouleté, je nutno zaslat nejpozději do 30. března 
2007.

V pondělí 23. dubna 2007 se koná první kolo přijímacího řízení 
v budově školy – Karlovy Vary – Stará Role, Vančurova 83.

Přijímací řízení proběhne formou pohovoru.

Naše Praktická škola jednoletá a dvouletá je určena pro žáky základ-
ních škol, základních škol  praktických a speciálních .

 Vzdělávání v Praktické škole je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Praktická škola je zaměřena na dovednosti použitelné pro život, prá-
ce v domácnosti, manipulace se dřevem a s jinými materiály, dále se 
zaměřujeme na základy šití a vaření a péči o dítě. K nacvičování prak-
tických dovedností nám slouží vybavená školní kuchyňka, šicí stroje 
a školní dílna.

Studentům je poskytována zvýšená individuální péče metodami při-
měřenými vývojové úrovni každého žáka, umožněná sníženým počtem 
žáků ve třídě. Vzdělávají se v atmosféře přátelství a tolerance k hodno-
tám každého jedince.

Základní škola, mateřská škola a praktická škola je zařízení, jehož zři-
zovatelem je Karlovarský kraj a poskytuje své služby bezplatně.

Výchovný poradce Mgr. D. Pavlásková
Ředitelka školy Jana Müllerová

Kurz pro prvňáčky
Speciálně pedagogické centrum ve Vančurově ulici v Karlových Va-

rech už vícekrát informovalo veřejnost prostřednictvím Radničních lis-
tů o svém poslání.

Další službou,kterou budeme poskytovat pro děti před nástupem do 
základní školy je“Kurz pro budoucí prvňáčky“.

Dětem v něm bude poskytována zvýšená individuální péče metoda-
mi přiměřenými vývojové úrovni každého dítěte.

Chceme,aby se děti naučily spolupracovat a vycházet mezi sebou, 
aby uměly jednat s dospělými, ale i plnit zadané úkoly samostatně. Po-
vedeme je k tomu,aby postupně dokázaly po omezenou dobu udržet 
pozornost, aby se zlepšila jejich grafomotorika a zaměříme se na rozvoj 
sluchového a zrakového vnímání tak,aby analýza a syntéza při nácviku 
čtení a psaní nebyla pro děti velkým problémem.

Toho všeho dosáhneme bez nátlaku, způsobem „Hry na školu“.

Tato příprava bude probíhat v měsících březen, duben, květen 
a červen, vždy jednou týdně po dvou hodinách v hezkém prostředí 
herny, třídy, tělocvičny a zahrady centra.

S organizací Vás seznámíme u zápisu do tohoto kurzu dne 5.3.2007 
od 13.30 do 16.00 hod. ve Speciálně pedagogickém centru K.Vary-Sta-
rá Role, Vančurova 83.

Předběžně se mohou rodiče hlásit na telefonním čísle 353 549 172 
– Speciální pedagogickém centru.

Těšíme se na setkání s dětmi a spolupráci s rodiči.
Centrum je zařízení, jehož zřizovatelem je Karlovarský kraj a poskytu-

je své služby bezplatně.

Pracovníci Speciálního 
pedagogického centra

Akci „Křesadlo 2006“ pořádá v Karlovarském kraji Asociace nevládních 
neziskových aktivit Karlovarského kraje ve spolupráci  se svou členskou 
organizací -  Mateřským centrem Karlovy Vary. Záštitu  nad ní převzal 
hejtman Karlovarského kraje JUDr. Josef Pavel. Cílem udělování ceny 
Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a nezis-
kový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt 
k těm, kteří ji vykonávají. Vůbec poprvé se tato akce koná v Karlovar-
ském kraji. Všechny podrobnosti a podmínky akce jsou na interneto-
vých stránkách Mateřského centra K.Vary www.materske-centrum.cz,  
a Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz. Slavnostní vyhlášení vý-
sledků proběhne dne 2. března 2007 v 17.00 hodin na hradě Loket.

