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Karlovy Vary nejsou jen
lázeňská zóna
Ačkoli představuje lázeňská zóna v běžném
povědomí takřka celé
Karlovy Vary, skutečnost je taková, že většina obyvatel našeho
města žije v místních
a okrajových částech,
které mají často velmi
„nelázeňské“ starosti
a problémy.
Tváří v tvář této skutečnosti se město nyní
rozhodlo realizovat Průzkum názorů a připomínek
občanů místních částí města Karlovy Vary. Výsledky tohoto Průzkumu budou využity jednak při
rozhodování o formách a způsobech kvalitnější správy a řízení rozvoje okrajových částí našeho města,
jednak umožní identifikovat hlavní problémy života
v místních částech a tím poskytnou orientaci orgánům městské samosprávy, na co v těchto částech
Karlových Varů napřít hlavní pozornost.
Průzkum je součástí širšího projektu, nazvaného
„Program zapojení okrajových částí do řízení města
Karlovy Vary“, ve kterém naše město spolupracuje
s Ministerstvem životního prostředí. Uvedený Program je součástí Strategického plánu udržitelného
rozvoje Karlových Varů a naplňuje záměr našeho
města být rozvíjeno a spravováno jako Zdravé město. Celý Průzkum je organizován jako zcela anonymní, jména vyzvaných účastníků budou vybrána
metodou náhodného výběru z voličských seznamů,
tak aby byl získán statisticky reprezentativní soubor,
a bude také zajištěna ochrana před zneužitím individuálních osobních údajů.
Poštou obdrží na přelomu února a března cca 550
respondentů z řad občanů místních částí města dotazník. Jeho sběr a předání následně – v první dekádě března – zajistí studenti a pracovníci Obchodní
akademie Karlovy Vary.
Pokud budete mezi oslovenými, prosím o pochopení, vstřícný přístup a maximální otevřenost
a upřímnost. Výsledky Průzkumu nepochybně poslouží nejen rozvoji našeho města jako celku, tak
bude ku prospěchu i samotných respondentů.
Werner Hauptmann
primátor města Karlovy Vary

V tomto čísle
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Miliony do Staré Role
Město Karlovy Vary získalo finanční prostředky
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, zařazeného v Integrovaném operačním programu (IPRMIOP) ve výši 3 243 289,- EUR.
Z této částky bude v souladu s Integrovaným plánem použito 60 % na revitalizaci zeleně a veřejných
prostranství určené zóny ve Staré Roli. Tu bude realizovat město Karlovy Vary v postupných krocích
do roku 2013. Dalších 40% z této částky bude použito
na regeneraci bytových domů, formou podpory konkrétním vlastníkům či sdružením vlastníků bytových
domů. Vyplacená podpora vlastníkům přitom může
činit až 40% nákladů na rekonstrukci jejich domu, samozřejmě při dodržení závazných podmínek.

V tomto čísle vyhlašuje město Karlovy Vary další
dotační výzvu na regeneraci bytových domů.
Kromě zmiňovaných evropských prostředků do revitalizace veřejných prostranství ve Staré Roli a regenerace bytových domů začne v druhé polovině
letošního roku město Karlovy Vary další významnou
investici – rekonstrukci ulice Závodu Míru. Plánované
náklady činí 100 milionů korun.

Celková částka pro přerozdělení v oblasti podpory
5.2 „Regenerace bytových domů“ činí 39 042 000,- Kč.
V prvním kole vyhlášené výzvy pro regeneraci bytových domů byla k dispozici finanční částka ve výši
9 760 500,- Kč. Město Karlovy Vary akceptovalo šest
žádostí z celkového počtu devíti podaných projektů,
jejichž celkové plánované náklady činí 23 910 983,Kč, z toho dotační částka 40 %, tedy 9 513 193,- Kč.

Dotační výzva
REGENERACE PANELOVÝCH DOMŮ STARÁ ROLE
Statutární město Karlovy Vary vyhlašuje
od 1. března 2010 výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 - Národní podpora územního
rozvoje.
Účelem této dotace je zlepšení prostředí v problémových sídlištích - regenerace bytových domů.
Objem stanovených finančních prostředků na tuto
výzvu je ve výši 10 007 807,- Kč, na které mohou dosáhnout oprávnění žadatelé:
• Vlastníci bytových domů
• Bytová družstva či další obchodní společnosti
(zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník)
• Vlastníci jednotek, sdružení ve společenství
vlastníků jednotek podle zvláštního zákona (zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů)
• Další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový
dům (např. občanský zákoník)
Prostředky jsou v rámci regenerace bytových
domů určeny k:
1. zateplení obvodového pláště domu včetně výměny oken, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí;
2. práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu;
3. sanace základů a opravy hydroizolace spodní
stavby;
4. rekonstrukce technického vybavení domů (modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů
tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů);
5. výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně
zábradlí;
6. zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov.

Podpora se týká zóny vymezené v Integrovaném
plánu rozvoje města IPRM Karlovy Vary - Stará role,
zahrnující ulice: Svobodova, Školní, Smetanova,
Dvořákova, Nové domky, Okružní, Závodu míru,
Hlávkova, Truhlářská, Družstevní, Kladenská, Třešňová, Karlovarská, Boženy Němcové = Tuhnická,
Fibichova, Janáčkova, Borová, Nad Dvorem, Rohová, Hornická kolonie, Počernická.
Výše podpory je 40 % (z toho 85% ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje, 15% státní rozpočet),
žadatel financuje zbývajících 60 % z vlastních zdrojů.
Podpora bude vyplácena zpětně po ukončení projektu, příp. jednotlivých etap projektu.
Žadatel je povinen postupovat podle Příručky pro
žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 zveřejněné na stránkách: http://www.strukturalni-fondy.
cz/iop/5-2
Písemné žádosti budou od 1. března 2010
do 31. května 2010 do 15:00 přijímat pracovníci
Odboru rozvoje a urbanismu, úřad stavebního plánování Magistrátu města Karlovy Vary, prostřednictvím podatelny (Moskevská 21, 361 20, Karlovy Vary).
Žádosti mohou být doručeny buď osobně, nebo poštou či kurýrní službou, rozhoduje termín doručení
žádosti.
Bližší informace na stránkách magistrátu města
www.mmkv.cz, sekce Magistrát města – strategické dokumenty a projekty města, na stránkách
www.kvprojekty.eu, sekce IPRM-IOP, případně
je osobně či telefonicky poskytnou pracovníci Oddělení strategického rozvoje a dotačních programů
– Odbor rozvoje a urbanismu, úřad územního plánování.
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PŘEDSTAVUJEME - radní Arnošt Donth
byla po únoru 1948 perzekuována, majetek byl zabaven, prarodiče
uvězněni.
Jste radním města Karlovy Vary, ale nejste pro výkon své funkce uvolněn. Jaká
je tedy Vaše profese?
Jsem absolvent Střední průmyslové
školy strojnické v Lokti. Od roku 1980
pracuji v obchodě s autosoučástkami.
Jsem jednatelem společnosti AUTO
DONTH s.r.o., zabýváme se prodejem
náhradních dílů k automobilům, autopříslušenství, nářadí, servisního vybavení, diagnostiky atd.

Narozen 9. srpna 1961 v Karlových
Varech, ženatý, 3 dcery. Potomek
staré karlovarské rodiny, která podnikala v ubytovacích službách v Karlových Varech již za první republiky.
Dědeček byl členem 1. revolučního
výboru v květnu 1945, rodina však

Jaké jsou vaše vize pro město Karlovy
Vary – co prosazujete, co považujete
za důležité?
Vedení města se má především
snažit o to, aby se občané ve vlastním
městě cítili dobře. Aby věděli, že jimi
zvolení představitelé nakládají řádně
s důvěrou, kterou jim jako voliči svěřili. I když se ve městě děje mnoho

pozitivního, není určitě na světě člověka, který by se zavděčil všem. Vždyť
co občan, to jiný názor. Pro část lidí
je nesmírně významná nová víceúčelová hala, jiným je naprosto jedno.
Někomu hodně usnadní život průtah
městem, jiného vůbec nezajímá. Takových příkladů je mnoho. Je velice
jednoduché kritizovat. Člověk, který
má mandát spoluobčanů, má ale také
nesmírnou zodpovědnost. A mnohdy
nutně rozhoduje o věcech, které mají
dvě řešení – špatné a ještě horší.
Karlovy Vary jsou unikátní, výjimečné město. Ale taková výjimečnost není
zadarmo, stojí peníze i hodně práce
ji uchovat. Někdy je těžké skloubit historickou a lázeňskou podstatu města
s moderními potřebami jeho obyvatel, především mladých lidí. Ti tak
často odcházejí, neboť zde nesnadno
nachází uplatnění. S tím se musí něco
udělat. Jinak se Karlovy Vary stanou
hezkým skanzenem, obývaným starými lidmi a občas navštěvovaným Rusy.

Jak rád trávíte volný čas?
Ve volném čase se věnuji mým dětem, tím vyloženě nabíjím baterky.
Také samozřejmě sportuji, a snažím
se zlepšovat i své jazykové znalosti.
Jak vnímáte město Karlovy Vary jako
politik?
Až do posledních komunálních voleb jsem se o politiku moc nezajímal.
Moje zkušenost s komunální politikou
ale předčila očekávání. Některé věci
jsou ještě horší, než jsem si myslel.
Některé ale překvapivě tak strašné
nejsou a z některých jsem i mile překvapený. Z pozice občana jsem dříve
vnímal mnohé úředníky vcelku negativně. Nechci dnes tvrdit, že co úředník magistrátu, to člověk na svém
místě. Je ale pro mne milé překvapení, kolik práce, mnohdy navenek neviditelné, magistrát zajišťuje, a kolik
opravdu schopných lidí zaměstnává.

PŘEDSTAVUJEME - Odbor financí a ekonomiky
Odbor financí a ekonomiky vede
od loňského ledna Kamil Kastner.
Odbor sestává ze tří oddělení: Oddělení rozpočtu a finanční analýzy, Oddělení účetnictví a Oddělení
místních poplatků. Celý tým čítá
28 pracovníků.
Oddělení rozpočtu a finanční analýzy plní jeden z hlavních úkolů: sestavuje, hlídá a vyhodnocuje rozpočet
města. Už samo sestavení je velmi náročný proces. „S vytvářením rozpočtu
začínáme většinou v letních měsících.
Každý odbor a příspěvková organizace města nám musí dodat podklady
s jejich plánovanými příjmy a výdaji.
Z těch poté vycházíme,“ popisuje Kastner. Při tvorbě rozpočtu se zohledňují
metodické pokyny Ministerstva financí České republiky. Rozpočet musí být
včas předložen městskému zastupitelstvu ke schválení. „Schvalování rozpočtu probíhá vždy na konci kalendářního
roku. Pokud se rozpočet neschválí,
pak musíme vytvořit rozpočtové provizorium, podle kterého město dočasně hospodaří,“ dodává Kastner. Odbor

však zabezpečuje i následující průběžnou kontrolu plnění rozpočtu.
Odbor vede účetnictví města a sestavuje účetní výkazy. Obstarává
platební a zúčtovací styk, bankovní
dispozice a převody finančních prostředků. Od nového roku se ale kvůli
novele zákona v systému účtování
hodně změní. „Přesně se jedná o Účetní reformu v oblasti veřejných financí
a vytvoření účetnictví státu. Na jejím
základě dojde ke změnám účtových
osnov a celého systému účtování.
Stát, města a obce budou účtovat podobně jako soukromé firmy a na konci
roku budou vykazovat výsledek hospodaření. Podle ministra financí Eduarda Janoty by se mělo hospodaření
veřejnoprávních institucí zprůhlednit,“ vysvětluje Kastner.
Oddělení místních poplatků spravuje šest zavedených místních poplatků: za povolení k vjezdu do vybraných
míst a částí města, poplatek ze psů,
za lázeňský nebo rekreační pobyt,
z ubytovací kapacity, za provozovaný

výherní hrací přístroj a v neposlední
řadě také za užívání veřejného prostranství. „Naše pracoviště najdou
lidé v budově Magistrátu města
č. 1 na Moskevské ulici, jen poplatek
za povolení k vjezdu do lázeňského
území vyřizuje pracoviště v budově
Městské policie,“ upozorňuje Kastner
a zároveň dodává, „v minulém roce
jsme zaznamenali téměř 20% úbytek
na poplatcích za lázeňský nebo rekreační pobyt a bezmála 10% pokles
poplatků ze psů v porovnání s rokem
2008“. Odbor také povoluje loterie,
tomboly a veřejné sbírky.
Čekají Vás letos nějaké novinky?
„Od 1. dubna začneme provádět cenové kontroly v obchodech a nákupních střediscích. V praxi to znamená
třeba kontrolovat povinnost prodávajících označovat zboží cenami. Zatím se na to připravujeme,“ vysvětluje
Kastner.
Rozpočet města je živá věc, která se během roku může měnit. Jak
se zatím vyvíjí ten letošní? „Tak máme

za sebou jen dva měsíce, ale podle
prozatímních čísel to zatím vypadá,
že plánovaný rozpočet je dodržován,
příjmy jsou na 90% příjmů loňských,
což je uspokojivé. Většinu roku máme
ale ještě před sebou. Já jen doufám,
že bude lepší, než ten minulý, a že výkonnost ekonomiky konečně poroste,“ na závěr dodává Kastner.

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2010
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se konají v pátek 28. května 2010
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 29. května
2010 od 8.00 do 14.00 hodin.
Voličské průkazy
Voliči, kteří nebudou moci volit ve volebním okrsku, kde jsou zapsáni v seznamu voličů, mohou podat žádost o vydání voličského průkazu na obecním
úřadě podle místa svého trvalého pobytu nebo na
zastupitelském úřadě. Pro voliče s trvalým pobytem
v Karlových Varech je příslušný k podání této žádosti magistrát města. O voličský průkaz lze požádat:
• písemnou žádostí opatřenou ověřeným podpisem voliče doručenou magistrátu města nejpozději do 21. 5. 2010
• osobně s občanským průkazem do 26. 5. 2010
do 16.00 hodin v těchto dnech a hodinách:
pondělí a středa 8.00 -12.00 a 13.00 -17.00 (středa
26. 5. do 16.00 hodin)
Voličské průkazy se vydávají od 13. 5. 2010 vo-

liči osobně nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo mohou být zasílány poštou. Voličský průkaz opravňuje občana volit
v kterémkoli volebním okrsku v ČR, popřípadě
ve zvláštních volebních okrscích zřízených při zastupitelských a konzulárních úřadech ČR v zahraničí. Pokud volí občan na voličský průkaz v jiném
volebním kraji, než kde má trvalý pobyt, použije při
volbách hlasovací lístky toho volebního kraje, kam
se rozhodl jít volit. Ty obdrží na příslušném obecním
úřadě nebo přímo ve volební místnosti. Volič, který
hlasuje v zahraničí, obdrží příslušné hlasovací lístky
ve volební místnosti.

