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Do roku 2010 úsporně a efektivně

Investujeme do budoucnosti

Vážení spoluobčané,

Do roku 2013 má Česká republika
jedinečnou příležitost čerpat prostředky na rozvojové projekty z fondů
Evropské unie na nové věci, které budou přinášet užitek i v budoucnosti.
Nejsou to však peníze úplně zadarmo,
je potřeba zpracovat kvalitní projekty
a předfinancovat je. Rámcem pro čerpání jsou Integrované plány rozvoje
města – IPRM. Název „integrovaný“
napovídá, že se jedná o plán zahrnující určité celistvé území. Karlovy Vary
mají dva.

vstupujeme do roku s kulatým
letopočtem 2010. Loňský rok přinesl finanční krizi, a ta se promítla
i do příjmů města. Rozpočet 2010
je stabilní, zdravý, ačkoliv úsporný.
Akcentuje rozvojové a evropské projekty, které budou nám a našim dětem sloužit další desítky let, a které
by bez evropských dotací město ještě dlouho nemohlo realizovat. Většina investic do evropských projektů
se navíc v nejbližších letech městu
vrátí. Další informace o rozpočtu najdete uvnitř tohoto čísla, je také zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách magistrátu města
– www.mmkv.cz.
Příjmy na rok 2010 jsme odhadovali velice opatrně, o desítky milionů
přísněji, než je predikuje stát. Pokles
příjmů asi o 20 milionů způsobila
i razantní regulace výherních hracích
přístrojů, ke které město přistoupilo v loňském roce. Bohužel ne vždy
to znamenalo i omezení hazardu
ve městě, mnohde se objevily nové videoloterní terminály, které nereguluje
a ani z nich nemá příjem město – povoluje je ministerstvo financí a poplatky za ně jsou odváděny do státního
rozpočtu.
Na příští rok chystáme důležité
investiční akce, které zvýší kvalitu
prostředí ve městě a řeší jeho dlouhodobé potřeby. Pro předfinancování
evropských projektů jsme zřídili úvěrový rámec ve výši 350 milionů korun,
který můžeme čerpat dle potřeby
a splácet vždy jen skutečně čerpanou
částku. Díky vstřícnosti Regionálního
operačního programu, který avizoval,
že v době ekonomické krize vyjde žadatelům vstříc zrychlenou návratností
evropských dotací, na úvěr však možná ani nedojde, nebo nebude čerpán
zdaleka v plné výši. Pro žádosti o evropské dotace však musíme prokázat

V tomto čísle
Rozpočet 2010
Nový radní
Zápisy do ZŠ
Projekty 2010
21. století (2001)

Jeden je spolufinancován Regionálním operačním programem Severozápad (IPRM KV) a dotýká se zóny mezi
KV Arenou a areálem Rolava, tedy
dříve nevyužívaným územím mezi
Tuhnicemi, Dvory a Rybáři. Letos řeší
modernizaci Rolavy, Meandr Ohře,
cyklostezky mezi meandrem a Rolavou či plavecký bazén.
plné krytí projektů a nemůžeme počítat s budoucími dotacemi, pokud
ještě nebyly přiděleny. Proto úvěrový
rámec.
Hledali jsme provozní úspory
ve všech kapitolách, vždy však únosné
a neohrožující veřejné služby města
a potřeby jeho občanů. Zachováváme
fungování mateřských a základních
škol, domů s pečovatelskou službou,
městských sběrných dvorů, údržbu
zeleně a komunikací i další služby, chápeme je jako povinnost. Nezdražujeme svoz odpadu ani místní poplatky.
Udrželi jsme cenu měsíčních a delších
časových jízdenek pro občany Karlových Varů, včetně všech dosud schválených výhod. Určité navýšení ceny
si vyžádaly pouze jízdenky jednorázové, využívané především návštěvníky města či občasnými cestujícími.
Typická rodina s časovými jízdenkami
a dětmi na základní či střední škole
však žádný nárůst nezaznamená, naopak, od loňského roku ušetří stovky
korun.
Věřím, že opatrným a prozíravým
hospodařením můžeme dočasnou
nepřízeň překonat a naopak využít
příležitostí, které tento rok nabízí.
Přeji všem občanům Karlových Varů
co nejúspěšnější vykročení do roku
2010, splnění všech plánů a snů, které
v něj vkládáme, a především aby nám
všem kromě nového letopočtu přinesl i dobrou naději. Těším se na shledanou s Vámi v roce 2010.
Werner Hauptmann
primátor města Karlovy Vary

Druhý je spolufinancován Integrovaným operačním programem Ministerstva pro místní rozvoj (IPRM IOP),
a týká se panelové zástavby ve Staré
Roli s asi sedmi tisíci obyvatel. Město
upraví veřejná prostranství mezi panelovými domy, vlastníci domů mohou čerpat dotační prostředky na re-
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konstrukce. Čerpáme i z Operačního
programu Životní prostředí (OPŽP).
Využíváme tak příležitostí, které
se v budoucnu už nemusí opakovat.
Tomáš Hybner
1. náměstek primátora

Masivně zlepšujeme infrastrukturu
Říká se, že město je obrovský organismus, hlavní ulice jeho tepny,
srdcem je centrum, dobré město má
i své zelené plíce. Kostrou pak musí
být jeho infrastruktura, zdravá a silná
opora pro celý ten obrovský systém
a jeho funkce. Infrastrukturu je potřeba průběžně obnovovat, stárne
a opotřebuje se.
Srdcem našeho města je lázeňské
území. Zde probíhá ambiciózní rekonstrukce ulic Stará Louka, Tržiště a Lázeňská, úseku mezi Grandhotelem
Pupp a Mlýnskou kolonádou. Navazujeme na rekonstrukce technických sítí,
odstraňujeme z této pěší zóny bariéry a asfalt. Měla by dělat čest svému
městu.
Zahájíme rekonstrukci ulice Závodu míru, hlavní tepny Staré Role, podobně jako jsme vloni zrekonstruovali
Sokolovskou v Rybářích a Chebskou
ve Dvorech. Z bývalé výpadovky
se po dokončení průtahu a navazujících komunikací může teď stát městský bulvár. Další rekonstrukce budou
pokračovat i na Vítězné, Drahomířině
a Mattoniho nábřeží Ohře v dolních

Drahovicích.
Infrastruktura města, ve kterém žijeme, se rok od roku zlepšuje. Letošek
nebude výjimkou.
Petr Keřka
náměstek primátora
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PŘEDSTAVUJEME - Jiří Dietz, člen rady města

Jiří Dietz se narodil 12. ledna
1966. Původním povoláním pedagog Základní a základní umělecké
školy Rybáře, v roce 1991 vstoupil do
České strany sociálně demokratické,
kterou zastupuje v zastupitelstvu
města již třetí volební období. V tom
minulém byl náměstkem primátora
pro kulturu, v současném původně
zastupitelem uvolněným pro výkon
funkce, 15. prosince 2009 byl zastupitelstvem zvolen členem rady města.

Předsedáte komisi pro demografický
rozvoj města a jeho okrajové části, pravidelně předkládáte radě města zprávy
o demografickém vývoji. Jak si Karlovy
Vary stojí?
K prvnímu prosinci mělo město
celkem 53 848 obyvatel, z toho 5 480,
tedy asi 10,2 % představují cizinci s trvalým pobytem ve městě. Mezi nejpočetnější skupiny patří občané Ruska,
Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu či Německa, celkem je zastoupeno 70 zemí.
Bavím se nad rádoby senzačními zprávami, že Karlovy Vary jsou ruské. Rusů
je tu několik málo procent.
Jak jsou Karlovy Vary atraktivní pro
mladé lidi?
Dlouhodobě zjišťujeme, že mladí
lidé z města odcházejí. Důvody jsou
notoricky známé – chybí tu státní vysoká škola a uplatnění pro vysokoškoláky – techniky, například průmyslová
zóna. Město se snaží na těchto problémech strategicky pracovat, ale neexistuje nějaké snadné a rychlé řešení.

Vím, že město zastupujete i v zájmových
sdruženích…
Jsem členem Rady sdružení měst
a obcí, které se vyjadřuje například
k legislativě s dopadem na města.
V loňském roce se v Karlových Varech
konal výroční sněm Sdružení. Působím i ve Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska. Je gestorem
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, každoročně uděluje
titul „Historické město roku“ a podílí
se na zářijových Dnech evropského
dědictví pod záštitou Rady Evropy,
kdy se otevírají běžně nepřístupné
památky.
Předsedáte správní radě Infocentra
Karlovy Vary. Co zažilo nejdůležitějšího
v roce 2009?
Vloni byl jmenován nový ředitel
RNDr. Petr Horký. Infocentrum rozšířilo
své pobočky, nyní je na Dolním nádraží, ve Vřídelní kolonádě, v KV Areně,
v Lázních III a v Alžbětiných Lázních.

Ve městě jsme instalovali 12 elektronických infokiosků se základními
informacemi o městě a o kulturním
programu, to vše česky, anglicky, německy a rusky. Infocentrum získalo
evropský grant ve výši 12 milionů
na projekt „Karlovy Vary ve filmu“,
který zmapuje slavné české i zahraniční zde natočené filmy. Infocentrum
a významné hotely založily Carlsbad
Convention Bureau, o.p.s., které nás
propaguje město jako kongresovou
destinaci a spolupracuje s CzechTourismem při prezentaci města na světových veletrzích, naposledy v listopadu
v Barceloně.
Co plánujete na rok 2010?
Chci naplno pracovat v radě města, dotáhnout do úspěšného konce
všechny zahájené projekty, a i nadále
se chci zabývat demografií, činností
ve sdruženích a propagací města.

PŘEDSTAVUJEME - Odbor vnitřních věcí
ní občánků. Jako jediný úřad v Karlovarském kraji
přijímáme prohlášení o vstupu do registrovaného
partnerství. Od loňského ledna do listopadu jsme
zaznamenali 935 narození, 642 úmrtí, 188 sňatků,
175 rozvodů a 7 registrovaných partnerství,“ říká vedoucí odboru ing. Jindřiška Gallová. Její odbor také
provádí vidimaci a legalizaci, tedy úřední ověřování
kopií a podpisu.

Jindřiška Gallová, vedoucí odboru vnitřních věcí

S odborem vnitřních věcí magistrátu se setkává
doslova každý z nás, aniž si to možná uvědomujeme. Spadají pod něj ty nejvyužívanější pracoviště.
Odbor má čtyři oddělení: oddělení matriky, oddělení přestupků, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, oddělení hospodářské
správy a oddělení podatelen a spisové služby.
Matriční úřad slouží nejen Karlovarákům,
ale i sedmi okolním obcím. „Vedeme matriční knihy
narození, uzavření manželství a úmrtí, přidělujeme rodná čísla, zajišťujeme svatební obřady i vítá-

Každý několikrát v životě potřebujeme občanský
průkaz či cestovní pas. „Vydáváme občanské průkazy a cestovní doklady opět nejen občanům Karlových Varů, ale i dalších 39 obcí. Odebíráme neplatné
občanské průkazy. Zhruba pětinu z 9 500 občanských průkazů jsme vydali kvůli ztrátě či odcizení,“
konstatuje vedoucí odboru. Upozorňuje také na novinky: „Od dubna 2009 je pro pas s biometrickými
prvky potřeba sejmout otisky prstů u osob starších
šesti let. Od července 2012 nebudou platit zápisy
dětí v cestovních pasech rodičů, o rok dříve se proto
přestanou provádět.“ Odbor vydal za rok 2009 přes
3 700 pasů.
Evidence obyvatel řeší především změny trvalého pobytu. Novinkou nedávné doby je pracoviště
CzechPOINTu. Umožňuje získat výpisy z rejstříku
trestů, katastru nemovitostí, obchodního, živnostenského a insolvenčního rejstříku nebo z bodového hodnocení řidiče – jen vloni jich vydalo přes
5 000. Od konce roku také zřizuje datové schránky

Od loňského roku slouží návštěvníkům magistrátu
nové pracoviště informačního pultu ve vstupní hale

a provádí úřední konverzi dokumentů z formy listinné do formy elektronické nebo naopak.
Odbor zajišťuje každé volby. Vloni třeba do Evropského parlamentu. „Letos nás čekají volby hned trojí: parlamentní, senátní a samozřejmě i volby do zastupitelstva města,“ říká Jindřiška Gallová. Doplňuje
i další činnosti svého odboru. „Za loňský rok jsme
přijali přes dvě stě osmdesát předmětů do ztrát
a nálezů. Každý, kdo něco ztratí, by se měl přeptat
pracovnic informačního pultu magistrátu.“ Informační pult přímo ve vstupní hale je také novinkou
loňského roku. Denně odbaví stovky návštěvníků
magistrátu.

