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Karlovarské

Leden přinesl do České republi-
ky bohaté sněhové srážky. Největší 
problémy způsobil sníh na Vysočině 
a  Moravě, ale ani Karlovým Varům 
se několikadenní sněžení nevyhnula.

JEĎ TAK ABYS DOJEL
Každoročně je příchod zimy se sně-

hem a mrazy testem silničářů, ale také 
řidičů. Správce komunikace by  měl 
odstranit závady ve sjízdnosti, případ-
ně schůdnosti, v co nejvyšší možné 
míře, a také se o to vždy snaží. Pokud 
ale sněží vytrvale a přidá se i vítr, není 
v lidských silách udržet silnici „čer-
nou“, hned za pluhem či sypačem 
znovu zapadává čerstvým sněhem. 
Na to pamatuje i zákon o provozu 
na  pozemních komunikacích, který 
stanoví, že každý je povinen chovat 
se v provozu ohleduplně a ukázněně, 
aby neohrožoval život, zdraví nebo 
majetek jiných ani vlastní. To obnáší 
i povinnost přizpůsobit své chování 
stavu komunikace a povětrnostním 
podmínkám.

Město vlastní a udržuje místní ko-
munikace, silnice II. a III. třídy vlastní 
a  spravuje kraj, silnice I. třídy a  rych-
lostní silnice patří státu. Místní ko-
munikace města jsou rozděleny do tří 
kategorií podle priority. První v pořadí 
jsou pochopitelně rychlostní a sběrné 
místní komunikace, hlavní městské 
tahy, které spojují jednotlivé části 
města a po kterých například jezdí 
městská hromadná doprava. Patří 
sem i příjezdové trasy ke zdravotnic-
kým zařízením. Takových komunikací 
je ve městě více než šedesát kilome-
trů, jsou z hlediska provozu města 
a  jeho bezpečnosti nejdůležitější 
a  jsou proto udržovány přednostně. 
Při vytrvalém sněžení se udržují ne-
přetržitě, po skončení sněžení musí 
být odpovídajícím způsobem ošetře-
ny do dvou hodin. Ošetřují se přede-
vším pluhováním, po němž by zbyt-
ková vrstva sněhu neměla přesáhnout 
tři centimetry, na takto silnou vrstvu 
lze ještě účinně použít sůl. Z vozovky 

Město zahalila bílá nadílka

Zápisy do mateřských škol

Nový ředitel KSO

21. století (2002)

Turnaj 4 zemi

Kino Čas nově 3D

V tomto čísle

se pak odstraňuje i sněhová břečka. Ve vnitřním lázeňském 
území je na základě požadavku Českého inspektorátu láz-
ní a zřídel používání soli k ošetření komunikací omezeno, 
v okolí kolonád lze použít pouze inertní posypové materiá-
ly, chemicky nereagující, jako je písek či štěrková drť. 

Dalších šedesát kilometrů místních a vybraných obsluž-
ných komunikací je zařazeno do druhého pořadí důležitos-
ti, udržují se v podstatě stejně, ale limit pro jejich ošetření 
je delší, šest hodin. Zvýšená pozornost a péče se na nich 
věnuje zvláště křižovatkám, úsekům s prudkým stoupá-
ním, ostrým zatáčkám a zastávkám linkové dopravy.  Tře-
tí skupina silnic jsou komunikace obslužné, limit u nich 
je  stanoven na čtyřiadvacet hodin od skončení sněžení, 
jejich souhrnná délka je osmnáct kilometrů. U ostatních 
komunikací není limit stanoven, jejich dočištění je možné 
až po ošetření prioritních silnic.

LEHKOU CHŮZÍ...
Do konce loňského roku platila zásada, že za údržbu 

chodníku zodpovídá majitel přilehlé nemovitosti, napří-
klad domu, kolem kterého chodník vede. Novela zákona 
však od nového roku přenesla tuto zodpovědnost na maji-
tele samotného chodníku a těmi jsou v drtivé většině obce 
a města. 

Třeba v případě Karlových Varů to znamená nárůst udr-
žovaných pěších komunikací téměř o polovinu. Do kon-
ce roku udržovalo město 97 kilometrů chodníků, stezek 
a  schodišť, od nového roku přibylo dalších 46 kilometrů. 
Jen pro představu, celkových 143 kilometrů odpovídá 

zhruba vzdálenosti z Karlových Varů přes Prahu do Brandý-
sa nad Labem. Plošná výměra nově zařazených chodníků 
činí přes 55 tisíc metrů čtverečních.

Zimní údržbu města, stejně jako tu letní, provádí pře-
devším firma AVE CZ a Správa lázeňských parků Karlovy 
Vary. I zde se primárně udržují ty nejdůležitější úseky, za-
číná se  pěšími zónami a veřejnými prostranstvími, které 
se ošetřují průběžně, po skončení sněžení musí být upra-
veny do dvou hodin. Do čtyř hodin se upravují autobusové 
zastávky a přechody pro chodce, ostatní chodníky, scho-
diště, mosty a lávky pro pěší mají limit šest až osm hodin. 
V nutných případech se sníh shrnuje na hromady, nakládá 
do kontejnerů a odváží na úložiště v horních Drahovicích 
nedaleko hlavní silnice na Prahu.  

V ZIMNÍM OBDOBÍ SE NEUDRŽUJE

Město stanovilo svým nařízením č. 7/2009 celkem třicet 
šest úseků cest a chodníků, které se pro jejich malý doprav-
ní význam v zimě neudržují. Většina karlovaráků je na ně 
již zvyklá, jsou po mnoho let stejné. Každý takový úsek 
je  samozřejmě možné obejít po bezpečnější, využívanější 
a především udržované cestě. Jsou mezi nimi obvykle přík-
rá schodiště či stezky, ale jsou zde i chodníky ulic s jedno-
strannou zástavbou – například Drahomířino a Mattoniho 
nábřeží v Drahovicích, u nějž se udržuje jen chodník přilé-
hající k zástavbě, chodník u řeky ne. Celkově se v zimě ne-
udržují čtyři kilometry komunikací pro pěší. Asi nejznáměj-
ším v zimě neudržovaným úsekem je schodiště a závěsný 
chodník nad Teplou pod Zahradní ulicí, naproti Thermalu. 
Lze je bezpečně obejít kolem Thermalu nebo Zahradní 
ulicí. Všechny v zimě neudržované úseky jsou označeny 
výstražnou dopravní značkou s dodatkovou tabulí „V zimě 
se neudržuje“. 

AŽ SE JARO ZEPTÁ
Město Karlovy Vary vynakládá na zimní údržbu silnic 

a chodníků téměř čtyři miliony měsíčně. Pokud náhodou 
nesněží, údržba nemá volno – dočišťuje od sněhu a ledu 
okolí zastávek, menší odbočky, nebo čistí město od posy-
pového štěrku, který po sněhu zbyl. Koncem března zimní 
údržba jako režim končí a nastane maratón blokových čiš-
tění a mytí komunikací. Do té doby vám přejeme šťastnou 
a bezpečnou cestu zimními Karlovými Vary.

 
Vedení města Karlovy Vary

V případě potřeby se sníh sklizený z ulic naloží a odveze. Zde 
úklid Sokolovské ulice.

Často se odváží snih i z pěších zón.

Některé úseky cest nebo schodišť se  už po léta v zimě 
neudržují. Lze je bezpečně obejít.
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RNDr. Pavel Žlebek, narozen 1944, 
před revolucí pracoval jako podni-
kový ekolog, v prosinci 1989 založil 
Stranu zelených.

Jste jediným členem současného ZM, 
který byl zvolen ve všech volebních ob-
dobích po revoluci.  Jak se cítíte jako 
politický nestor?

Stát se politikem to nebylo pro mne 
cílem. Já jsem profesně pracoval za to-

tality jako ekolog a viděl i věděl jsem, 
že v tomto směru byl stav u nás kata-
strofální, zatím co vyspělý demokra-
tický svět měl politickou vůli věci účin-
ně řešit. Tak jsem se do politiky zapojil, 
nicméně v prvé řadě jako profesionál 
a dodnes mi označení „politik“ nepři-
rostlo k srdci. A vaše označení „ nes-
tor“ mě ponouká k úvahám, že  bych 
měl již dát příležitost mladším. 

V druhém volebním období jste byl 
ve  vedení města, ale pak také i 8 let 
v opozici. Jak vnímáte rozdílnost v práci 
koalice a opozice? 

Je logické, že v opozici se prosazují 
věci hůř. Nicméně pokud šlo  skuteč-
ně o důležité věci, které se nedařilo 
prosadit  politicky,  tak jsem  založil 
neziskovou organizaci  a pokračovali 
jsme v některých aktivitách – např. or-
ganizování mezinárodních konferencí 
i  výstav  k ekologické dopravě, kte-
ré určitě přispěly k plynofikaci  MHD 
v  Karlových Varech;  nebo nemělo-li 
vedení města zájem získat dotace pro 
akce ekologicky zaměřené, tak jsme 
je získali my a podpořili jsme ve měs-

tě tyto aktivity v řádech milionů Kč. 
A pokud jsme se např. podíleli na akci 
Bioslavnosti pro šest tisíc karlovaráků, 
čili pro více než 10 % obyvatel, tak 
to pro mne mělo větší smysl, než ex-
hibiční  proklamace o tom, co  měla 
udělat a  neudělala radnice.  Pasivní 
opoziční rétorika či dokonce agresiv-
ní a bulvarizující  – to nebyl a nebude 
můj styl. 

Jste nyní předsedou Výboru pro strategii 
udržitelného rozvoje a také garantem 
Programu Zdravé město – co obnáší 
tato funkce?

Výbor, kterému předsedám, řídil 
a  připravil rozvojový program města 
tzv. SPURM - o tom se již hodně psalo 
i v Radničních listech. Bez tohoto pro-
gramu zahrnujícího přes 60 projektů 
by nebylo možné čerpat dotace z EU 
ani z národních dotačních programů. 
Já sám vnímám jeho důležitost také 
v tom, že časově přesahuje několik 
volebních období a tudíž zajišťuje 
určitou kontinuitu rozvoje i po pří-
padných povolebních zemětřeseních 
na radnici. 

V současné době výbor např. při-
pravil program Podpory malého 
a středního podnikání ve městě, dává 
podnět  k vypracování Regulačních 
plánů výstavby v lázeňském území, 
systému cyklistické dopravy…

V projektu Zdravé město jde ze-
jména o nejrůznější akce a kampaně, 
jejichž hlavním smyslem je zapojit 
do  dění ve městě širokou veřejnost, 
mládež, neziskové organizace. S tím 
velmi souvisí pořádání veřejných pro-
jednávání. Od projednání hlavních 
rozvojových programů, až po bese-
dy s občany v možná opomíjených 
okrajových částech města. Zatím 
se uskutečnily několikrát ve Staré Roli, 
v Drahovicích ale i v Počernech nebo 
Sedleci. Zde se získávají podněty pří-
mo od obyvatel těchto městských 
částí. Díky těmto aktivitám byla městu 
přislíbena i dotace jednoho milionu 
korun na další akce pro zapojení ob-
čanů do řízení města, které by měly 
probíhat v letošním roce.

PŘEDSTAVUJEME - RNDr. Pavel Žlebek, uvolněný zastupitel

Od šestého ledna má odbor Stavební úřad no-
vou vedoucí – je jí Iva Heliksová, dlouholetá pra-
covnice stavebního úřadu a do letošního roku 
vedoucí oddělení stavebního řízení.

Od stavebního úřadu se nově oddělil úřad územ-
ního plánování, stal se součástí Odboru rozvoje 
a  urbanismu, který zastupuje zájmy samosprávy. 
Stavební úřad nyní provádí čistě státní správu na 
úseku stavebního zákona, působí také jako speciál-
ní stavební úřad vodoprávní a dopravní.