Občané ČR, kteří jsou zapsáni při volbách
ve zvláštních seznamech na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, jsou vyškrtnuti ze stálých seznamů v ČR. Tito voliči mohou u nás volit do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky buď na voličský průkaz, který si vyzvednou v zahraničí, nebo
pokud se změnily jejich podmínky, vrátili se do ČR
a mají zde trvalé bydliště, musí si vyřídit potvrzení
ze zastupitelského úřadu v zahraničí o tom, že byli
vyškrtnuti ze zvláštního seznamu v zahraničí. Pokud příslušný obecní úřad takové potvrzení obdrží
do 26. 5. 2010, je možno oprávněného voliče zapsat
do seznamu voličů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Příjem žádostí o vydání voličského průkazu a vydávání voličských průkazů na magistrátu města:
Petra Džubarová
kancelář 311, linka 250
Renée Havlíčková
kancelář 012, linka 206

Voliči z Karlových Varů si mohou v případě pochybností ověřit svůj zápis na evidenci obyvatel
magistrátu města do 26. 5. 2010.

Občané ČR zapsaní na zastupitelských úřadech
do seznamu voličů

Další informace k volbám jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz
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Kam s nebezpečným a objemným odpadem?
To je otázka, která každoročně potrápí snad každého z nás. Čas od času zatoužíme po koupi nové lednice, pračky, mikrovlnné trouby nebo televize. V tom horším
případě nás naše několikaleté spotřebiče navždy opustí. Pořídit si nový není v dnešní době žádný problém. Stačí jen zajet do obchodu a z široké nabídky si vybrat
spotřebič, který se nám líbí.
Jenže problém nastává ve chvíli, kdy začneme řešit otázku: „A kam vyhodím ten starý stroj?“ Někteří lidé se tím dlouho nezabývají a své spotřebiče odvezou
někam za město do lesa, kde ho prostě pohodí. Jiní ho zase odnesou k popelnicím nebo vhodí přímo do nich. To je ale špatně.
Nebezpečné a objemné odpady do přírody ani do běžného komunálního odpadu nepatří. V následujícím Odpadovém kalendáři na rok 2010, který sestavil
technický odbor Magistrátu města Karlovy Vary, se přesně dozvíte, KDY, KDE, CO a KAM můžete vyhodit.
VLNY VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
Do velkoobjemových kontejnerů lze odložit:
komunální odpad, který pro své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob na směsný komunální odpad, a který není nebezpečným
odpadem objemným odpadem jsou např. zbytky dřevěných obalů, koberce,
starý nábytek.
I. etapa
19. -20. 3.
Revoluční
Josefa Lady
K Letišti
Pražská silnice
Fügnerova
Jateční
Hálkův Vrch
Maďarská
Úvalská
Stará Kysibelská
Boženy Němcové
Mozartova

II. etapa
26. -27. 3.
Vítězná
Drahomířino nábřeží
Mattoniho nábřeží
Krále Jiřího
Modenská
U vesničky S.O.S.
K Přehradě
Krymská X Charkovská
Vrázova
Bečovská
Brigádníků
Plzeňská

III. etapa
2. -3. 4.
Skalní
Svatošská
Sopečná
U Brodu
Slovanská
Majakovského
Kosmonautů
Na Výšině
Táborská
Štúrova
Nádražní stezka

Do velkoobjemových kontejnerů nelze odložit:
pneumatiky, nebezpečné odpady (barvy, oleje, autobaterie apod.), vyřazené
elektrozařízení (lednice, pračky, TV, PC, monitory, zářivky apod.).

IV. etapa
9. -10. 4.
Závodní
Karla Kučery
Chebská
V Lučinách
Nejdecká
Merklínská
Merklínská X Ke Hřišti
Jáchymovská
Kamenického
Lomená

V. etapa
16. -17. 4.
Počernická
Okružní
Borová
Školní
Partyzánská
Luční
Zlatý Kopeček
Rolavská
Dykova
Husova

VI. etapa
23. -24. 4.
Plešivecká
Krušnohorská
Počerny
Rosnice
Vančurova
Čankov
U Koupaliště
Mlýnská
Hybešova

DVOUDENNÍ MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Po předložení občanského průkazu je možné předat následující nebezpečné odpady a vyřazené elektrozařízení:
lednice, televizory, pračky, autobaterie, zářivky, léky, monočlánky, staré barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, spotřební chemii, postřiky.
Sběr bude probíhat od 19. do 20. 3.
PÁTEK
Rybáře
Třeboňská 10.30 až 10.50
Mlýnská, parkoviště TESCO
11.00 až 11.20
Bohatice
U Trati, konečná MHD č. 5
11.30 až 11.50
U Trati, u potravin 12.00 až 12.20
Táborská, u Forda 12.30 až 12.50
Drahovice
Gagarinova x Maďarská 13.00 až 13.20
Lidická – parkoviště pod hotelem
MARTTEL 13.30 až 13.50
Stará Kysibelská - Úvalská – Východní
14.00 až 14.20
Vítězná x Ondříčkova 14.30 až 14.50
J. Palacha, most, LUNA 15.00 až 15.20

Tuhnice
Poštovní x Šumavská 15.30 až 15.50
Charkovská, na ostrůvku u paneláku
16.00 až 16.20
Karlovy Vary
Krále Jiřího (Sokolák) 16.30 až 16.50
Moskevská, pod Magistrátem města
Karlovy Vary 17.00 až 17.20
Na Vyhlídce, vedle potravin
17.30 až 17.50
Zítkova, parkoviště 18.00 až 18.20
Hůrky
pod hvězdárnou 18.30 až 18.50
u zastávky MHD 19.00 až 19.15
Olšová Vrata
u zastávky MHD 19.30 až 19.45

SOBOTA
Doubí
Svatošská, vedle trafostanice
10.30 až 10.50
Studenská, vedle potravin
11.00 až 11.20
Dvory
Závodní x Karla Kučery 11.30 až 11.50
Sklářská, na parkovišti MOSER
12.00 až 12.20
Tašovice
Česká, nad zastávkou 12.30 až 12.50
Počerny
u hlavní silnice 13.00 až 13.20
Stará Role
Okružní, na konečné MHD
13.30 až 13.50
Holečkova, u restaurace na Výhledě
14.00 až 14.20
Kostelní, dětské dopravní hřiště
14.30 až 14.50

Dykova, křižovatka Dykova x Sukova
15.00 až 15.20
Rosnice
Zatáčka 15.30 až 15.50
Čankov
zastávka MHD 16.00 až 16.20
Sedlec
u nádob na separaci 16.30 až 16.50
Růžový vrch
Buchenwaldská x Plešivecká
17.00 až 17.20
Krušnohorská, parkoviště
17.30 až 17.50
Rybáře
Majakovského, naproti KB
18.00 až 18.20
Severní – Konečná, u staveniště
garáží 18.30 až 18.50

Pokud z nějakého důvodu nestihnete nebezpečný nebo objemný odpad vyhodit do přistavených kontejnerů, stačí vyhledat některý ze sběrných dvorů
pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného odpadu.
Sběrný dvůr Rybáře
Adresa: Nad Horním nádražím, sjezd z ulice Jáchymovská – provozuje
RESUR spol. s r.o., se sídlem Mostecká 187, 362 32 Otovice
Telefon: 353 228 737, 353 235 869
Provozní doba:

Pondělí – Pátek
Sobota
Neděle

09,00 – 17,00 hodin
09,00 – 16,00 hodin
09,00 – 13,00 hodin.

Sběrný dvůr Růžový Vrch
Adresa: V ulici Buchenwaldská křižovatka s ulicí Celní (naproti prodejně Prima)
– provozuje Marius Pedersen spol. s r.o. se sídlem Čankovská 61,
360 05 Karlovy Vary
Telefon: 353 449 300
Provozní doba:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

08,00 – 11,00 hodin 12,00 – 17,00 hodin
zavřeno
08,00 – 11,00 hodin 12,00 – 17,00 hodin
08,00 – 11,00 hodin 12,00 – 16,00 hodin
08,00 – 11,00 hodin 12,00 – 16,00 hodin
09,00 – 12,00 hodin
09,00 – 12,00 hodin

Na sběrný dvůr po předložení občanského průkazu lze odložit: boilery, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků, lepidla, barvy, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, alkalické baterie, olověné akumulátory, pneumatiky, olejové filtry, brzdné kapaliny, znečištěné tkaniny, motorový (převodový) olej, vyřazený rozložený
nábytek a jeho části, koberce, lina, podlahové krytiny. Maximálně 1 přívěsný vozík.
V rámci zpětného odběru lze na sběrný dvůr odevzdat: televize, monitory, PC, tiskárny, kopírky, pračky, sporáky, vyřazené chladničky, zářivky, alkalické baterie,
drobné elektrozařízení (mixér, vrtačka, mobilní telefon, el. hračky apod.)
Sběrný dvůr není určen pro odkládání: stavební sutě, střešní krytiny, oken, bytových jader (odpad vznikající při rekonstrukci bytu, domu, garáže apod.), odpadu
ze zahrad (tráva, větve).
Odpad ze zahrad (tráva, listí): je možno bezúplatně odvést na místní kompostárnu ve Staré Roli, ul. Žižkova, jejímž provozovatelem je Správa lázeňských parků,
U Solivárny 2, Tel.: 353 360811 p. Veselý. Provozní doba: květen až říjen - pondělí, středa, sobota
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Jarní prázdniny v Alžbětiných Lázních
Alžbětiny Lázně v Karlových Varech připravily pro své malé i velké
návštěvníky speciální
prázdninovou akci „Jarní
prázdniny v bazénu“.

Bazénový komplex bude pro veřejnost otevřený v těchto časech:

Během jarních prázdnin, které potrvají od 6. do 12. 3.,
budou dveře lázeňského bazénového komplexu otevřeny
především dětem a školákům, a to za zvýhodněné vstupné.

Po dobu 90 min. bude návštěvníkům k dispozici celý
komplex – bazén, whirpool, sauny, páry, relaxační bazén a dětské brouzdaliště.

PO+ ST + PÁ + SO
ÚT + ČT
NE

09:00 – 21:00
06:00 – 21:00
09:00 – 19:00

Až do konce března také pokračuje akce „Snadná cesta
do lázní“, v rámci které může do Alžbětiných Lázní zamířit
každý a užít si zde procedury za velmi výhodné ceny.

Děti do 150 cm budou mít během prázdninových dní
vstup do bazénu zcela zdarma. Ty, kterým je méně než
15 let, si mohou zaplavat za 50 Kč. Mladší 12 let musí přijít
s dospělým doprovodem.

Veškeré další informace naleznete
na webových stránkách:
www.spa5.cz

Výhodné vstupné je během prázdninových dní připraveno také pro celé rodiny.

Karlovarské Infocentrum získalo důležitý certifikát
INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary o.p.s. prošlo začátkem února Certifikačním auditem QMS.
Auditoři se zaměřili na propagaci a prezentaci
lázeňského města Karlovy Vary a dále na poskytování informačních a zprostředkovatelských
služeb pro návštěvníky a obyvatele statutárního
města Karlovy Vary. Po důkladném prozkoumání chodu Infocentra a zjištění všech potřebných
informací, udělili auditoři karlovarskému Infocentru Certifikaci podle ČSN EN ISO 9001:2009.

ní,“ přiznává Horký. Získání certifikátu je pro místní Infocentrum opravdovým
přínosem a je důkazem, že slouží turistům a místním obyvatelům tak, jak má.
„Jsme první Infocentrum v Karlovarském kraji, které získalo tento certifikát.
A vlastně nevím o žádném jiném v celé České republice, které by se jím mohlo
pyšnit,“ dodává Horký.

U auditu byl přítomen i ředitel Petr Horký. Jak
nám sám přiznal, auditoři prý byli velmi přísní. „Byl jsem sám opravdu překvapený, jak byly podmínky auditu tvrdé a jak byli auditoři precizní a neoblom-

Infocentrum Města Karlovy Vary o.p.s. má v současné době 4 pobočky a 14 zaměstnanců. „Věřím, že certifikát nám přinese dlouhodobé zajištění kvality poskytovaných služeb,“ dodává Horký.

Karlovarské Infocentrum obdrželo certifikát až do roku 2013. Jeho dodržování budou ale auditoři bedlivě kontrolovat. „V následujících letech projdeme
ještě několika audity. Znovu budeme prověřováni po roce, po dvou a naposledy
po čtyřech,“ vysvětluje Horký.

Pošta Karlovy Vary 6 s novou tváří
Na jaře letošního roku bude
městu
Karlovy
Vary a jeho obyvatelům v obchodním centru
Fontána představena pošta, která má novou tvář – nový
design interiéru, příjemné firemní barvy, nebo třeba nadstandardní vybavení.
V rámci České republiky je to třetí podobná pošta v obchodním centru v tomto novém provedení.
Půjde vlastně o přestěhování pošty Karlovy Vary 6, která se dnes nachází na adrese Chebská 172/68, do OC Fontána.
Veřejnost bude podrobně informována
vývěskou a letákem, který bude doručen
do domácností, úřadů a firem spádově
příslušných k poště Karlovy Vary 6.
Tímto krokem zkvalitňujeme poskytování poštovních služeb v Karlových Varech
– nadstandardně se rozšíří hodiny pro veřejnost (pondělí – neděle 10.00-20.00);
bude zajištěn plný sortiment poštovních
a peněžních služeb, služeb Poštovní spořitelny, CzechPoint, podání všech druhů
zásilek včetně expresních; zlepší se prostřední pro klienty včetně bezbariérového
přístupu a bezproblémového parkování;
občané budou mít možnost při svých nákupech v obchodním centru si vyřídit i své
záležitosti na poště 7 dní v týdnu ve stejné
otevírací době, jakou mají ostatní obchody. Poštovní služby bude i nadále poskytovat dalších deset pošt, umístěných rovnoměrně na území města Karlovy Vary.
Nová pošta Karlovy Vary 6 samozřejmě
přebírá i funkci původní pošty v oblasti

CentrumCentrum
pro zdravotně
pro zdravotně
postižené
postižené
Vás zveVás
na zve na

ukládání oznámených zásilek a výplaty
odnosných důchodů. Pokud tato skutečnost nebude klientovi vyhovovat, může
Centrum pro zdravotně postižené Vás zve na
na kterékoliv poště písemně požádat ModerujeModeruje
Petr Rychlý
Petr Rychlý
např. o:
- trvalou změnu ukládací pošty
Moderuje
Petr Rychlý
- doručení důchodu (důchod je v den
splatnosti vyplácen příjemci důchodu
v místě jeho bydliště)
- změnu pošty, na které bude mít příslavnostní
slavnostní
sál GHsál
PUPP
GH PUPP
jemce důchod uložen

XVII.
XVII.
PLES
PLES
HARMONIE
HARMONIE
XVII. PLES HARMONIE

Žádosti je nutné uplatnit minimálně
10 pracovních dnů před splatností důchodu.
Naopak zákazník z jiné části města
si může zvolit jako svoji ukládací poštu
pobočku v OC Fontána a tím získá výhodu, že si své zásilky může vyzvednout až
do večera, i v sobotu nebo v neděli.
Jsme přesvědčeni, že některé z počátku možná nepříjemné změny pro část
obyvatel – zvyk je želená košile – budou
vyváženy kvalitními službami, příjemným
prostředím a obsluhou v nadstandardně
dlouhé době na nové poště v OC Fontána.
Česká pošta, s.p.
Region Západní Čechy

sobota sobota
17.GH
dubna
17.
2010
dubna 2010
slavnostní
sál
PUPP
od 20.00
odhodin
20.00
hodin
sobota
17. dubna
2010
od 20.00
Vstupné:
Vstupné:
od 50,-hodin
dood180
50,-Kčdo 180 Kč