Komise pro bezpečnost města v roce 2009
Komise pro bezpečnost města zasedala v loňském roce pravidelně jednou měsíčně ve složení
Martin Zeman, Michal Riško, JUDr. Veronika Vlková, Robert Lukáš, Vladislav Tišer, Richard Holuška,
PhDr. Zdeněk Musil, František Kucián a Jiří Novotný. Nejčastěji řešila podněty k silničnímu provozu,
a to nejen v historické části města. Na podnět komise vzniklo několik přechodů pro chodce a proběhlo
několik změn dopravního značení. Informace o poškozování dopravního značení operativně předával
k řešení tajemník komise Jindřich Lát.
Komise vyhodnotila projekt měřících tabulí, které pomohly řešit velkou část požadavků občanů.
Z nich získaná data umožňují Městské policii efektivněji zacílit opatření pro dodržování povolené
rychlosti. „Tabule lze přemisťovat dle aktuální potřeby. Šlo nám především o prevenci a upozornění

na nebezpečí v úsecích, kde jsou například školy,
nebo kde se již v minulosti staly tragické nehody,“
říká předseda komise Michal Riško.

Na problematické úseky ve městě, kde řidiči nejčastěji
překračují povolenou rychlost a kde se staly tragické
nehody, byly osazeny informativní měřiče rychlosti. Ty
řidiče upozorní na příliš rychlou jízdu.

Komise se zabývala i vyhláškou města o výherních
hracích přístrojích. Ta dokladuje jasný zájem města
řešit bezpečnost a ochranu dětí a mladistvých před
hazardem, i za cenu snížení příjmů města. Vyhláška
je však řešením pouze doplňkovým, hlavní řešení
musí přinést novela zákona.
V roce 2010 se komise zaměří na koordinaci vybraných činností v oblasti dopravy, prevence kriminality a modelů krizových situací, nadále bude
spolupracovat s Městskou policí a Policií ČR a bude
se zabývat zprávou o stavu bezpečnosti od Policie
ČR i výroční zprávou Městské policie. „Občanům
jsou stále k dispozici stránky Městské policie Karlovy Vary www.mpkv.cz, kam mohou posílat své
podněty a připomínky,“ dodává předseda komise
Michal Riško.
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Nejdůležitější dokument Města Karlovy Vary na rok 2010? Rozpočet
Město Karlovy Vary bude v roce 2010 hospodařit s odhadovanými příjmy
1,121 miliardy a plánovanými běžnými výdaji 866 milionů. Plánované investiční výdaje ve výši 715 milionů budou částečně kryty zůstatky na bankovních
účtech města, převodem z vlastních fondů hospodářské činnosti a na Evropské
projekty může město čerpat z připraveného úvěrového rámce. Ve skutečnosti
však očekáváme reálné čerpání úvěru nízké díky očekávanému navracení evropských dotací.

Nejvýznamnější investiční akce jsou představeny na další straně. Ty běžné
tvoří mzdové prostředky včetně zastupitelských orgánů (150 mil. Kč), neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím města (110 mil. Kč), dotace Dopravnímu podniku provozujícímu MHD (50 mil. Kč), údržba a opravy silnic (50 mil.
Kč), transfery do kultury (40 mil. Kč), sběr a svoz odpadu (36 mil. Kč), činnost
městské policie (36 mil. Kč), transfery do sportu a tělovýchovy (22 mil. Kč), opravy budov školství (12 mil. Kč) či opravy opěrných zdí (15 mil. Kč).

Při předpovědi daňových příjmů odbor financí a ekonomiky vycházel především z predikcí ministerstva financí a návrhu státního rozpočtu. Příjmy ze sdílených daní, tj. daně z příjmu a z přidané hodnoty, byly navrženy o 4 % (20 mil. Kč)
nižší než predikuje státní rozpočet a o další 2 % (10 mil. Kč) byl odhad snížen po
doporučení a usnesení finančního výboru a rady města.

Samozřejmě si lze jen přát, aby krizi opět vystřídal ekonomický růst a s ním
začaly opět růst i příjmy našeho města.

PŘÍJMY MĚSTA NA ROK 2010

VÝDAJE MĚSTA NA ROK 2010

Transfery ze státního
rozpočtu
21,20%

Převody z fondů hosp.
činnosti - VHČ
1,84%

Daně z příjmů
fyzických osob
12,86%

Ing. Jan Řezáč
vedoucí oddělení rozpočtu a finančních analýz Magistrátu města Karlovy Vary

Bydlení a nemovitosti
2,71%
Daně z příjmů
právnických osob
12,99%

Propagace města
0,51%

Vnitřní věci
12,03%

Ostatní
1,19%

Sociální služby
a zdravotnictví
10,73%
Vzdělávání
6,41%

Bezpečnost
3,16%

Kultura
4,75%

Lázeňství
0,40%

Kapitálové příjmy
0,00%
Nedaňové příjmy
6,62%

Poplatky z vybraných
činností a služeb
6,39%

PŘÍJMY - Druh příjmu

Daň z nemovitostí
na území města
6,34%

Skutečnost
čerpání
2008

Odhad
čerpání
2009

Podíl daně
z přidané hodnoty
20,23%

Schválený
rozpočet
2010

v tis. Kč
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Daně z příjmů fyzických
osob
Daně z příjmů právnických
osob
Podíl daně z přidané
hodnoty
Daň z nemovitostí na
území města
Poplatky z vybraných
činností a služeb
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Transfery ze státního
rozpočtu
Převody z fondů
hospodářské činnosti - VČ
PŘÍJMY CELKEM

Podíl

Životní prostředí
12,53%

Doprava
20,39%

VÝDAJE - Závazné ukazatele

Tělovýchova a sport
25,20%

Skutečnost
čerpání
2008

v%

Odhad
čerpání
2009

Schválený
rozpočet
2010

v tis. Kč

Podíl
v%

168 005

132 311

144 145

12,86%

1

Sociální služby a
zdravotnictví

199 675

171 131

145 640

12,99%

2

Vzdělávání
Kultura

87 576

92 934

71 289

218 567

226 870

3

220 676

20,23%

4

Tělovýchova a sport

544 656

451 052

116 525

7,37%

Doprava

217 204

322 694

279 683

17,68%

188 873

214 067

196 457

12,42%

106 772

128 395

122 555

7,75%
4,51%

22 580

40 600

71 050

6,34%

5
6

Životní prostředí

101 519

122 240

408 912

25,86%

101 351

72 325

71 690

6,39%

7

Lázeňství

16 833

18 746

12 427

0,79%

6,62%
0,00%

8

Bezpečnost

47 478

66 357

58 856

3,72%

9

Propagace města

2 661

4 105

2 800

0,18%

10 Bydlení a nemovitosti

17 185

52 348

55 558

3,51%

189 026

238 913

229 527

14,51%

44 443

26 674

26 948

1,70%

1 564 226

1 738 525

1 581 537

100,00%

93 820
2 458

240 470
0

74 179
0

366 529

299 514

237 689

21,20%

125 133

50 240

150 000

13,38%

1 300 227

1 225 158

1 121 263

100,00%

11 Vnitřní věci

Sociální služby a zdravotnictví: Transfery do sociální oblasti, příspěvek
Městskému zařízení sociálních služeb, klub důchodců, dávky a podpory v sociálním zabezpečení, komunitní plánování. Vzdělávání: Provoz městských škol
a školek, jejich opravy a rekonstrukce, knihovny, hvězdárna, zájmová činnost.
Kultura: Transfery do oblasti kultury (festivaly, divadlo, ost. subjekty), příspěvek PO KSO, granty na kulturní akce, organizace kult. akcí, prezentace města,
údržba památek. Tělovýchova a sport: Transfery na sport a tělovýchovu, dotace KVArena s.r.o., provozní dotace Areál Rolava, MS v basketbalu, budování
a podpora sportovních zařízení. Doprava: dopravní obslužnost města, opravy
a rekonstrukce silnic a chodníků, veřejné osvětlení. Životní prostředí: ekologie
a vzhled města, čištění a údržba silnic, nakládání s odpadem, příspěvek Lázeň-

12 Ostatní
VÝDAJE CELKEM

ským lesům, Správě lázeňských parků, projekty Ekocentrum, rekontrukce areálu
Rolava, Meandr Ohře, revitalizace veřejných prostor Stará Role. Lázeňství: příspěvek Infocentru a Správě přírodních léčivých zdrojů a kolonád. Bezpečnost:
Městská policie, opravy a udržování opěrných zdí, transfery dobrovolným hasičům a Hasičskému záchrannému sboru. Propagace města: Karlovarské radniční listy, dary, pohoštění. Bydlení a nemovitosti: správa nebytových prostorů,
pozemků, technické zhodnocení budov, rekonstrukce Lidového domu, výkupy
pozemků. Vnitřní věci: chod magistrátu, zastupitelské orgány, informační technologie, činnost Stavebního úřadu, daně a poplatky, splátky úvěrů, povinné
rezervy na mimořádné výdaje. Ostatní: ostatní nezařaditelné výdaje, členské
příspěvky do sdružení, vratky nedočerpaných státních dotací, sociální dávky.

Finanční výbor města Karlovy Vary považoval postupný nárůst výdajů na provoz magistrátu města Karlovy Vary obsažený zejména
v kapitole odboru vnitřních věcí za poměrně vysoký, stejně jako podíl těchto výdajů na celkových výdajích rozpočtu města. Vzhledem
k hospodářské situaci lze očekávat na straně příjmů z daní fyzických a právnických osob nižší plnění než v předešlých letech. Z výše jmenovaných předpokladů jsme doporučili zlevnit provoz magistrátu města, zpracovat analýzu postupného nárůstu těchto výdajů za posledních pět let a urychleně přijmout opatření, která tento trend zastaví.
Přijatý rozpočet umožňuje využití dotačních peněz z evropské unie, tedy rozvoj města, a zachovává finanční stabilitu města.
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.
Předseda Finančního výboru města Karlovy Vary
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Projekty města na rok 2010
Již na podzim předchozího roku začaly dva
důležité projekty, které budou letos dokončeny.
Další významné projekty se budou v následujících
týdnech a měsících zahajovat.
Revitalizace Staré Louky, Tržiště a Lázeňské ulice
Žulová dlažba místo asfaltu, odstranění bariér,
obnova zeleně, nové lavičky, pítka a další mobiliář,
vodotrysky v řece. Celkem 140 mil. Kč, 10 mil. dotace státní rozpočet. Staví STRABAG, a.s, dokončení
konec 2010.

město – obnova veřejných prostranství. 166 mil. Kč,
EU 98 (IPRM IOP). 2010-2013.
Rekonstrukce ulice Závodu míru
Podobně jako Sokolovská, nové povrchy, parkovací místa, městský bulvár. 100 mil. Kč, bez dotace.
Podzim 2010 – podzim 2011.
Centrum vodních sportů
Nový krytý plavecký bazén u KV Areny, využije její
odpadní teplo, nerezová hlavní nádrž, 10 drah délky
25 m, 80 m tobogan, výukový bazének, sauna, tribuna pro 200 osob, parkoviště a lávka na Západní ulici.
300 mil. Kč, EU 250 (IPRM KV). Dokončení podzim
2011.

Rekonstrukce Vítězné, Drahomířina a Mattoniho
nábřeží
Pokračuje od Lidlu dále, vyrovnání vozovky, nové
povrchy a parkovací místa. 70 mil. Kč, bez dotace,
podzim 2010 - léto 2011.



Modernizace sportovního areálu Rolava
Bezpečnější vstup pro návštěvníky, rozšíření
a prodloužení sportovní dráhy, inženýrské sítě a zázemí záchranářů. 72,5 mil. Kč, EU 64 (IPRM KV). Staví
sdružení Algon – Baustav – Tima, dokončení květen
2010.

Revitalizace panelové části Staré Role
Vlastníci domů – dotace až 40% na rekonstrukce,

Ekocentrum
Centrum ekologických aktivit a informací, energeticky soběstačná budova, Nádražní ulice Stará
Role. 40 mil. Kč, EU 37 (OPŽP).

Meandr Ohře a víceúčelové stezky
„Poloostrov“ pod jezem v Tuhnicích, cca 8,6 ha,
parkové úpravy, hřiště a herní prvky, naučné tabule,
vodní nádrže, nové zpevněné stezky až k areálu Rolava. 40 mil. Kč, EU 37 (IPRM KV). Staví EUROVIA CS,
a. s., úpravy zeleně Správa lázeňských parků.