„Největší a nejviditelnější část naší činnosti před-
stavují územní a stavební řízení. Územní řízení 

je  veřejné, umisťuje stavbu v území, stanovuje její 
druh, účel, napojení na veřejné komunikace a sítě. 
Obvykle zahrnuje veřejné ústní projednání. Možný-
mi účastníky jsou nejen nejbližší sousedé, ale i další 
veřejnost. Proto zákon vyžaduje zveřejnit oznámení 
o zahájení územního řízení otevřeně, veřejnou vy-
hláškou,“ popisuje Iva Heliksová. „Naopak stavební 
řízení je neveřejné, a stavební úřad oznamuje jeho 
zahájení možným účastníkům přímo, doručením 
do vlastních rukou. Někteří účastníci se pak diví, 
proč jim úřad oznamuje zahájení stavebního říze-
ní, ve kterém už nemohou měnit limity a umístění 
stavby, a neoznámil jim podobným způsobem i za-
hájení územního řízení. Veřejné vyhlášky nečtou, 
což se dá do jisté míry pochopit, ale bohužel o nich 
prakticky vůbec neinformují ani místní média, což 
už je pochopitelné méně,“ dodává. „Uvědomujeme 
si, že by věci mohlo prospět, kdyby zákon staveb-
nímu úřadu umožnil informovat pravděpodobné 
účastníky také přímo, aniž by se vystavil postihu 
za diskriminaci a zneplatnění celého řízení. V tomto 
smyslu jsme nový stavební zákon připomínkovali.“ 
Tato a podobné připomínky by se mohly promít-
nout v příští novele stavebního zákona.

O čem stavební úřad vlastně rozhoduje? „S nad-
sázkou mohu říci, že jsme především ‚sběrači papí-
ru‘. Řízení musíme na žádost zahájit, v jeho průběhu 
sbíráme závazná stanoviska dotčených orgánů - 
správců sítí a komunikací, orgánů ochrany životní-

ho prostředí či památek, mohou jich být desítky. Je-
jich stanoviska jsou pro další rozhodování závazná. 
Shromažďujeme také námitky a připomínky účast-
níků řízení, což jsou obvykle sousedé, mohou to být 
i občanská sdružení a další osoby, dle zákona to však 
nejsou nájemci okolních nemovitostí, vždy jejich 
vlastníci.  Oprávněné námitky účastníků musíme 
vypořádat, tedy pokusit se najít jejich oboustranně 
přijatelné řešení,“ odpovídá vedoucí odboru.

Jaké karlovarské stavby považuje za nejpove-
denější či nejméně povedené? „To mi jako vedoucí 
stavebního úřadu nepřísluší posuzovat. Nemůžeme 
subjektivně hodnotit, musíme posuzovat naplnění 
zákonných požadavků. Krásu a kvalitu stavebních 
projektů hodnotí každoročně třeba soutěž Stavba 
roku Regionálního stavebního sdružení Karlovy 
Vary, ale rozhodně ne stavební úřad! Pokud záměr 
splňuje zákonné podmínky, stavbu povolit musíme, 
a pokud ne, ani sebekrásnější záměr prostě povolit 
nemůžeme,“ konstatuje vedoucí. 

A jak se v Karlových Varech staví? „Hodně. Čekali 
jsme, že světová hospodářská krize přinese útlum, 
a jak víme od kolegů z ostatních českých měst, jinde 
skutečně nastal. V městech pro investory zajíma-
vých, mezi která určitě Karlovy Vary patří, se krize 
zatím neprojevila,“ uzavírá Iva Heliksová, vedoucí 
odboru Stavební úřad.

PŘEDSTAVUJEME - Odbor stavební úřad

Od nového roku funguje na obecním živnosten-
ském úřadě v souladu se zákonem č. 222/2009 Sb., 
o volném pohybu služeb „jednotné kontaktní 
místo“. Je součástí celoevropské sítě podobných 
kontaktních míst pro podnikatele. V České republi-
ce jich je patnáct, na obecních živnostenských úřa-
dech v krajských městech.  

Slouží jako univerzální místo pro podávání žádos-
tí k poskytování služeb ve všech členských státech 
Evropské unie a zprostředkování kontaktu s přísluš-
ným úřadem, který se povolováním konkrétních 
činností zabývá. Žadatelé zde dostanou informace 
o náležitostech potřebných k žádosti, obecné in-
formace o poskytování služeb v jiných členských 
zemích, o ochraně spotřebitele, o opravných pro-

středcích a o řešení sporů nebo užitečné kontakty 
na osoby, které mohou poskytnout žadatelům prak-
tickou pomoc.  Se zahraničními subjekty komuniku-
jí jednotná kontaktní místa v angličtině. Živnosten-

ský úřad má tak nově v kompetenci i provozování 
činností, které nepodléhají režimu živnostenského 
zákona. 

Kontaktní místa propojuje elektronický „Internal 
Market Information System“, tzv. IMI systém. Jeho 
prostřednictvím mohou povolovací a dozorové or-
gány ověřovat platnost živnostenských oprávnění 
nebo pravost předkládaných dokladů. Systém také 
umožňuje například okamžitý zákaz prodeje závad-
ného zboží ve všech členských státech EU.

Informace o jednotných kontaktních místech 
jsou na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu 
www.mpo.cz/jkm, o IMI systému na www.mpo.cz 
– sekce EU a vnitřní trh, odkaz IMI Systém.

„JEDNOTNÉ KONTAKTNÍ MÍSTO“ na obecním živnostenském úřadě
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Vážení čtenáři Karlovarských radničních listů, nedopatřením se nám do 
minulého vydání, kde jsme Vám představili rozpočet města na letošní rok, 
vloudila chyba v uveřejněných grafech, které neodrážely údaje uvedené v 
souvisejících tabulkách. Mnozí z Vás se na město obrátili a na tuto chybu nás 

upozornili. Děkujeme za Vaše pozorné podněty, a zveřejňujeme tytéž infor-
mace znovu, tentokrát v aktualizované podobě.

Jan Kopál
Tiskový mluvčí magistrátu města Karlovy Vary

TISKOVÁ OPRAVA: Grafy k rozpočtu 2010

VÝDAJE - Závazné ukazatele
Skutečnost 

čerpání 
2008

Odhad 
čerpání 

2009

Schválený 
rozpočet 

2010
Podíl

v tis. Kč v %

1 Sociální služby 
a zdravotnictví 188 873 214 067 196 457 12,42%

2 Vzdělávání 106 772 128 395 122 555 7,75%

3 Kultura 87 576 92 934 71 289 4,51%

4 Tělovýchova a sport 544 656 451 052 116 525 7,37%

5 Doprava 217 204 322 694 279 683 17,68%

6 Životní prostředí 101 519 122 240 408 912 25,86%

7 Lázeňství 16 833 18 746 12 427 0,79%

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%

11 Vnitřní věci 189 026 238 913 229 527 14,51%

12 Ostatní 44 443 26 674 26 948 1,70%

VÝDAJE CELKEM 1 564 226 1 738 525 1 581 537 100,00%

PŘÍJMY - Druh příjmu
Skutečnost 

čerpání 
2008

Odhad 
čerpání 

2009

Schválený 
rozpočet 

2010
Podíl

v tis. Kč v %

1 Daně z příjmů fyzických 
osob 168 005 132 311 144 145 12,86%

2 Daně z příjmů právnických 
osob 199 675 171 131 145 640 12,99%

3 Podíl daně z přidané 
hodnoty 220 676 218 567 226 870 20,23%

4 Daň z nemovitostí 
na území města 22 580 40 600 71 050 6,34%

5 Poplatky z vybraných 
činností a služeb 101 351 72 325 71 690 6,39%

6 Nedaňové příjmy 93 820 240 470 74 179 6,62%
7 Kapitálové příjmy 2 458 0 0 0,00%

8 Transfery ze státního 
rozpočtu 366 529 299 514 237 689 21,20%

9 Převody z fondů 
hospodářské činnosti - VČ 125 133 50 240 150 000 13,38%

PŘÍJMY CELKEM 1 300 227 1 225 158 1 121 263 100,00%

PŘÍJMY MĚSTA NA ROK 2010 VÝDAJE MĚSTA NA ROK 2010
Převody z fondů

hospodářské činnosti - VČ
13,38%

Daně z příjmů
fyzických osob

12,86% Daně z příjmů
právnických osob

12,99%

Podíl daně
z přidané hodnoty

20,23%
Daň z nemovitostí

na území města
6,34%

Poplatky z vybraných
činností a služeb

6,39%
Nedaňové příjmy

6,62%

Kapitálové příjmy
0,00%

Transfery ze státního
rozpočtu
21,20%

Lázeňství
0,79%

Bezpečnost
3,72%

Propagace města
0,18%

Bydlení a nemovitosti
3,51%

Vnitřní věci
14,51%

Ostatní
1,70%

Sociální služby
a zdravotnictví

12,42%
Vzdělávání

7,75%
Kultura
4,51%

Tělovýchova a sport
7,37%

Doprava
17,68%

Životní prostředí
25,86%

Na konci loňského roku byl vy-
dán aktualizovaný Katalog soci-
álních služeb města Karlovy Vary. 
Na jeho stránkách je představeno 
více než čtyřicet sociálních a sou-
visejících služeb, které mohou 

občané Karlových Varů využít v nepříznivé životní 
či sociální situaci.

Katalog v elektronické podobě najdete 
na  webových stránkách magistrátu města
– www.mmkv.cz, Magistrát města – komunit-
ní plánování sociálních služeb. V limitovaném 
množství je k dispozici na odboru zdravotnic-
tví a  sociálních věcí, oddělení sociálních slu-
žeb v budově magistrátu U spořtitelny 2 (dříve 
okresní úřad), v infokoutku v  budově magistrá-
tu Moskevská 21 a také v Infocentrech na ter-
minálu Dolní nádraží a v KV Aréně.

Zpracovatelem katalogu je Řídící skupina 
komunitního plánování sociálních služeb. Více 
informací o činnosti skupiny a o možnosti, jak 
se zapojit do komunitního plánování, nalez-
nete na webových stránkách města ve zmiňo-
vané sekci komunitní plánování sociálních služeb. 

Orientaci v sociálních službách 
pomůže katalog KATALOGSOCIÁLNÍCH SLUŽEBměsta Karlovy Vary

© Město Karlovy Vary - KPSS, 2009

Grafický návrh, sazba, tisk:Průmyslová 1456 (průmyslová zóna), 363 01 Ostrov
Tel.: +420 357 070 501, Fax: +420 357 070 506
E-mail: zakazky@kvtisk.cz, www.kvtisk.cz
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Jubilejní desátá Tříkrálová sbírka skončila 
v Karlových Varech a okolí neočekávaným 
úspěchem! Oproti loňsku se vybralo o téměř 
polovinu více – 120 814 Kč. Tradičně nám 
pomáhali studenti z Karlových Varů, jako 
každý rok jsme se opírali o koledníky z Bečo-
va a Otročína, kteří přinesli třicet tisíc korun. 
Avšak novinkou byl zápal farníků v Rybářích 
i ve Staré Roli, lidí, kteří se svými dětmi vyna-
ložili svůj čas na dobrou věc. Moc děkujeme 
i  12.  skautskému oddílu RIGEL Orion, díky 
němuž to  také vypadá, že humanitární akce 
na podporu Denního stacionáře pro zdravot-
ně a mentálně postižené občany Karlových 
Varů a okolí skutečně oslovila. Příspěvky dár-
ců usnadní přestěhování Stacionáře do no-
vých, vhodnějších prostor.

Děkuji všem, kteří přispěli sebemenším ob-
nosem a byli na koledníky laskaví a vlídní. 

Ing. Jiří Novák, ředitel
Farní charita Karlovy Vary

farni@charitakv.cz

Tři Králové měli úspěch, 
děkují



4 | Radniční listy

Snadná cesta do lázní opět otevřená!

Alžbětiny lázně lákají již pátou zimní sezónu 
na  sympatické slevy procedur, které mají stále je-
den a tentýž cíl: otevřít se pro Karlovaráky, kterým 
by se mohlo zdát, že lázně v Karlových Varech jsou 
určené cizojazyčným návštěvníkům, ale rozhodně 
ne místním občanům. Zdá se však, že se za posled-
ních pět let trvání akce přesvědčili, že procedury 
mohou být cenově dostupnou a hlavně veskrze pří-
jemnou a zdraví prospěšnou záležitostí.

Druhé kolo zlevněných procedur začalo 
11.  ledna a končí 31. března 2010. Úspěch sla-
ví tradiční procedury, jako jsou rašelinové zábaly, 
masáže všeho druhu, koupele ve vřídelní vodě. 
Oblíbenou zůstává stále solná jeskyně i bazénový 
komplex. Tam také najdete infrasaunu s výbornými 
účinky nejen na prohřátí tělesných tkání, ale i jako 
prostředek k redukci hmotnosti, zmírnění celulitidy 
a zvýšení imunity. 