K tanci hrají:
K tanci
Forteband
hrají:
Forteband
J.P.Š.
a Mejdan
J.P.Š. band
a Mejdan band
Vstupné:
od 50,do 180
Kč
K tanci
hrají:program
Forteband
J.P.Š. tombola
aaMejdan
band
Pestrý
kulturní
Pestrý
kulturní
a program
bohatá
bohatázajištěna!
tombola zajištěna!
Pestrý kulturníProdej
programvstupenek:
a bohatá
zajištěna!
Prodejtombola
vstupenek:

Prodej
vstupenek:
Karlovy Vary:
Karlovy
Sokolovská
Vary:
Sokolovská
54,
tel. 60354,
725tel.000,
603602
725340
000,549
602 340 549
Karlovy
Vary:
Sokolovská
54,polikliniky,
tel.
603 725
602tel.
340
549 340
Sokolov: Rokycanova
Sokolov:
Rokycanova
1756,
budova
1756,
budova
polikliniky,
3.000,
patro,
3. 602
patro,
tel.482
602 340 482
Sokolov: Rokycanova 1756, budova polikliniky, 3. patro, tel. 602 340 482

Cheb: Kamenná
Cheb: 40,
Kamenná
tel. 60240,
340tel.483
602 340 483
Cheb: Kamenná 40, tel. 602 340 483

Zveme širokou
Zvemeveřejnost
širokou veřejnost
Zveme širokou veřejnost

Vypraveny
Vypraveny
jsou zvláštní
jsouautobusy:
zvláštní autobusy:
Vypraveny jsou zvláštní autobusy:

Z JáchymovaZ přes
Jáchymova
Ostrov, přes
Velichov,
Ostrov,
Radošov,
Velichov,
Kyselku
Radošov, Kyselku
Z Jáchymova přes Ostrov, Velichov, Radošov, Kyselku

Z Chebu přesZSokolov
Chebu přes Sokolov
Z Chebu přes Sokolov

Z ZPlzně
ZToužim
Plzně přes
aa Bečov
Toužim
nadaTeplou.
Teplou.
Bečov nad Teplou.
Plzněpřes
přes
Toužim
Bečov
nad
PoPoplese
Po
plese
MHD
po lince
vv Karlových
MHD Varech
vVarech
Karlových Varech
plesepopolince
lince
MHD
Karlových

Finančně
podpořili:
FinančněFinančně
podpořili: podpořili:
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Dvě školy v Evropě - společně o ekologii
Plavně, tvořily především poznatky a informace,
které děti získaly během několikaměsíční usilovné práce.

Unikátní výstavu s názvem „Ekologie v Karlových Varech a v Plavně očima žáků“ uspořádala
v únoru karlovarská Základní škola jazyků v Krajské knihovně v Karlových Varech. Jejím tématem
bylo, jak již sám název napovídá, životní prostředí
a ekologické zdroje energie. Expozici, kterou žáci
vytvořili v rámci evropského projektu Linie 2011
ve spolupráci s partnerskou školou v německém

Ve školním roce 2008/2009, kdy projekt začal,
se žáci zúčastnili různých besed, přednášek a exkurzí. Například si popovídali s pracovníky Odboru životního prostředí Magistrátu města Karlovy
Vary s panem Stanislavem Průšou a paní Janou
Szewieczkovou, navštívili čističku odpadních vod
v Karlových Varech – Drahovicích a také firmu
„Biomasa“, kde si poslechli zajímavou přednášku
na téma „Ekologické zdroje energie“.
Školní rok 2009/2010 zahájili „badatelé“ společnou návštěvou Černošína na Plzeňsku, kde
se podívali do firmy „Ekodepon“ – nejmodernější
třídičky odpadů v západočeském regionu. Nechyběla ani prohlídka podniku Karlovarská teplárenská. A aby žáci mohli porovnávat, vydali se také

za hranice do saského Plavna. Tam se na místní
partnerské škole účastnili hodiny fyziky s tématem „solární energie“, navštívili firmu Solarpower
v Neuensalz a prohlédli si čističku odpadních vod
v Plavně.
Práce nad celým projektem byla pro žáky jistě
náročná, ale na druhou stranu velmi zajímavá, přínosná a podle slov samotných učitelů k ní přistoupili velmi zodpovědně. Výstava tak byla dalším
důkazem partnerství „Dvě školy v Evropě“, které
trvá už celých 5 let. Pokračuje, ale i nadále. Již teď
začínají přípravy na další akci „Jazykový tábor Linie 2011“ s využitím anglického jazyka pro žáky
ZŠ jazyků K. Vary a německé děti v květnu roku
2010.

S hvězdárnou na letní tábor
V roce 2010 připravila
Hvězdárna Karlovy Vary pro
děti od 8 do 15 let tři tábory
se zaměřením na přírodní
vědy. Tyto tábory nejsou určeny jen dětem se znalostmi
z oboru astronomie, ale i těm,
které tento obor zajímá, a nevědí o něm zhola nic.
1. běh v termínu: 1. - 14. 8. 2010
s názvem LOVCEM PERSEID - Cena pobytu pro
účastníky 4100,- Kč
Účastníky táborů rádi seznámíme s postupy,
jak se loví meteory nebo - kdy můžeme najít třeba meteorit. Každý účastník tábora může zažít
dobrodružství lovce Perseid. Prožij ho s námi na
jedinečném letním táboře, pořádaném tentokrát
formou badatelské a pozorovatelské expedice.
2. běh v termínu: 19. - 28. 8. 2010
s názvem LES MYTÁG - Cena pobytu pro účastníky tábora činí 3200,- Kč
Chceš prožít nejfantastičtější dobrodružství
všech dob? Pojeď s námi do fantastického mystic-

kého lesa, kde ožívají ty největší představy, které
kdy lidé vymysleli. Pojeď poznat spousty mytologických postav v celotáborové hře, jejíž příběh
uslyšíš, a potom prožiješ každý večer našeho tábora. V rámci celodenního programu přijde na
řadu nejen astronomie, ale i radiotechnika, fyzika,
chemie, kosmonautika, archeologie či ochrana
přírody.
Oba tábory probíhají v areálu hvězdárny
Karlovy Vary. V ceně je strava 5x denně, ubytování, program, zdravotní dozor, úrazové pojištění ad.

setkáme na hvězdárně, kde začneme besedou
či nějakou zajímavou hrou a kolem 18:00 budeš
opět moci odejít domů.
V ceně tábora je oběd a svačiny, program,
zdravotní dozor, úrazové pojištění ad.
Pro tábory platí slevy v případě účasti sourozenců. V případě zájmu o účast nás kontaktujte:
na telefonním čísle: 777 95 34 21
e-mailem: hvezdarna.kv@seznam.cz

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - Cena pobytu pro účastníky celého tábora bez víkendu činí 2700,- Kč v termínu: 16. - 27. 8. 2010
s názvem TAJEMNÁ PŘÍRODA
Tábor je koncipován jako akce, která účastníky
seznámí s tajemstvími různých vědních oborů.
Každý pracovní den budou dětem představeny
různé vědní obory v oblastech přírodních věd. Přijde tak na řadu nejen astronomie, ale i radiotechnika, fyzika, chemie, kosmonautika, archeologie či
ochrana přírody. A to tak, že se každé ráno v 9:00

Kurz pro budoucí prvňáčky
Speciálně pedagogické centrum (SPC), jehož činnost vykonává Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, pořádá pro děti před nástupem do základní školy Kurz pro budoucí prvňáčky.
Budoucím školáčkům je v kurzu poskytována zvýšená individuální péče metodami přiměřenými
vývojové úrovni každého dítěte. Učíme děti spolupracovat mezi sebou, jednat s dospělými a plnit
zadané úkoly samostatně. Vedeme je k tomu, aby postupně dokázaly po omezenou dobu udržet
pozornost. Rozvíjíme jejich grafomotoriku a komunikační dovednost. Zaměřujeme se na rozvoj
sluchového a zrakového vnímání tak, aby analýza a syntéza při nácviku čtení a psaní nebyla pro
děti velkým problémem. Toho všeho dosahujeme bez nátlaku, způsobem „hry na školu“.
Kurz probíhá bezplatně v měsících březen, duben, květen a červen vždy jednou týdně
po dvou hodinách v hezkém prostředí herny, třídy a tělocvičny.
S organizací rodiče seznámíme u zápisu do kurzu dne 15. března 2010 od 13.30 do 16.00
hodin v budově Základní školy, mateřské školy a praktické školy Karlovy Vary, Vančurova 83, Karlovy Vary – Stará Role.
Rodiče mohou své dítě předběžně přihlásit na telefonním čísle: 353 549 172.
Těšíme se na setkání s dětmi a spolupráci s rodiči. Pro školní rok 2010/ 2011 přijímáme také
předškoláčky do přípravných tříd základní školy.
Pracovníci SPC
a ředitelka školy Mgr. Martina Kheilová

Město Karlovy Vary vypisuje
výzvu na realizaci kulturních akcí
Mezinárodní
jazzový
festival
Mezinárodní
folklórní
festival

Termín konání

Předpokládaný
příspěvek města

říjen

300 tis.

září

250 tis.

Nabídka musí obsahovat:
• údaje o žadateli
• podrobně zpracovaný dramaturgický záměr
• podrobný rozpočet (finanční spoluúčast žadatele)
Nabídky mohou zájemci doručit:
• osobně do podatelny Magistrátu města Karlovy Vary
• zaslat na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, Odbor kultury, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary a to
v řádně uzavřené obálce označené názvem akce.
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK JE DO 5. 3. 2010
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Pohárek 2010 aneb „ Není malých plavců – jsou jen malé plavky!“
V sobotu 27. března se uskuteční již 9. ročník plaveckých závodů tělesně postižených
plavců – POHÁREK 2010. Pořadateli plaveckého klání jsou občanské sdružení KONTAKT
bB a sportovní klub SK KONTAKT KARLOVY VARY, který zde působí již od roku 2001.
Karlovarský Pohárek je zaměřen především na plavce mladé nastupující generace,
pro které jsou tyto závody důležitým krůčkem na jejich cestě k možnému dosažení mezinárodní úrovně. Často mají totiž před sebou vzory v osobnostech paralympijských
vítězů a medailistů. Pohárek pravidelně otevírá sérii závodů Českého poháru tělesně
postižených a je zároveň kvalifikací na otevřené mistrovství republiky Czech National
Open.
Závodů se každoročně účastní více jak stovka plavců všech věkových kategorií a různého druhu fyzického i zrakového postižení z České republiky, ale také ze zahraničí.
Mezi velmi dobré plavce, kteří pravidelně obsazují stupně vítězů v kategorii žáků a juniorů, patří sportovci z domácího SK KONTAKT KARLOVY VARY. Při loňské účasti na Českém poháru 2009 získali zlatou, 2 stříbrné a bronzovou medaili.
Sobota 27. 3. 2010, Závody - Krytý bazén Sokolov
Slavnostní večer s vyhlášením výsledků – Lázeňský hotel Thermal K.Vary

Záštitu nad akcí přijali primátor Města Karlovy Vary Werner Hauptmann a starosta
města Sokolov Karel Jakobec. Patronem je šestinásobný vítěz Velké pardubické, žokej
Josef Váňa.

Za dobrotu odměna

Máte potíže s viděním?

Republiková
rada
Sdružení
dárců krve
(SDK) začala
odměňovat
bezpříspěvkové dárce
krve,
kteří
se
stanou
členy sdružení. Rada už projednala a podepsala smlouvy s různými organizacemi, jako jsou
bazény, sauny, lázeňská zařízení nebo posilovny. Právě ty budou dárcům poskytovat různé
slevy na vybrané služby až do konce tohoto
roku. K uplatnění slevy se musí členové SDK,
bez rozdílu trvalého bydliště, prokázat průkazem SDK a osobním dokladem s fotografií.
Platní členové SDK mohou čerpat slevy i v Karlových Varech, a to v Alžbětiných Lázních a.s.

Ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobí v životě člověka mnoho
změn. V takové chvíli je potřebná pomoc. Jedním z možných řešení je využít služeb Tyfloservisu,
o.p.s.

SDK chce touto akcí bojovat proti stále klesajícímu počtu dárců krve a dále usiluje o to,
aby bezplatné dárcovství krve bylo naší společností přijato jako nenahraditelná a důležitá
součást ve zdravotnictví. Dárci vlastní krví totiž pomáhají lékařům zachraňovat pacientům
zdraví i život.

Co dále nabízíme:
- proškolení v obsluze kompenzačních pomůcek, pomůcky pro sebeobsluhu
- prostorovou orientaci tj. chůzi s bílou holí a výcvik prostorové orientace
- nácvik psaní na kancelářském stroji a klávesnici počítače
- výuku čtení a psaní Braillova bodového písma,
- poradenství týkající se úprav prostředí
Uvedené služby poskytujeme zdarma.

Jak se stát členem SDK a veškeré další informace naleznete na www.sdk-cr.cz.

TYFLOSERVIS, o.p.s., Mozartova 444/6, 360 20 Karlovy Vary
Tel./fax: 353 236 068, mobil: 608 572 345/6, e-mail: k.vary@tyfloservis.cz, www.tyfloservis.cz

Posláním obecně prospěšné společnosti Tyfloservis je podpora integrace nevidomých a slabozrakých lidí do společnosti. Pro slabozraké osoby máme v našem středisku širokou škálu optických
pomůcek. Věkem podmíněná makulární degenerace, diabetická retinopatie, glaukom a šedý zákal
patří v Evropě k nejčastějším onemocněním zraku. Bývají spojena s vážným oslabením vidění, které
obvykle nelze zlepšit předepsáním silnějších dioptrických brýlí, což přináší řadu problémů v praktickém životě. Zklamaní pacienti nebo jejich blízcí se po takovém zjištění často obracejí na nejbližší
prodejnu oční optiky, kde zakoupí lupu s velkým zorným polem a malým zvětšením. Výsledkem
bývá malé a krátkodobé zlepšení, častěji však obtíže přetrvávají nebo se objeví znovu. Mnozí pacienti si proto myslí, že se nedá již nic dělat, a lupy odloží. V takové chvíli by měli mít k dispozici
informace o řadě speciálních pomůcek, které mohou vidění výrazně zlepšit.
Možná nevíte, že existují:
speciální optické pomůcky s velkým, zvětšením a osvětlením; televizní kamerové zvětšovací lupy;
neoptické pomůcky ke zkvalitnění zrakové práce; knihy a časopisy ve zvětšeném písmu; knihy a časopisy ve zvukové podobě; služby pro lidi s vážným postižením zraku.