10 let XXI. století v Karlových Varech: 2001
Rozpočet města na rok 2001 činil 876,4 miliónu
korun. Karlovy Vary se staly krajským městem. V kasárnách ve Dvorech vznikl Krajský úřad. Úřad města
změnil název na Magistrát.
Po letech se díky EU Phare dostavěl terminál Dolní
nádraží. Vznikla zde pobočka nově založeného Info-

cetra města. Část Moskevské ulice v centru dostala
novou tvář. U vjezdu do Svatošských skal vzniklo záchytné parkoviště. Město zrekonstruovalo mosty v
Nádražní ulici a Karlův u Galerie umění. ČSAD MHD
změnil název na Dopravní podnik Karlovy Vary a
zahájil provoz vyhlídkové linky č. 91. Děsivou dvojkřižovatku sedmi ulic u Čertova ostrova nahradila
elegantní okružní křižovatka s podchodem, lávkou
pro pěší a vodotryskem.
Slévárny Blansko, původní dodavatel Sadové kolonády, dodal i po 120 letech díly na její rekonstrukci, ta přinesla i nový Hadí pramen. Na mlýnské kolonádě byly opraveny sochy. 25 let zavřená Zámecká

kolonáda se změnila na Zámecké lázně. Začala rekonstrukce Zámecké věže, dostala nový zvon. Rekonstrukcí bývalé školy na Husově náměstí vznikla
alternativní divadelní scéna „Husovka“. Své první narozeniny oslavil v roce 2001 Klub Paderewski, který
dnes v Husovce sídlí.

Nová cyklostezka spojila Starou a Novou Roli.
Město koupilo areál bývalé mlékárny. Areál Rolava
hostil na své nové sportovní dráze mistrovství Evropy v triatlonu. Město dokončilo a nabídlo zájemcům
o bydlení nové byty na náměstí Václava Řezáče.
Ředitelem Lázeňských lesů se stal současný ředitel
Evžen Krejčí, lesy postavily lesní hřiště v horních
Drahovicích.
Jan Kopál
tiskový mluvčí města

Radniční listy | 5

Termíny konání zápisu do prvních tříd pro školní rok 2010/2011
Název školy
ZŠ Mozartova
pro žáky se specifickými vývojovými poruchami schopnosti učení
ZŠ a ZUŠ Šmeralova
ZŠ 1. máje – Dvory

18. 1. 2010 - 19. 1. 2010

ZŠ jazyků Karlovy Vary – Libušina
ZŠ Moskevská – Dukelských hrdinů
ZŠ Kollárova – J. A. Komenského
ZŠ Poštovní

15. 1. 2010 a 18. 1. 2010
19. 1. 2010
19. 1. 2010 - 20. 1. 2010
19. 1. 2010 – 20. 1. 2010

ZŠ Konečná

22. 1. 2010

ZŠ Krušnohorská

19. 1. 2010 - 20. 1. 2010

ZŠ Truhlářská

19. 1. 2010 - 20. 1. 2010

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ
úterý 19. 1. 2010 | 14:00 – 17:00
středa 20. 1. 2010 | 14:00 – 17:00
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „ŠKOLA PRO ZDRAVÝ A MODERNÍ ŽIVOTNÍ STYL“.
- Příprava dětí na školní docházku v přípravných třídách
- Kvalitní pedagogický sbor s jazykovými znalostmi, výuka zohledňuje moderní trendy ve vzdělávání, komunikační a interaktivní
technologie.
- Výuka jazyků od 1. třídy, v přípravných třídách a v kroužcích školní
družiny.
- Bohatá nabídka zájmových kroužků, smysluplné využití volného
času dětí.
- Žáci soutěží ve vědomostních soutěžích na všech úrovních.
- Ve sportovní olympiádě AŠSK se žáci umisťují na předních místech.
- Pravidelné výjezdy na školy v přírodě, kohezní výlety, exkurze.
- Projektové dny a slavnosti, výstavy, kulturní a charitativní akce,
spolupráce s mateřskou školou.
- Souvislé celoroční
pedagogické praxe
studentek Střední
odborné školy pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy
Vary

1.soukromá základní škola Karlovy Vary s.r.o.
Lidická 40, 360 20 Karlovy Vary
ŠKOLA S ROZŠÍRENOU VÝUKOU JAZYKU
www.1soukromazskv.cz e-mail: justikova.eva@tiscali.cz

ZÁPIS

ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY
se koná 15. a 18. 1. 2010
od 13.00 – 16.00 hod. v budově školy

* maximální počet žáků ve třídě 15
* výrazný individuální přístup ke každému žákovi
* rodinná atmosféra školy
* intenzivní výuka angličtiny a dalších jazyků od 1. třídy
* výběr z velkého množství odpoledních zájmových aktivit

Pro „předškoláky“
otevřena přípravka na školu

Den otevřených dveří 10. 12. 2009 a 7. 1. 2010
od 8.30-17.00 hod.

Během dnů otevřených dveří proběhnou od 16. hod. přednášky
pro rodiče předškolních dětí o nástupu dítěte do školy s praktickými
ukázkami pomůcek do 1. třídy

kontakt:
1. soukromá základní škola Karlovy Vary s.r.o.
Lidická 40 – Drahovice (areál pedagogické školy)
tel.: 353 228 210, mob. 606 791 281, 608 636 528

Hodina

4. 2. 2010

od 14:00 – 16:00 hodin

18. 1. 2010 - 19. 1. 2010

od 15:00 – 18:00 hodin
od 14:00 – 17:00 hodin
zároveň proběhne zápis do přípravného ročníku
od 14:00 – 17:00 hodin
od 14:00 – 18:00 hodin
od 14:00 – 17:00 hodin
od 14:00 – 17:00 hodin
od 14:00 – 18:00 hodin
zároveň proběhne zápis do přípravného ročníku
od 14:00 – 18:00 hodin
od 14:00 – 17:00 hodin (v budově ZŠ Školní 9. A)
zároveň proběhne zápis do přípravného ročníku

ZŠ Karlovy Vary - Tuhnice, Poštovní 19

ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská19

Více na http://zstruhlarska.karlovyvary.indos.cz/

Datum

ředitel školy Mgr. Jan Poula 353 226 408
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
středa 13. 1. 2010 | 14:00 – 17:00
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ
úterý 19. 1. 2010 | 14:00 – 17:00, středa 20. 1. 2010 | 14:00 – 17:00
v 1. patře 1. pavilonu
Zapsány budou děti narozené do 31. 8. 2004
Rodiče, přineste s sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte
Nemůžete-li se dostavit v uvedeném termínu, můžete své dítě zapsat v kterýkoli pracovní den dopoledne.
Škola nabízí:
- Výuku anglického jazyka hrou od prvních tříd
- Kvalitní výuku plně kvalifikovanými učiteli včetně výuky Aj, Nj
- Třídy vybavené novým a moderním nábytkem
- Možnost využití školní družiny s tělovýchovným zaměřením
- Individuální péči zaostávajícím a integrovaným žákům
- Část výuky na počítačích v našich počítačových pracovnách a na interaktivních tabulích
- Kroužky sportovní, výtvarný, fotografický, kopaná, basketbal, florbal, keramický, paličkování, výpočetní techniky, sborový zpěv, flétna, dramatický
- Třídy s rozšířenou výukou matematiky,
přírodovědných předmětů a výpočetní techniky
- Klidné prostředí v blízkosti lesa, mimo
silniční ruch
- Podrobnější informace na www.zskvary.cz

ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 11
s rozšířenou výukou tělesné výchovy
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ
úterý 19. 1. 2010 | 14:00 – 18:00
středa 20. 1. 2010 | 14:00 – 18:00
prohlídka školy možná kdykoliv
Nabízíme:
- Na I. stupni 3 hodiny a na II. stupni 4 hodiny tělesné
výchovy týdně
- Spolupracujeme se sportovními oddíly HC Energie KV,
AC Start KV aj.
- Díky školnímu bazénu možnost plavání v rámci tělesné
výchovy
- Moderní polytanové atletické a víceúčelové hřiště,
posilovna
- Dvě počítačové učebny, multimediální učebna, školní
klub
- Kroužky: anglický jazyk, florbal, sportovní hry, plavání,
výtvarný kroužek, paličkování, aj.
Kontakt:
Základní škola Karlovy Vary
Krušnohorská 11 | 360 10 Karlovy Vary
 353 437 111 | fax 353 437 110
skola@zsruzovyvrch.cz | www.zsruzovyvrch.cz

ZŠ Karlovy Vary,
Mozartova 7
pro žáky se specifickými poruchami učení
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
středa 20. 1. 2010 | 10:00 – 16:00

ZŠ Karlovy Vary,
Libušina 31
 353 223 408
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ
ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU
budova „školičky“
pátek 15. 1. 2010 | 14:00 – 17:00
pondělí 18. 1. 2010 | 14:00 –
17:00
www.jazkvary.cz

6 | Radniční listy

Karlovy Vary 1937 – 1947
Takové bylo téma přednášky Libora Humla a Jiřího Böhma v Krajské knihovně 19.listopadu
2009. Přednáškový sál naplnilo rekordních 300 posluchačů, kteří zhlédli na stovky fotografií
i několik filmů z vyhnání Čechů, příchodu nacistů, amerických náletů a odsunu Němců. Nebyla to první přednáška k tomuto tématu a zájem o něj je překvapující. Co způsobuje, že karlovaráci opouštějí svá
televizní křesla od podvečerních seriálů a tísní
se i na okenních parapetech, aby se dověděli něco o historii svého
města ???
Tradovalo se klišé,
že místní obyvatelstvo
(obecně sudet) jsou
většinou
přistěhovalci, kteří nemají zakořeněný vztah k místu. Nebyla to a není pravda.
Lidé si jistě vytváří vztah

k místu kde žijí, pracují a vychovávají děti. Avšak konkrétní znalost historie konkrétního města, čtvrti ulice nebo dokonce domů,
to je skutečně něco co tu citelně chybí. Ve vnitrozemí, kde rodiny žijí desítky generací, takové informace předávají rodiče a prarodiče.
Proto je třeba ocenit práci nejen profesionálních regionálních
historiků, ale hlavně nadšenců typu Libora Humla, 28 letého mladého muže, který již léta věnuje svůj volný čas a energii k shromažďování materiálů, fotografií, publicitě, přednáškám a inspiruje tak i další mladé - svou generaci, mimo jiné i k zdravému vztahu k regionu, ve kterém žijí a měli by žít i nadále.
RNDr. Pavel Žlebek

Nový cyklus - Toulky lázeňskými parky
Vše, co jsme věděli o recyklaci, jsme vám již pověděli. Teď je jen na vás, jak se získanými vědomostmi naložíte. Doufáme, že jste si z našich příspěvků odnesli to hlavní a tím je, že recyklací pomáháte šetřit surovinami a chránit životní prostředí.
V našem novém cyklu vás seznámíme s přírodou Karlových Varů, prostřednictvím městské
naučné stezky, abychom vám ukázali, jak krásná dokáže příroda být a že stojí za to ji chránit.
Přiblížíme vám historii a vznik zdejších lázeňských parků jako jsou Smetanovy sady, Poštovní
dvůr a další. V nich se nachází i mnoho zajímavých stromů, s jejichž životem vás seznámíme.
Naučná stezka je dlouhá 4,5 km, prochází lázeňským územím Karlových Varů – několika
městskými historickými parky. Počátek naučné stezky je ve Smetanových sadech, dále pokračuje podél říčky Teplé do Dvořákových sadů, vystoupá za Mlýnskou kolonádu do Skalníkových sadů, z jejichž svahů je překrásný výhled na lázně. Přes Zámecký vrch vede stezka
až na Divadelní náměstí, odkud pokračuje po Nové louce k Sadům Karla IV., v jejíchž blízkosti
se nacházela nejstarší karlovarská zahrada, Puppová alej. Její krásou se dnes už nepokocháte,
na jejím místě je dnes parkoviště Grandhotelu Pupp. Poté vás cesta dovede Goethovou stezkou až k umělecké galerii, k Poštovnímu dvoru a do okolí hotelu Richmond. V těchto parcích
najdete i mnoho velmi starých stromů, např.: duby za Poštovním dvorem (cca. 300 let), stará lípa u mostu Karla IV. a jeden památný platan ve Dvořákových sadech. Spojení mezi parky vede po pěší zóně. Na začátku a na konci naučné stezky jsou placená parkoviště a jsou dostupné také městskou hromadnou dopravou.
Hlavním cílem není pouze naučit návštěvníky poznávat stromy (nechceme, aby pro nás
platilo, co Čech to botanik), ale též strávit volný čas v tomto krásném prostředí, které vám dá
na chvíli zapomenout na stresy všedních dní.
V dalších vydáních RL vám přiblížíme jednotlivé parky a seznámíme vás s jejich dominantami v podobě letitých stromů. Tak hurá s námi do přírody!! (A nezapomeňte hodit obaly od svačin do příslušných košů, které v parcích nechybí. Pokud se chybička vloudí a koš bude chybět,
nechte si obaly v kapse a vyhoďte až doma.).
studentky 3. ročníku OA Petra Mandelíčková a Martina Macková
vedoucí pedagog Jana Chyšková

"JE TO TAK,
TŘEBA JE TO K NEVÍŘE "

“PERU A BOLÍVIE”
Měsíční�náročné�putování�po�nádherných�zemích�Jižní Ameriky.
Hlavní�město�Lima.�Přelet�do�Cusca.
Náročný�třídenní�trek�Inca Trail�přes�sedlo�Warmiwaňuska�k�Machu�Picchu
Cordillera�Negra,Cordillera�Blanca�-�laguna�Llanganuco�na�úpatí�Huascaránu,
obřadní�středisko�Chavín�de�Huantar,
kaňon�Colca,�výstup�na�Chachani
poloostrov�Isla�de�Pescado.
V�Bolívii�jezero Titicaca�ve�výšce
solné�pláně Salar�de�Uyuni,�jezera�na�Puna�de Atacama,
výstup�na�Cerra�Colorada,�laguna�Verde�pod�vrcholem�Licancabur,
indiánské�vesnice Altiplána.