Doporučujeme vyzkoušet některé zajímavé no-
vinky: čokoládový zábal, pleťovou masku Šampaň 
či konopnou koupel s hojivým efektem na proble-
matickou kůži. Zavedená francouzská kosmetika 
GERnétic  nabízí nově báječnou péči o ruce a nohy 
a antistresovou masáž. Tyto relaxační procedury 
se odehrávají v příjemných, nově opravených pro-
storách, které zaručují soukromí a pohodu. 

Vyhledávaná zůstává rehabilitační léčba hrazená 
zdravotními pojišťovnami, i když díky velké obsaze-
nosti se poněkud prodloužily termíny objednávání. 
Tady je novinkou procedura „Rázová vlna“, která 
má velmi dobré výsledky v léčbě řady nemocí pohy-
bového ústrojí, především patních ostruh, bolesti-
vých syndromů ramene, Achillovy šlachy a řady dal-
ších úponových bolestivých stavů. Přestože si tuto 
proceduru musí pacienti financovat ze své kapsy, 
pozitivní léčebný efekt je přesvědčí.   

Za poslední roky narostla obliba i návštěvnost 
Alžbětiných lázní. Nedostatek luxusu daný historic-
kou budovou v nepříliš ideálním technickém stavu 
je nahrazován kvalitní profesionální péčí, vstřícnou 
atmosférou a dostupností.

I přes negativní faktory roku 2009, především vý-
razný úbytek klientely z Thermalu, a v kontextu ce-
losvětové krize, přehouply se „Alžbětinky“ do nové-

ho roku 2010 se ctí a nulovou dotací ze strany Města 
Karlovy Vary. Další osud je však jedním velkým 
otazníkem, jak se v posledních týdnech můžeme 
přesvědčovat z různých leckdy poplašných a možná 
i překroucených zpráv z médií.  V tuto chvíli si ne-
můžeme přát víc než to, aby nám Karlovaráci a další 
hosté zachovali svou přízeň. Tím, že nás budou na-
vštěvovat, mohou nejlépe vyjádřit svůj postoj, 
jak jim záleží na zachování provozu Alžbětiných 
lázní (Lázní V), prakticky poslední veřejné lázeň-
ské oázy ve městě, kam ještě mohou zajít.

 
MUDr. Stanislava Maulenová,

lékařská ředitelka

10 let XXI. století v Karlových Varech: 2002
Rozpočet města činil 850 milionů korun, z toho 

107 milionů financování. V lednu se stal novým pri-
mátorem Zdeněk Roubínek, zůstal jím i po podzim-
ních volbách, a to až do roku 2006. 

Rok začal mimořádným přívalem sněhu a krutý-
mi mrazy v lednu. Možná si ještě vzpomenete, jak 
po  svátcích byla parkoviště ve městě zapadaná 
až  po střechy aut. To se samozřejmě odrazilo i při 
tání, 21. ledna město zažilo III. stupeň povodňové 
aktivity, naštěstí bez větších škod. Živly pozname-
naly i průběh a konec roku. Povodně se opakovaly 
i v létě, 13. srpna nakrátko nastal III. stupeň povod-
ňové aktivity na Rolavě a Ohře dostoupila na stu-
peň II. Škody opět byly pouze lokální. Ovšem Jižní, 
Střední a Severní Čechy, podél toku Vltavy a  Labe 
zažily největší povodeň od roku 1845, v Praze se sta-
věly protipovodňové stěny, Karlín zmizel pod vo-
dou a povodeň vyřadila z provozu i metro. Strážníci 
městské policie Karlovy Vary i dobrovolní hasiči po-
máhali v Ústeckém kraji.

I den před Silvestrem způsobil silný déšť ve městě 
lokální záplavy. Voda z okolí se přehnala přes Plzeň-
skou ulici, ulici Loketskou, Tašovicemi, valila se také 
přes křižovatku u Malého Versailles dolů ulicí Sado-
vou. O tři dny později kulminovala Ohře na III. stupni 
a výšce hladiny 240 cm. 

Od února do dubna se natáčel v Lázních I. film 
Šanghajský rytíř s Jackie Chanem. Novým tajem-
níkem magistrátu se stal Martin Havel. Lázeňské 
lesy založily tradici pálení čarodějnic na Sokolském 
vrchu. Při zahájení lázeňské sezóny se podávala 

Karlovarská káva s příměsí vřídelní soli. V červnu 
se  konaly parlamentní volby. Vyšla a slavnostně 
byla pokřtěna publikace „Mezinárodní filmový fes-
tival Karlovy Vary – Kronika 1946-2001“. Znělkou 
37. ročníku Mezinárodního filmového festivalu byly 
famózní kreace skupiny Tros Sketos (Najbrt, Róna, 
Skála, režie Ondříček). Na Rolavě přibyly kurty pro 
plážový volejbal a hřiště pro pétanque. Veřejnosti 
začalo sloužit i rekonstruované hřiště u ZŠ Konečná. 
Zásluhou Správy lázeňských parků zazářila novotou 

dětská hřiště například ve Vančurově, Mládežnic-
ké, Jateční a Tylově ulici, lázeňské lesy ke dni dětí 
otevřely další lesní hřiště, u Myslivny. Veřejnosti byl 
představen projekt akvacentra na Rolavě, který však 
nebyl realizován. Zároveň se začalo hovořit o stav-
bě multifunkčního centra v místech za AC Start. 
Představen byl také záměr na bytovou výstavbu 
v Mozartově ulici a v lokalitě Pod vysílačem.  Měs-
to zprovoznilo novou ledovou plochu na dvorském 
závodišti. Z listopadových voleb vzešlo nové zastu-
pitelstvo a nová rada, v jejímž programu se objevily 
jako priority byty, garážovací domy, rekonstrukce 
ulic Jaltská, Dr. Davida Bechera a T. G. Masaryka, 
víceúčelové sportovně-rekreační zařízení, rozvoj 
cyklistické dopravy a řešení návazností na budoucí 
průtah městem. 

Město zrušilo poplatek ze vstupného. Odešel ře-
ditel městského divadla Čestmír Kopecký, nastoupil 
Jan Koťátko. Správa léčebných přírodních zdrojů 
a kolonád otevřela pro návštěvníky podzemí Vřídla. 
Městská policie oslavila desetileté výročí existence. 
V meziměstských autobusech Dopravního podniku 
Karlovy Vary začaly platit čipové předplacené karty 
se slevou 5% z jízdného. 

S využitím archivních Radničních listů
Jan Kopál, tiskový mluvčí města

Mezinárodní  hodnocení PISA na ZŠ Dukelských hrdinů
V roce 2009 bylo v rámci mezinárodního projektu PISA 2009 prove-

deno po celé republice testování patnáctiletých žáků vybraných zá-
kladních škol, čtyřletých a víceletých gymnázií.  Cílem testování bylo 
porovnání znalostí a dovedností žáků 65 zemí celého světa v oblasti 
čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Do hlavního šet-
ření bylo zapojeno v České republice 291 škol s 6 686 žáky. Mezi vybra-
nými školami byli i žáci Základní školy Dukelských hrdinů Karlovy Vary. 
Ze 134 základních škol ČR ze žáci Dukly umístili v testování čtenářské 
a matematické  gramotnosti na  vynikajícím 4. místě a v testování pří-
rodovědné gramotnosti  obsadili krásné 7. místo.  K tomuto úspěchu 
všem žákům a zejména pedagogům blahopřejeme.

PISA je program mezinárodní Organiza-
ce pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – 
OECD. Zkratka PISA je odvozena z anglického 
názvu Programme for International Student 
Assesment – Program mezinárodního hod-
nocení studentů. Probíhá od roku 2000 kaž-
dé tři roky, loňský průzkum byl tedy již čtvrtý 
v řadě (2000, 2003, 2006, 2009). Více infor-
mací o programu na stránkách OECD www.
oecd.org v sekci Directorate for Education 
(ředitelství vzdělávání). 
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Praktická škola dvouletá (střední škola)

Předběžně informujeme o tom, že přihlášky 
do  1.  ročníku střední školy, oboru vzdělání PRAK-
TICKÉ ŠKOLY DVOULETÉ 78-62-C/002, denní formy 
vzdělávání, je nutno zaslat nejpozději do 15. břez-
na 2010 na adresu školy:

Základní škola, mateřská škola a praktická škola 
Karlovy Vary, 

Vančurova 83, 360 17 Karlovy Vary

Ředitelka školy vyhlásila 1. kolo přijímacího 
řízení formou pohovoru, tj. informační schůzky, 
ve čtvrtek 22. dubna 2010 od 8.00 do 15.00 ho-
din v sídle školy. 2. kolo přijímacího řízení pro-
běhne stejnou formou ve středu 19. května 2010 
od 8.00 do 15.00 hodin. Uchazeči budou vybráni 
dle stanovených kritérií. Praktická škola jednoletá 
nebude ve školním roce 2010/2011 zprovozněná.

Praktická škola dvouletá je určena pro žáky s ukon-
čenou docházkou v základní škole pro žáky se zdra-
votním postižením a základní škole speciální, také 
pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou 
na základní škole v nižším ročníku než v devátém. Cí-

lem vzdělávání žáků je umožnit získávání základních 
vědomostí, dovedností a návyků pro výkon jednodu-
chých činností v oblastech praktického života. K nacvi-
čování praktických dovedností slouží vybavená školní 
kuchyňka, školní dílna a činnost v dalších organiza-
cích, se kterými škola navázala spolupráci. 

Žáci jsou vzděláváni speciálními pedagogy v at-
mosféře přátelství a tolerance k hodnotám každého 
jedince. Absolventi praktické školy dvouleté s výbor-
ným prospěchem a praktickou zručností mohou po-
kračovat ve vzdělávání v dalších učebních oborech. 
Vzdělávání v praktické škole dvouleté je ukončeno zá-
věrečnou zkouškou.

Žákům je poskytována zvýšená individuální péče 
metodami přiměřenými vývojové úrovni, umožněná 
sníženým počtem žáků ve třídě. Škola je veřejná a po-
skytuje své služby bezplatně.

Podmínky a kritéria o přijetí ke vzdě-
lávání na  střední škole jsou zveřejněny 
na  oficiálních webových stránkách školy:
www.specskoly.ic.cz.

Výchovný poradce: Mgr. Jan Matura
(telefon: 353 561 766, 733 625 904)

Ředitelka školy: Mgr. Martina Kheilová

 

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7,
příspěvková organizace

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

V úterý 16. 3. 2010 a ve středu 17. 3. 2010 se uskuteční zápis dětí do 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Ko-
menského 7, na všechna její odloučená pracoviště. Od 14 do 16 hodin se v kanceláři vedoucí učitelky nebo 
ve vybrané a označené třídě na jednotlivých odloučených pracovištích (OP) budou zapisovat děti, které 
chtějí rodiče přihlásit k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole k 1. 9. 2010. Ve dnech 1. - 3. března se také 
uskuteční dny otevřených dveří v jednotlivých odloučených pracovištích, vždy od 9:00 do 15:00: 

1. OP Komenského 7 - Doubí den otevřených dveří  3. 3. 2010 středa
2. OP Krymská 12 - Tuhnice  1. 3. 2010 pondělí
3. OP Krymská 10 - Tuhnice  1. 3. 2010 pondělí
4. OP U Brodu 73 - Tašovice  3. 3. 2010 středa
5. OP Mozartova 4 - Drahovice  2. 3. 2010 úterý
6. OP E. Destinové 1 - Drahovice  2. 3. 2010 úterý
7. OP Východní 6 - Drahovice  2. 3. 2010 úterý
8. OP Hornická 66 - Olšova Vrata  3. 3. 2010 středa

Do 1. MŠ budou ve výše stanoveném termínu přednostně přijímány děti s trvalým pobytem ve spádo-
vém školském obvodu daného pracoviště na území města Karlovy Vary (obvody budou zveřejněny na we-
bových stránkách www.materinkykv.cz, dále pak na nástěnkách v MŠ):

1. v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
2. děti zaměstnaných rodičů zpravidla od 3 let věku dítěte a 
3. děti, jejichž sourozenec již navštěvuje zvolené odloučené pracoviště.

V případě naplnění kapacity odloučeného pracoviště se bude postupovat obdobně u sousedícího. 
V případě volné kapacity odloučeného pracoviště mohou rodiče na mateřské nebo rodičovské dovole-

né využít těchto možností:
a) jsou-li na mateřské dovolené s mladším dítětem, může jejich starší dítě navštěvovat MŠ celý měsíc 

neomezeně
b) pobírají-li na dítě starší 3 let státní rodičovský příspěvek, mohou svoje dítě umístit do MŠ na 5 dní 

v měsíci nebo po dobu celého měsíce na 4 hodiny denně,
c) pobírají-li státní rodičovský příspěvek na dítě mladší 3 let, mohou svoje dítě umístit do MŠ na 5 dní 

v měsíci.