Toulky lázeňskými parky: Dvořákovy sady
Když roku 1871-78 započaly stavby Zítkovy kamenné kolonády na místě, kde se rozkládal Skalníkův park, rozhodl se Jan Hahmann předložit městu návrh na nový park a tím začíná historie Dvořákových sadů.
Hahmann navrhl park na území Winterových zahrad a roku 1877 započala výstavba nového parku. Realizace proběhla tak rychle, že již roku 1878 byl park otevřen. Byly tu vysazeny duby, javory,
platany, jilmy, pět skupin růží, tři pyramidy růžových keřů, dvacet pět květinových záhonů a vzniklo
též vodní zátiší s vodotryskem. Park obklopoval Vojenský lázeňský ústav vybudovaný na břehu řeky
Teplé již v letech 1852-55 podle návrhu G. Haina a E. Labitzkého. Roku 1881 byl v parku podle návrhu vídeňských architektů F. Fellnera a H. Helmera postaven koncertní sál s restaurací. Tato lehká
litinová stavba měla dvě otevřené verandy, bohatě vyzdobenou terasu a dva pavilony, které byly
po stranách zkrášleny bustami Mozarta a Beethovena. Kolonáda se Sadovým pramenem podél
ústavu obě stavby spojovala. O tehdejším rozsahu parku svědčí i velké dodávky rostlin z lobkovických školek v Jezeří, např.: 2 000 keřů, 80 jehličnanů, 200 azalek, aj. Rostliny byly dovezeny i z dnešního Holandska a Německa. V údržbě zeleně pomáhal zahradníkům od roku 1878 strojní postřik.
Restaurace byla roku 1966 pro špatný technický stav stržena, zůstala jen část Sadové kolonády vedoucí podél Vojenských lázní, kterou zde můžeme vidět
dodnes. V roce 1974 byl park nově upraven podle návrhu architekta A. Petra a do parku byla umístěna socha Antonína Dvořáka od karlovarského sochaře Karla
Kuneše. V dnešní době je Sadový pramen umístěn ve Vojenských lázních a v kolonádě vyvěrá nový Hadí pramen.
V Dvořákových sadech jsou dva historické stromy, které uvidíte kolem hlavní cesty vedoucí od Thermalu:
Sadový platan (Platan javorolistý) - 1. 6. 2004 vyhlášen památným a chráněným stromem. Obvod kmene má 452 cm, výška stromu je cca 23 m a stáří okolo 200 let.
Dvořákův platan (Platan javorolistý) - 26. 11. 1985 vyhlášen památným a chráněným stromem. Obvod kmene 472 cm, výška stromu je cca 22 m a stáří přes 200 let.
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10 let XXI. století v Karlových Varech: 2003
V roce 2003 hospodařilo město Karlovy Vary s rozpočtem ve výši 981,3 milionů korun. Primátorem
byl Zdeněk Roubínek. Karlovarský magistrát zřídil
v souvislosti se zánikem okresních úřadů několik
nových agend, například registr řidičů či registr vozidel, vyplácení sociálních dávek a další.
MHD zdražilo jízdné z 10 na 12 korun, z 5 na 6
u jízdenek pro děti. Zastupitelé pojmenovali jednu
z nových ulic na Hůrkách po zakladateli zdejší hvězdárny, Františku Krejčím. Začala postupná obnova
Sokolského vrchu. Byly dostavěny byty v Mozartově
ulici a zahájena výstavba ve Staré Roli. Ulice na Čertově ostrově dostaly nový povrch. Basketbalistky
karlovarské Lokomotivy BK Loko se probojovaly
do nejvyšší republikové soutěže, ve které úspěšně
hrají dodnes. Na Mlýnskou kolonádu byl zřízen bezbariérový vstup. Po deseti letech skončil projekt na
záchranu altánů a vyhlídek v lázeňských lesích a jeho zakladatel
Vladimír Páral za něj
získal zasloužené ocenění.

Vladimír Páral s cenou

V červnu se konalo
referendum o vstupu
České republiky do EU.
ZŠ a ZUŠ v Rybářích
oslavila 100 let od svého založení. Galerie

umění v Karlových Varech oslavila 50. výročí své
existence. Divadlo Dagmar se z lázeňského domu
Tosca přestěhovalo na Střední pedagogickou školu, kde působí dodnes. V Karlových Varech se konal 38. ročník Mezinárodního filmového festivalu.
Jeho hlavním hostem byl americký herec Morgan
Freeman a novinkou „nafukovací“ kino Bioscope.
Hlavním hostem 36. ročníku Tourfilmu byl Erich von
Däniken.
Město také navštívili japonský velvyslanec Koichi
Takahashi nebo prezident Moldavské republiky
Vladimír Nikolajevič Vorenin. V rámci Dne otevřených památek mohli zájemci poprvé navštívit a prohlédnout si podzemí kostela sv. Máří Magdaleny,
kde se nachází unikátní oltář Božího hrobu vytvořený z hrachovce. Město získalo dva nové čestné
občany, paní Helgu Verspohl, radní partnerského
města BadenBadenu a René
Achtermanna,
ředitele Moselského
centra
pro hosty z dalšího
partnerského
města
Bernkastelu-Kues. Infocentrum
města představilo nové westránky
Helga Verspohl a René Achterman bové

www.karlovyvary.cz. Švédský Varberg oslovil Karlovy Vary s námětem možného budoucího partnerství
obou měst.

Město zveřejnilo záměr pronájmu Národního
domu. Socha Karla IV. ze sloupu v sadech Jeana
de Carro byla předána k renovaci. Nejočekávanější
investice roku - rekonstrukce třídy T. G. Masaryka
začala od Hlavní pošty slavnostním výkopem 3. listopadu. Na městském hřbitově v Drahovicích byla
rekonstruována hrobka rodiny Becherů. Z funkce
ředitele městského divadla odešel Jan Koťátko, řízením divadla byla pověřena tehdejší radní pro kulturu. Poslední den roku oslavil své 80. narozeniny
tehdejší dlouholetý kronikář města, pan Vladislav
Jáchymovský.
S využitím archivních Radničních listů
Jan Kopál, tiskový mluvčí města

Vernisáž výstavy „Karlovarské umění v Baden-Badenu“
Výstavu děl z oblasti malířství, grafiky, plastiky a užitého umění od 25 karlovarských umělců zorganizovali jednatelé Městské galerie Karlovy Vary s.r.o. Zdeněk Roubínek a Luboš Vopršál spolu s vedoucí galerie Marcelou Balounovou ve
spolupráci s partnerským městem Baden-Baden a s tamějším Spolkem umělců.
Pro uskutečnění této výstavy, která byla prezentována po celý měsíc únor v galerii Dampfbad v blízkosti baden-badenské radnice, obdržela Městská galerie
rovněž finanční dotaci od města Karlovy Vary.

Na vernisáži výstavy dne 31. ledna 2010 pronesli zdravice primátoři obou
měst, Wolfgang Gerstner za Baden-Baden a Werner Hauptmann za město Karlovy Vary, o dílech karlovarských umělců z pohledu kunsthistorika pronesl projev
Zdeněk Roubínek. Rovněž ocenil vstřícnou spolupráci s tímto krásným městem
a jako reciprocitu nabídl možnost výstavy baden-badenským umělcům v Městské galerii v Karlových Varech v příštím roce. Velice potěšitelná byla velká účast
občanů i novinářů, a to i přes nepříznivé počasí a množství akcí probíhajících v
Baden-Badenu ve stejnou dobu.

Životní jubileum

Devadesáté narozeniny

Krásných devadesát let oslavila dne 26. 1. 2010 paní Marta Henclová z Karlových Varů. K tomuto velkolepému výročí jí přišel pogratulovat a předat dárek
i primátor města Werner Hauptmann.

Úctyhodných devadesát let oslavila dne 30. ledna paní Alena Lukešová z Karlových Varů. Potřást pravicí oslavenkyni a udělat radost milým dárkem přišla
i náměstkyně kultury, lázeňství a cestovního ruchu Dagmar Laubová.

Paní Henclová žije v Karlových Varech již od roku 1947, kam se přestěhovala
z Kolína. Oslavovat tento velký den ji též pomohla
početná rodina, kromě dalších především 2 dcery,
4 vnoučata a 4 pravnoučata. Velice ráda cestuje,
mezi její koníčky patří vaření, pečení, luštění křížovek, čtení a v poslední době také hraní her a vyhledávání informací a zajímavostí na internetu.

Paní Lukešová strávila v Karlových Varech téměř celý život, žije zde již od roku
1945, kam se přestěhovala z Horní Kamenice nedaleko Plzně. Její život naplňovala nejen starost o početnou rodinu, vychovala tři dcery a pět vnoučat,
ale také vášeň k hudbě a zpěvu. Volné
chvíle s oblibou trávila v příjemné společnosti, nebo zálibami, mezi něž patřili
šití, pletení a turistika. Paní Alena i dnes
neztrácí smysl pro humor a optimismus
a jak sama říká, i to je jeden z důvodů
její dlouhověkosti.

A jaký je její recept na vysoký věk a čipernost?
„Především aktivní život, jaký jsem vedla," sdělila
paní Henclová s úsměvem.
Celá rodina jí přeje hodně zdraví a klidu a už
se těší na oslavu jejích 100. narozenin!

Přejeme pevné zdraví a mnoho elánu!
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K ulturní akce a výstavy v b ř e z n u 2 0 1 0
GALERIE UMĚNÍ

Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 224 387, Fax: 353 224 388
E-mail: info@galeriekvary.cz, Web: www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: út-ne 9.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00
VÝSTAVY
Pokračuje:
Ze sbírky II. - Člověk ve XX. století
Výstava představí kolekci figurálních děl českého umění 20. století
z galerijních sbírek. Prodloužena do 7.3.
Václav Lokvenc - Výběr z díla
Retrospektivní výstava významného karlovarského sochaře a grafika
připravená k životnímu jubileu autora. Výstava potrvá do 7. března 2010 a bude
otevřena denně kromě pondělí od 9,30 - 12, 13 - 17 hod.
čtvrtek 18. 3. v 17 hodin - vernisáž
Odkaz Martina Salcmana
Výstava představí malířskou tvorbu malíře a pedagoga Martina Salcmana
(1886-1979), jeho asistentů a studentů (např. J. Patery, K. Linharta, Z. Sýkory,
D. Chatrného, K. Malicha, V. Mirvalda, J. Smetany, O. Slavíka) i některých jeho
karlovarských následovníků. Výstava potrvá do 2. května.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary
Web: www.kso.cz, kso@kso.cz

Lázně III
Abonentní koncert - A 8
Antonín Dvořák: Legendy, op. 59 - výběr
Antonín Dvořák: Cikánské melodie - cyklus písní, op. 55
Modest Petrovič Musorgskij: Písně a tance smrti
Sergej Prokofjev: Klasická symfonie, op. 25
Roman Janál - vocal
Karlovarský symfonický orchestr
Dirigent Jiří Štrunc
Lázně III
Abonentní koncert - C 6
Antonín Dvořák: Slovanské tance, op. 46 a op. 72
Karlovarský symfonický orchestr
Dirigent František Drs
Lázně III
Abonentní koncert - B 7
Petr Iljič Čajkovskij: Koncert pro housle D dur, op. 35
Johannes Brahms: Symfonie č. 1 c moll, op.68
Ivan Ženatý - housle
Karlovarský symfonický orchestr
Dirigent Jiří Štrunc
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

5. 3.
19.30

19. 3.
19.30

26. 3.
19.30

STÁLÁ EXPOZICE
České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy českého
umění 20. století. Expozice představí díla klasiků českého moderního umění
20. století - např. A.Slavíček, J.Schikaneder, J.Preisler, J.Trampota, J.Zrzavý,
B.Kubišta, J.Čapek, E.Filla, J.Šíma, K.Lhoták, M.Medek, V.Janoušková, J.Válová,
Z.Sýkora, J.Róna, aj.
DALŠÍ AKCE
úterý 2.3.2010 v 19.30 hodin
Jan Spálený trio
Skvělé blues Jana Spáleného (piano, kornet) tentokrát komorně v triu
za doprovodu vynikajících jazzových muzikantů z ASPM Michala Gery
(křídlovka) a Filipa Spáleného (tuba, baskytara).
neděle 7.3.2009 v 15 hodin
Člověk XX. století
V rámci derniéry sbírkové výstavy proběhne komentovaná prohlídka
Mgr. Boženy Vachudové, zaměřená na tématiku figurálního žánru
v moderním českém umění.

GALERIE ATELIER MIRKA

Moskevská 42, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 234 636
E-mail: atelier.mirka@seznam.cz, Web: www.ateliermirka.cz
Otevírací doba: po-čt 10 -17, pá 10 - 16

Lázně III.
Infocentrum K. Vary
Infocentrum K. Vary
CK Čedok
Infocentrum Ostrov
Hotel Venus
Parkhotel Richmond
Hotel Imperial
Krajská knihovna K. Vary

CLUB IMPERIAL

5. 3.

12. 3.

Magda Preising - Energetické a harmonizační obrazy
Kurzy kreativní tvorby
PŘÁNÍČKA
- rezerváž; nová technika, kterou je možno využít při tvorbě přáníček, visaček,
pozvánek
TVORBA ŠPERKU Z PRYSKYŘICE
- novinka; naučte se vytvářet originální šperky z nového materiálu
KRESBA PRO ZAČÁTEČNÍKY I MÍRNĚ POKROČILÉ - NOVINKA
- kresba tužkou - jednoduché zátiší - kresba geometrických tvarů

2. 3.
17.00
16. 3.
17:00
30. 3.
17:00

GALERIE DUHOVÁ PALETA

Sokolovská 35, 360 05 Karlovy Vary
Tel.: 723 481 513
E-mail: milima@seznam.cz, Web: www.zsazus.cz
Výstava
3. 3.
17.00

Vernisáž Fotografie Mgr. Jarmila Klimentová
Otevřeno pondělí až čtvrtek od 15 do 18 hodin. Výstava potrvá do 31. března
2010.

24. 3.
18.00

Texty k písním Roháčů
Roháči a Mojmír Šebek

Literární večery

Galerie SUPERMARKET wc
nám. Republiky 1, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 774 232 046
Web: www.pro.tebe.cz
Otevírací doba: po-pá 13.00-18.00
Výstava

KUT.I.LOVE
Autorky: Alena Drahokoupilová a Veronika Zapletalová

4. 2. - 31. 3.

Projekt KUT.I.LOVE ve svém názvu spojuje jednak fenomén D.I.Y., v české
obdobě tedy kutilství, jednak anglické LOVE (láska), čímž máme na mysli
určité nadšení a zapálení pro věc. V prostředí D.I.Y. je hlavním hrdinou amatér,
jehož ideálem je soběstačnost a nezávislost. Francouzské amateur znamená
doslova milovník. Oproti tomu profesionál je z latinského professio, označující
živnost, zaměstnání a veřejné přihlášení se k živnosti. Všichni profesionálové
začínali kdysi jako amatéři, ale ne všichni amatéři touží se stát profesionály.
V krátkosti „amatér miluje, profík se živí“.

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ

Rumunská 8, Karlovy Vary
Tel.: 353 332 045, 608 335 902
E-mail: galerie.husarik@seznam.cz, Web: www.galerie-husarikova.cz
Otevírací doba: po-čt 9.00 - 17. 00, pá 9.00 - 15.00
Jindra Husáriková: Obrazy, grafika a kresba.