6.�ledna�2010�v�17�hod.
Stará�Role,�Truhlářská�681/19
z�druhé�strany�Z. Š.�Truhlářská

přednáší�David Švejnoha
vstup�volný

Carlsbad SKI SPRINT 2009
Poprvé ve tříleté historii Carlsbad Ski Sprintu, svatoštěpánského běžkařského závodu na hlavní třídě Karlových
Varů, stanuli na stupních vítězů Češi – Aleš Razým a Petr Novák. Druhé místo obsadili Němci Erik a Lars Hänelovi, na třetím místě skončili Rusové Sergej Grišin a Andrej Ťutěrev.
„Místní“ dvojice Lukáš Bauer a Mlina Šperl skončila čtvrtá.
Závod sledovalo více než čtyři tisíce diváků přímo v ulicích v centru města, záznam vysílala ČT4 Sport. Kromě závodu patřil zájem diváků také Anetě Langerové a skupině
Goodfellas.

Vás zve
na komponovaný pořad
písní W+V+J,v provedení členů
Divadelního studia D3 Karlovy Vary

Středa 20. ledna 2010
v 17 hodin
Městská knihovna Karlovy Vary,
I.P.Pavlova 7,
půjčovna pro dospělé
Vstup volný
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Hudebníci u pramenů

Slavní návštěvníci
a zajímavé události

Po Zajímavých ženách, Básnících a spisovatelích
vydalo Lázeňské ediční sdružení knížku Evy Hanykové Hudebníci u pramenů. Jde o příběhy 49 hudebních skladatelů a muzikantů, kteří žili nebo žijí
v lázních Karlovarského kraje, zejména v Karlových
Varech, nebo v nich působili či se léčili a zanechali
své stopy.
Nejde o odborné hodnocení skladeb či výkonů interpretů, ale spíše pohled do kuchyně jejich
života. Dozvíme se, že právě v Karlových Varech
se devítiletý Robert Schumann rozhodl pro dráhu
klavíristy. Johann Sebastian Bach dostal v lázních
objednávku na Braniborské koncerty. Populární
varhaník Ota Čermák se při cestě z Karlových Varů
stal obětí automobilového neštěstí. Naopak Fryderik Chopin se cestou z Karlových Varů setkal s Marií
Wodzinskou a zamiloval se do ní. Antonín Dvořák
přijížděl ke Vřídlu za berlínským nakladatelem Simrockem, hrával mu své nové skladby, které Simrock
vydával, propagoval a razil tak Dvořákově hudbě
cestu na světová podia. Zdeněk Fibich zapsal čtyři
šťastně s Anežkou Schulzovou prožité karlovarské
dny do notové osnovy a postavil tak lázeňské metropoli hudební pomník. Mozart-syn sní svůj věčný
sen na karlovarském hřbitově. Třikrát hledal pomoc
pro své ztracené zdraví u karlovarských pramenů
Edvard Grieg, dvakrát Oskar Nedbal, jednou Paganini, Puccini a třicetkrát Rudolf Friml.
Vedle mistrů světoznámých jmen představuje autorka i některé současné hudebníky: nechce se věřit,
že známý pražský skladatel Jiří Teml začínal svou životní pouť v jedné karlovarské účtárně. Další Pražák
Miloš Bok našel svůj druhý domov v Močidlci na Karlovarsku. Řídí Dětský symfonický orchestr ZŠ a ZUŠ
v Rybářích a jeho dobročinné koncerty zaplňují kostely v celém Karlovarském kraji. Jeho první závažné
dílo Missa Solemnis byla s velkým ohlasem uvedena
v newyorské Carnegie Hall. Plzeňák Karel Šimandl

• 1. ledna 1900 - začaly vycházet noviny Fischer Zeitung.
• 1. ledna 1950 - na popud prof. MUDr. Švejcara uvedena v Karlových Varech do provozu
lázeňská pobočka 1. Dětské kliniky. Ředitel
lázní MUDr. Rudolf Bureš stanovil její léčebné zaměření. Byla určena dětem postiženým
chronickými chorobami, které vyžadují rekonvalescenci. Měla 45 lůžek, pobyt trval nejméně 6 týdnů.
• 1. ledna 1990 - po letech strávených v Německu, Anglii, Kanadě a Švýcarsku opět
oslavili absolventi karlovarské obchodní akademie Hana Sladek-Koželuhová s manželem
Milanem Sladkem Silvestra a Nový rok v Karlových Varech.
• 5. ledna 1880 - vykoupilo město tuhnický
mlýn za 50 000 zlatých pro výstavbu vodárny.
• 15. ledna 1925 - otevřena Státní odborná
škola pro průmysl porcelánová v Rybářích.
Vyučovací jazyk německý.
se na ZŠ a ZUŠ v Rybářích věnuje propagaci hudby
20. a 21. století. Jeho skladby uvádí nejen Karlovarský symfonický orchestr, ale jsou hrány i v USA,
Německu, Francii, Estonsku, Itálii, Švédsku, Švýcarsku či na Islandu. Působení hudebních skladatelů
na umělecké škole násobí její kvalitu, což je patrno
na výsledcích, zvláště při soutěžích, na nichž se žáci
školy vždy zařazují mezi vítěze.
Přítomnost tolika významných hudebníků v našem městě v nás vzbuzuje pýchu a zdravý patriotismus. Jsme hrdi na to, v jakém to žijeme městě.

Devadesáté narozeniny
Úctyhodných devadesát let oslavila dne 7. prosince paní Růžena Pfeilerová z Karlových Varů. Potřást
pravicí oslavenkyni přišla i náměstkyně tělovýchovy
sportu a sociálních věcí Jana Petříková. Mezi gratulanty samozřejmě nemohla chybět ani celá rodina
- dcera Věra a Jiří se svými rodinami, nejmladší syn
Milan a mnoho dalších přátel.
Od války žije paní Růžena v Karlových Varech, v životě zastávala různá zaměstnání, podle jejích slov
jí prý ale nejvíce ze všeho bavila práce s dětmi v mateřské škole.
Proto jí také nyní, kdy už zdraví neslouží, udělá
největší radost, když ji navštíví vnoučata s pravnoučaty, kterých má už pět.
Přejeme pevné zdraví a mnoho elánu!

Příměstské tábory pokračují
Přihlaste vaše děti
a odpadne vám starost,
jak ve vaší nepřítomnosti tráví volný čas.
873 spokojených dětí
strávilo loňské léto v příměstském táboře Mateřského centra Karlovy Vary.
Nutnost odmítat některé zájemce vedla jeho ředitelku Věru Bartošovou k myšlence rozšířit nabídku
na všechny dny školních prázdnin. V roce 2010 jde o:
29. ledna – pololetní prázdniny
8. – 14. března – jarní prázdniny
2. – 5. dubna – velikonoční prázdniny

Jak tábor funguje? Děti se každý den schází mezi
7.30–8.00 hod. v prostorách centra. Odpoledne
si je rodiče vyzvedávají mezi 16.30 a 17.00 hod.
O děti je profesionálně postaráno. Vyváženým pobytem na čerstvém vzduchu, v herně nebo učebně
dostanou děti prostor k rozvíjení sportovních, kulturních i vědomostních zájmů, vše hravou a soutěživou formou. Zachovány jsou zdravé stravovací
návyky: svačinka – teplý oběd – svačina a celodenní
pitný režim. Děti jsou po celou dobu konání akce
pojištěny.
Rodiče potřebují vědět, že se o jejich děti stará
důvěryhodná organizace. A tou určitě MCKV je! Více
informací na www.materske–centrum.cz, e-mail
mckv@seznam.cz, tel. 606 581 369 - Věra Bartošová.

• 16. ledna 1950 - vychází první číslo časopisu
Karlovarský kraj, určeného pro funkcionáře,
zaměstnance a spolupracovníky lidové správy. Od 1.července 1953 dochází ke změně,
časopis je určen pro lázeňství a cestovní ruch.
• 23. ledna 1840 - psaly Kwěty: "...Ferdinand
Laub, jako pachole sedmileté, děcko bledé
tváře, plavých vlasů a velkých tmavých očí,
hrál poprvé veřejně na akademii v pražském
hostinci u Doušů." Jako dvanáctiletý konzervatorista vystupoval Laub roku 1844 v Karlových Varech za klavírního doprovodu Mozartova nejmladšího syna Františka Xavera.
V sezoně 1853 a 1873 dlel slavný houslista
v Karlových Varech na léčebném pobytu.
• 24. ledna 1905 - rozšířena vodárna a plynárna.
• 25. ledna-10. února 1935 - v těchto dnech
maloval Václav Rabas 11 obrazů Karlových
Varů, vesměs pohledů z okna domu Vyšehrad, ale i z Ondřejského hřbitova. Jeho syn
Jan končil ten rok karlovarské gymnázium
a Václav Rabas měl poslední možnost zachytit Karlovy Vary, jak si stále sliboval. Karlovarské motivy zařadil do kolekce obrazů vystavených k svým 50. narozeninám. Velmi zaujaly
F. X. Šaldu.
• 31. ledna 1785 - se narodila Magdalena Dobromila Rettigová, autorka první české kuchařské knihy. V Karlových Varech se léčila v roce
1811.
• 31. ledna 1935 - se v Praze narodil známý
karlovarský malíř, grafik a ilustrátor Petr Strnad.
• V roce 1715 - vydal Martin Zurner plán Karlových Varů, v němž jsou poprvé označeny
lázeňské domy nejen čísly, ale i jmény.
• Od roku 1795 - vycházejí dosud ručně psané
Kurlisty v tištěné podobě.
• 1935 - město si připomíná 100. výročí založení KSO, dirigent Manzer řídí orchestr už 25 let,
100 let uplynulo od pobytu F. Chopina.
• 1960 - vznikl okresní podnik RaJ, v roce 1969
má 100 závodů s 1500 lůžky.
Mgr. Eva Hanyková
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Kulturní akce a výstavy v lednu 2010
CLUB IMPERIAL

Od pátku 22. 1.
do neděle 24. 1.

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
přímo v prostředí hvězdárny kompletní program, jehož náplní jsou především
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.

29. 1.
16.30

Krajská knihovna, Dvory:
ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST - Změna klimatu - pravda nebo
mýtus?
Přednáší: Taťána Míková, Český hydrometeorologický ústav ČR
Taťána Míková shrne známá fakta o klimatu v přítomnosti i minulosti, objasní
hlavní příčiny jeho změn v dávných dobách a vysvětlí, proč se dnes většina
klimatologů domívá, že v posledních desetiletích za jeho změnani stojí nejen
přírodní, ale i antropogenní aspekty.

Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary
Vstupné: 100 CZK, Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak
1. 1.

Tomáš Mach Quartet
„Jazzové housle“ špičkového muzikanta - houslisty T. Macha, jenž stojí v čele
svého vyjímečně působivého kvartetu.

8.1.

„Jazzové housle“ špičkového muzikanta - houslisty T.Macha, jenž stojí
v čele svého vyjímečně působivého kvartetu.
Známá hudební osobnost, syn proslulého skladatele J. Vejvody, excelentní
hráč na bicí a mimořádný muzikant v doprovodu předních pražských
instrumentalistů - Ondřej Štajnochr - kontrabas, Kryštof Marek - piano.

15.1.

Leona Prokopcová Group
Vynikající klubová zpěvačka v žánru popjazz, soul a blues, se svou dynamickou
formací.

22.1.

St. Johnny Band & Juwana Jenkins (CZ/USA)
Kvartet osobitých muzikantů, zaměřující se na různé hudební styly Ameriky
50-tých let - blues, rock&roll, rockabilly, podbarvený foukací harmonikou
skvělého Charlie Slavíka a zpěvem charismatické americké zpěvačky černé
pleti Juwany Jenkins…

29.1.