K zápisu si zákonní zástupci dítěte přinesou svůj občanský průkaz (§ 36 zákona č.500/2004 Sb.), rodný list 
a očkovací průkaz dítěte, číslo bankovního účtu z důvodu bezhotovostních plateb školného a stravného 
v MŠ, u cizinců osobní doklad totožnosti (cestovní pas) a povolení k pobytu dlouhodobě pobývajícího 
rezidenta vydané Cizineckou policií s trvalým pobytem v Karlových Varech (bez tohoto dokladu dítě 
nebude zapsáno).

Přijďte se k nám podívat již na Dny otevřených dveří 1. - 3. 3. 2010! Těšíme se na Vás!
Bližší informace o jednotlivých pracovištích na www.materinkykv.cz

Za celý kolektiv zaměstnanců 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7

Mgr. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

2. Mateřská škola Karlovy Vary, 
Krušnohorská 16
příspěvková organizace

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
v Karlových Varech pro školní rok 2010/2011 

se koná v úterý 16. 3. a ve středu 17. 3. 2010
od 14,00 – 16,00 hod. 

Před zápisem proběhnou
“Dny otevřených dveří“

Dny otevřených dveří na jednotlivých MŠ:
vždy od 8.00 – 16.00 hod.

MŠ Krušnohorská 16 
- Růžový vrch 4. 3. 2010

MŠ Sedlec 5
- Sedlec 2. 3. 2010

MŠ Vilová 1
- Bohatice 3. 3. 2010

MŠ Kpt. Jaroše 6
- Dvory 4. 3. 2010

MŠ Truhlářská 11
- Stará Role 4. 3. 2010

MŠ Javorová 2A
- Stará Role 2. 3. 2010

MŠ Mládežnická 6
- Rybáře 2. 3. 2010

MŠ Fibichova 5
- Stará Role 3. 3. 2010

Bližší informace o jednotlivých pracovištích
na www.skolkykarlovyvary2.cz 

Alena Ammerová
ředitelka 2. MŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 16

Mateřská škola benedikt
Krále Jiřího 4, Karlovy Vary

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2010/2011 

proběhne v úterý 9. 3. 2010
a ve středu 10. 3. 2010

vždy mezi 15:00 – 18:00 hod.  

Před zápisem proběhnou
“Dny otevřených dveří“

Dny otevřených dveří:
v pondělí 22. 2. 2010

8:00-12:00 
a v úterý 23. 2. 2010

14:00 – 16:00

Bližší informace na tel.:
353 224 435
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Velryba Varyba se i v loňském roce stala milým společníkem všem ma-
lým cestošlápkům, kteří se rozhodli vyrazit spolu s ní na velké putování 
po kopcích a kopečcích. Od května do konce září 2009 se na společnou 
cestu vydalo na 400 dětí mateřských a základních škol. Nejčastěji jste 
mohli v lesích kolem Diany potkat velrybu Varybu s Beruškami z MŠ Mo-
zartova a se žáčky ZŠ J. A. Komenského.

Loňský, již 2. ročník Velkého putování vedl do lesů nad Grandhotel 
Pupp. Děti zdarma vyjely lanovkou až k rozhledně Diana. Po splnění ně-
kolika úkolů ze skládačky, kterou dostaly ve školkách a školách, moh-
ly přímo u rozhledny vyměnit malý růžek ze zadní stránky za sladkosti 

a vydat se k další rozhledně, 
k vyhlídce Karla IV. Odtud 
potom cesta vedla do Gale-
rie umění, kde  na  děti čekal 
„varybí“ odznáček a  další 
drobné ceny. 

Na Velké putování s velrybou Varybou se vydali i žáčci ze ZŠ Konečná. Zeptali jsme se, 
zda pro ně cesta nebyla příliš náročná. „To ne, nebyla, ale pro maminku ano,“  zněla jedna 
z odpovědí. Děti se za Varybou vydávaly s maminkou, s tátou, šly ale i se sestřenicí či ba-
bičkou a některé třídy i se svojí paní učitelkou. A co se ti na trase nejvíc líbilo? „Asi všechno. 
A taky ta velká skála… a „vlčí“ lavička,“ zaznělo jednohlasem.

Že neznáte „vlčí“ lavičku? To nevadí, tak neváhejte a cestou z Diany k vyhlídce Karla IV. 
ji určitě potkáte. Stejně tak jako Varybu, která už přemýšlí, kam vás tento rok zavede…

Za Varybu Mgr. Štěpánka Šťastná, autorka projektu

Velryba Varyba se ukládá k spánku…

Toulky lázeňskými parky: Smetanovy sady
Osmnácté století přineslo vřídelnímu městu dlouhá desetiletí rozkvětu a slávy. Počátky zřizování 

parků souvisejí s výstavbou prvních společenských budov i s iniciativou významných návštěvníků.

V parku Císaře Františka Josefa I., jak se tehdy Smetanovy sady nazývaly, byla v 80. letech 19. století 
zřízená městská školka na pěstování stromků. V  říjnu 1903 rozhodlo město, postavit zde moderní 
lázeňský dům. Lázně byly postaveny v letech 1905-06 podle návrhu Františka Drobného. Budova 
se secesním průčelím, novobarokní střechou a původními nájezdy pro kočáry stojí v sadech dodnes. 
Lázně nesou jméno zavražděné císařovny Alžběty, manželky Františka Josefa I. Sady kolem byly za-
loženy jako formální zahrada se čtyřřadou tvarovanou alejí vytvářející zelené stěny. Park má plně za-
chovaný původní vzhled. Uvádíme významné stromy Smetanových sadů, které patří k naučné stezce:

Buk lesní červenolistý - až 45m vysoký strom s bohatou korunou. Svým přirozeným výskytem 
pokrývá tento druh severní až jižní Evropu, na východě zasahuje až na Krym. Z buku lesního byla 
vyšlechtěna celá řada velmi atraktivních druhů (např. buk lesní červenolistý), které se liší různým 
zbarvením a tvarem listů. Dají se upotřebit nejen ve velkých sadových úpravách, ale i v menších za-
hradách. V sadech ho najdete po pravé straně Lázní V. zhruba v půlce cesty k Tržnici na pravé straně 
cesty.

Višeň obecná „Plena“ - Višeň obecná pochází z jihovýchodní Evropy a západní Asie. Dosahuje výšky 6 až 10 metrů. Kmen je štíhlejší a tmavší než u třešní. V sadech 
se nalézá po pravé straně od fontány.

Systém včasné interven-
ce (dále jen SVI) je projekt, 
jehož zkušební provoz za-
čal v prosinci 2009. Celkově 
je na něj připraveno 1,6 mi-
lionu korun, z nichž 1,1 mi-
lionu získalo město Karlovy 
Vary ze státního rozpočtu 
prostřednictvím Odboru 
prevence kriminality Mi-
nisterstva vnitra ČR, zbytek 

hradí z rozpočtu vlastního.

Projektu se maximálně zaměřuje na období před 
spácháním provinění dítěte (činu jinak trestného), 
kdy existuje řada signálů o problematickém chová-
ní nebo nevyhovujícím prostředí jeho okolí. Projekt 
hodlá zefektivnit metody práce jednotlivých článků 
systému a využít beze zbytku všech legislativních 
nástrojů vztahujících se k oblasti delikvence dětí, 
trestné činnosti páchané na dětech a sociálně-práv-
ní ochrany dětí. SVI umožňuje i včasné odhalení pří-
padů týrání a zanedbávání dětí, tzv. syndrom CAN 
(Child Abuse and Neglect). Zavádí jednoduchý způ-
sob přijímání informací od subjektů s oznamovací 
povinností.

Na přípravě a realizaci projektu se podílely následu-
jící subjekty: 
• Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra 

ČR 
• Odbor zdravotnictví a sociálních věcí Magistrátu 

města Karlovy Vary prostřednictvím Oddělení so-
ciálně právní ochrany dětí a rodiny (SPOD), sociál-
ní prevence 

• Městská policie Karlovy Vary 
• Policie ČR, Krajské ředitelství Západočeského 

kraje, prostřednictvím územního odboru Služ-
by kriminální policie a vyšetřování Karlovy Vary 
a územního odboru vnější služby Karlovy Vary

• Probační a mediační služba ČR prostřednictvím 
Střediska probační a mediační služby v Karlových 
Varech 

• Okresní státní zastupitelství v Karlových Varech
• Okresní soud v Karlových Varech

Technicky, organizačně i finančně náročný pro-
jekt vznikl z iniciativy Města Karlovy Vary. Jeho hlav-
ním předpokladem byla velmi dobrá spolupráce 
všech dotčených subjektů, jen díky ní se mohly tak-
to systémově propojit. 

Do konce platnosti Koncepce prevence krimi-

nality města Karlovy Vary na období 2009 – 2011 
by se měly k systému SVI připojit další subjekty, pře-
devším školy a školská zařízení včetně pedagogic-
ko-psychologické poradny, ordinace dětských léka-
řů a zdravotnická zařízení, středisko výchovné péče 
a některé nestátní neziskové organizace poskytující 
služby sociální prevence, konkrétní programy a akti-
vity pro práci s ohroženými dětmi.

Pavel Torma Jalůvka
manažer prevence kriminality

Systém včasné Intervence
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Světoznámé hudební těleso lázeňského města 
s tradicí delší než 170 let bude mít od letošního prv-
ního března v čele nového ředitele, hudebníka Zdeň-
ka Vikora, dlouholetého člena souboru.

Ředitelem Karlovarského symfonického or-
chestru (KSO), který letos jako nejstarší hudební 
těleso svého druhu ve střední Evropě oslaví 175. 
výročí existence, se od 1. března stane 45letý 
Zdeněk Vikor. Rada Města Karlovy Vary jej vybrala 
z devíti uchazečů na místo dosavadního dlouho-
letého ředitele orchestru Aloise Ježka, kterému 
na konci února končí smlouva. Na tiskové konfe-
renci po rozhodnutí rady jej zástupcům karlovar-
ských médií představila náměstkyně primátora 
pro kulturu Dagmar Laubová. "Rada se u všech 
uchazečů zajímala o to, co podle jejich názoru or-
chestru chybí. Většina z nich uvedla, že vidí v hos-
podaření orchestru nemalé rezervy, a většina také 
navrhovala transformaci orchestru z příspěvkové 
organizace města, kterou je nyní, na samostatněj-
ší obecně prospěšnou společnost. Radu města 
tyto návrhy zaujaly a přijala proto usnesení, že bě-
hem letošního roku se má připravit vše potřebné 
proto, aby tato přeměna orchestru mohla nastat. 
Není se čeho obávat, v České republice funguje 
mnoho orchestrů jako obecně prospěšné společ-
nosti, a samo město Karlovy Vary má dvě význam-

né o.p.s. - Karlovarské městské divadlo a Infocen-
trum města. Obzvláště na příkladu Karlovarského 
městského divadla je zřetelné, jak dobře může 
obecně prospěšná společnost na poli kulturním 
fungovat - divadlo má větší návštěvnost a ohlas, 
než kdy dříve, a podobně se konečně pozve-
dá také kino čas, které si vloni vzalo Karlovarské 
městské divadlo do správy, a letos instalovalo 
kompletně novou digitální promítací techniku 
včetně 3D projekce“, uvedla náměstkyně.

Absolvent pražské konzervatoře a brněnské 
akademie múzických umění Vikor je členem KSO 
23 let, přičemž 16 let vede v orchestru skupinu 
trumpet. Radu města přesvědčil svou vizí i dlou-
holetou zkušeností s chodem orchestru. "Jednou 
z prvních věcí, které chci udělat, bude mzdový 
a personální audit KSO, zaměřený na dodržování 
zákoníku práce. Orchestr je zaměstnavatel jako 
každý jiný, a za plat má právo požadovat odpo-
vídající výkon. Na druhou stranu si uvědomuji, 
že orchestr je jedním z unikátů Karlových Varů, 
je to kulturní dědictví, které je potřeba uchovat 
a rozvíjet, určitě je potřeba zachovat orchestr jako 
symfonický, ale také hledat, jak by mohl fungovat 
lépe,“ uvedl budoucí ředitel.