GALERIE SNOOKER KOULE

Jugoslávská 3, Karlovy Vary
Tel.: 739 154 389
Web: snooker-galerie-koule.snadno.eu
Stálá prodejní expozice obrazů a malby na porcelán karlovarských výtvarníků
Josefa Psohlavce a Evy Janákové.

tel: 353 232 026
tel: 353 232 863
tel. 353 232 838
tel. 353 234 249
tel. 353 800 526
tel. 353 433 411
tel. 353 177 111
tel. 353 203 111
tel. 353 502 800

Zbylé vstupenky u večerní pokladny. Změna programu vyhrazena.

Výstava
15. 2. - 31. 3.

- Vestibul
Po-Pá 15.00-18:00
- Lázeňská ulice
denně 10.00-16.00
- Dolní nádraží
Po-Pá 9.00-17.00, So-Ne 10.00-16.00
- Dr.D. Bechera 23
Po-Pá 9.00-18.00, So 9.00-12.00
- Dům kultury
Po-Pá 8.00-17.30, So 8.00-15.30
- Guest service
Sadová 815/8, Karlovy Vary
- recepce
Slovenská 567/3, Karlovy Vary
- Guest service
U Imperialu 31, Karlovy Vary
- Infocentrum
Závodní 378/84, Karlovy Vary
REZERVACE VSTUPENEK ON LINE: www.tickets.kso.cz

19. 3.

26. 3.

Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky představení ve 20.30 - pokud není uvedeno jinak
JAZZ CLUB IMPERIAL SLAVÍ 5. VÝROČÍ !!!
…ve velkém stylu - skvělou muzikou.
Roosevelt Houserockers Trio - Rakousko
Přední rakouské bluesové trio na turné v ČR, jedinečný hudební styl electric
Delta blues rozvíjí tito hudebníci k naprosté dokonalosti nejen ve svých
vlastních, ale i v klasických bluesových skladbách. Vstupné 100 CZK
Jamie Marshall - Londýn
Blues v podání londýnského zpěváka a kytaristy zní absolutně autenticky
a oslňuje svým osobitým charisma i bezmeznou radostí ze zpívání… Jamieho
doprovodí londýnský kytarista, zpěvák B. Glen.
Jiří Stivín & Jaroslav Šindler
Excelentní jazzman, multiinstrumentalista, skladatel a především
fascinující umělec i člověk, jehož hudba skýtá nesčetně barev a možností…
v doprovodu kytaristy J.Šindlera.
Velká show - oslava 5. výročí založení Clubu Imperial
Neváhejte a přijďte se podívat a slavit s námi !
Elisabeth Lohninger Quartet - USA
Vynikající newyorská zpěvačka, známá svými groovy, je označována
evropským a americkým tiskem Coby „oslnivá“ a její hudba jako „nádherně
emotivní, inspirující a dokonalá…“ Vstupné 100 CZK

KOSTEL SV. ANNY KARLOVY VARY - SEDLEC

Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci
Otovická 59, 36010 Karlovy Vary
Tel.: 353 563 621, Fax: 353 563 621
E-mail: kostel.sv.Anny@seznam.cz, Web: www.kostel-sv-anny.unas.cz
Velikonoční koncert
Účinkují: Pěvecký sbor Chorea Nova, sbormistr P. Petříková, Pěvecký sbor Rosa
28. 3.
Coeli, sbormistr P. Vojtová. Program: písně a moteta H. L. Hasslera, M. Haydna,
17.00
J. G. Handla, H. Purcella, P. de Monte, Kryštofa Haranta, spirituály a litanie
s instrumentálním doprovodem. Výtěžek z koncertu bude použit na opravu
kostela. Akce se koná za podpory města Karlovy Vary. Vstupné dobrovolné.

KINO ČAS

1.- 3. 3. a 22.- 31. 3.
17.00
1.- 3. 3.
20:00
4.- 7. 3.
16.00 a 18.00
8.- 14. 3.
18.00
15.- 21. 3.
16:00
4.- 7. 3.
20:00
7., 14., 21., 28. 3.
14:00
8.- 14. 3.
16.00
8.- 10. 3.
20.00
11.- 14. 3.
20.00
15.- 17. 3.
18.00
15.- 17. 3.
a 22.- 24. 3.
20.00
18.- 21. 3.
18.00
18.- 21. 3.
20.00

Tel. číslo pokladny: 353 223 272
E-mail: www.kinocaskv.cz
On-line rezervace na http://vstupenky.karlovy-vary.cz
3D film Avatar
USA, 166 min.
Lítám v tom
USA, 109 min.
3D film - Premiéra Alenka v říši divů
USA, 109 min.
3D film - Premiéra Alenka v říši divů
USA, 109 min.
3D film - Premiéra Alenka v říši divů
USA, 109 min.
Imaginárium DR. Parnasse
VB, FR, Kanada, 122 min.
3D film Velké podmořské dobrodružství 3D
VB, 81 min.
Percy Jackson: zloděj blesků
USA, 118 min.
Čtvrtý druh
USA, 98 min.
Doktor od jezera hrochů
ČR, 102 min.
Vlkodlak
USA,102 min.
Vlkodlak
USA,102 min.
Kniha přežití
USA, 112 min.
Na sv. Valentýna
USA , 125 min.
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Květ pouště
USA, 120 min.
Jarmareční bouda
ČR, 85 min.
Prokletý ostrov
USA, 138 min.
Změna programu vyhrazena.

25.- 26. 3.
20.00
27.- 28. 3.
20.00
29.- 31. 3.
20.00

KINO DRAHOMÍRA

1. 3.
19.30
2. 3.
19.30
3. 3.
19.30
4. 3.
19.30
5. - 6.3.
17.00
8. - 10. 3.
15.00
8. - 14. 3.
17.00
11. 3.
19.30
12. - 13. 3.
19.00 a 21.00
14. 3.
19.30
14. 3.
15.00
15. - 17. 3.
19.30
19. - 21. 3.
19. 3.
17.00
19. 3.
18.00
19. 3.
19.00
20. 3.
15.00
20. 3.
16.00
20. 3.
18.00
20. 3.
20.00
21. 3.
15.00
21. 3.
17.00
21. 3.
19.00
21. 3.
21.00
22. - 24. 3.
19.30
24. 3.
15.00 a 17.00
25. 3.
19.30
26. a 28. 3.
19.30
27.3.
17.45
28. 3.
15.00
29. - 31. 3.
18.00
29. - 31. 3.
20.00

Vítězná 50, Karlovy Vary
Tel.: 353 233 933
Web: www.kinodrahomira.cz, www.fkkv.cz
PROJEKT 100_2010
BÍLÁ STUHA
PROJEKT 100_2010
MUŽ Z LONDÝNA
PROJEKT 100_2010
VTÁČKOVIA, SIROTY A BLÁZNI
Hanebný pancharti
Projekce FK KV
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
USA 2009/88'
PLANETA 51
Španělsko, VB, USA 2009/91'
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
USA 2010
Prorok
Projekce FK KV
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
ČR 2010/102'
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
ČR 2010/102'
Bijásek pro nejmenší

23. 3.
19.30
24. 3.
19.30
25. 3.
19.30
28. 3.
15.00
29. 3.
19.30

Scéna HUSOVKA

5. 3.
19.30
6. 3.
15.00
6. 3.
17.30
7. 3.
15.00
7. 3.
18.30

MORGANOVI
USA 2009/103'
Mezinárodní festival filmů o lidských právech JEDEN SVĚT 2010

7. 3.
20.00

Londýňané
2009, 58 min, Velká Británie
Bombajská spojka
2009, 58 min, Dánsko
Anna v přední linii, Anna
2008, 78 min, Nizozemí
Nenávist v krvi
2008, 51 min, Srbsko
Hlad
2009, 90 min, Německo
Zprostředkovatel
2009, 84 min, USA
Kimčongílie
2009, 75 min, Korea
Tibet zpívá
2009, 82 min, USA
Nepřátelé národa, 2009
94 min, Velká Británie, Kambodža
Mugabe a bílý Afričan
2009, 91 min, Velká Británie
AUTO*MAT
Martin Mareček, 2009, 90 min.
POUTA
ČR, SR 2010/146'
PROTEKTOR
ČR, Německo 2009/110`
Jak se vaří dějiny
Projekce FK KV
KNIHA PŘEŽITÍ
USA 2010/118'
HAMLET
(přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku)
Bijásek pro nejmenší

7. 3.
19.30
19. 3.
19.30
20. 3.
18.00
24. 3.
19.30
26. 3.
19.30
27. 3.
15.30
30. 3.
19.30

I. P. Pavlova 7
Tel.: 353 221 365
Čítárna (linka 23), půjčovna pro dospělé (linka 20, 27), oddělení pro děti a mládež (linka 21)
Přednášky
Vstup na všechny akce volný.
TANZANIA ON THE ROAD
13. 3.
cestopisná přednáška Ilony Fúzekové-Bittnerové Městská knihovna Karlovy
17.00
Vary I. P. Pavlova 7
24. 3.
17.00

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVY VARY

2. 3.
19.30
6. 3.
19.30
7. 3.
19.30
10. 3.
19.30
13. 3.
19.30
16. 3.
19.30
21. 3.
15.00
22. 3.
19.30

Divadlo Husovka, Klub Paderewski, Divadelní studio D3
Karlovarské hudební divadlo, Divadlo v patře
Husovo nám. 2, 360 01 Karlovy Vary
Web: www.husovka.info
Peter Turrini - Nejbláznivější den (karlovarská derniéra)
Před arogancí a mocí nelze utéct, ani se schovat. Je třeba se bránit včas.
Představení Divadelního studia D3.
Jan Drda - Hrátky s čertem (karlovarská derniéra)
Výpravná pohádka pro děti i dospělé. Představení Divadelního studia D3.
Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Ježek, Petra Kohutová - Je to tak,
třeba je to k nevíře…
Komponovaný pořad o Osvobozeném divadle. Přijďte si zazpívat! Představení
Divadelního studia D3.
Dlouhý, široký a bystrozraký
Loutkovou pohádku o tom, jak tři podivní braši pomohli vysvobodit princi
krásnou princeznu z moci zlého čaroděje, zahraje nejmenším divákům
Divadlo rozmanitostí Most.
Michel de Ghelderode - Tři herci, jedno drama (karlovarská derniéra)
Dramatická komedie o jednom dějství, „Buďte umělci!“ Představení
Divadelního studia D3.
Matěj T. Růžička - Čtyři sestry
Čtyři ženy v jednom pokoji… Projekt nejmladších a nejkrásnějších členek
Divadelního studia D3.
Hudba Praha
Legendárním rockovým veteránům, kteří počátkem 80. let ještě pod názvem
Jasná páka patřili k největším hudebním „odvazům“, to stále šlape jako
zamlada.
Isabelle Doré - César a Drana (premiéra)
Strhující vyprávění staré romské ženy. Monodrama o hledání domova a tepla
je 9. premiérou Divadla V patře.
Dalibor Demel: Tudong - cesta mnicha
Se spisovatelem a novinářem Daliborem Demelem si můžete povídat o životě
v thajských buddhistických klášterech, o pravidlech mnišského života
a výpravách bez cíle, zvaných tudong.
Jazz KVé & Petra Brabencová
Jazzová zpěvačka, jejíž osobitý styl a podmanivý hlas umocňuje doprovodná
kapela vynikajících instrumentalistů. Repertoár tvoří známé jazzové
standardy, swingové a latinskoamerické skladby.
Mňága a Žďorp
Populární rocková stálice z Valašského Meziříčí produkuje příjemnou hudbu
se zvláštně nahořklými texty.
Petr Uhl
Někdejší disident, zakládající člen VONSu, přesvědčený levičák a především
člověk pevných názorů a zásad se představí v rámci cyklu přednášek
Křesťanské akademie.
Luboš Pospíšil
Někdejší člen slavného C&K Vocalu a současný frontman skupiny 5P
se do Klubu Paderewski vrací téměř po třech letech.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

KAWASAKIHO RŮŽE
ČR 2009/95`
LÍTÁM V TOM
USA 2009/108'

Divadelní nám. 21, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621
Web: www.karlovarske-divadlo.cz
Ken Ludwig: Dnes hrajeme Cyrana
Americká komedie pojednává o všedních věcech z nevšedního divadelního
života. Příběh se odehrává v divadelním prostředí.
BALET GALA
To nejlepší z baletních árií a vystoupení od P. I. Čajkovskeho, A. Glazunova
a dalších.
koncert HANA HEGEROVÁ
Už přes čtyřicet let patří zpěvačka a herečka Hana Hegerová ke stálicím naší
hudební scény. Je nazývána První dámou českého šansonu.
GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ
Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných operet F. Lehára,
J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dalších.
Giacomo Puccini: BOHÉMA
Opera se odehrává v latinské čtvrti v Paříži okolo roku 1830 a líčí prostředí
chudých umělců - bohémů.
Ken Ludwig: Něžné dámy
Venkovský doktor ujišťuje bohatou milionářku Florence o jejím brzkém konci.
Ta proto hledá dospělé děti své sestry, aby jim odkázala dva miliony dolarů.
Jana Škápíková: Kocourek Modroočko
Poeticky laděný muzikál s písničkami Marka Ebena v níž ústřední postava kocourek Modroočko, vypráví příběhy ze svého deníku.
Curth Flatow: Jak vyloupit banku
Dobrodružná komedie o profesionálním lupiči a jeho dětech, aneb "jak
nedostat tatínka do kriminálu".

koncert HANA ZAGOROVÁ
Koncert devítinásobné zlaté slavice Hany Zagorové, za doprovodu kapely
Miloše Nopa s hostem Petrem Rezkem.
J. Vrchlický, P. Markov, Z. Barták: JEDNA NOC NA KARLŠTEJNĚ
Co se vlastně na Karlštejně odehrálo oné červnové noci roku 1363? Kdo
způsobil rozruch, poplach a poprask, který zamotal hlavu i ctihodnému
arcibiskupovi pražskému Arnoštu z Pardubic?
František Ferdinand Šamberk: Blázinec v prvním poschodí
Veselohra na způsob vídeňské frašky je plná zápletek, překvapivých zvratů
a komických situací. Zazní v ní známé staropražské písničky a kuplety.
Jana Galinová: Kráska a netvor
Pohádkový muzikál o lásce, která zvítězila nad zlou kletbou.
STABAT MATER - velikonoční koncert
Skladba zazní v podání předních sólistek Státní opery Praha, sborové části
provede Karlovarský dívčí sbor.

VÝZNAM KOMPLEXŮ PRO RŮST A ZRÁNÍ
přednáší Mgr. Jiří Černý Městská knihovna Karlovy Vary I.P.Pavlova 7
Půjčovní doba:
Půjčovna pro dospělé
po, út, čt, pá 10.00 - 18.00
Čítárna
st
10.00 - 14.00
so
09.00 - 12.00
Oddělení pro děti a mládež
po, út, čt, pá 13.00 - 18.00
st
12.00 - 15.00
POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Půjčovní doba: po-čt 10.00 - 12.00, 12.30 - 18.00, pá 12.00 - 16.00, st zavřeno
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,
Tuhnice
Wolkerova 1,
tel.: 353 227 747,
Vyhlídka
Raisova 4,
tel.: 353 224 203,
Doubí
Modenská 150,
po 13.00-18.00,
Tašovice
U Brodu 73,
út 14.00-18.00,
Stará Role
Truhlářská 19, areál ZŠ
tel.: 353 562 715,
(vchod směrem od hřiště za budovou školy).