Tenisový klub TCG Karlovy Vary pořádá
3. tenisový ples

v sobotu 17. března 2007 ve 20 hod.
v Kongresovém sále hotelu Thermal.

Zveme všechny příznivce tenisu a sportu.
Bohatá tombola.

Informace J. Kučera tel.: 603379692

Ples tenistů TCG Karlovy Vary
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S P O R T
ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119

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

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

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

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

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

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

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

odbíjenou, nohejbal, fl orbal a tenis
- 1 hřiště s umělým povrchem na kopanou
- provozní doba pro veřejnost: po – pá    15.00 – 20.00
    so – ne    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, Dosti-

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

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:
 14.2. 18.00 HC ENERGIE – Sparta Praha
 20.2. 17.30 HC ENERGIE - Znojmo

KOŠÍKOVÁ
BK Thermia, tělocvična ZŠ Dvory, kontakt 353 226 061

III. liga muži:
10.2. 17.00 TJ THERMIA - Slavoj BK Litoměřice
11.2. 10.00 TJ THERMIA - Slovan Bohnice
24.2. 17.00 TJ THERMIA - SKB Rokycany
25.2. 10.00 TJ Thermia - Lokomotiva Plzeň B

dorostenecká liga:
17.2. 17.00 TJ THERMIA - WBA Praha
18.2.    10.00 TJ THERMIA - BC Lokomotiva Plzeň

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 Slovani, kontakt 353 586 229, www.lkslovan.cz
18.2. 2007 Dámská jízda 2007 – běh klasicky

Místo konání:   Boží Dar
Přihlášky a prezentace:   Městský úřad Boží Dar 8.00 – 10.00 hod.
Start:   10.30 hod.
Kategorie:   slečny  -  ročník 1989 – 1995 
           ženy  -  ročník 1957 -1988 
           seniorky  -  ročník 1956 a starší
Případné odvolání závodu proběhne do 15. 2. 2007 v tisku a na 

internetových stránkách : www.lkslovan.cz

24. 2. – 25. 2.  Karlův  běh –  36. ročník - Boží Dar
24. 2.  Karlův běh - Memoriál Jana Pravečka

 - závod je součástí Ligy dálkových běhů
 - start:   7.30 - 9.00 hod.

25.2. Karlův běh - závod Ligy dálkových běhů
 - závod je součástí Ligy dálkových běhů
 - start:   10.00 hod. hromadně

Přihlášky:   poštou - LK Slovan, Dr. D. Bechera 18, 360 01  Karlovy Vary   
     (do 16. 2. 2007)

                  e-mail - karel@lkslovan.cz ( do 23. 2. 2007)
                  osobně - při prezentaci na Božím Daru
Podrobnější informace na www.lkslovan.cz

CENA MĚSTA PRO SPORTOVCE
Komise TvS při Radě města Karlovy Vary vyzývá všechny sportovní 

subjekty k podání návrhů na vyhlášení nejlepšího sportovce města 
v roce 2006 v těchto kategoriích:

ŽACTVO: chlapci, dívky do 15 let
JUNIOŘI: chlapci, dívky do 19 let
DOSPĚLÍ: muži, ženy
DRUŽSTVA: ženy, muži, žactvo

Návrhy zasílejte na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, odbor škol-
ství, Moskevská 21, 361 20  Karlovy Vary nejpozději do 28. 2. 2007

Basketbal BK LOKOMOTIVA Karlovy Vary
Únor 2007
02.2. - Extraliga mladších doros-

tenek: KV – Příbor – 16.00
03.2. - I. Liga ženy:

KV – Slovanka – 18.00
Muži KP:
KV – Thermia B – 14.00

07.2. - Český Pohár žen
10.2. - I. Liga žen – termín bude upřesněn
17.2. - I. Liga žen – termín bude upřesněn

Extraliga mladších dorostenek: KV – Strakonice – 16.00  
18.2. - Extraliga mladších dorostenek: KV – Sparta – 10.00
21.2. - I. Liga žen – termín bude upřesněn
24.2. - I. Liga žen – termín bude upřesněn

Extraliga starších dorostenek: KV -  Gambrinus Brno – 17.00 
Extraliga starších dorostenek: KV - Olomouc – 10.00

25.2. - Extraliga mladších dorostenek: KV - Slovanka – 12.00 

Dne 3. 2. končí základní část I. Ligy žen, proto ještě není možno na-
psat hodinu a zda se bude hrát doma. Rozlosování proběhne začátkem 
února.