Dagmar Laubová i Zdeněk Vikor ocenili prá-

ci dosavadního ředitele KSO, Aloise Ježka. „Je to 
bezesporu významná osobnost karlovarské i čes-
ké hudební scény, odvedl velký kus práce v dra-
maturgii a uměleckém rozvoji tělesa,“ připomněl 
jeho nástupce. Náměstkyně primátora dodala, 
že si velice váží i jeho dalších aktivit, například re-
nomovaného Dvořákova karlovarského podzimu. 
Vzpomenula i jím vedenou prestižní Mezinárodní 
pěveckou soutěž Antonína Dvořáka, jejíž laureá-
ti často dosáhli světového věhlasu. „V minulých 
deseti patnácti letech se vedení orchestru bohu-
žel stále měnilo. Pan Ježek hodně přispěl k jeho 
uměleckému rozvoji, ale orchestr jako organizace 
potřebuje nové impulsy v řízení a provozu, potře-
buje hledat další možnosti, jak své umění ukázat 
a prodat, a to bude úloha pro nového ředitele“ 
připomněla.

Karlovarský symfonický orchestr má nového ředitele

Karlovarské kino Čas vstupuje po měsíční od-
mlce způsobené instalací nové digitální promí-
tací techniky do nového roku s novou nabídkou. 
Diváci si teď mohou vychutnat filmy prostorově. 
Digitální projektor spolu se speciálními brýlemi 
jim umožní sledovat nejnovější tituly v ohromující 
3D perspektivě, tedy doslova se do děje ponořit 
a vnímat hloubku scenérie. 

Nová technika stála 4,5 milionu korun, celkem 
1,25 milionu však přispělo ministerstvo kultury 
v rámci podpory digitalizace kin. Digitální promí-
tání má oproti klasickému 35 mm filmu několik 
výhod: náklady na výrobu a distribuci digitálních 
kopií jsou zlomkem nákladů na kopie filmových 
pásů, a proto mohou být premiérové tituly uvá-
děny ve více kinech najednou. I kino Čas tak bude 
moci uvádět nové snímky přímo v den jejich české 
premiéry. Kvalita digitálních kopií se také časem 
nesnižuje opotřebením, jak tomu je u filmových 

pásů. A kromě jiného, digitální promítání umož-
ňuje ve spojení se speciálními brýlemi i onen zmi-
ňovaný stereoskopický neboli 3D zážitek. 

Kino promítá od Nového roku, pro-
gram i rezervace vstupenek jsou dostupné
na www.kinocaskv.cz, případně rezervace a před-
prodej přímo na http://vstupenky.karlovy-vary.cz, 

sekce Kina. Vstupné na filmy činí obvykle 90 ko-
run, 3D projekce jsou o něco dražší - do 130 ko-
run. V  současné době je 3D hitem číslo jedna 
blockbuster Avatar režiséra Jamese Camerona, 
podrobný program je v tomto čísle na straně 9. 

Kino však nezanevřelo ani na klasické filmy 
na  pětatřicetimilimetrovém filmu, promítačky 
jsou stále připraveny a v dokonalé kondici. 

Během instalace nové techniky prošlo úprava-
mi i předsálí kina, nabízí nové toalety a v prosto-
rách dřívější pokladny vznikne kavárna pro diváky 
kina i všechny kolemjdoucí. 

Digitalizaci kina vítají i organizátoři Mezinárod-
ního filmového festivalu Karlovy Vary, jehož pět-
ačtyřicátý ročník proběhne od 2. do 10. července 
2010. 

Srdečně zveme příznivce filmu všech žánrů.

Kino Čas promítá ve 3D

Vyhlašuje soutěž pro učitele 
aneb

„POMOZTE DĚTEM NAJÍT 
CESTU DO KNIHOVNY“ 

Body lze získat za:
- návštěvu knihovny se třídou – za každou návště-

vu 20 bodů
- za každého žáka, který je registrovaný v knihovně 

– 5bodů
- za každou knihu, kterou si učitel sám půjčí – 1b

Do soutě-
že se přihlaste 
na  kterékoliv po-
bočce městské 
knihovny. Soutěž 
trvá od 1. úno-
ra do  31.  května 
2010. 

Můžete se těšit 
na hezké ceny!

Krásných devadesát let oslavila na Boží hod, tedy 
25. prosince paní Anežka Novotná  z Karlových Varů 
(na snímku uprostřed). Mezi gratulanty samozřejmě 
nemohla chybět ani rodina - syn Jiří a dcera Jaro-
slava. Ke gratulaci se samozřejmě připojuje i celý 
zbytek rodiny.

Více než 60 let žije paní Anežka v Karlových Va-
rech Bohaticích, kde 
celý život pracovala 
v  dnes již zaniklé to-
várně Elektrosvit. I přes 
svůj požehnaný věk 
však nezahálí a volný 
čas ráda tráví na za-
hrádce, kde se kromě 
jiného stará o domácí 
zvířata. Když zbude 
čas, s chutí také luští 
své oblíbené křížovky. 

Gratulujeme a přeje-
me pevné zdraví! 

Devadesáté narozeniny

Neuvěřitelných padesát let kráčejí společnou ži-
votní cestou paní Alena a pan Jiří Vodrážka z Karlo-
vých Varů. ,,Receptem půl století trvajícího vztahu 
je především vzájemná tolerance, úcta k druhému 
a pochopení,“ dodává s úsměvem na tváři paní Ale-
na. Jubilanti oslavili svou zlatou svatbu v úzkém 
rodinném kruhu. Mezi gratulanty byl i náměstek 
primátora Petr Keřka, který předal květiny a dárkový 
koš. 

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších společných let!

Zlatá svatba
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K U L T U R N Í   A K C E   A   V Ý S T A V Y   v   ú n o r   2 0 1 0

CluB impErial
Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary

Vstupné: 100 CZK, Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak

5. 2.

Olga Škrancová & Friends
Jazzová zpěvačka, jejíž osobitý styl a podmanivý hlas umocňuje doprovodná 
kapela vynikajících instrumentalistů; repertoár tvoří známé jazzové standardy, 
swingové a latinskoamerické skladby, Vstupné: 100 CZK

12. 2.
Martina Fišerová Quartet
Talentovaná klubová zpěvačka v žánru popjazz, soul, latin jazz; pohodová 
atmosféra a svěží hudební projev.

19. 2.

Jazz Efterrätt 
Pražská formace s nevšedním názvem a originálním pojetím skladeb 
na rozhraní jazzu, funky, blues a soulu; v čele s výborným kytaristou Lukášem 
Chejnem. 

26. 2.
František Kop & Petr Malásek - Q
Top saxofonista F. Kop a neméně excelentní pianista Petr Malásek v čele 
quartetu, jehož dynamika a kreativita prostě nadchnou… Vstupné: 100 CZK

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

VÝSTAVY

Pokračuje:
…ze sbírky II / Člověk ve 20. století
Výstava potrvá do 28. února 2010 a představí kolekci figurálních děl českého 
umění 20. století z galerijních sbírek.

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.

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/ Obrazy, grafika a kresba.

HVězdárna karlovy Vary
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 26. - 27. 2. 
Po celý měsíc ideální podmínky pozorovatelnosti planety Mars.

Každý
pátek a sobotu

v 18.30

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

Každý
pátek a sobotu
ve 20:00 hodin

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.

11. 2.
17.00

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.

Od pátku 19. 2.
do neděle 21. 2.

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.

26. 2.
16.30

Krajská knihovna, Dvory:
ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST - Změna klimatu - pravda nebo 
mýtus? 
Inventura Sluneční soustavy aneb Sluneční soustava jak ji ještě neznáte.
Přednáší: Pavel Gabzdyl, Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka Brno
Naši Sluneční soustavu už dávno netvoří pouze devět planet a Slunce. 
Ve světle nových poznatků je náš planetární systém velmi komplikovaným 
společenstvím neuvěřitelně různorodých těles. Pojďme se tedy společně 
podívat, jaká tělesa ve Sluneční soustavě můžeme nalézt a co nám může 
přinést jejich výzkum.

radiokluB ok1kVk
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

12.2.
19:30

Lázně III
Čtvero ročních dob - C 5 
Wolfgang Amadeus Mozart: Malá noční hudba, K. 525
Joseph Haydn: Symfonie č. 73 D dur „La Chasse“
Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob, op. 8
Vladislav Liněckij - housle
Dirigent Martin Peschík

19.2.
19:30

Lázně III
Abonentní koncert - A 7
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 31 D dur „Pařížská“, K. 297
Maurice Ravel: Koncert pro klavír G dur 
Robert Schumann: Symfonie č. 2 C dur, op. 61
Jan Jiraský – klavír 
Dirigent Martin Lebel

26.2. 
19:30

Lázně III
Abonentní koncert - B 6
Carl Maria von Weber: Euryantha - předehra
Ignaz Moscheles: Concertante pro flétnu, hoboj a orchestr F dur
Petr Iljič Čajkovskij: Romeo a Julie – předehra 
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 2 D dur, op. 36
Michaela Petrová – flétna, Martin Petr – hoboj 
Dirigent Martin Lebel

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Lázně III. - Vestibul Po-Pá 15.00-18:00 tel: 353 232 026
Infocentrum K. Vary - Lázeňská ulice denně 10.00-16.00 tel: 353 232 863
Infocentrum K. Vary - Dolní nádraží Po-Pá 9.00-17.00, So-Ne 10.00-16.00 tel. 353 232 838
CK Čedok - Dr.D. Bechera 23 Po-Pá 9.00-18.00, So 9.00-12.00 tel. 353 234 249
Infocentrum Ostrov - Dům kultury Po-Pá 8.00-17.30, So 8.00-15.30 tel. 353 800 526
Hotel Venus - Guest service Sadová 815/8, Karlovy Vary tel. 353 433 411
Parkhotel Richmond - recepce Slovenská 567/3, Karlovy Vary tel. 353 177 111
Hotel Imperial - Guest service U Imperialu 31, Karlovy Vary tel. 353 203 111
Krajská knihovna K.Vary - Infocentrum Závodní 378/84, Karlovy Vary tel. 353 502 800

REZERVACE VSTUPENEK ON LINE: www.tickets.kso.cz
Zbylé vstupenky u večerní pokladny. Změna programu vyhrazena.

kino panasoniC
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel.: 353 233 933

Aktuální program naleznete na www.kinopanasonic.cz

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

1. 2.
19.30

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

5. 2.
19.30

Matěj T. Růžička – Čtyři sestry
Čtyři ženy v jednom pokoji... Projekt nejmladších a nejkrásnějších členek 
Divadelního studia D3.

7. 2.
15.00

Pohádky o Káče
Činoherní skupina Jany Klatovské – Praha připravila pro nejmenší diváky tři 
lidové pohádky s písničkami. Pořad divadla Husovka.

8. 2.
19.30

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.

12. 2.
19.30

Tajfun + Proměny
Populární karlovarská rocková formace Tajfun pokřtí na Husovce svoje druhé 
CD. Kluci jsou pekelně mladí a proto si kvůli dnes tolik vzývané vyváženosti 
pozvali jako hosty rockové důchodce Proměny v čele s dědkem Zábranským.

13. 2.
15:00

Pohádka o chytré princezně
Pohádkový muzikál na motivy klasické pohádky Boženy Němcové v podání 
DAP – Divadelní agentury Praha pro nejmenší diváky připravilo divadlo 
Husovka.

15. 2.
19:30

Kulturní událost roku 2009 v Karlovarském kraji podle Sedmičky Mladé 
fronty – vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledků každoroční kulturní ankety týdeníku Sedmička Mladé 
fronty.

Václav Havel - Vernisáž
Repríza nastudování jednoaktovky Václava Havla opět ve spolupráci Divadla 
Na tahu a Divadla V patře v režii Andreje Kroba. Hrají Lucie Domesová, Karel 
Beseda a Radek Bár.

17. 2.
15:00

FruFru
Třebíčští FruFru vznikli před 10 lety jako příležitostné sdružení k hraní 
na vernisážích. Do Varů přiveze tato populární kapela, která sjezdila celou 
Evropu nové album „Až přiletí tučňák“. 

19. 2.
15:00

Pavel Žalman Lohonka
Písničkář Žalman Lohonka se svými spoluhráči se pohybuje po koncertních 
štacích už 30 let. Jeho písně mají zvláštní tesknou náladu.
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25. 2.
19:30

Jaroslav Hutka
Přední představitel tzv. městského folku, popularizátor Sušilových sbírek 
lidových písní, autor stovek písní vlastních, člen sdružení Šafrán, někdejší 
disident a exulant i kritik současných poměrů.