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Karlovy Vary - Dvory, Závodní 378/84
Tel.: 353 502 888
Web: www.knihovna.kvary.cz
Otevírací doba: po-so 10.00 - 19.00
Pro veřejnost
18. 3.
16.30

25. 3.
16.30

Sál Dvory:
„Milé drobnosti karlovarských staveb“
Lektor: p. Jásek. Přednáška se zaměří především na detaily karlovarských
památek, které se při četných nešetrných přestavbách bohužel vytrácejí.
vstup zdarma
Sál Dvory:
„Péče o nadané děti“
Lektor: Mgr. Radek Karchňák (Pedagogicko-psychologická poradna K. Vary)
vstup zdarma
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26. 3.
16.30

Sál Dvory:
„Předvěká hradiště Louštín a Domoušice, Kamenné řady Kounovské
a Nečemické“
Lektor: MUDr. Rudolf Zemek. Pořádáno ve spolupráci s Hvězdárnou Karlovy
Vary. Tlumočeno do českého znakového jazyka. vstup zdarma

ale i neprávem zapomenutých architektech. Putovní výstava bude
v Karlových Varech premiérou spojenou s křestem stejnojmenné publikace,
kterou v rámci celorepublikového projektu vydává umělecká agentura Foibos
jako sedmnáctou v pořadí. Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.
Přednáška

Výstavy
1. 3. - 30. 3.

1. 3. - 30. 4.
24. 2. - 31. 3.
4. 3. - 2. 4.

Kavárna Dvory:
„Od vývojky k fotolabu“ Petr Pohanka
Výstava fotografií k životnímu jubileu 75. let obsahuje dochované zbytky
práce z let 1954 - 1972 a průřez tvorbou z let 2004 - 2009
Aklub Dvory:
„Hudební nástroje očima dětí“
Kresby a malby žáků ZŠ Truhlářská K. Vary. Vernisáž 1. 3. v 10.00 hodin.
Půjčovna Dvory:
„Výstava skic, návrhů a modelů ceny pro vítěze Literární soutěže“
Práce studentů Střední průmyslové školy keramické a sklářské K. Vary.
Studijní odd. Lidická:
„Fotky z cest“
Výstava fotografií Pavlíny Bartošové.
Herní klub

4., 11., 18., 25. 3.
15.00

A-klub Dvory:
Herní klub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských deskových her.
Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková hranice není omezena.
Pro děti

16. 3.
9.00 - 10.00

3., 10., 17., 24. 3.
15.00
5., 12., 19., 26. 3.
15.00

Sál Dvory:
Program pro základní školy
Lesní dřeviny
Přednáška v rámci projektu Lesní pedagogika
(pořádáno ve spolupráci s Lesy ČR).
Kapacita přednášky je omezena. Třídní kolektivy, které mají o účast zájem se musí
prostřednictvím učitelů přihlásit předem na tel. čísle 353 502 840.
Dětské oddělení Dvory:
Středa s pohádkou
Program pro děti na podporu čtenářství klasické české pohádky (čtení,
loutkové divadlo, povídání o pohádkách, malování, soutěže).
Dětské oddělení Dvory:
Páteční pohádkové hrátky
Program pro děti na podporu čtenářství klasické české pohádky (soutěže
s pohádkovou tématikou)
Pro seniory

4., 18. 3.
10.00

4. 3.
10.00 - 13.00
11. 2.
13.00 - 16.00
8. 3.
16.00 - 19.00
11. 3.
10.00 - 13.00
15. 3.
13.00 - 16.00
15. 3.
16.00 - 19.00
18. 3.
10.00 - 13.00
22. 3.
13.00 - 16.00
22. 3.
16.00 - 19.00
24. 3.
16.00 - 16.00
25. 3.
10.00 - 13.00

Studijní oddělení Lidická:
Literární klub pro seniory
(Otevřená volnočasové aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů. Přijít
na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se na Vás!)
Počítačové kurzy
Vzdělávací středisko Dvory:
Jak si napsat text
Počítačový kurz pro začátečníky. Cena kurzu: 200,-- Kč (100,-- Kč senioři).
Jelikož je kapacita kurzu omezena, je nutné přihlásit se předem.
Začínáme s počítačem I.
Počítačový kurz pro začátečníky. Cena kurzu: 200,-- Kč (100,-- Kč senioři).
Jelikož je kapacita kurzu omezena, je nutné přihlásit se předem.
Využití internetu
Počítačový kurz pro mírně pokročilé. Cena kurzu: 200,-- Kč (100,-- Kč senioři).
Jelikož je kapacita kurzu omezena, je nutné přihlásit se předem.
Začínáme s internetem
Počítačový kurz pro začátečníky. Cena kurzu: 200,-- Kč (100,-- Kč senioři).
Jelikož je kapacita kurzu omezena, je nutné přihlásit se předem.
Začínáme s počítačem II.
Počítačový kurz pro začátečníky. Cena kurzu: 200,-- Kč (100,-- Kč senioři).
Jelikož je kapacita kurzu omezena, je nutné přihlásit se předem.
Ochrana a údržba
Počítačový kurz pro mírně pokročilé. Cena kurzu: 200,-- Kč (100,-- Kč senioři).
Jelikož je kapacita kurzu omezena, je nutné přihlásit se předem.
Posíláme emaily
Počítačový kurz pro začátečníky. Cena kurzu: 200,-- Kč (100,-- Kč senioři).
Jelikož je kapacita kurzu omezena, je nutné přihlásit se předem.
Začínáme s počítačem III.
Počítačový kurz pro začátečníky. Cena kurzu: 200,-- Kč (100,-- Kč senioři).
Jelikož je kapacita kurzu omezena, je nutné přihlásit se předem.
Programy pro komunikaci
Počítačový kurz pro mírně pokročilé. Cena kurzu: 200,-- Kč (100,-- Kč senioři).
Jelikož je kapacita kurzu omezena, je nutné přihlásit se předem.
Stahujeme programy z internetu
Počítačový kurz pro začátečníky. Cena kurzu: 200,-- Kč (100,-- Kč senioři).
Jelikož je kapacita kurzu omezena, je nutné přihlásit se předem.
Stahujeme programy z internetu
Počítačový kurz pro začátečníky. Cena kurzu: 200,-- Kč (100,-- Kč senioři).
Jelikož je kapacita kurzu omezena, je nutné přihlásit se předem.

KNIHOVNA HUMANITNÍCH VĚD

otevřeno každou středu od 14 do 18.00 na adrese:
Varšavská 2, Karlovy Vary, prostory sekretariátu KDU-ČSL
Knihovnu provozuje občanské sdružení Křesťanská akademie Karlovy Vary.

MUZEUM NOVÁ LOUKA

31. 3.

HVĚZDÁRNA Karlovy Vary

K Letišti 144
Tel.: 777 953 421 - 3
E-mail: hvezdarna.kv@email.cz, Web: www.astropatrola.cz
POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY
Nejlepší pozorovací podmínky pro objekty temné oblohy nastávají v polovině
měsíce, nejhorší pozorovací podmínky nastanou na začátku a koncem
měsíce kolem měsíčního úplňku, ideální podmínky ke sledování Měsíce
25. - 26. 3. Ideální podmínky ke sledování planety Mars, zlepšují se podmínky
pozorovatelnosti planety Saturn a výborná viditelnost Večernice neboli
planety Venuše.
Každý
Svět očima mravence a obra
pátek a sobotu Večerní pozorování pro rodiče a malé děti, doporučený minimální věk 5 let.
v 18.30
Za drahokamy Orionu
Večerní odbornější pozorování zimní večerní oblohy. Doporučený minimální
věk 10 let.
Každý
pátek a sobotu Na pozorování doporučujeme přijít, je-li jasno a není-li silný vítr. Jen tehdy
ve 20.00
probíhá pozorování oblohy. Vstup do objektu hvězdárny provozovatelem
umožněn vždy 30 minut před uvedeným začátkem programu. Návštěvníci
si tak mohou prohlédnout stálou expozici hvězdárny. Informace o aktuálním
stavu oblohy lze získat také na čísle 777 953 422.
APRÍLOVÉ HVĚZDY NAD KARLOVÝMI VARY
1. 4.
Pozorování večerní oblohy pro veřejnost v Sadech Jeanna de Carro v případě
17.00 - 21.00
jasné oblohy za pomoci přenosných dalekohledů.
SOBOTNÍ ASTRONOMICKÁ ODPOLEDNE
Dětem a jejich rodičům nabízíme pravidelnou odpolední prohlídku
hvězdárny s možným pozorováním slunce či planet viditelných na odpolední
Každou sobotu obloze. Na místě si lze vybrat z široké nabídky našich vlastních odborných
15.00 - 18.00
astronomických pořadů či astronomických pohádek, koupit astronomické
publikace, pohlednice a suvenýry, Turistickou známku číslo 1531 a také
stylové kapesní Sluneční hodiny.
NON-STOP internetová pozorování
ASTRO-WEBCAST.EU
On-line pozorování oblohy podle pozorovacích podmínek nabízíme non-stop
dle možností jednotlivých operátorů dalekohledů a on-line astronomických
kamer na našem ojedinělém webu.
SVĚT MALÉ ASTRONOMIE - ROBOT RADIM ROZUMÍ…
Šestý díl cyklus osmi pořadů určených především menším dětem a jejich
10. 3.
rodičům se zájmem o astronomii a její nejnovější objevy. Pořady jsou
17.00
zpracovány netradiční formou využívající hravosti a fantazie dětí, během
nichž se budou moci aktivně podílet na přibližně hodinu a půl dlouhém
programu.
Astronomický víkend pro děti 8-14 let
Hvězdárna K. Vary pořádaná rekreační, pobytovou akci pro děti ve věku 8 -14
let se zájmem o noční pozorování hvězdné oblohy, smyslem pro hry, legraci
a kamarádství. Spolu s odbornými instruktory nabízí dětem během pobytu
Od pátku 18. 3. přímo v prostředí hvězdárny kompletní program, jehož náplní jsou především
do neděle 20. 3. společné hry, výlety do blízkého okolí a noční pozorování hvězd, planet
a galaxií dalekohledem. Ubytování a strava je zajištěna. Smyslem celé akce
je částečně děti seznámit se základními poznatky o vesmíru, a nabídnout
jim prostor k poznání nových kamarádů s podobnými zájmy. Akce je určena
i pro nečleny astronomického kroužku.
Krajská knihovna, Dvory:
ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST - „Předvěká hradiště Louštín
a Domoušice, Kamenné řady Kounovské a Nečemické“
Žatecko se vyznačuje množstvím vtyčených kamenů, které jinde v naší malé
26. 3.
republice nemají obdoby. Některé mají naši archeologové za předvěké
16.30
vztyčené menhiry. Jižní výše položená, zvlněná a zalesněná část Žatecka
skrývá i několik lokalit s kamennými řadami jakožto i předvěká hradiště,
o nichž se ví jen málo. Barevné obrázky a přednáška mají za cíl divákovi tyto
okolnosti názorně přiblížit.

RADIOKLUB OK1KVK

Každé po
16.00
Každé út
16.00
Každou st
16.00
Každý čt
16.00

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 226 252-3
Otevřeno: říjen-duben st-ne 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Stálá expozice
Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska
- charakteristická flóra a fauna, ukázky mineralogického bohatství.
Archeologické nálezy, osídlení regionu, počátky měst a hornické činnosti
kraji. Historie a rozvoj lázeňského města od 15. století po dnešek,
19. 11. 09 - 21. 2. 10 vslavní
karlovarští lékaři a návštěvníci. Středověké a barokní plastiky, část
Jáchymovské renesanční knihovny, dějiny a rozvoj lázeňství, karlovarská
řemesla, produkce karlovarských porcelánek a sklárny Moser.
Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 15 Kč.
Výstava
Vernisáž ve čtvrtek 18. 3. 2010 v 17 hodin
Slavné vily Karlovarského kraje 18. 3. - 25. 4. 2010
Prezentace nejvýznamnějších vil z lázeňských měst Karlovarského kraje.
Vily budou představeny z hlediska architektury, zajímavé jsou příběhy jejich
stavitelů a následně i jejich vlastníků. Řeč bude nejen o známých

Architekt Scherrer
Ředitel Muzea Sokolov Ing. Michael Rund představí osudy ´sokolovského´
Švýcara, architekta Heinricha Scherrera, život a dílo člověka, který ovlivnil
tvář celého karlovarského regionu. Scherrer je autorem téměř stovky staveb
v celém kraji. Začátek v 17 hodin, vstupné 30 Kč.

8. - 14. 3.
18. 3.
20. 3.
26. - 27. 3.
28. 3.

Sedlecká 5, Karlovy Vary
E-mail: info@ok1kvk.cz, Web: www.ok1kvk.cz
Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež se zaměřením
na radiotechniku, základy elektrotechniky a na radioamatérský zeměpis,
provoz a sport. Z vysílacího střediska na Blatenském vrchu se pravidelně
účastní národních i mezinárodních radioamatérských závodů a soutěží.
Kroužek elektrotechniky - pro pokročilé
Klub pro dospělé
Kroužek elektrotechniky
Kroužek elektrotechniky

MATEŘSKÉ CENTRUM

Východní 6, 360 20 K. Vary
Tel.: 353 230 847, 606 581 369
E-mail: mckv@seznam.cz, Web: www.materske-centrum.cz
JARNÍ TÁBOR
- program pro děti 7-13let od 8:00 do 16:00 hodin
KŘESADLO
- slavnostní předání cen dobrovolníkům Karlovarského kraje, obyčejným
lidem, kteří dělají neobyčejné věci, na hradě Loket od 18:00 hod
PLETENÍ Z PEDIGU - 9:00 - 12:00 hod
JARNÍ BURZA
- příjem zboží v pátek 16:00-18:00, prodej v sobotu 8:00-12:00 a výdej
neprodaného v sobotu 15:00-16:00 hod
VELIKONOCE od 9:30 hod, 2 vyfouklá vejce (nebo uvařená natvrdo)
Poslední místa na plavání kojenců a batolat ve věku 6 měsíců až 3 roky.
Individuální lekce "plavání" ve VANĚ pro kojence od 4 týdnů do 6ti měsíců.
Na všechny akce je nutno se předem přihlásit - omezená kapacita prostor!
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DVEŘE DOKOŘÁN

Dveře dokořán, OS pro integraci lidí s postižením, Karlovy Vary.
Osobní asistence, volnočasové aktivity, podpora samostatného bydlení.
Tel.: 608 645 345, 603 107 099.
Pondělí
Výtvarná činnost v DDM (Čankovská ul.)
10.00-12.00
Úterý
10.00-12.00
Pracovní terapie, výtvarná činnost
15.00-17.00
Pohybová terapie - sportstudio Prima
Středa
Práce na PC, chovatelství
10.00-12.00
nebo
14.00-16.00
Čtvrtek
Práce s keramikou, 1x za 14 dní sportovní akce (bowling, turistika)
14.00-16.30
Pátek
Pracovní terapie, společenské akce
10.00-12.00
Změna programu vyhrazena.