H-H Blues Band
Nezaměnitelné klasické blues - stylový zpěvák a kytarista Dragan Hoxha
s triem neméně originálních bluesových muzikantů…
Každý den hraje živá hudba:
• Marakas Band – neděle až úterý
• Gipsy Hery Band – středa a čtvrtek
• Diskotékový pořad - sobota
Úterní vystoupení:
Magic show nebo Orientální tance / Indické tance

GALERIE UMĚNÍ

Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 224 387, fax: 353 224 388,
e-mail: info@galeriekvary.cz, URL: www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: úterý – neděle 9.30 –12.00 a 13.00 –17.00

Sedlecká 5, Karlovy Vary
info@ok1kvk.cz – 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.
Každé po
16.00

Kroužek elektrotechniky – pro pokročilé

Každé út
16.00

Klub pro dospělé

Každou st
16.00

Kroužek elektrotechniky

Každý čt
16.00

Kroužek elektrotechniky

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

Pokračuje:
Ze sbírky II. - Člověk ve XX. století
Výstava představí kolekci figurálních děl českého umění 20. století z galerijních
sbírek. (potrvá do 10. 1.)

VÝSTAVY
Vernisáž
ve čtvrtek
14.1. v 17.00

Václav Lokvenc
Retrospektivní výstava významného karlovarského sochaře a grafika
připravená k životnímu jubileu autora. (potrvá do 28.2.)

České umění 20. století
Nová podoba stálé expozice prezentuje bohaté sbírkové fondy českého
umění 20. století. Expozice představí díla klasiků českého moderního umění
STÁLÁ EXPOZICE
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.

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ

Rumunská 8, Karlovy Vary, tel.: 353 332 045, 608 335 902
Otevřeno: Po – Čt 9.00 – 17. 00, Pá 9.00 – 15.00
e-mail: galerie.husarik@seznam.cz; www.galerie-husarikova.cz
Jindra Husáriková /CZ/

DUHOVÁ PALETA

Výstava
4.1. - 27.1.
Literární večery
20. 1.
18.00

LDO ZUŠ A. Dvořáka J. Rottová

K Letišti 144, tel.: 777 95 34 21–3
hvezdarna.kv@email.cz, www.astropatrola.cz

POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY
Nejhorší pozorovací podmínky nastávají začátkem a koncem měsíce, vždy
kolem měsíčního úplňku. Ideální podmínky ke sledování Měsíce 15. - 16. 1.
Po celý měsíc ideální podmínky pozorovatelnosti planety Mars.

Každý pátek
a sobotu kromě
1. ledna
ve 20:00 hodin

1. 1.
15:00

GH Pupp
Novoroční koncerty v partnerském městě Bernkastel-Kues, Německo
Opera - Opereta - Muzikál
Gabriela Kopperová – soprán, Juraj Nociar – tenor
Karlovarský symfonický orchestr
Dirigent František Drs

9.-10. 1.
15:00

22. 1.
19:30

Lázně III
Symfonický koncert - A 6
Joseph Haydn: Symfonie č. 69 C dur „Laudon“
Sergej Alexandrovič Kusevickij: Koncert pro kontrabas
Jean Sibelius: Symfonie č. 1 e moll, op. 39
Jan Jirmásek – kontrabas
Karlovarský symfonický orchestr
Dirigent Petr Vronský

29. 1.
19.30

Lázně III
Operní koncert - Mistrovské pěvecké kursy
Slavné operní árie
Karlovarský symfonický orchestr
Dirigent František Drs

Ukázky z projektů SZUŠ Poprad a Umělecká škola Hof
(vernisáž se uskuteční 6.1.)

HVĚZDÁRNA Karlovy Vary

Každý pátek
a sobotu kromě
1. ledna
v 18.30

GH Pupp
Novoroční koncert KSO
Mozart: Titus – předehra, Figarova svatba,
Rossini: Lazebník sevillský – Temporale,
Massenet: Meditace pro housle z opery Thais,
Puccini: Madamma Butterfly, Dvořák: Slovanské tance,
Mascagni: Sedlák kavalír, Kálmán: Hraběnka Marica,
Strauss: Cikánský baron, Netopýr, Monti: Čardáš, aj.
Gabriela Kopperová – soprán
Vladislav Liněckij – housle, Jaroslav Kubricht – klarinet
Karlovarský symfonický orchestr
Dirigent Martin Peschík

Obrazy, grafika a kresba.

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35
Otevřeno po–čt 15.00–18.00

Žárovkou na Měsíc
Večerní pozorování pro rodiče a malé děti, doporučený minimální věk 5 let.

Za drahokamy Orionu
Večerní odborné pozorování zimní večerní oblohy. Doporučený minimální věk
10 let.
Na pozorování doporučujeme přijít, je-li jasno a není-li silný vítr. Jen tehdy
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 95 34 22.
NON-STOP internetová pozorování oblohy:
www.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.

13. 1.
17.00

RADIOKLUB OK1KVK

Hvězdárna:
SVĚT MALÉ ASTRONOMIE - „Uf, viděl jsem UFO!“
Neidentifikovatelný létající objekt. Jev zvaný UFO. Řada z nás si pod touto
zkratkou vybaví zelené mužíčky s tykadélky jak pilotují létající talíř. Svědectví
lidí, kteří UFO spatřili jsou pro mnohé z nás velikou vzrušující senzací. Jenže
nakolik jsou tato svědectví podložená nanejvýš rozostřenými fotografiemi
záhadných létajících disků pravdou? Uvidíme. Možná nám v tomto pořadu
odpoví náš animovanýufonek neidentifikovatelného jména.

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

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

- 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

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.

KINO PANASONIC

Vítězná 50, Karlovy Vary, tel.: 353 233 933
www.kinopanasonic.cz
1. - 3. 1.
17.00 a 19.30

TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC. USA 2009

4. - 6. 1.
19.30

3 SEZÓNY V PEKLE. ČR, SR, Německo 2009

7. 1.
19.30

Projekce FK KV

8. - 10. 1.
16.30 a 17.00
8. a 10. 1.
19.30
9.1.
18.45
11. - 13. 1.
17.00 a 19.30
13. 1.
17.00
15. a 17. 1.
11.00

G-FORCE. USA 2009
PANIKA V MĚSTEČKU. Lucembursko, Belgie, Francie 2009
METinHD, Richard Strauss / RŮŽOVÝ KAVALÍR
ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED. ČR 2009
Představení pro seniory - PRIME. USA 2005, Vstupné 25 Kč
MIKULÁŠOVY PATÁLIE. Francie 2009
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15. a 17. 1.
19.30
16. 1.
18.45

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVY VARY

2012. USA, Kanada 2009

Divadelní nám. 21, 360 01 Karlovy Vary
www.karlovarskedivadlo.cz, tel.: 353 225 621

METinHD - Georges Bizet / CARMEN
GALIMATYÁŠ. Francie 2009

1. 1.
19:30

Mozart a Strauss, Komorní orchestr Prague Opera Collegium
Koncert v dobových kostýmech s baletním párem. Průřez Mozartovým
a Straussovým dílem, árie a duety z oper, operet a známé melodie.

21. 1.
16.00

AVATAR. USA 2009

6. 1.
19:30

Eduardo Rovner - Vrátila se jednou v noci
Převzaté představení Divadla Na Vinohradech Praha.

22. - 27. 1.
19.30

AVATAR. USA 2009

7. 1.
19:30

Goran Bregovič, Dana Dinková - Cikánské kořeny/í
Severočeské divadlo opery a baletu. Strhující taneční muzikál Cikánské
kořeny/í vypráví milenecký příběh chlapce Čobana a dívky Dary.

12. 1.
19:30

Divadlo Palace, Marc Camoletti - A do pyžam!
Brilantní komedie, která si neklade jiný cíl, než pobavit diváka.

14. 1.
19:30

František Ringo Čech - Dívčí válka
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České
republice. Jeho atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce,
využitých tématech a také v hereckém obsazení.

16. 1.
19:30

Galakoncert operetních melodií...Komorní orchestr Nálady se sólisty
Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných operet F. Lehára,
J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dalších.

17. 1.
15:00

Božena Němcová, Radovan Snítil - O dobru a zlu
Výpravná činoherní pohádka pro děti, rodiče i prarodiče. Jen láska a lidskost
mají šanci ve světě přetrvávajícího, nikdy nekončícího sváru mezi Dobrem
a Zlem.

20. 1.
19:30

RADÚZA – koncert
Její hudba vychází částečně z chansonu, ale největší díl inspirace čerpá Radůza
z folklóru a nálady městských odrhovaček, které v jejím syrovém podání
nabízejí nečekané hudební i textařské obraty.

25. 1.
19:30

Noel Coward - Zamilovat se... Divadlo Kalich
Dva lidé na nástupišti. Každé ráno cestují do práce a z práce. Ranní únavy,
podvečerní letargie, rachotící vozy, všude plno lidí, mlčící hlavy plné problémů
a otázek. Peníze a manželství.

30. 1.
19:30

John Kander, Fred Ebb, Bob Fosse - Chicago
Jeden z nejvýraznějších, nejprovokativnějších - ale také nejúspěšnějších,
divadelních muzikálů posledních desetiletí.

31. 1.
15:00

N. R. Erdman, Jana a Jurij Galinovi – Mrazík, Docela velké divadlo Litvínov
Výpravná pohádka na motivy Erdmanova scénáře k proslulému filmu
o Nastěnce a Ivánkovi.

18. - 20. 1.
19.30

21. 1.
19.30
22. - 24. 1.
17.00
27. 1.
15.00 a 17.00
28. 1.
19.30
29. - 30. 1.
16.00

Projekce FK KV
PRINCEZNA A ŽABÁK. USA 2009
Představení pro seniory - 2BOBULE. ČR 2009
Projekce FK KV
SHERLOCK HOLMES. VB, USA, Austrálie 2009

Scéna HUSOVKA

Divadlo Husovka, Klub Paderewski, Divadelní studio D3,
Karlovarské hudební divadlo, Divadlo v patře
Husovo nám. 2, 360 01 Karlovy Vary
www.husovka.info
15. 1.
19.30

Oldřich Janota
Přední český básník a písničkář nedávno oslavil šedesátku a vydal nové
album „Ora pro nobis“. Do našeho Klubu Paderewski zajížděl v minulosti
v předvánoční době. Tentokrát nám přiveze naději a optimismus do nového
roku.

21. 1.
19.30

Petr Váša – Večer fyzického básnictví
V průřezu historií originálního uměleckého žánru, spojujícího poezii, hudbu,
divadlo a prvky výtvarného umění v neobvyklou syntézu se představí
populární brněnský fyzický básník a frontman kapely Ty syčáci Petr Váša.

24. 1.
15.00

Švec Matěj a začarovaný mlýn
Česká pohádka s písničkami na motiv pohádky J. Pětivokého o tom jak chudý
švec k rozumu přišel a bohatý řezník byl po právu potrestán. Dětem pohádku
zahraje Činoherní skupina Jany Klatovské Praha a připravilo ji divadlo Husovka.

29. 1.
19.30

Jana Vebrová
Po mateřské dovolené se na koncertní pódia vrací stále populárnější česká
písničkářka a akordeonistka Jana Vebrová. Přijďte si poslechnout její recitál
do Husovky.
Na únor připravujeme:

1. 2.
19.30

The Plastic People of the Universe
Legendární představitelka československého undergroundu oslavila
nedávno neuvěřitelných 40 let od svého založení. Na svém turné se zastaví
i na Husovce, kde pokřtí svoje nejnovější album.

8. 2.
18.00

Jiří Schmitzer
Populárního pražského herce, člena divadla Ypsilon znají z filmového plátna
a z obrazovek jistě všichni, ale jako svérázného písničkáře možná jen někteří.
Jeho písničky nepostrádají humor, i když místy trochu drsný a překvapivý.

KINO ČAS

Tel.: 353 223 272, www. kinocaskv.cz
1.- 3. 1.
14:00

3D film, Slunce 3D - USA, 32 min. Vstupné: Zdarma !!!

1., 2., 3., 9., 10. 1.
15:00

3D film, Velké podmořské dobrodružství 3D - VB, 81 min.

16., 17., 23., 24.,
30 - 31. 1.
15:00

3D film, Divoké Safari: Africké dobrodružství - USA, 45min.

1.- 13. 1.
17:00
a 28.- 31.
18:00

3D film, Avatar - USA, 166 min.

1.- 3. 1.
20:00

Oko ve zdi - ČR, 80 min.

4.- 6. 1.
20:00

2012 – USA, 158 min.

7.- 10. 1.
20:00

Zemský ráj to na pohled – ČR, 119 min.

11.- 13. 1.
20:00

Paranormal Activity – USA, 86 min.