26. 2.
19:30

Nechte na hlavě
Monodrama Anny Frankové o letmých dotecích života poskládané 
z monologů postav slavných dramat. Účinkuje Dagmar Hubičková.

kino čas
Telefonní číslo pokladny kina: 353 223 272

On-line rezervace na http://vstupenky.karlovy-vary.cz, www.kinocaskv.cz

1.- 10. 2. a 15.- 28. 2.
17:00

3D film, Avatar
USA, 166 min.

1.- 3. 2.
20:00

Samec 
USA, 97 min.

6., 13., 20., 27. 2. 
15:00

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

7., 14., 21., 28. 2.
15:00

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

4.- 10. 2.
20:00 

Premiéra - Pouta
ČR, Slovensko, 146 min.

11.- 14.2.
17:00

Premiéra - Dešťová víla
ČR, 96 min.

15.- 17. 2.
15:00

Premiéra - Dešťová víla
ČR, 96 min.

11.- 14. 2.
19:00

Twilight: nový měsíc
USA,  130 min.

11.- 14. 2. 
21:30

Sherlock Holmes
USA, 128 min.

15.- 17. 2.
20:00

Sherlock Holmes
USA, 128 min.

15.- 17. 2.
20:00

Na velikosti záleží 
Izrael, Francie, Německo, 90 min.

18.- 21. 2.
20:00

Morganovi
USA, 103 min.

22.- 24. 2.
20:00

Fame
cesta za slávou - USA, 107 min.

25.- 28. 2.
20:00

Kawasakiho růže
ČR, 99 min.

Změna programu vyhrazena.

městské diVadlo karloVy Vary
Divadelní nám. 21, 360 01 Karlovy Vary

www.karlovarskedivadlo.cz, tel.: 353 225 621

2. 2.
19:30 

Cimrman/Smoljak/Svěrák: ČESKÉ NEBE
Cimrmanův dramatický kšaft. Hra byla nominována na cenu Alfréda Radoka 
2008.

4. 2.
19:30

Pierre Palmade a Christophe Duthuron: Na útěku
Jevištní roadmovie o útěku dvou žen. Starší utíká z domova důchodců 
a mladší od rodiny. Ve Francii slavila tato hra velký úspěch.Představení 
uvádíme k životnímu jubileu paní Štěpánkové i Adamovské.

6. 2.
19:30

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

10. 2.
19:30 

Michael Mackenzie: BARONKY
Tento skutečný herecký koncert Evy Holubové a Zuzany Bydžovské skrývá 
mnohá překvapení i fascinující zvraty.

13. 2.
19:30

Kouzelný svět operety a muzikálu
Nejslavnější melodie operet a muzikálů z celého světa (F. Lehár, R. Kálmán, 
O. Nedbal, R. Friml, A. W. Webber, J. Cander, C. Schönberg).

14. 2.
15:00 

Božena Němcová, Radovan Snítil: OBUŠKU Z PYTLE VEN 
Co svět světem stojí, někteří lidé touží jen po bezpracném životě, bohatství 
a moci. Napravit všechny špatnosti je velká práce i pro kouzelné bytosti.

16. 2.
19:30

J. B. Molière: Chudák manžel 
Nestárnoucí komedie o bohatém muži, který se neoženil z lásky, ale z touhy 
po titulu. Přišel sice o peníze ale zato získal mohutné parohy.

17. 2.
19:30

SPIRITUÁL KVINTET
Nejstarší a nejznámější česká folková skupina opět na prknech Karlovarského 
městského divadla.

21. 2.
15:00

Galinová: KDYŽ JE V PEKLE NEDĚLE
Pohádka o dvou malých čertech, kteří se stejně jako děti moc rádi koukají 
na televizi.

23. 2.
19:30

Jean-Claude Penchenat , Hana Gregorová: Tančírna
Světově proslulá divadelní hra Tančírna vznikla téměř před 30 lety v pařížské 
divadelní společnosti Le Théatre du Campagnol. Tento námět později 
zpracoval pro svůj slavný film Tančírna známý italský režisér Ettore Scola.

24. 2.
19:30

Petr Iljič Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO 
Mistrovské dílo, posvěcené geniální hudbou Petra Iljiče Čajkovského. 

26. 2.
19:30

Marc Cammoletti: Miláček Anna
Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milence 
právě, když má Váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu služka 
Anna...

27. 2.
19:30

GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ...
Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze slavných operet F. Lehára, 
J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dalších.

28. 2.
15:00

Jů a Hele 
Loutková revue pro děti.

městská kniHoVna karlovy Vary 
I. P. Pavlova 7, tel.: 353 221 365

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

Půjčovní doba

Půjčovna pro dospělé po, út, čt, pá  10.00–18.00
Čítárna st 10.00–14.00
 so 09.00–12.00
Oddělení pro děti a mládež  po, út, čt, pá  13.00–18.00
 st 12.00–15.00

Besedy pro veřejnost probíhají, pokud není uvedeno jinak, na I. P. Pavlova 7:
10. 2.
17.00

Besedu s historikem JUDr. Pavlem Kosatíkem

24. 2.
17.00 

na přednášku Pavly Andrejkivové vedoucí Agentury domácí péče Ladara - 
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ UŽIVATELE

Vyhlašuje soutěž pro učitele aneb „POMOZTE DĚTEM NAJÍT CESTU DO 
KNIHOVNY“ 

Body lze získat za:
- návštěvu knihovny se třídou – za každou návštěvu - 20 bodů
- za každého žáka, který je registrovaný v knihovně - 5bodů
- za každou knihu, kterou si učitel sám půjčí - 1b

Do soutěže se přihlaste na kterékoliv pobočce městské knihovny. Soutěž trvá 
od 1. února do 31. května 2010.

Můžete se těšit na hezké ceny!

POBOČKY 
MĚSTSKÉ 

KNIHOVNY

Půjč. 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).

rEgEnErační CEntrum srdíčko
Varšavská 13, Karlovy Vary 

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 

Přihlášky a objednávky na tel. 608 947 794, 323 536 605.
3. 2.

17:00
Rok KOVOVÉHO TYGRA, FENG-SHUI PRINCIPY
BODY ZDRAVÍ – nejdůležitější energetické body a dráhy těla

2. a 16. 2.
18:00

REIKI – MEDITACE, MUDr. Petr Kadleček

20. 2.
17:00

RODINNÉ KONSTELACE Ing. Jarek Dermíšek

Masérské kurzy:
3. - 7. 2.

9.00
LYMFATICKÁ MASÁŽ pro regenerační maséry

6. -7. 2.
9.00

DORNOVA METODA a BREUSSOVA MASÁŽ

11. - 14. 2.
9.00

THAJSKÁ MASÁŽ- dle metodiky chrámové školy Wat Po v Bangkoku

13. 2.
9.00

REFLEXOLOGIE PLOSKY NOHY

20. 2. - 4. 4.
9.00

MASÉR PRO SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE
mimo oblast zdravotnictví – 152hod.

20. 2.
9.00

ANTICELULITIDNÍ MASÁŽ

21. 2.
9.00

ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ

27. - 28. 2.
9.00

THAJSKÁ OLEJOVÁ MASÁŽ

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!

Pro zájemce o deskové hry

4., 11., 18., 25.2.
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

3., 10., 17., 24. 2.
15:00

Dětské oddělení Dvory:
Novinka!
STŘEDA S POHÁDKOU
Program pro děti na podporu čtenářství klasické české pohádky
(čtení, loutkové divadlo, povídání o pohádkách, malování, soutěže)

5., 12., 19., 26. 2.
15:00

Dětské oddělení Dvory:
Novinka! PÁTEČNÍ POHÁDKOVÉ HRÁTKY 
Program pro děti na podporu čtenářství klasické české pohádky
(soutěže s pohádkovou tématikou)

Pro seniory

4.,18. 2.
10.00

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

3. 2.
16:00 – 19:00

Vzdělávací středisko Dvory:
Jak na tabulky (Excel)
Počítačový kurz pro začátečníky
Cena kurzu: 200,-- Kč (100,-- Kč senioři)
Jelikož je kapacita kurzu omezena, je nutné přihlásit se předem.

11. 2.
16:00 – 19:00

Vzdělávací středisko Dvory:
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.
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Pro školy

9. 2.
9:00 – 10:00

Sál Dvory:
Program pro základní školy
Kdo je v lese doma
Přednáška o lese a jeho hospodářích (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

Pro veřejnost

11. 2.
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

26. 2.
16:30

Sál Dvory:
„Inventura Sluneční soustavy – Sluneční soustava jak ji ještě neznáte“ 
Lektor: Pavel Gabzyl

Naši Sluneční soustavu již dávno netvoří pouze devět planet a Slunce. 
Ve světle nových poznatků je náš planetární systém velmi komplikovaným 
společenstvím neuvěřitelně různorodých těles. Pojďme se tedy společně 
podívat, jaká tělesa ve Sluneční soustavě můžeme nalézt a  co nám může 
přinést jejich výzkum.
Vstup ZDARMA

Výstavy

1. 2. – 26. 2.
Kavárna Dvory:
„Ohlédnutí – obrazy a grafika“ Ladislav Steňko 
Průřez celou autorovou tvorbou. Vernisáž 1. 2. v 16:00 hodin

27. 1. – 26. 2.
Hala Dvory:
„Ekologie v Karlových Varech a Plavně očima žáků“
Výstava prací žáků ZŠ jazyků K. Vary Libušina ul. a žáků Mittelschule Friedrich 
Rückert Plauen, která završuje 2. společný projekt těchto škol.

Změna programu vyhrazena!

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

19. 11. 09 - 21. 2. 10
Výstava „1989 – cesta ke svobodě“
Chronologický přehled událostí v komunistickém Československu a souběžně 
v Karlových Varech od padesátých let po rok 1989.

matEŘské CEntrum 
Východní 6, 360 20 K. Vary, tel.: 353 230 847, 606 581 369,

e-mail: mckv@seznam.cz, www.materske-centrum.cz

21.2.
15:00

Masopust, vstup pouze v maskách, nutná rezervace vstupenek

7.2.
Ukončení výzvy na podání návrhů pro udílení cen Křesadlo 2009. Máte 
poslední šanci nominovat dobrovolníka, obyčejného člověka, který dělá 
neobyčejné věci.

Poslední volná místa v kurzu Plavání kojenců a batolat pro rodiče s dětmi 
od 6ti měsíců do 3,5 let.

Hledáme kuchařku na letní tábor, informace na telefonu: 606 581 369 
Více informací o nabízených službách na www.materske-centrum.cz, 
na tel. 353 230 847 nebo na e-mailu: mckv@seznam.cz.

dVEŘE dokoŘán
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

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

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

galerie supErmarkEt wc
nám. Republiky 1, 360 01 Karlovy Vary

Po – Pá od 14.00 do 19.00 hod.
www.pro.tebe.cz

Výstava:
3. 2. - 31. 3.

Udělej si sám
Autor: Alena Drahokoupilová

Výstava prezentuje mladou autorku, která se zabývá především fotografií. 
Zachycuje všední momenty života a nachází krásu nebo překvapivé souvislosti 
tam, kde je většinou nevidíme a ani nehledáme. Projekt „Udělej si sám“ vychází 
z fascinace fenoménem „udělej si sám!“. Autorka v něm zvolila dokumentární 
„portrétní“ přístup, aby co nejméně zasáhla do vlastní estetiky „dokonalosti 
nedokonalosti“ různých objektů – nejrůznějších podomácku vyrobených 
předmětů a mechanismů. Více ve zmíněné galerii.

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

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.

Rekvalifikační kurzy

12. 3. 
Začíná Kvalifikační studium pro sociální pracovníky. Přihlašovat se můžete 
již nyní. Časový rozsah kurzu: 156 vyučovacích jednotek (včetně praxe 
a konzultací).