Hraje se I. Liga žen, extraliga starších dorostenek, extraliga mladších 
dorostenek, českomoravská liga žákyň a krajský přebor mužů a starších 
i mladších minižákyň.



„ idi ské pr kazy vydané od 1. ervence 1964 do 31. prosince 1993 
jsou jejich držitelé povinni vym nit do 31. prosince 2007“

Kterých P se vým na týká?

P vydány v období:
1.7.1964-1986

P vydány v období:
1987-1991

P vydány v období:
1992-1993

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

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

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

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

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

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

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

1/32
(1.100 Kč)

48x33,9 mm1/64
(750 Kč)

48x15,4 mm

HASÍCÍ  PŘÍSTROJE - HYDRANTY
PRODEJ – KONTROLY – SERVIS

Jana Tampierová – PIMEX
Nad Dvorem 1, Karlovy Vary

Tel./fax: 353 566 234, mobil: 602 140 759

STUDIO PRO ŽENY - Magdaleny Mikulandové
Mozartova 6, tel.:353226041

     14. 2. 07   Zveme vás na povídání o látkových plenkách od 15.00 hod.
Od 7.2. 07   Nově otevřená hodina břišních tanců, každou středu od 19.15 hod.

Těhotenské cvičení ve vodě. Hubnutí u nás - jídlo, pohyb, pohoda.

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:
 5.12. 2006  v 10.00 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:

    » 1/64 strany, cca 15,4 x 48 mm
          • 750 Kč
    » 1/32 strany, cca 33,9 x 48 mm
          • 1.100 Kč
    » 1/24 strany, cca 34,9 x 99 mm
          • 1.500 Kč
    » 1/16 strany, cca 70,75 x 48 mm
          • 2.200 Kč
    » 1/8 strany, cca 70,75 x 99 mm
          • 4.400 Kč
    » 1/4 strany, cca 144,5 x 99 mm
          • 8.800 Kč
    » 1/2 strany, cca 144,5 x 201 mm
          • 17.500 Kč
    » celá strana, cca 292 x 201 mm
          • 35.000 Kč

Ceník zakladní inzerce

1/8
(4.400 Kč)
70,75x99 mm

• Jestliže je Váš inzerát již grafi cky upraven, 
předpokládá se dodání kompletního pod-
kladu v digitální formě dat na médiích CD 
ROM nebo disketách, popř. jinak dle doho-
dy.

• Formát dat PC, ilustrace TIFF bez LZW kom-
prese či EPS, a to černobílý, příp. dvoubarev-
ný. Texty převedené do křivek, v nezbytném 
případě je nutno dodat použité fonty.

• Doporučenou formou dat je buď vektorizo-
vaný EPS soubor, nebo soubor CorelDraw 
v jakékoliv verzi.

• Podklady pro inzerci posílanou e-mailem 
posílejte s háčky a čárkami, pokud si nejste 
jisti nastavením češtiny, používejte přílohy

• Loga ukládejte v samostatných souborech 
(EPS, TIF, JPG, PNG), NIKDY jako grafi ku pro 
MS Word!

Podklady pro inzerci:

1/4
(8.800 Kč)
144,5x99 mm
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Telegrafi cky

Tříkrálová sbírka

V minulých dnech proběhlo jednání představitelů města se spo-
lečností AC Start a následně s ředitelem pracoviště Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových v Karlových Varech. Cílem bylo 
vyřešení otázky ohledně pozemků, na nichž nyní společnost AC Start 
provozuje burzu, ale zároveň jsou dotčeny výstavbou „Výstavního, 
sportovně-kulturního a kongresového centra Karlovy Vary“.