3D film
14.- 17. 1.
16:00

Herkules 3D – USA, 92 min.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
I. P. Pavlova 7, tel.: 353 221 365
Čítárna (linka 23), půjčovna pro dospělé (linka 20, 27),
oddělení pro děti a mládež (linka 21)

Půjčovní doba

Půjčovna pro dospělé
Čítárna
Oddělení pro děti a mládež

po, út, čt, pá
st
so
po, út, čt, pá
st

10.00–18.00
10.00–14.00
09.00–12.00
13.00–18.00
12.00–15.00

Besedy pro veřejnost probíhají, pokud není uvedeno jinak, na I. P. Pavlova 7:
6. 1.
17.00

Cestopisná přednáška “Peru a Bolívie” v podání Davida Švejnohy, pobočka
Truhlářská 19, Stará Role

20. 1.
17.00

Komponovaný pořad písní Wericha, Voskovce a Ježka “Je to tak, třeba
je to k nevíře” v podání členů Divadelního studia D3 Karlovy Vary

27. 1.
17.00

Setkání s Radkem Johnem, spisovatelem a novinářem

Každé úterý

CVIČENÍ PRO DOBROU NÁLADU pod vedením Mgr. M. Luňáčkové
15.00 - 16.00 pro seniory, 16.00 - 17.00 pro předškoláky
Půjč. doba:
po - čt 10.00 –12.00, 12.30 - 18.00;
pá 12.00 –16.00,
st zavřeno

POBOČKY
MĚSTSKÉ
KNIHOVNY

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).

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO

Varšavská 13, 360 01 K. Vary, tel.: 608 947 794, 353 236 605, 608 947 794
www.regeneracnicentrum.cz, email: regeneracni@centrum.cz
PRODEJNA PASÁŽ THERMALU – zdraví z přírody
Po – Pá 10 – 12 a 12.30 – 17.30
NOVĚ PORADENSTVÍ: na objednávku
MĚŘENÍ DENZITOMETRIE - PREVENCE OSTEOPORÓZY
LÉČITELSKÁ PORADNA - Alena Pelzová
ZPRACOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PROGRAMU HUBNUTÍ FORMBODY
na základě bio-impedanční analýzy In body

Premiéra:
14.- 17. 1. 18:00
Sherlock Holmes – USA, 128 min.
a 20:30 a 18.- 20. 1.
20:00

Přihlášky a objednávky na tel. 608 947 794, 323 536 605.

18.- 24. 1.
16:00

Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 3D – USA, 96 min.

18.- 20. 1.
18:00

Zombieland – USA, 85 min.

14. 4.
17:00

RODINNÉ KONSTELACE Ing. Jarek Dermíšek

21.- 24. 1.
18:00

Planeta 51 – VB, Špaňelsko, 97 min.

3. 2.
17:00

Rok KOVOVÉHO TYGRA, FENG-SHUI PRINCIPY
BODY ZDRAVÍ – nejdůležitější energetické body a dráhy těla

21.- 24. 1.
20:00

Dokonalý únik – USA, 97 min.

25.- 31. 1.
16:00

3D film, Zataženo, občas trakaře 3D – USA, 90 min.

25.- 27. 1.
18:00

Artur a Maltarazova pomsta – Francie, 93 min.

15. - 17. 1.
9.00

WELLNESS MASÉR I.

25.- 27. 1.
20:00

3D film, Nezvratný osud 4 3D – USA, 90 min.

23. - 24. 1.
9.00

MASÁŽ HORKÝMI KAMENY /Hot Stones/

28.- 31. 1.
21:00

3D film, Krvavý valentýn 3D – USA, 101 min.

23. 1.
9.00

MEDOVÁ DETOXIKAČNÍ MASÁŽ

Změna programu vyhrazena.
Aktuální informace na www.kinocaskv.cz.

24. 1.
9.00

INDICKÁ MASÁŽ HLAVY

AKCE – MASÁŽ HORKÝMI KAMENY, ČOKOLÁDOVÁ 1 + 1 ZDARMA
DÁRKOVÉ POUKAZY

Eva Joachimová
Autorka cesty Bílého jeřába, lektorka původní čínské medicíny a čínské
kosmologie
Masérské kurzy:
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MASÉR PRO SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE
mimo oblast zdravotnictví
MASÉR AKREDITOVANÝ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ

25. 1. - 19. 2.
9.00
25. 1. - 19. 4.
9.00
30. - 31. 1.
9.00
30. 1.
9.00
31. 1.
9.00

LOMI LOMI – HAVAJSKÁ MASÁŽ
PINDA SVEDA (bylinné měšce)
GARSHAN

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

Karlovy Vary-Dvory, Závodní 378/84, tel.: 353 502 888, www.knihovna.kvary.cz
Otevřeno: pondělí – sobota, 10.00 – 19.00
Změna programu vyhrazena!
Výstavy
Kavárna Dvory:
5. 1. - 29. 1.
„ILUSTRACE“ Petr Strnad Autorská výstava známého regionálního výtvarníka
16:00
Pro zájemce o deskové hry
A-klub Dvory:
7., 14., 21., 28. 1. Herní klub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských deskových her.
15:00
Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková hranice není omezena.
Pro děti
Dětské oddělení Dvory:
Program pro základní školy
Hajný je lesa pán
12. 1.
Přednáška o lese a jeho hospodářích (pořádáno ve spolupráci s Lesy ČR).
9:00 – 10:00
Kapacita přednášky je omezena. Třídní kolektivy, které mají o účast zájem
se musí prostřednictvím učitelů přihlásit předem na tel.: 353 502 840.
Dětské oddělení Dvory:
6., 13., 20., 27. 1. Novinka! STŘEDA S POHÁDKOU
Program pro děti na podporu čtenářství klasické české pohádky
15:00
(čtení, loutkové divadlo, povídání o pohádkách, malování, soutěže)
Dětské oddělení Dvory:
8., 15., 22., 29. 1. Novinka! PÁTEČNÍ POHÁDKOVÉ HRÁTKY
Program pro děti na podporu čtenářství klasické české pohádky
15:00
(soutěže s pohádkovou tématikou).
Pro seniory
Studijní oddělení Lidická:
Literární klub pro seniory
21. 1.
(Otevřená volnočasové aktivita pro všechny zájemce z řad seniorů. Přijít
10.00
na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se na Vás!)
Počítačové kurzy
Vzdělávací středisko Dvory:
Posíláme emaily
6. 1.
Počítačový kurz pro začátečníky. Cena kurzu: 200,-- Kč (100,-- Kč senioři).
16:00 – 19:00
Jelikož je kapacita kurzu omezena, je nutné přihlásit se předem.
Vzdělávací středisko Dvory:
Stahujeme programy z internetu
13. 1.
Počítačový kurz pro začátečníky. Cena kurzu: 200,-- Kč (100,-- Kč senioři).
16:00 – 19:00
Jelikož je kapacita kurzu omezena, je nutné přihlásit se předem.
Vzdělávací středisko Dvory:
Posíláme emaily
20. 1.
Počítačový kurz pro začátečníky. Cena kurzu: 200,-- Kč (100,-- Kč senioři).
16:00 – 19:00
Jelikož je kapacita kurzu omezena, je nutné přihlásit se předem.
Vzdělávací středisko Dvory:
Posíláme emaily
27. 1.
Počítačový kurz pro začátečníky. Cena kurzu: 200,-- Kč (100,-- Kč senioři).
16:00 – 19:00
Jelikož je kapacita kurzu omezena, je nutné přihlásit se předem.
Změna programu vyhrazena!

Dveře dokořán, OS pro integraci lidí s postižením, Karlovy Vary.
Osobní asistence, volnočasové aktivity, podpora samostatného bydlení.
Kontaktní tel.: 608 645 345, 603 107 099.
Pondělí
10.00–12.00

Výtvarná činnost v DDM (Čankovská ul.)

Úterý
10.00–12.00
15.00–17.00

Pracovní terapie, výtvarná činnost
Pohybová terapie – sportstudio Prima

Středa
10.00–12.00
nebo
14.00–16.00

Práce na PC, chovatelství

Čtvrtek
14.00–16.30

Práce s keramikou, 1x za 14 dní sportovní akce (bowling, turistika)

Pátek
10.00–12.00

Pracovní terapie, společenské akce
Změna programu vyhrazena.

JÓGACENTRUM Karlovy Vary

Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary – www.joga.cz – tel.: 732-606-474,
e-mail: karlovy.vary@joga.cz, www.joga.cz
BUS 1, 22 stanice Sklářská
www.joga.cz
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
Aktuální informace o dalších programech (soboty, víkendy...)
najdete na www.joga.cz/karlovyvary

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE Karlovy Vary
www.akavar.atlasweb.cz

9. 1.
15.30

Fara kostela v Rybářích - religionista Doc. Ivan Štampach přednese
"Hermetické směry v současné spiritualitě (alchymie, astrologie, kabala,
magie, rosikruciáni, zednáři)"

30. 1.
15.30

Fara kostela v Rybářích - místopředseda KDU-ČSL JUDr. Pavel Svoboda
přednese "Lisabonská smlouva – Mnoho povyku pro nic?"

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.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Karlovy Vary
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

MUZEUM NOVÁ LOUKA

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 353 226 252-3
Otevřeno: říjen–duben st–ne 9–12, 13–17 hodin
Do 3. 1. 2010
zavřeno
6. 1. – 31. 1. 2010 stálá expozice zavřena, výstava otevřena
„1989 – cesta ke svobodě“
19. 11. 2009 – 31. 1. Výstava
Chronologický přehled událostí v komunistickém Československu a souběžně
2010
v Karlových Varech od padesátých let po rok 1989.

Středisko bude uzavřeno od 16.12. 2009 - 10 2. 2010
Provoz bude opět zahájen od 17. února 2010

ATELIER MIRKA

Moskevská 42, 360 10 Karlovy Vary, tel. 353 234 636,
www.ateliermirka.cz
atelier v provozovně Rámování

MATEŘSKÉ CENTRUM

4. 1. 2010
19.1.
od 13:00
26.1.
od 13:00
29.1.
od 8:00 do 16:00

Východní 6, 360 20 K. Vary, tel.: 353 230 847, 606 581 369,
e-mail: mckv@seznam.cz, www.materske-centrum.cz
MCKV přeje všem svým návštěvníkům, podporovatelům a přátelům
úspěšný vstup do nového roku, hodně zdraví, pohody, lásky, tolerance...
zahájení provozu a kurzů po vánočních prázdninách
zápis na PLAVÁNÍ kojenců a batolat
MÍČKOVÁNÍ - beseda s fyzioterapeutkou Michaelou Frühaufovou
TÁBOROVÝ den - děti mají pololetní prázdniny, zajistíme jim celodenní
program a stravu
- poslední volná místa v kurzu Angličtina hrou - pro děti od 3 do 8 let
(rozdělení dle znalostí) (cena 1.750 Kč)
- nově otevíráme kurz pro dospělé - základy práce na PC (cena 1.500 Kč)
na všechny akce je nutná přihláška předem - omezená kapacita prostor!
Vyhlašujeme další ročník Křesadla 2009 - nominujte svého dobrovolníka obyčejného člověka, který dělá neobyčejné věci! Formuláře jsou ke stažení
na našich webových stránkách nebo k vyzvednutí v Krajské a Městské
knihovně.
Více informaci najdete na http://www.materske-centrum.cz nebo volejte
353 230 847, pište na mckv@seznam.cz
Příměstské tábory Mateřského centra Karlovy Vary pokračují.
Přihlaste Vaše děti a odpadne Vám starost, jak ve vaší nepřítomnosti tráví volný
čas.
Více informaci najdete na http://www.materske-centrum.cz,
nebo na tel.: 606 581 369 (Věra Bartošová).
Na všechny akce je nutná rezervace, při které obdržíte další informace k akci!
Tel.: 353 230 847.

Výstava:
Do 31. 1.

Eva Šimčíková – Obrazy
Kurzy kreativní tvorby:

12. 1.
17.00

ŠPERKY Z POLYMEROVÉ HMOTY
brokátový efekt práce s novým materiálem - perleťovými pudry

26. 1.
17.00

FOTOALBUM
(Scrapbook) zdobení desek vytvořte si originální album s použitím
dekoračních past

PEDAGOGICKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
KARLOVARSKÉHO KRAJE, o. p. s.
Varšavská 1168/13, Karlovy Vary, tel.: 353 226 319, 724 923 904
e-mail: info@pckvary.cz, www.pckvary.cz

16.1.
10:00 - 14:00

Kurz kreativní tvorby s Evou Hauserovou
Varšavská 1168/13, Karlovy Vary

Komunikace v angličtině s rodilým mluvčím aneb K maturitě z AJ s úsměvem
18.1. - 3.5.