Řízení

4. 2.
9:00-14:00

Aktuality na základě změn v legislativě pro účetnictví PO
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary

10. 2.
15:00-16:00

Pedagogika, psychologie, rozvoj osobnosti. Ukázková hodina Tréninku 
paměti zdarma
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary

18. 2.- 18. 3.
14:30 – 16:00

Trénink paměti a schopnosti učení
každý čtvrtek

6. 2.
11:00 - 17:00

Kurz publicistiky I.
Varšavská 1168/13, Karlovy Vary

15. 2.
9:00 - 12:15

Kreativní tvorba
Drátování lahve - základní technika
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary

16. 2.
13:00-16:15

Land art a empaketáž
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary

24. 2.
10:00-13:15

Originální smaltované šperky - jednoduché ,,smalty na vařič
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary

Všechny akce jsou akreditované MŠMT. Na jednotlivé akce můžeme vystavit 
dárkové poukazy. Pro organizace a firmy připravujeme vzdělávací akce na klíč.
Více informací o 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

10. 2.
14.00

Výroční schůze a volby výboru 
Vojenská lázeňská léčebna KV, Mlýnské nábřeží 7

galEriE mirka praŽákoVá
atelier.mirka@seznam.cz

Adresa: Moskevská 42, 360 01  Karlovy Vary
Telefon: +420 353 234 636

E-mail: info@ateliermirka.cz
Po – čt: 10 - 17 hod., pá: 10 - 16 hod

2. 2.
17:00

od 12. 12.

TEXTILNÍ BROŽ - Novinka

Magda Preising Energetické a harmonizační obrazy

16. 2.
17:00

TVORBA PŘÁNÍČEK
- naučíte se další zajímavou novinku - techniku rezerváže

český svaz bojovníků za svobodu 
okresní výbor karlovy Vary

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

Nové telefonní číslo  sekretariátu: 722 224 704
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S P O R T   Ú n o r   2 0 0 9

m u l t i f u n k č n í   s p o r t o V i Š t ě
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

a t l E t i k a
ZŠ Růžový vrch, kontakt 353 437 111

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

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

t u r i s t i k a
Odbor KČT TJ Slovan Karlovy Vary

www.turiste.webpark.cz

 6. 2. Mariánské Lázně – Zimním krajem léčivých vod 
 13. 2. Kladno – Hornický skanzen Mayrau 
 20. 2. Krásná u Aše – Memoriál M. Redlicha 
 6. 3. Kolem budoucího jezera Medard

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

B a s k E t B a l
BK Lokomotiva Karlovy Vary

Jízdárenská 1, 360 01 Karlovy Vary

Všechna tato utkání se budou hrát ve Sportovní hale BK Lokomotiva 
Karlovy Vary, Jízdárenská 1.

Ženská basketbalová liga
 24. 2. 17:30 hod BK Loko K.Vary - BK Strakonice

Extraliga starších dorostenek
 20. 2.  BK Loko K.Vary - Start Havířov
 21. 2.  BK Loko K.Vary - SBŠ Ostrava
 
Dorostenecká liga ml.dorostenek
 27. 2.  BK Loko K.Vary - Basket Slovanka "B"
 28. 2.  BK Loko K.Vary - Aritma Praha

Žákovská liga starších žákyň
 20. 2.  utkání o 1-8 místo
 21. 2.  utkání o 1-8 místo; přesný termín po skončení základní 

části 7.2.

Všechna tato utkání se budou hrát ve Sportovní hale BK Lokomotiva K. Vary, 
Jízdárenská 1.

Krajský přebor starších minižákyň  -  utkání budou sehrána v tělocvičně 
ZŠ Konečná !!!
 27. 2.  9:00 + 11:00 hod BK Loko K.Vary - TJ Lokomotiva Cheb

Přesnější údaje o soupeřích a začátcích jednotlivých utkání se dozvíte na našich 
stránkách: http://bklokokv.webnode.cz.
 

TJ Thermia Karlovy Vary
vše se koná v ZŠ 1. máje č. 1 ve Dvorech

 6. 2. 17.00 muži "B" proti Slovan M. Lázně, krajský přebor 
 20. 2. 17.00  muži "A" proti Jiskra Domažlice II. celostátní liga 
 21. 2. 10.00  muži "A" proti SKB Rokycany II. celostátní liga

l y Ž o V á n í
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

13. - 14. 2. Karlův běh – závod pro celou rodinu, Boží Dar
start vždy od 10:00 hod, připraveno je několik tras pro malé, 
větší i dospělé

j Ó g a
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.

Š a C H y
TŘETÍ ŠACHOVÝ LIGOVÝ DVOJZÁPAS

 17. 1. 10:00 - 16:00 hodin v skleněném salónku v hotelu Thermal  
2.česká šachová liga v Karlových Varech.
Karlovarský šachklub Tietz A x TJ SSZŠ Litvínov
Karlovarský šachklub Tietz B x ŠK Kladno

II. ROČNÍK ZIMNÍHO TURNAJE MLÁDEŽE V ŠACHU
 20. 2.  na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech 
   mládež 1995 a mladší, zahrát si mohou i neregistrovaní

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

Druhý únorový víkend, 13. a 14. 2. 2010, bude patřit „závodu pro celou rodinu“. 
Lyžařský klub Slovan Karlovy Vary pořádá na Božím Daru již devětatřicátý ročník tra-
dičního Karlova běhu.

Závod startuje po oba dny v 10:00 dopoledne. V sobotu 13. února se běží trasy 
o  délce 1, 10, 21 a 30 kilometrů volným stylem, v neděli 14. února, na Valentýna, 
se poběží 10, 21 a 42 kilometrů stylem klasickým. 

Více informací na stránkách organizátora LK Slovan Karlovy Vary:
www.lkslovan.cz/karel
e-mailem na: karel@lkslovan.cz
případně na telefonu: 353 586 229

39. Karlův běh
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• Dárkové poukázky 
KV Arena na  akce 
a programy v  roce 
2010 v prodeji - Spo-
lečnost KV Arena a Ti-
cketportal.cz nabízejí 
již od  prosince 2009 
DÁRKOVÉ POUKÁZ-
KY KV  ARENA 2010. 
Rezervovat respektive 
zakoupit je lze také 
on-line přes internet – 
a to na webu
www.ticketportal.cz. 

Poukázky lze po do-
bu jejich platnosti 
uplatnit při nákupu vstupenek na všechny kultur-
ní pořady, sportovní a další akce konané v karlo-
varské KV Areně v roce 2010. Pokud přitom bude 
vstupenka, třeba na zvolený koncert, dražší než 
je hodnota poukázky, dá se pro daný nákup pou-
žít najednou i více dárkových poukázek, nebo lze 
zbývající částku do plné ceny doplatit v hotovos-
ti. 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). 

Souběžnou výhodou těchto poukázek je, 
že  jimi lze hradit i vstupenky na jakékoliv, tře-
ba i  jinde v roce 2010 konané akce z průběž-
né nabídky operátora Ticketportal.cz. Pro úpl-
nost doplňujeme, že tyto dárkové poukázky 
nelze vyměňovat za hotovost. Podrobnosti k ná-
kupu dárkových poukázek získáte také na webu
– www.kvarena.cz.

• Webové stránky KV Areny měly těsně před 
Štědrým dnem již přes 200 tisíc návštěv - Mi-
lých 200 tisíc unikátních návštěv webu www.kva-
rena.cz zaznamenalo počítadlo přístupů pouhý 
jeden den před Štědrým dnem, ve středu 23. 12. 
2009 přesně v 05:16:12. Údaj je přitom o to cen-
nější, že druhá ani jakákoliv další eventuální ná-
vštěva stejného uživatele na webových stránkách 
se do statistiky daného dne již nezahrnuje.

Po týdnu, ve středu 30. 12. 2009 kolem poled-
ne, pak návštěvnost webu vzrostla o dalších více 
než 2400 unikátních přístupů, v pondělí 18. ledna 
2010 ve 14:00 hodin pak návštěvnost atakovala 
již hranici 210 tisíc.

KV ARENA – TELEGRAFICKY

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

www.kvarena.cz

Změny v programové skladbě i v dílčích specifi kacích 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!

5.1. ENERGIE KV – PLZEŇ 1929 Extraliga ledního hokeje

10.1. ENERGIE KV – KOMETA BRNO 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. ENERGIE KV – MOUNTFIELD ČB Extraliga ledního hokeje

25.2. ENERGIE KV – NÜRNBERG ICE TIGERS Přátelské utkání s týmem z nejvyšší německé hokejové soutěže

3.3. ENERGIE KV – VÍTKOVICE STEEL Extraliga ledního hokeje

Takový trvalý zájem veřej-
nosti nás samozřejmě těší 
a mnohokrát za něj děkuje-
me. K bezplatnému odběru 
avíz o na webové stránky
www.kvarena.cz aktuálně 
umísťované aktuality se mů-
žete snadno přihlásit zadáním 
své e-mailové adresy na od-
kazu Odběr novinek (např. 
na  domovské stránce webu 
v  pravém spodním kvadran-
tu).

• Silvestrovské zábavné 
menu v KV Areně přilákalo 
tisíc návštěvníků

- Silvestr v KV Areně, který 
uzavřel pestrou škálu pro-
gramů konaných v komplexu KV Arena od 18. 6. 
2009, kdy zde byl zahájen pravidelný provoz, na-
bídl v průběhu celého večera stovkám přicházejí-
cích zájemců hned čtveřici kapel různých hudeb-
ních žánrů.

V 18 hodin párty zahájila před nedočkavým pu-
blikem sestava Petr nebo Pavel, své nejoblíbe-

nější skladby dále zahrály kapely Tajfun a Yellow, 
žhavý předpůlnoční blok pak patřil očekávaným 
Hamletům se známými moderátory Alešem Há-
mou a Daliborem Gondíkem. Číši ke slavnostní-
mu novoročnímu přípitku s přáním štěstí, zdraví, 
hodně lásky, všeho dobrého a také smyslu pro 
humor v roce 2010 symbolicky pozvedl primátor 
Města Karlovy Vary Ing. Werner Hauptmann. 

Čas do druhé hodiny ranní 
potom před skvěle se  bavící-
mi hosty zaplnily taneční sety 
DJ Harvyho z ArenaRadia.cz.

On-line kontakt s děním 
na  pódiu zajišťovala návštěv-
níkům, pohybujícím se volně 
mezi arénou a prostranstvím 
před arénou se stánky s ob-
čerstvením, nepřehlédnutelná 
velkoplošná projekce, půlnoc 
zazářila tradičním ohňostrojem. 
Akci připravily Město Karlovy 
Vary a  společnost KV Arena, 
produkčně zajišťovala VLNY 
– music agency.

K návštěvnosti 100 tisíc uživatelů web spo-
lečnosti KV Arena dospěl na přelomu první 
a  druhé dekády v květnu 2009, předchozí 
hranici 50.000 uživatelů pak web překonal 
mezi 13. a 14. srpnem 2008. Výchozí – pilotní 
verze webových stránek KV Areny – byla na 
celosvětové internetové www síti publiková-
na již  18. července 2007. Značně inovované 
funkční a vizuální uspořádání s nově vyvi-
nutými moduly, přizpůsobenými v daném 
období optimálnímu návštěvnímu komfortu, 
pak web představil přesně za sedm měsíců 
poté – 18. února 2008.

Krátce z historie webu
www.kvarena.cz 
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Nově otevřené

AQUACENTRUM AGRICOLA
v Jáchymově
Vás zve k návštěvě

Provozní doba: 
denně 10.00 – 22.00 hod.
Tel.: +420 353 836 000
www.laznejachymov.cz

• Plavecké dráhy o délce 25 m
• Vodní atrakce
• Kneippův chodník
• Rehabilitační bazének
• Tobogán
• Finská sauna a parní box
• Dětský bazének s vodopádem

Karlovy Vary znovu přivítají čtyři nejlepší evropské reprezentace. Tentor-
kát v kategorii do 16 let.

Zářijový díl Euro Hockey Tour měl v KV Areně skvělou premiéru. Na únor se 
do Karlových Varů chystá další velká mezinárodní akce. Tentokrát se sice diváci 
nedočkají největších hvězd evropského hokeje, čeká na ně ale lahůdka v podání 

těch nejnadanějších mladíků ve věkové kategorii do šestnácti let. Od 12. do 14. 
února 2010 se na karlovarském ledě utkají v Turnaji čtyř reprezentační výběry 
České republiky, Švédska, Finska a Ruska. Budoucí hvězdy hokejově nejvyspě-
lejších národů Evropy můžete spatřit na vlastní oči v hledišti KV Areny za sym-
bolické denní vstupné 20 korun.

Hokejový turnaj čtyř v KV Areně

ROZPIS UTKÁNÍ - GAME SCHEDULE

          12.02.15:00 RUS - SWE 
       
                    18:30 CZE - FIN 

          13.02.14:00 FIN - RUS 
       
                    17:30         CZE - SWE 

          14.02.12:00 SWE - FIN 
       
                    15:30         CZE - RUS 

Autor: Alena Drahokoupilová

Únor – březen:
3. 2. – 31. 3. 2010

Výstava prezentuje mladou autorku, která se za-
bývá především fotografií. Zachycuje všední mo-
menty života a nachází krásu nebo překvapivé 
souvislosti tam, kde je většinou nevidíme a ani ne-
hledáme.