Jak se zástupci společnosti AC Start, tak následně s Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových došlo k dohodě, která 
umožňuje zahájit neprodleně stavbu komplexu. Předmětem doho-
dy je ukončení nájemní smlouvy na provozování burzy na stávajícím 
místě a stanovení nového místa pro její provozování. To bude rovněž 
na pozemcích AC Startu v Tuhnicích, ale v lokalitě, která nesouvisí 
s výstavbou multifunkční haly.

  

V polovině ledna zjistili pracovníci Správy lázeňských parků,
že byla odcizena bronzová socha nazvaná „Chlapec s letadlem“.
Ta byla umístěna na kamenném podstavci v parčíku ve Staré Roli, po-
blíž ulice Závodu míru.

Jedná se o zobrazení chlapce v životní velikosti těsně před vypuš-
těním letadla. Socha, pocházející z roku 1949, je 130 cm vysoká a je-
jím autorem je akademický sochař Karel Kuneš. Hodnota sochy podle 
znaleckého odhadu přesahuje 1 milion korun a kvůli jejímu odcizení 
už podal magistrát trestní oznámení.

  

Od začátku letošního roku dochází k zásadním změnám některých 
„sociálních“ zákonů. Například nový zákon o sociálních službách 
podstatně mění dosavadní systém poskytování fi nanční pomoci, pro 
zdravotně postižené občany.

Nová dávka (tzv. příspěvek na péči) nahrazuje dávky, které byly
do konce roku 2006 vypláceny v systému důchodového zabezpečení. 
Stát tak schválením uvedeného zákona přenesl na obce s rozšířenou 
působností zcela nové povinnosti, které doposud zabezpečoval sám 
prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení. Ve správním 
obvodu Karlových Varů se  změna dotkne více než dvou tisíc občanů. 
Nutně tak musí dojít k novému rozmístění a tím i stěhování pracovní-
ků v rámci budovy Magistrátu města II v ulici U Spořitelny, kde odbor 
sídlí.

Stěhování bude probíhat postupně v průběhu ledna a února. 
Agendy se snažíme rozmístit tak, aby  pro občany se zdravotním zne-
výhodněním a seniory byli sociální pracovníci k dispozici zejména 
v přízemí budovy. Vyřizování dávek sociální péče pro ostatní občany 
bude soustředěno postupně ve druhém poschodí, oddělení sociálně 
právní ochrany dětí bude částečně ve druhém poschodí, z větší části 
však bude přemístěno do pátého poschodí. Veškeré přehledy o ak-
tuálním rozmístění pracovníků budou k dispozici na informacích při 
vstupu do budovy.

  

V průběhu letošního roku nechá magistrát města zhotovit projek-
tovou dokumentaci pro územní řízení na rekonstrukci ulic Závodu 
míru, Sokolovská a Chebská. Jedná se o velmi frekventované ulice, 
které byly navíc ještě nadměrně zatíženy v době stavby průtahu 
městem. K jejich skutečné rekonstrukci by mohlo dojít v příštím roce 
a snahou magistrátu je mít včas připraveny veškeré potřebné pod-
klady.

Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města

Tříkrálová sbírka, která je vyhlášena Sdružením České katolické 
charity se letos konala již posedmé.Obecným účelem sbírky je po-
moc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

V Karlových Varech a okolí proběhla sbírka ve dnech 4. – 7. ledna 
2007 a byla organizována Farní charitou Karlovy Vary.

Tříkrálová sbírka byla slavnostně zahájena 4. ledna 2007 před Ma-
gistrátem města ředitelkou Farní charity Ing. Janou Pidrmanovou.

Velké množství koledníků a účastníků průvodu pozdravili hejtman 

Karlovarského kraje JUDr. Josef Pavel, primátorka města Karlovy Vary 
JUDr. Veronika Vlková, biskup plzeňský Mons. František Radkovský
a  zástupci měst, obcí a církve.

Výtěžek sbírky bude použit na rozvoj Denního stacionáře pro staré 
a zdravotně postižené občany v Karlových Varech, který provozuje 
Farní charita.