Každé pondělí 17.30–19.00
Varšavská 1168/13, Karlovy Vary
Více informací o kurzech a seminářích najdete na www.pckvary.cz nebo
na 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

13.1.
14.00

Beseda s karlovarským výtvarníkem Eduardem Milkou
Hotel Adria - salónek v přízemí
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SPORT Leden 2009
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ

ZŠ KONEČNÁ, Konečná 25, kontakt: 353 564 119
- nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými povrchy
a dlouhodobého pronájmu na tel.: 353 564 119
- tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, dětské hřiště
- možnost zamluvit si termín na tel.: 721 673 972
- provoz:
po - pá 14.00 - 21.00
		
so - ne 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:
po - pá 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
15.00 – 20.00
		
so – ne
15.00 – 20.00
		
svátky, prázdniny
15.00 – 20.00

ATLETIKA

ZŠ Růžový vrch, kontakt 353 437 111
Školní atletické a víceúčelové hřiště pro veřejnost – slouží k tréninkovým
účelům sportovních klubů a veřejnosti – vstup zdarma
- provoz:
po – pá 15.00 – 19.00
		
so – ne dle domluvy se správcem

TURISTIKA

Odbor KČT TJ Slovan Karlovy Vary
www.turiste.webpark.cz
1. 1.
8. 1.
9. 1.
16. 1.
23. 1.

Novoroční čtyřlístek: Ze Stráže n. Ohří do Boče (Peklo – Nebesa)
Valná hromada – výroční členská schůze
Zimní výstup na Vladař u Žlutic
Zimní výstup na Úhošť u Kadaně
Ostrovský tatarský pochod

BASKETBAL

BK Lokomotiva Karlovy Vary
Jízdárenská 1, 360 01 Karlovy Vary
Ženy – Ženská basketbalová liga
9.1. 17.30
BK Loko KV – VŠ Praha
Liga žen bude pokračovat nadstavbou – termíny a časy jsou známy, neznáme
soupeře a msíto konání, více na www.bklokokv.webnode.cz.
Extraliga starších dorostenek
23.1.		
BK Loko KV - Sokol Nusle
24.1.		
BK Loko KV - Basket Slovanka

Dorostenecká liga mladších dorostenek
30.1.		
BK Loko KV - TJ Klatovy
31.1.		
BK Loko KV - BaK Plzeň
Žákovská liga starších žákyň
9.1.		
BK Loko KV - BK Strakonice
10.1.		
BK Loko KV - USK Praha
23.1.		
BK Loko KV - BA Sparta
24.1.		
BK Loko KV - BK DE Prosek
Všechna tato utkání se budou hrát va Sportovní hale BK Lokomotiva Karlovy
Vary, Jízdárenská 1
Krajský přebor starších minižákyň - utkání budou sehrána v tělocvičně
ZŠ Konečná!!
16.1. 9:00 + 11:00 hod BK Loko KV - BKK Holýšov
30.1. 9:00 + 11:00 hod BK Loko KV - Slavoj Tachov
TJ Thermia Karlovy Vary
vše se koná v ZŠ 1. máje č. 1 ve Dvorech
Muži „A“ II. celostátní liga
11. 1. 10.00
TJ Thermia - BK Sokolov
Muži „B“ krajský přebor
16. 1. 17.00
TJ Thermia - TJ Lokomotiva Cheb
Dorostenci starší U18 celostátní dorostenecká liga
16.1. 17.00
TJ Thermia - BK Děčín
17.1. 11.00
TJ Thermia - Kondoři Liberec
31.1. 11.00
TJ Thermia - BK Ederstav Kladno

JÓGA

JÓGACENTRUM Karlovy Vary
Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary
www.joga.cz, karlovy.vary@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
Aktuální informace o dalších programech (soboty, víkendy...) najdete
na www.joga.cz/karlovyvary.

ŠACHY

DRUHÝ ŠACHOVÝ LIGOVÝ DVOJZÁPAS
17. 1. od 10:00 do 16:00 hodin v skleněném salónku v hotelu Thermal
2.česká šachová liga v Karlových Varech.
Karlovarský šachklub Tietz A x MARTY Baník Most
Karlovarský šachklub Tietz B x TJ Praha Pankrác B
Na místě Informace o kroužcích mládeže.Ve vestibulu hotelu po dobu akce
k dispozici velké zahradní šachy.
Bližší nformace: L.Hajšman 602 716 568

Naděje českého freedivingu

TJ Thermia Karlovy Vary

Ačkoliv nemáme moře, získalo potápění na nádech v poslední době velkou
oblibu. Letos se Čechům dařilo v hloubkových, ale i v bazénových disciplinách.
Martin Petrisko z Karlových Varů vloni vyhrál Mistrovství ČR a letos potvrdil svoji
výbornou formu již v červnu v Praze, kde obhájil prvenství na Mistrovství ČR.
V srpnu pokračoval úspěchem na Mistrovství světa v dánském Aarhusu, kde
získal stříbrnou medaili
v disciplíně dynamická apnoe bez ploutví
DNF (je to disciplína
při které se závodník
snaží uplavat co největší vzdálenost na jeden
nádech bez použití
ploutví). Martin doplaval vzdálenost 182 metrů. Na příští rok plánuje
v DNF dosáhnout 200
m a v DYN (s ploutvemi)
napadnout světový rekord 250 m.

Dnes Vám představíme kluky kteří tvoří basketbalové družstvo kat. U14, které
hraje za TJ Thermia Karlovy Vary. Mezi kluky jsou věkové rozdíly, ale to jim nebrání v tom, aby tvořili bezva tým.
Loňskou sezonu hráli první zápasy na kterých zjistili, že musí dřít, aby vyhrávali. Povedlo se a první Krajský přebor vybojovali bronzovou medaily. Věřím,
že i letos nebudou bez medaile a ostatní družstva převálcují. 27.12 jsme vyjeli
na další zkoušku jejich dovedností, jelo se na mezinárodní turnaj do Ostravy. Byla
to bezvadná zkušenost
a další hnací motor pro
kluky. Trenér ing. Kouba
odvedl kus práce, společně i s týmem se snaží
hnát kluky někam dál
a kluci se zlepšují čím dál
tím víc.
Držíme palce až budete hrát o postup do žákovské ligy.
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KV ARENA – TELEGRAFICKY
• Dárkové poukázky KV Arena na akce a programy v roce 2010 v prodeji
Společnost KV Arena a Ticketportal.cz nabízejí již od 17. 12. 2009 DÁRKOVÉ POUKÁZKY
KV ARENA 2010. Rezervovat respektive zakoupit
je lze také on-line přes internet – a to na webu
www.ticketportal.cz. Poukázky lze po dobu
jejich platnosti uplatnit při nákupu vstupenek
na všechny kulturní pořady, sportovní a další akce
konané v karlovarské KV Areně v roce 2010. Pokud
přitom bude vstupenka, třeba na zvolený koncert, dražší než je hodnota poukázky, dá se pro
daný nákup použít najednou i více dárkových
poukázek, nebo lze zbývající částku do plné ceny
doplatit v hotovosti. Aktuálně jsou dispozici poukázky v nominální hodnotě 250 a 500 Kč, pořídíte je také při osobní návštěvě na všech běžných
prodejních místech sítě Ticketportal.cz v celém
Karlovarském kraji a ČR, samozřejmě včetně poboček Infocentra města Karlovy Vary (KV Arena,
terminál Dolní nádraží, Lázně III).

Na první Mikulášskou ledovou diskotéku s KV Arenou a Hitrádiem Dragon
v neděli 6. prosince 2009 přinesli dětem na další vydařené veřejné bruslení
dobrosrdečný Mikuláš společně s hodným andělem velkou fůru dárků. Mezi
250 návštěvníky nechyběli různě maskovaná čertiska, místo škádlení malých
a nejmenších kamarádů a svého typického hudrování ale jen vzorně pomáhali moderátorce Katce najít mezi bruslaři šikovné holky a kluky, kteří si třeba
za bez přípravy a před celou vánočně vyzdobenou tréninkovou halou odzpívanou písničku odnesli domů kreslenou pohádku, pexeso nebo i čokoládového Mikuláše.
• Českou premiéru monumentální opery Aida shlédlo v KV Areně 6. prosince 2009 na dva tisíce diváků

Souběžnou výhodou těchto poukázek je, že jimi lze hradit i vstupenky
na jakékoliv, třeba i jinde v roce 2010 konané akce z průběžné nabídky operátora Ticketportal.cz. Pro úplnost doplňujeme, že tyto dárkové poukázky nelze
vyměňovat za hotovost. Podrobnosti k nákupu dárkových poukázek získáte
také na webu – www.kvarena.cz.
• Mikuláš s andělem nadělovali dětem v KV Areně dárky. Čerti poslouchali
na slovo

Ti vedle velkolepě pojaté scény a projekčních panelů s on-line záběry
z průběhu opery ocenili zejména špičkové výkony sólistů a brilantní nazvučení sálu stejně jako úchvatné ohňové a pyrotechnické efekty. Unikátní akce
se po umělecké i společenské stránce zařadila do samotné nejprestižnější
řady v rámci portfolia zatím v KV Areně po jejím otevření v červnu 2009 představených programů. Diváci shlédli monumentální verzi příběhu etiopské
princezny Aidy, otrokyně uvězněné na dvoře egyptských faraonů, prožívající tragický milostný vztah k egyptskému vojevůdci. Autorem mimořádně
silného hudebního dramatu je jeden z nejznámějších hudebních skladatelů
Giuseppe Verdi. V nastudování pro Karlovy Vary, které současně bylo premiérovým v ČR, vystoupily významné osobnosti opery – Jordanka Derilová v roli
Aidy, Igor Jan jako Radames a Věra Páchová jako Amneris. Dirigentem byl
Norbert Baxa.

PROGRAM AKCÍ 1 – 3 / 2010
VÝSTAVNÍ, SPORTOVNĚ KULTURNÍ A KONGRESOVÉ CENTRUM
5.1.

ENERGIE KV – PLZEŇ 1929

10.1. ENERGIE KV – KOMETA BRNO

Extraliga ledního hokeje
Extraliga ledního hokeje

14.1. ENERGIE KV – GEUS OKNA KLADNO Extraliga ledního hokeje
19.1. ENERGIE KV – EATON PARDUBICE

Extraliga ledního hokeje

24.1. ENERGIE KV – PSG ZLÍN

Extraliga ledního hokeje

2.2. ENERGIE KV – SPARTA PRAHA

Extraliga ledního hokeje

5.2. LORD OF THE DANCE

Světoznámý soubor ve fantastickém příběhu Dobra a Zla

7.2.

Extraliga ledního hokeje

ENERGIE KV – MOUNTFIELD ČB

20.2. FREESTYLE MOTOCROSS

Exhibice pro fanoušky tohoto akčního sportu

3.3. ENERGIE KV – VÍTKOVICE STEEL

Extraliga ledního hokeje

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.

VYDATNÁ PORCE ZÁBAVY!

www.kvarena.cz

• Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše
2009 přilákal přes 1200 diváků
Velice příjemné melodie, pohodu a dobrou náladu nabídl v úterý 8. 12. 2009 od 17:00 v KV Areně
dvanácti stovkám diváků letošní tradiční Vánoční
koncert Orchestru Václava Hybše s Luďkem Sobotou. Mezi účinkujícími se představili také nadějní
mladí zpěváci – Veronika Savincová, Martin Růža,
Jan Smigmator a Barbora Mochová. Akci pořádalo
Město Karlovy Vary ve spolupráci se společností
KV Arena.
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Výtěžek z renovace tonerů pomůže postiženým

Denní centrum Žirafa, jenž bylo v uplynulém
sběrném roce jediným zařízením, které bylo v Karlovarském kraji vybráno do ekologicko-charitativního projektu SBÍREJ-TONER.CZ, získá výtěžek
z renovace tonerů, které byly od dubna do října
v rámci tohoto projektu v Karlovarském kraji nasbírány – a to ve výši 2 528 Kč. Dnes se konalo slavnostní vyhlášení výsledků tohoto projektu, jehož
organizátorem je společnost OTTO Office. Dne
1. listopadu začal nový sběrný rok, který skončí
31. října 2010. Výtěžek z nového sběrného roku
v Karlovarském kraji získá DOMOV PRAMEN, domov pro osoby se zdravotním postižením. Vzhledem k tomu, že nový sběrný rok bude delší než ten
letošní, a i díky tomu, že projekt postupně stále
více nabývá na známosti, očekává se v roce 2010
vyšší výtěžek než letos.