18. 3.
13.00 - 17.00

Do 9.3. se můžete hlásit na Poznávací exkurzi do Drážďan ,která se
uskuteční 10. -11. 4. 2010
Všechny akce jsou akreditované MŠMT. Na jednotlivé akce můžeme vystavit
dárkové poukazy. Pro organizace a firmy připravujeme vzdělávací akce
na klíč. Více informací o dalších kurzech a seminářích najdete
na www. pckvary.cz, nebo tel. číslech 353 226 319, 724 923 909

SPOLEČNOST SLEPÝCH A SLABOZRAKÝCH OBČANŮ
A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
Jana Pohanková, Okružní 13/648, Karlovy Vary, 360 17
Tel.: 353 565 065

Český svaz bojovníků za svobodu
Okresní výbor Karlovy Vary

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Karlovy Vary

provozní hodiny: každou středu 9:00 - 12:00

Nové telefonní číslo sekretariátu: 722 224 704

nabízí:
- Výuku a výcvik v poskytování první pomoci pro všechny věkové kategorie
- Zdravotnickou přípravu uchazečů o řidičský průkaz
- Pro firmy povinné školení v rámci bezpečnosti práce
Bližší informace poskytne OS ČČK:
Kollárova 551/17, Karlovy Vary, tel./fax: 353 221 854, 722 788 014,
www.cck-kv.blog.cz, e-mail: vera.sladkova@gmail.com

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO

Email: regeneracni@centrum.cz, Web: www.regeneracnicentrum.cz
PRODEJNA PASÁŽ THERMALU - zdraví z přírody
Otevřeno Po - Pá: 10 - 12 hod. 12,30 - 17,30 hod.

PEDAGOGICKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
KARLOVARSKÉHO KRAJE, o. p. s.
12. 3.

2. 3.
13.00 - 16.15

3. 3.
9.00 -12.15

6. 3.
11.00 - 17.00

Varšavská 1168/13, Karlovy Vary
Tel.: 353 226 319, 724 923 904
E-mail: info@pckvary.cz, Web: www.pckvary.cz
Kvalifikační studium pro pracovníky v sociálních službách
Varšavská 1168/13, Karlovy Vary
Velikonoční inspirace
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary
Tvorba pohárků na velikonoční kraslice, či vařená vejce jsou zcela jednoduchá
a nenáročná dílka. Vše je vyrobeno z různých zbytků kartonu, korku,
záclonových kroužků ozdobených dle vlastní fantazie zbytky látek, korálky,
rostlinami aj.
Karlovarský region a významné osobnosti
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary
Seminář PhDr.Burachoviče je zaměřený na otázky týkající se pobytu
významných osobností, zejména básníka J.W.Goetha, v kraji západočeských
lázní s důrazem na topografii jeho cest v Čechách a na literární práce spjaté
s Karlovarskem.
Základní literární dílna aneb kurz tvůrčího psaní s Evou Hauserovou a
Věrou Noskovou
Varšavská 1168/13,Karlovy Vary
Tématem semináře bude rozbor a psaní publicistiky a prózy, otázky kolem
jejich stavby, zápletek, dialogů, point, způsobů ozvláštnění textu. Naučíte
se psát jen tak pro radost!

Boj o medaile v běhu na lyžích
Do italského Val di Fiemme, kde nedávno skončila slavná Tour de Ski,
se po stopách Lukáše Bauera vydali žáci LK Slovanu Karlovy Vary. Konaly se zde
závody zvané Trofeo Topolino, na kterých žáci startovali pod záštitou Kateřiny
Neumannové.
Chlapeckého závodu se zúčastnilo neskutečných 153 závodníků. V kategorii
starších žáků dojeli na výborném 8. místě Michal Novák a na 24. pozici Tomáš
Řehořek. V kategorii starších žákyň se na 44. příčce umístila Markéta Lubinová,
na 126. Karolína Machová, a to ze 139 závodnic! Karolína Machová navíc jela závod s obrovským hendikepem, měla ruku v sádře! V závodě mladších žáků dojel
Kryštof Husák v konkurenci 175 závodníků na skvělém 16. místě.
A navíc všichni závodníci startovali hromadným startem. Startovali zde závodníci z celé Evropy, ze Švédska, Rakouska, Itálie, Francie, Řecka, Slovinska,
Chorvatska, Německa, ale také například i ze Španělska.

Rétorika a presentace
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary
Dech, hlas, artikulace a řeč těla - to jsou čtyři prostory, se kterými se naučíte
vědomě pracovat a vzájemně je propojovat, tak abyste zvládli jakoukoliv
veřejnou prezentaci.

MĚŘENÍ SUPERTRONIKEM
- paní Vlasta HUSÁROVÁ léčitelka s mnohaletou praxí- nutno objednat!
ZPRACOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PROGRAMU HUBNUTÍ FORMBODY
- na základě bio-impedanční analýzy In body
Přihlášky a objednávky na tel. 608 947 794, 323 536 605
22. 3.
17.00

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ BYLINNÝCH PREPARÁTŮ V LÉČBĚ I PREVENCI
přednáší Vlastimila HUSÁROVÁ, léčitelka s mnoha zkušenostmi v oboru
(osobní konzultace na objednávku)
Masérské kurzy:

6. 3.
9.00

CHAMPI - indická masáž hlavy a aplikace ušních svící

7. 3.
9.00

MASÁŽ V SEDĚ - nejžádanější „úřednická“masáž prováděná na speciální židli

13. 3.
9.00

OŠETŘENÍ A MASÁŽ OBLIČEJE liftingová masáž obličeje s aplikací peelingu

14. 3.
9.00

BAŇKOVÁNÍ výuka aplikace a masáže baňkami

20. - 21. 3.
9.00

MASÁŽ HORKÝMI KAMENY relaxační masáž

26. - 28. 3.
9.00

SHIATSU - japonská masáž celotělová

Plácačky vyměnili za hokejky a získali zlato
Opravdovým úspěchem se mohou chlubit „hokejisté“ SDC Karlovy
Vary. Ti se 30. ledna zúčastnili Mistrovství republiky železničářů v ledním
hokeji v Praze, kde zcela suverénně vyhráli.
V základní skupině karlovaráci nejprve porazili týmy DKV Plzeň
5:0 a DKV Olomouc 6:0 a zajistili si tak postup do finále. I v něm se jim
dařilo. Nejprve vyhráli nad Českou Třebovou 5:2 a poté skolili SOKV Ústí
nad Labem 6:0. Na první příčku tak hokejisté SDC Karlovy Vary ze všech
devíti týmů vyšplhali bez ztráty jediného bodu a získali tak Putovní pohár
generálního ředitele SŽDC.

Jednalo se o jednu z nejprestižnějších běžeckých akcí, které se žáci v této sezóně zúčastnili.

Vítězný tým SDC Karlovy Vary a jeho zasloužený pohár.
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SPO R T B ř e z e n 2010
MULTIFUNKČNÍ SPORTO V I Š TĚ
ZŠ Konečná 25, kontakt: 353 564 119
- nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými povrchy
a dlouhodobého pronájmu na tel.: 353 564 119
- tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, dětské hřiště
- možnost zamluvit si termín na tel.: 721 673 972
- provoz:
		

po - pá
so - ne

po - pá

vše se koná v ZŠ 1. máje č. 1 ve Dvorech

20. 3.
21. 3.
13. 3.
27. 3.

17.00
10.00
18.00
18.00

muži "A" proti Sokol Pražský, II. liga
muži "A" proti Slovan Bohnice, II. liga
muži "B" proti Jiskra Aš, krajský přebor
muži "B" proti Sokol Kraslice, krajský přebor

LY Ž O V ÁNÍ

14.00 - 21.00
10.00 - 19.30 (vč. volných dnů)

ZŠ J. A. K., Kollárova 19, kontakt 776 358 080, 353 224 863
- multifunkční sportovní areál AMOS – atletický ovál, víceúčelová hřiště pro
košíkovou, odbíjenou, nohejbal, kopanou, tenisový kurt, cvičná tenisová
stěna, doskočiště pro skok daleký a trojskok, technický sektor pro vrh koulí
– možnost využití pro pétanque
- možnost zamluvit si termín
- provoz:

TJ T h e r m i a K a r l o v y V a r y

14.00 – 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
		
so – ne
		
svátky, prázdniny

15.00 – 20.00
15.00 – 20.00
15.00 – 20.00

ATL E TIKA

Lyžařský klub Slovan Karlovy Vary
Běžecké lyžování
Přípravka tréninky každé pondělí od 16.30–18.00 hod. v tělocvičně ve škole
na Růžovém vrchu, kontakt Vasil Husák 777 740 280, www.lkslovan.cz

J Ó GA

JÓGACENTRUM Karlovy Vary
Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary
E-mail: karlovy.vary@joga.cz, Web: www.joga.cz
Tel.: 732 606 474 BUS 1, 22 – stanice Sklářská
Pravidelná cvičení podle Systému Jóga v denním životě, 1. lekce ZDARMA.
Pondělí 18.00 Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí
Úterý 17.30 Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí
Úterý 19.00 ZŠ Dalovice - začátečníci a mírně pokročilí
Středa 18.00 ZŠ Nejdek (na náměstí) - začátečníci a mírně pokročilí
Čtvrtek 19.15 Mateřské centrum Drahovice - začátečníci, mírně pokročilí
a pokročilí

ZŠ Růžový vrch, kontakt 353 437 111

Aktuální informace o dalších programech (soboty, víkendy...) najdete
na www.joga.cz/karlovyvary.

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

ČTVRTÝ ŠACHOVÝ LIGOVÝ DVOJZÁPAS

- provoz:
		

po – pá 15.00 – 19.00
so – ne dle domluvy se správcem

ŠACHY

17. 3. 10.00 - 16.00

TURISTIKA

Odbor KČT TJ Slovan Karlovy Vary
RNDr. František Wohlmuth, E-mail: fjw@volny.cz
www.turiste.webpark.cz
6. 3.
13. 3.
20. 3.
27. 3.
3. 4.

Kolem budoucího jezera Medard u Sokolova
Kouřim – K bájnému Lechovu kameni
Naučná stezka „Lomnická výsypka“ v Sokolovské pánvi
Doupovsko – Od zámku Stružná k hrobce Zedwitzů
Velikonoční pochod na Andělskou horu u K. Varů

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny Klubu českých
turistů.

B ASK E T B AL

BK Lokomotiva Karlovy Vary
Jízdárenská 1, 360 01 Karlovy Vary
Všechna utkání se budou hrát ver Sportovní hale
BK Lokomotiva Karlovy Vary - Jízdárenská ul. č. 1
Ženská basketbalová liga
6. 3. 17:30 hod BK Loko KV - Valosun Brno
Následuje play-off
- soupeř a zda doma či venku bude známo 7. 3.
Extraliga starších dorostenek
- soupeři a termíny zápasů budou známi později
Dorostenecká liga mladších dorostenek
- soupeři a termíny zápasů budou známi později
Žákovská liga - finálová část
6. 3. BK Loko KV - SBŠ Ostrava
7. 3. BK Loko KV - Basket Slovanka
20. 3. BK Loko KV - Valosun Brno
21. 3. BK Loko KV - Frisco Sika Brno
Podrobnosti a rozlosování jednotlivých nadstaveb základních částí,
play-off se dozvíte z denního tisku anebo na našich webových stránkách
- http://bklokokv.webnode.cz.

ve skleněném salónku v hotelu Thermal
2. česká šachová liga v Karlových Varech.
Karlovarský šachklub Tietz "A" x 1. Novoborský ŠK "C"
Karlovarský šachklub Tietz "B" x Slovan Jirkov

Na místě Informace o šachovém klubu a šachových kroužcích mládeže.
Ve vestibulu hotelu po dobu akce k dispozici velké zahradní šachy. Bližší
informace: L. Hajšman 602 716 568.

SNOOK E R KOUL E

Jugoslávská 3, Karlovy Vary
Tel: 739154389
Web: snooker-galerie-koule.snadno.eu
Snooker – náročný sport i zábavná hra.
Možnost hry Snookeru na turnajovém stole, instruktáž pro úplné začátečníky.
Vítáme nové hráče, akční nabídka – první hodina zdarma, pro registrované
hráče výhody.

FOT B AL

Veškerá fotbalová utkání se odehrají na stadionu v Drahovicích.
ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA - MUŽI
20. 3. 10.15
1.FC K.Vary – SK Motorlet Praha
POHÁR ČMFS ŽENY
20. 3. 15.00
1.FC K.Vary – FC Viktoria Plzeň
KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU
14. 3. 10.00
1.FC K. Vary B – FK Nejdek
28. 3. 11.45
1.FC K. Vary B – FK Nová Role
KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH/MLADŠÍCH ŽÁKŮ
27. 3. 10.00/11.45 1.FC K. Vary – FC VIKTORIA M. Lázně
OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ
28. 3. 10.00
1.FC K. Vary B – FK Nejdek
PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ

DOROST
21. 3. 14.00

1.FC K.Vary – DDM Stará Role

ŽÁCI
6. 3. 10.00/11.45
21. 3. 10.00/11.45

1.FC K.Vary A – FK Baník Most
1.FC K.Vary A – FC Viktoria Plzeň
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KV ARENA – TELEGRAFICKY
• Lord of the Dance nadchli KV Arenu
Nadšené publikum během představení mnohokrát spontánně aplaudovalo světoznámému
souboru Lord of the Dance, který v pátek 5. února
2010 premiérově vystoupil v Karlových Varech.
V mistrně komponovaném programu, založeném
převážně na tradičním irském folkloru, se střídaly
dojímavé pasáže, protkané tklivými melodiemi,
s dramatickými a precizními tanečními kreacemi
sólistů i sborů v nezaměnitelných formacích.

V originální dynamické show, vytvořené věhlasným tanečníkem a choreografem Michaelem
Flatleym, předvedené před plnou KV Arenou, samozřejmě nechyběly typické rytmické stepařské
variace ani popověji laděné plochy. Celkový skvělý umělecký zážitek navíc umocňovaly dokonalý
zvuk, obdivuhodná kostýmní výprava a vynikající
světelná kulisa. Fenomenální Lord of the Dance
– mýtus, kouzlo, zážitek…
• ArenaRadio.cz s jedinečným pořadem „DJ HC
ENERGIE“. Každou středu od 19:00 hodin živě
z KV Areny
Poprvé v historii se rolí moderátorů a současně DJ´ů v rozhlasovém studiu ujímají hokejisté
HC Energie! Od 10. února 2010 můžeme být každou středu od 19 hodin vždy s některým z hráčů
A-týmu společně skvěle naladěni při živém hodinovém on-line vysílání, v němž posluchačům
pouští své oblíbené skladby. Můžeme se těšit také
na přímé vstupy mezi jednotlivými písničkami,
v nichž toho přítomný DJ o sobě možná i ledacos
prozradí! Sérii těchto zbrusu nových pořadů přitom zahájil DJ Jan Košťál. Premiéru v exkluzívní
rádiové show si odbyl právě ve středu 10. února,
kdy v karlovarské KV Areně možná vůbec poprvé nezamířil jako obvykle do kabiny, ale na páté
patro arény do studia internetového ArenaRádia.
cz. V únoru se v roli spíkrů a DJ´ů dále představili:
Pavel Kuběna, David Zucker, a Lukáš Pech. Rozpis
hostů - DJ-ů na březen 2010 a další měsíce najdete na ArenaRadio.cz.