Projekt „Udělej si sám“ vychází z fascinace fe-
noménem „udělej si sám!“. Autorka v něm zvolila 

dokumentární „portrétní“ přístup, aby co nejméně 
zasáhla do vlastní estetiky „dokonalosti nedokona-
losti“ různých objektů – nejrůznějších podomácku 
vyrobených předmětů a mechanismů.

Téma je vícevrstevné. Na první pohled je vtipné 
a přístup „udělej si sám“ je v mnoha případech ne-
škodný, někdy dokonce velmi potřebný. Na druhou 
stranu z  tohoto způsobu uvažování v jiných sou-
vislostech zamrazí. Způsob myšlení „udělej si sám“ 
je pevně zakořeněn v české společnosti. Toto myš-
lení je následkem racionálně nevysvětlitelné ne-
schopnosti Čechů uvažovat a jednat systematicky 
a konstruktivně. Výsledkem je všudypřítomný di-
letantismus při provozování „profesí“, či při organi-
zování nejrůznějších aktivit. Projekt si klade za cíl 
podnítit veřejnost k zamyšlení nad tím, kde se stále 
v Češích bere nezvládnutelné nutkání všech, mluvit 
do všeho v zemi, kde všichni dělají všechno a všich-
ni všemu rozumí…

galerie SUPERMARKET wc
(Nám.Republiky 1, Karlovy Vary)

Po – Pá 14.00 – 19.00 hod.

Výstava - Udělej si sám

Kdy:
Sobota 27. 2. 2010 od 9:00 hod

Kde:
hala Slavie za hotelem Martel

BADMINTON PRO VEŘEJNOST
každé úterý 16-18 hod

informace a přihlášky: pavjur@seznam.
cz

tel.: 724 736 403

Badmintonový turnaj 
neregistrovaných

V pondělí 25. ledna v 11:23:37 sjela z výrobní linky 
likérky Jan Becher - Karlovarská Becherovka láhev 
s miliontým litrem tohoto jen 15 měsíců starého ná-
poje. Památnou láhev předal výrobní ředitel podni-
ku Vladimír Darebník primátorovi města. "Jsme rádi, 
že i tento mladší sourozenec klasické Becherovky 
má úspěch mezi lidmi, podle průzkumů jej znají tři 
čtvrtiny spotřebitelů a polovina ho již ochutnala. 
Zájem o ni předčil naše očekávání. K úspěchu znač-
ky Jan Becher bezesporu přispívá i místo, kde se její 
lahodné produkty vyrábějí, město Karlovy Vary. Pro-
to jsme se rozhodli věnovat památeční miliontý litr 
právě městu."

Milion litrů Lemondu



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

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
MUDr. Vasilij Storčak
Psychiatrie, psychoterapie, psychoanalýza

Bezručova 10/1098
36001 Karlovy Vary
tel. 606 178 240, 353 972 314

TERAPIE
 1. AFEKTIVNÍ NEUROTICKÉ A PSYCHOTICKÉ STAVY

 2. NARKOMANIE/ ALKOHOLISMUS

 3. PORUCHY OSOBNOSTI VŠEHO DRUHU

 4. CHRONICKÉ RESISTENTNÍ NEVYSVĚTLITELNÉ

 PORUCHY PSYCHOSOMATICKÉHO SPEKTRA

ÚROK  V  BANCE  JE  NÍZKÝ?
INVESTUJTE  BEZPEČNĚ

DO  NEMOVITOSTI  V  K. V.

ZA 1MIL. KČ NABÍZÍME 6000.-KČ / MĚS.

Kontakt:
774 988 401, 353 563 322

email: Rodemet@seznam.cz

Prodejní výstava pro celou rodinu!

Uvítáme zájemce o výstavní prostor, kteří 
provedou návštěvníky světem pohybu 
např. výrobce či prodejce hraček, 
dětských kočárků, sportovního 
vybavení, motocyklů, 
automobilů, autobusů, 
historických vozidel, 
ekologických vozidel 
až po oblast letectví, 
železnice a lodní 
dopravy!

Doprovodný program je zaměřený 
pro malé i dospělé!

Včasné přihlášení cenově zvýhodněno!

Přihlášky a bližší informace získáte u pořadatele: 
MOTIVE s.r.o., Horova 2017/12, CZ 360 01 Karlovy Vary 
E-mail: info@motive.cz, www.motive.cz, Tel.: +420 606 284 613, produkce

Nenechte si ujet 2. ročník 
regionální výstavy v KV 
Aréna v Karlových Varech 
29.–30. 5. 2010 
přihlaste se včas!

Akce se koná pod záštitou primátora města Karlovy Vary Ing. Wernera Hauptmanna.

www.jedeto.cz

Jede to? JEDETO 2010 KarlOVy Vary!

ROZHÝBE KV ARÉNU …

Přivrtáme, připevníme (lustr, poličku...) vyměníme vypínače a zásuvky, 
opravíme, vlastně pomůžeme s tím, co je v domácnosti zapotřebí... Sestavíme 
Váš nový nábytek, úklid domů, čistíme okapy, opravujem, stavíme, frézujem 
a čistíme komíny, ... a spousty dalšího...

Malířské, zednické, klempířské, elektrikářské, kominické...
Stavíme krby, chcete obložit koupelnu, nebo palubkami chatu?

Nakreslíme obrázky na stěnu Vašeho dětského pokojíčku...

POTŘEBUJETE DOMA COKOLI VYŘEŠIT NEBO UPRAVIT? JSME TU PRO VÁS
VAŠE SPOKOJENOST, NAŠE RADOST

605 561 804 www.pomuzeme-vam.cz www.rytiskla.cz

MANŽEL NA HODINU - VÁŠ  DOMÁCÍ  POMOCNÍK · PETR BÍLEK   Karlovy Vary

 

ENYA masážní salon, Stará Role, Dvořákova 705, zelený věžák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.enyasalon.cz 
 
Nabízíme klasické, reflexní, relaxační a lymfatické masáže už od 200,- Kč 

602 178 187 - Martin 
775 664 899 - Dáša 
 

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
k v a l i t n ě ,  r y c h l e ,  l e v n ě

Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary
(Dětská poliklinika 2.p., fi. Ekonomity s.r.o.)

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

www.ucetnictvi-kamila.webnode.cz

ZDE MŮŽE BÝT
VÁŠ INZERÁT
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Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 

jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010. 
Po tomto datu pozbývají platnosti!

Pokud jste majiteli zob-
razených typů řidičských 
průkazů, doporučuje-
me  Vám jejich výměnu 
co  nejdříve. Platí sice 
do  konce letošního roku, 
ale vzhledem k tomu, 
že  je v Karlových Varech 
vyměnila zatím necelá 
třetina řidičů, v roce 2010 
jich zbývá vyměnit ještě 
téměř 12 000, tedy tisíc 
měsíčně. Vyhněte se frontám na konci roku a vyměňte svůj průkaz 
hned.

KDE? Budova Magistrátu města Karlovy Vary, U spořitelny 2 (naproti 
Elite), odbor dopravy, registr řidičů, 3. patro. 
KDY? Pondělí, středa 8:00-12:00, 13:00-17:00, pátek 8:00-12:00.
CO S SEBOU? Žádost o vydání ŘP – obdržíte na místě, platný doklad 
totožnosti (občanský průkaz, pas), průkazovou fotografii o rozměrech 
3,5 x 4,5 cm, současný řidičský průkaz na výměnu.
JAK DLOUHO TRVÁ? Zdarma do 20 dnů od podání žádosti, možno 
zkrátit na 5 pracovních dnů od podání žádosti s poplatkem 500 Kč.
DALŠÍ INFORMACE? www.vymentesiridicak.cz 

Řidičské průkazy z let 1994 až 2000 
platí jen do konce letošního roku



Soutěžní křížovka uzávěrka tajenky 28. 2. 2010
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 02/2010.
Nezapomeňte uvést telefonní kontakt. Vylosovaný výherce obdrží cenu od Magistrátu města Karlovy Vary.

AUTOŠKOLAAUTOŠKOLA
JAN SOUMARJAN 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

VALENTÝNSKÝ VEČER S PŘEKVAPENÍM
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

SKUPINOVÉ MENU, RODINNÉ OSLAVY, PODNIKOVÉ
VEČÍRKY, SVATEBNÍ HOSTINY, ŽIVÁ HUDBA

LUXUSNÍ PROSTŘEDÍ - NÍZKÉ CENY

VALENTÝNSKÝ VEČER S PŘEKVAPENÍM

Dárkové pouzkazy 
pro vaše blízké

ROZVOZ PIZZY 
353 229 721

ZDE
MŮŽE BÝT

VÁŠ
INZERÁT
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T E L E G R A F I C K Y
Prvním občánkem Karlových Varů narozeným v karlovarské porodnici v roce 

2010 byla holčička! Jmenuje se Natálka Troblová a narodila se na Nový rok v 15:23. 
Nebyla sice prvním dítětem, které se v Karlových Varech prvního ledna narodilo, 
před ní to byly děti z Lokte, Nové Role nebo Teplé, Natálka ale byla prvním Karlo-
varákem.

Šťastné mamince 
Marii i odpočívající 
Natálce gratuloval 
ještě před jejich pro-
puštěním z porod-
nice primátor města 
Werner Hauptmann 
a kromě květiny pro 
maminku věnoval 
jménem města dě-
ťátku do života dár-
kový šek na pět tisíc 
korun.

Přejeme hodně 
štěstí!

100022_Moser_144x99.indd   2 20.1.2010   10:53:14

Gratulace od primátora města přijali strážníci karlovarské městské policie. 
Patnáct let služby oslavil Miroslav Ponert a deset Pavel Dawidko (vpravo).

Na otázku, zda by se i dnes s odstupem času rozhodli při volbě zaměstná-
ní stejně, odpověděli shodně bez zaváhání, že ano. „Být strážníkem není jen 
práce, ale i poslání, v dnešní době se kladou velké nároky na psychiku, oproti 
dřívějším přísným fyzickým testům.“

Strážníkům městské policie bez rozdílu děkujeme za jejich mnohdy ne-
lehkou a neúnavnou činnost pro bezpečnější město. Dvěma zmíněným ju-
bilantům přejeme hodně dalších let v jejich poslání.

První víkend letošního roku zazářil Karlovarský symfonický orchestr 
v  jednom z našich partnerských měst - německém Bernkastel-Kuesu, 
a to při slavnostních novoročních koncertech v beznadějně vyprodané 
Moselské hale.

V roce 2010 slaví naše město Karlovy Vary 10. výročí od podepsání partner-
ské smlouvy s německým městem Bernkastel-Kues ležícím na řece Mosele. 
Představitelé partnerského města pozvali již před dvěma lety Karlovarský 
symfonický orchestr na dva slavnostní novoroční koncerty v tomto jubilej-
ním roce společného partnerství. Bernkastelská Moselská hala byla zcela 
vyprodána již od září loňského roku, za oba dny ji navštívilo přes 900 poslu-
chačů. Publikum nadšeně aplaudovalo, na závěr i ve stoje, potlesk provázelo 
volání „Bravo“ a „Sensationell“, a podle vyjádření posluchačů se jednalo o nej-
krásnější novoroční koncert v historii města Bernkastel-Kues. Ovace patřily 
našim hudebníkům a sólistům - vynikající sopranistce Gabriele Kopperové 
a tenoristovi Jurajovi Nociarovi, kteří zpívali nejen slavné operní a operetní 
árie, ale i árie ze slavných muzikálů. Dirigoval František Drs, který spolu s Aloi-
sem Ježkem krásný program sestavil.

Koncert zahájil starosta Bernkastelu-Kues Wolfgang Port a brilantní němči-
nou primátor Werner Hauptmann, kteří hovořili o výborné partnerské spolu-
práci mezi našimi městy. Ta začala již v roce 1990, a v květnu roku 2000 byla 
podepsána oficiální partnerská smlouva. KSO koncertoval v tomto krásném 
městě již v rámci Moselských hudebních festivalů v roce 1995 a 1997 a v led-
nu 2005. Zástupci partnerského města navrhli, aby Karlovarský symfonický 
orchestr koncertoval na Mosele nejméně každých pět let.