Neváhejte a zajistěte si
svou dovolenou
na léto 2010 včas
Čedok nabízí:
odlety z Karlových
Varů do Turecka
slevy za včasný
nákup až 15%
pobyt a doprava
pro dítě zdarma
sleva pro seniory
až 50%
nabídka
jednolůžkových
pokojů
bez příplatku
Kontaktujte pobočku Karlovy Vary
na ulici Dr. D. Bechera 23
✆ 353 234 249, 353 222 994
lenka.helebrantova@cedok.cz

„Získali jsme zhruba dva a půl tisíce korun, ta částka se někomu může zdát malá, ale pro nás je tento
příspěvek úžasný. Pro nás je každá koruna navíc dobrá. Celý projekt byl dobrý nápad. Hodnotím ho velmi
pozitivně. A to říkám upřímně, skutečně jsem moc
ráda. Získané prostředky využijeme na nákup rehabilitačních pomůcek pro děti,“ uvedla Renata Kunešová, ředitelka Denního centra Žirafa, které je provozováno občanským sdružením Nejste sami. Toto
centrum poskytuje sociální ambulantní služby klientům s těžkým kombinovaným postižením a klientům
s autismem.
Princip projektu spočíval v tom, že se firmy a nejrůznější instituce na stránkách www.sbirej-toner.cz
mohly zaregistrovat, poté zdarma dostaly sběrné
boxy, do kterých postupně dávaly vypotřebované
tonery z tiskáren. Po naplnění boxů byl zajištěn jejich
odvoz do vykupující firmy, kde následovalo třídění
a renovace tonerů. Šlo o celostátní projekt, v každém
kraji byla vybrána jedna organizace, která dostává
výtěžek z výkupů v kraji, v němž sídlí.

„Díky tomuto projektu mohly firmy a různé instituce přispět i bez peněz na pomoc osobám s mentálním postižením. V celé republice se pro postižené
za pouhých šest měsíců trvání projektu vybralo celkem 145 124 korun. V některých krajích se vybralo
více, v jiných méně, nicméně i sebemenší pomoc,
ač se to někomu může zdát zanedbatelné, má svůj
význam. Projekt významnou měrou přispívá i k prezentaci vybraných ústavů,“ uvedla ředitelka OTTO
Office s.r.o. Klára Noworytová. Řekla dále: „Projekt
SBÍREJ-TONER.CZ jsme zahájili v dubnu, postupně
se však stával stále známějším. Zájem z posledních
měsíců nás přesvědčil o tom, že v projektu má význam pokračovat.“
Dne 1. listopadu začal nový sběrný rok. Pokud
se do něj firmy nebo jiné subjekty – například městské úřady, ale i školy, knihovny a podobně – chtějí
zapojit a pomoci tak nejen ekologii, ale i mentálně
postiženým, mohou se zaregistrovat na stránkách
www.sbirej-toner.cz nebo zavolat na bezplatnou linku 800 130 100.

PARKETY

průmyslová mozaika, prkna,
linoleum, plovoucí podlahy, renovace přírodních podlah,

SCHODY

zámecké parkety, exotické dřeviny
obklady schodišť, zábradlí na zakázku, renovace
Zápis do lednového kurzu
4. 1. - 9:00-11:00 a 6. 1. 14:00-16:00

SKŘÍNĚ vestavěné skříně a nábytek na míru,
potisk skla a zrcadel i dle vlastního návrhu

BABY STUDIO - Alžbětiny lázně / Smetanovy Sady 1 / K.Vary / tel.: 724 242 218 / email: babystudio@post.cz

www.baby-studio.cz

27. 1. v 18:30

Vzorkovna Karlovy Vary I Sokolovská 151 (kruhový objezd u Kauflandu) I telefon: +420
353 563 901 I +420 603 219 537 I www.renspol.cz I e-mail: renspol@seznam.cz

Přijďte si k nám vybrat dovolenou
z katalogů

Léto 2010

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

Jubilejní 20. sezona
= DOVOLENÁ ZDARMA

nejen PRO DĚTI, ale I PRO DOSPĚLÉ!

BUDETE SPOKOJENI
www.softwarovaskola.cz

A také:
| až tři děti zdarma | dětský all inclusive zdarma
| dětské kluby zdarma | senior program
| klubové hotely v Bulharsku: Hermes | Belvedere
v Řecku: Atali Village | Golden Star | Sunland |
Kolymbia Bay | Euro Village Achilleas | Teresa
Katalogy objednávejt
jte ZDA
objednávejte
ZDARMA na www.alexandria.cz nebo si je můžete vyzvednout v naší pobočce
T. G. Masaryka 812/41
360 01 KARLOVY VARY
tel.: 352 202 015, fax: 352 202 020
vary@alexandria.cz

AX_INZ_KVL_99_70-75_0110.indd 1

14.12.2009 10:43:45

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

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

nabízí za velmi nízké ceny, na zakázku
prkna * fošny, trámy sušené
truhlářské řezivo
pořez na katru
Info na tel.: 353 223 497,724 255 614, p. Pechman

athéna škola jazyků
NOVÉ KURZY od 1.ÚNORA

K.Vary - MHD Pivovar , Chodov - 1.ZŠ
Zajišťujeme hlídání dětí 60,-Kč/90 min

605 451 879 www.athena-kv.cz
Nová prodejna

MATRACOVÉ CENTRUM
PURTEX
Obchodní centrum
GLOBUS
Obchodní 30
Jenišov u Karlových Varů

Nabídka sortimentu
pro zdravý spánek

■

klinicky testované zdravotní matrace
■ postele z masivu
■ lamelové rošty
■ anatomické polštáře
■ ložní soupravy

Otevřeno 7 dní v týdnu
PO až NE – 9:00 až 20:00

www.purtex.cz
144,5x201.indd 1
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AUTOŠKOLA

ZDE
MŮŽE BÝT
VÁŠ
INZERÁT

JAN SOUMAR

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

Možnost splátek.

Učebny:
K. Vary, Chodov, Ostrov, Nejdek, Sokolov, Bochov,
Najdete nás: K. Vary, Sportovní 4, budova ČSAD
K. Vary - Stará Role, Závodu Míru 36
Tel.: 723 139 929
www.autoskolasoumar.cz
jan_soumar@volny.cz

Ristorante Pizzeria Venezia

Zahradní 43, Karlovy Vary, Tel: 353 229 721
Mobil: 777 310 615, www.venezia-pizzeria.cz
Otevřeno denně: 11.00 - 23.00 hod
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OD LEDNA NOVĚ ROZVOZ PIZZY A JÍDEL!!!
Kapacita restaurace 160 míst! Hlavní sál, separé salonek,
balkon! Venkovní terasa s celoročním provozem!
ITALSKÉ SPECIALITY, RYBY, MASOVÉ SPECIALITY
PIZZY V PECI NA DŘEVO, ITALSKÁ VÍNA,
GRAPPY, LIKÉRY, KÁVA ILLY, VLASTNÍ VÝROBA
ITALSKÉ ZMRZLINY A DEZERTŮ
OBĚDY, VEČEŘE, SKUPINOVÉ MENU, RODINNÉ PARTY
OSLAVY, PODNIKOVÉ VEČÍRKY, SVATEBNÍ HOSTINY
LUXUSNÍ PROSTŘEDÍ - NÍZKÉ CENY

Soutěžní křížovka
Znění tajenky 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 01/2010.
Nezapomeňte uvést telefonní kontakt. Vylosovaný výherce obdrží cenu od Magistrátu města Karlovy Vary.

uzávěrka tajenky 31. 1. 2010

TELEGRAFICKY
Pěvci u prezidenta
Nejlepší české účastníky posledních dvou ročníků Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka přijal v úterý 8. prosince prezident České republiky Václav Klaus. Pěvci byli za rok 2008 Kateřina Hebelková a Jiří Brückler, za rok letošní
Lucie Silkenová a Josef Škarka. Setkání s prezidentem je tradiční čestnou poctou pěvcům, kteří dosáhli mimořádných ocenění za svou uměleckou činnost.
Na setkání je doprovodili zakladatelé, organizátoři a podporovatelé soutěže.

Od konce roku 2008 probíhala jednání mezi městem jako současným majitelem, společností ELTODO Národní dům jako budoucím nabyvatelem a investorem rekonstrukce a manželi Ouřadovými o možném vyřešení letitých sporů.
Konec loňského roku přinesl dlouho očekávanou dohodu mezi všemi zúčastněnými stranami. Společnost ELTODO Národní dům souhlasila s tím, že uhradí
za manžele Ouřadovi nikdy nezaplacenou daň z převodu nemovitostí, město
souhlasilo s tím, že jim odpustí příslušenství tohoto dluhu a upustí od jeho dalšího vymáhání. Manželé Ouřadovi se pak zavázali, že ukončí všechny současné
soudní spory s městem a nebudou již v budoucnosti zahajovat nové.
Zástupce investora ELTODO Národní dům, Michal Prunar, potvrdil, že společnost je připravena zaplatit zbývající část kupní ceny a pokračovat ve svém projektu na obnovu a dostavbu Národního domu.
Primátor konstatoval, že jednání byla složitá, každá ze tří stran musela něco
obětovat a v něčem ustoupit. „Vítězem je ale jednoznačně Národní dům, dlouho
chátrající krásný objekt v centru města, který se konečně dočká obnovy. Místo
nepřístupného zámku hrůzy se může konečně stát živým a pro veřejnost zajímavým místem.“

Zleva Libor Pešek (zakladatel a dirigent), František Drs (dirigent soutěže), Kateřina
Hebelková (vítězka 2008), prezident Václav Klaus, Lucie Silkenová (2. místo 2009),
Josef Škarka (2. místo 2009), Alois Ježek (ředitel soutěže), Jiří Brückler (vítěz
kategorie Junior 2008) a primátor Werner Hauptmann.

Návštěva z tureckého města Bolu
Desátého prosince navštívila Karlovy Vary desetičlenná delegace z tureckého města Bolu, vedená náměstkem primátora tohoto města, které se nachází
zhruba mezi Ankarou a Istanbulem. Delegace, složená mimo jiné z odborníků
na místní a regionální rozvoj, se zajímala především o karlovarské lázeňství
a zvláštní infrastrukturu, kterou vyžaduje. Mimořádný zájem projevila také o evropské rozvojové projekty, které se v Karlových Varech realizovaly nebo připravují. Stranou zájmu nezůstal ani Mezinárodní filmový festival. Na závěr setkání
předal náměstek primátora města Bolu, pan Mücahit Engín, primátorovi drobné
suvenýry typické pro toto turecké město.

Horní nádraží mění investora
Horní nádraží nabídly České dráhy již před šesti lety do dlouhodobého pronájmu společnosti Grandi Stazioni s tím, že ta objekt zmodernizuje a více otevře
veřejnosti. Stejná společnost rekonstruovala také pražské Hlavní nádraží a nádraží v Mariánských Lázních. Bohužel, projekt modernizace Horního nádraží
v Karlových Varech po delším váhání opustila. Rekonstrukci jednoho z nejošklivějších a technicky nejzanedbanějších nádraží se proto rozhodly provést samotné České dráhy.
„Město je připraveno vyjít českým drahám při plánované rekonstrukci Horního nádraží vstříc. Počítáme s tím, že bychom přispěli obnovou lávky pro
pěší na Růžový vrch a počítáme s úpravami prostoru kolem nádraží,“ potvrzuje náměstek primátora Petr Keřka. „Půjde především o komunikace a parkové
úpravy, náklady očekáváme okolo deseti milionů korun. Osobně dění kolem
Horního nádraží pozorně sleduji, čekám, jak bude vypadat projekt rekonstrukce. S Českými drahami zůstáváme v kontaktu a jsme připraveni se včas přidat,
až rekonstrukce začne.“

Senioři dostali bodyguardy
Národní dům odblokovala Trojdohoda
Po letech složitých jednání se osmého prosince 2009 uzavřela další etapa
v historii jednoho z nejznámějších objektů v Karlových Varech – Národního
domu. O ten se již třináct let vedou spory. Tehdejší zájemce o koupi nezaplatil
stanovenou kupní cenu, následovala řada sporů a nakonec byl objekt přisouzen
zpět městu. Město vypsalo výběrové řízení na koupi tohoto objektu, v němý
uspěla společnost ELTODO Národní dům, s.r.o. Společnost představila projekt
na přestavbu a dostavbu Národního domu a prokázala připravenost k investici. Bývalí zájemci o koupi, manželé Ouřadovi, však podali celou řadu žalob,
díky kterým nebylo možno s Národním domem až do jejich vyřešení nakládat.

Senioři z domova s pečovatelskou službou v Severní ulici obdrželi z rukou
primátora a strážníků Městské policie pracujících v programu prevence kriminality, pana Jalůvky a Davidka, osobní elektronické alarmy Bodyguard2.
Alarm vypadá jako přívěšek a má pomáhat seniorům v nebezpečí. Mohou jej
použít k přivolání pomoci při zdravotních potížích, nebo v případě napadení
útočníkem. Osobní alarm Bodyguard2 jen na baterii, má vestavěnou hlasitou sirénu pro odrazení útočníka a spolehlivě upozorní okolí na nebezpečnou situaci.
Aktivuje se vytržením poutka z přívěšku.
Město Karlovy Vary zakoupilo ve dvou vlnách již 480 těchto přístrojů, z nichž
140 již bylo rozdáno seniorům. Obyvatelé domu s pečovatelskou službou Severní 5 tento prostředek ke zvýšení své bezpečnosti velmi uvítali, stejně jako
zájem primátora a městské policie o jejich názory a zkušenosti.
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