• KV Arenu bavil špičkový mládežnický hokej.
V Turnaji čtyř se střetly nejlepší evropské hokejové reprezentační týmy, kategorie do 16 let
(U16)
Karlovarský víceúčelový halový komplex KV Arena si na své konto připsal již druhou vrcholnou
hokejovou akci evropského formátu! Po Českých
hokejových hrách konaných ve dnech 3. – 6. 9.
2009 za účasti národních týmů ČR, Finska, Ruska
a Švédska jako úvodní turnaj v rámci prestižního
Euro Hockey Tour, který se stal historicky zatím největší mezinárodní hokejovou akcí na území města
Karlovy Vary, při níž nakonec Češi po úchvatném
boji v samostatných nájezdech zdolali sbornou,
v KV Areně se totiž od pátku 12. do neděle 14.

února 2010 na Turnaji čtyř utkaly reprezentační
výběry věkové kategorie do 16 let (U16) z domácí České republiky, dále Finska, Ruska a Švédska.
Špičkový mládežnický hokej přitom na celkem
6 zápasů do KV Areny přilákal nečekaně vysoký
počet diváků – a to hned 4270! Přestože nakonec
naše tuzemské hokejové naděje zůstaly za prvními Švédy, druhými Finy
a třetími Rusy až na čtvrtém místě, ukázali se
alespoň mladí hokejisté
z Karlových Varů Šimon
Bečka a Vojtěch Tomeček, kteří se oba zapsali
mezi úspěšné střelce.

domácí extraligová soutěž reprezentační přestávku. A-tým karlovarské Energie ji 25. února 2010
od 18:00 zpestřil přípravným přátelským duelem
s velice atraktivním soupeřem - Ice Tigers Norimberg, celkem z nejvyšší německé hokejové soutěže. Členem kádru tohoto mužstva je také český
gólman Adam Svoboda.

• Hokejová
lahůdka
v reprezentační pauze - zápas HC Energie
s Ice Tigers Norimberg
Během Zimních olympijských her 2010 měla
BB gsma fmx k vary.indd 1
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PROGRAM AKCÍ 3 – 5 / 2010
VÝSTAVNÍ, SPORTOVNĚ KULTURNÍ A KONGRESOVÉ CENTRUM

3. 3.

ENERGIE KV – VÍTKOVICE STEEL

Extraliga ledního hokeje – poslední zápas
základní části ELH

16. 4.

JEVGENIJ PLJUŠČENKO
– ICE OLYMPIC TOUR 2010

Krasobruslařská show– grandiózní Jevgenij
Pljuščenko a jeho hosté

8. 5.

MX GAMES – FREESTYLE
MOTOCROSS – MISTROVSTVÍ ČR

Neopakovatelná show se souboji o krále
českého freestyle motokrosu

29. – 30.5. JEDETO2010

2. ročník regionální výstavy s programem
pro celou rodinu. Den dětí

K termínu uzávěrky nebyl znám rozpis zápasů HC Energie Karlovy Vary v KV Areně po základní části hokejové extraligy.
Další plánované akce – k termínu uzávěrky v jednání:
Duben 2010 – RANNÍ SHOW EVROPY 2 • Květen 2010 – ME VE VOLEJBALE ŽEN (kvalifikace)
Změny v programové skladbě i v dílčích specifikacích jednotlivých akcí vyhrazeny. Přehled akcí je
průběžně aktualizován. Podrobnosti k jednotlivým akcím najdete v rubrice Akce a programy na webu
www.kvarena.cz, zařazované aktuality pak pod odkazem Aktuálně-Aktuality.

www.kvarena.cz

VYDATNÁ PORCE ZÁBAVY!

250 / 500 Kč
DÁRKOVÁ POUKÁZKA KV ARENA*2010

Čtenáři zvolili Karlovy Vary dvanáctým
nejatraktivnějším městem v ČR

nabízí za velmi nízké ceny, na zakázku
prkna * fošny, trámy sušené
truhlářské řezivo
pořez na katru

Město Karlovy Vary se zařadilo mezi 20 nejoblíbenějších měst
v naší zemi. V anketě vyhlášené časopisem Travel in The Czech Republic nasbíralo úctyhodných 496 bodů a přeskočilo tak lázeňská
města jako Luhačovice a Mariánské Lázně.
Čtenáři tohoto cestovatelského časopisu nominovali do soutěže
celkem 284 obcí a měst. Každý z nich mohl na svůj anketní lístek uvést
svá tři nejoblíbenější místa v České republice, která umístil na první,
druhou nebo třetí příčku. Podle umístění pak byly nominovaným
městům přidělovány body. Anketa probíhala od září loňského roku
do letošního ledna a do redakce časopisu dorazily hlasy od 2261 čtenářů.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 4. února 2010 v rámci
doprovodného programu veletrhu Holiday World v Praze, kde cenu
osobně převzal primátor Karlových Varů Werner Hauptmann.

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

POČÍTAČOVÉ KURZY
Iva Kulatá - Softwarová škola
777 940 555
353 434 016
• soukromé školení pouze Vy a lektorka
• školení v malé skupince do 5 zájemců
• kvalitní školení, 10 let praxe v oboru

BUDETE SPOKOJENI
www.softwarovaskola.cz

ZASKLENÍ LODŽIÍ

České krby s.r.o.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

P Ø Í M O

Praha 2, Vyšehradská 11, 128 00

OD VÝROBCE

Tel. : 603 812 863

kvalitně, rychle, levně

Ceny roku 2007

Pobočka: Karlovy Vary, Chebská 355/49, 360 06
areál ZEZAN
Tel. : 603 483 994, 739 084 730

Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary

844 158 746

(Dětská poliklinika 2.p., fi. Ekonomity s.r.o.)

BALKON SYSTEM s.r.o.
ISO 9001:2001

tel.: 353 228 229, mob: 602 275 135
e-mail: tripus@seznam.cz
www.ucetnictvi-kamila.webnode.cz

Mobil: 777 151 205 www.balkony.cz

www.ceskekrby.cz
info@ceskekrby.cz

5%

Naše firma České krby s. r. o. se zabývá prodejem a
stavbou krbů.

Sleva s tímto
inzerátem

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
TERAPIE
MUDr. Vasilij Storčak
1. AFEKTIVNÍ NEUROTICKÉ A PSYCHOTICKÉ STAVY
Psychiatrie, psychoterapie, psychoanalýza 2. NARKOMANIE/ ALKOHOLISMUS

Nabízíme:

*Stavba krbů na klíč dle přání zákazníka
* odbornou konzultaci *více než 4500 krbových vložek
od českých i evropských výrobců * zaměření zdarma *
vyhotovení návrhu v provedení 3D*

3. PORUCHY OSOBNOSTI VŠEHO DRUHU

Těšíme se na Vaší návštěvu v naší prodejně KV- Dvory
Otvírací doba:Po-Pá 9.00-18.00

Bezručova 10/1098
4. CHRONICKÉ RESISTENTNÍ NEVYSVĚTLITELNÉ
36001 Karlovy Vary
tel. 606 178 240, 353 972 314 PORUCHY PSYCHOSOMATICKÉHO SPEKTRA

603 888 106

ITNĚ
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A
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K
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DR KV – NEJDEK

K111026 Nabízíme k prodeji byt
3+1/B, 72 m2, DR. Byt je v 1. NP/7. p.,
panel. K nastěhování dle domluvy. Náš
tip. Cena vč. provize. 870 000 Kč

OV KV – OTROČÍN

K111031 Prodej domu v Otročíně,
v chráněné krajinné oblasti Slavkovského lesa, ideální k rekreaci. Cena
vč. provize.
1 050 000 Kč

OV KV – OSTROV

OV KV – BOHATICE

K114001 Nabízíme byt 2+1
v osobním vlastnictví, v klidné části
Ostrova. Cena vč. provize.

K108133 Prodej
prostorného
bytu 2+1, 65 m2, panel, 1. p., v pův.
stavu. V mezipatře balkon. Cena vč.
provize.
1 250 000 Kč

PO KV – SADOV

OV KARLOVY VARY

1 230 000 Kč

602 128 365 , Karlovy Vary - Vřídelní 9
OV KV – RYBÁŘE

K113658 Prodej bytu 2+1/B, OV,
v 5. p., 56 m2, v panel. domě, sídliště. Dům je v dobrém stavu. Cena vč.
provize.
1 399 000 Kč

OV KV – RYBÁŘE

K106695 Luxusní byt 2+1 v OV,
53 m2. Nábytek v ložn. a kuch. vyrob.
na míru. Klidné prostředí. Cena vč.
provize.
1 860 000 Kč

K108018 Exkluzivně
nabízíme
jižně orientovaný st. pozemek o rozloze 2 261 m2, cca 5 km od KV. Cena
vč. provize.
1 866 188 Kč

K109697 Prodej luxusního mezonetového bytu 3+kk s velkou
terasou v klidné části Tuhnic, ulice
Gorkého 11.
Info v RK

T. G. Masaryka 14 • Karlovy Vary 360 01 • karlovyvary@aaabyty.cz • WWW.AAABYTY.CZ
144,5x99_Radni ní listy KV_05_02_10.indd 1
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Dárkové pouzkazy
pro vaše blízké

Zimní sleva:
na podlahy 10%
na dveře 6%

AUTOŠKOLA

rozvoz pizzy a jídel
denně od
11.00 - 23.00 hod
Zahradní 60/43, 360 01, Karlovy Vary

Výuka a výcvik skupin A, B, C, E - Skupina B od 7900,- Kč
Výcvik v nových klimatizovaných vozech.

Otevřeno denně: 11.00 - 23.00 hod

Učebny:
K. Vary, Chodov, Ostrov, Nejdek, Sokolov, Bochov,
Najdete nás: K. Vary, Sportovní 4, budova ČSAD
K. Vary - Stará Role, Závodu Míru 36

1/32

Ristorante Pizzeria Venezia

JAN SOUMAR
Možnost splátek.

ZDE
MŮŽE BÝT
VÁŠ
INZERÁT

Tel: 353 229 721
www.venezia-pizzeria.cz

Tel.: 723 139 929
www.autoskolasoumar.cz
jan_soumar@volny.cz

Soutěžní křížovka

uzávěrka tajenky 31. 3. 2010

Znění tajenky - Významné jubileum letošního března - zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu tajenka@mmkv.cz nebo poštou na adresu:
Redakce KRL, Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary a označte heslem TAJENKA 03/2010.
Nezapomeňte uvést telefonní kontakt. Vylosovaný výherce obdrží cenu od Magistrátu města Karlovy Vary.

TELEGRAFICKY
Cena primátora pro akademického sochaře
Václava Lokvence
U příležitosti významného životního jubilea proslulého akademického sochaře Václava Lokvence
byla v Galerii umění uspořádána retrospektivní výstava sochařských a grafických děl tohoto známého
umělce. Při hojně navštívené lednové vernisáži ocenil primátor města Werner Hauptmann nejen velký
umělecký přínos pana Lokvence, jehož díla je možno spatřit v mnoha zemích včetně zámoří, ale i jeho
práci ve funkci primátora města Karlovy Vary začátkem devadesátých let uplynulého století. Václavu
Lokvencovi slavnostně předal Cenu primátora města Karlovy Vary spolu s pamětním listem. Vernisáže
se zúčastnil také Dr. Charles Revlett, člen Sister City
Committee z partnerského města Carlsbad z Kalifornie.

Primátoři podepsali Deklaraci o spolupráci
V pátek 19. února se v zasedací místnosti karlovarského magistrátu setkali primátor Karlových
Varů Werner Hauptmann a primátor německého
města Hof Harald Fichtner. Společně zde podepsali Generální deklaraci o spolupráci. Ta bude oběma
městům přínosem v oblasti marketingu, a to především v propagaci. Města si tak budou vzájemně
vypomáhat při pořádání různých kulturních a sportovních akcí. Na městských internetových stránkách
nebo například z distribuce letáků a plakátů se čeští
i němečtí obyvatelé ve svém městě dozví, na jaký
koncert, představení nebo sportovní klání mohou
vyrazit za hranice.
Spolupráci kromě samotných měst naváží také jejich organizace. V Karlových Varech například městské Infocentrum a KV Arena. Stejně tak tomu bude
i na německé straně, kde v současné době probíhá
stavba kulturního a sportovního centra.
Spolupráce v rámci Deklarace potrvá 2 roky.
Po jejich uplynutí se oba primátoři opět sejdou
a společně zhodnotí její přínos a rozhodnou, jak
bude spolupráce měst pokračovat dál.

Město Karlovy Vary
ve spolupráci
s Klubem T. G. M.

si Vás dovoluje pozvat
na vzpomínkový akt při příležitosti
narození prvního prezidenta
samostatného československého státu
Tomáše Garrigua Masaryka
v centru Karlových Varů.
Vzpomínková akce se uskuteční dne

8. března 2010 od 15 hodin
u sochy T. G. Masaryka
na stejnojmenné třídě.

Zleva: Werner Hauptmann, Charles Revlett
a Václav Lokvenc

Dotace na sport
a tělovýchovu pro rok 2010
Rada města a Zastupitelstvo města Karlovy
Vary na svém lednovém jednání schválily dotace
na sport a tělovýchovu pro rok 2010. Dotčené organizace, jejichž kompletní seznam je k dispozici
na internetových stránkách města www.mmkv.cz
v sekci Magistrát města/odbory/Odbor školství
a tělovýchovy, mohou do 30. 6. 2010 přijít podepsat smlouvu o dotaci – po předchozí telefonické
domluvě na čísle 353 118 121 – s pí Žáčíkovou.

Českou verzi Deklarace podepsali primátoři
v Karlových Varech, tu německou v bavorském Hofu.

Vydává: Město Karlovy Vary se sídlem Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary, IČ: 002 54 657, vychází 11x ročně 1. dne
v měsíci. Tisk: KVTISK s.r.o.. Redakce: Jan Kopál, tel. 353 118 274, e-mail: j.kopal@mmkv.cz. Příjem inzerce: Alena Pokorná, tel. 353 118 470,
e-mail: a.pokorna@mmkv.cz. Redakční rada: Ing. W. Hauptmann, Ing. P. Keřka, Bc. T. Hybner, J. Kopál, Mgr. J. Kaválek, M. Zeman, RNDr. P. Žlebek. Registrováno pod č.: MKČR
E 11990. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p. OZ Západní Čechy, řed. v Plzni, č.j. P/3.90:13/97 ze dne 31. 1. 1997. Redakce neodpovídá za obsah
reklamy. E-mail: krl@mmkv.cz, http://www.mmkv.cz.

