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KARLOVY VARY SLAVNOSTNÌ ZAHÁJILY 
LÁZEÒSKOU SEZÓNU 2006

KARLOVARSKÉ              KULTURNÍ LÉTOKARLOVARSKÉ              KULTURNÍ LÉTO
8. 6. ètvrtek  16.00 Thermal - pódium

Mefisto s Viktorem Sodomou 

12. 6. - 18. 6.

23. 6. - 24. 6. 

30. 6. - 8. 7.

13. 7.ètvrtek 16.00 Thermal - pódium

Tomáš Linka a skupina Pøímá linka

20. 7. ètvrtek 16.00 Thermal - pódium

27. 7. ètvrtek 16.00 Thermal - pódium

se sólisty

3. 8. ètvrtek 16.00 Thermal - pódium

10. 8. ètvrtek 19.30 Mlýnská kolonáda - nekr. pódium
 

k 250. výroèí narození
Malá noèní hudba v podání KSO

ZLATÉ ÈASY ROCK AND ROLLU

KANOE MATTONI

FESTIVAL POSÁDKOVÝCH HUDEB

41. Mezinárodní filmový festival

VZPOMÍNKY NA MICHALA TUÈNÉHO

PODVEÈER S KARLOVARSKÝMI
KAPELAMI

KONCERT ORCHESTRU V. HYBŠE

JAZZOVÉ MOSTY

POCTA W. A. MOZARTOVI

17. 8. ètvrtek 19.30 Mlýnská kolonáda - nekr. pódium

Smyècový orchestr B. Hájka se zpìváky 
a taneèními ukázkami

24. 8. ètvrtek 16.00 Thermal - pódium

Bridge Band J. K. Nováka 
z Karlova mostu

31. 8. ètvrtek 16.00 Thermal

2. 9. - 3. 9.

7. 9. ètvrtek 16.00 Thermal - pódium

ke 100. výroèí narození J. Ježka

16. 9. sobota 16.00 AC Start
(mj. MIG 21)

21. 9. ètvrtek 16.00 Thermal - velké kryté pódium
SLAVNOSTNÍ ZAKONÈENÍ KKL

Exkluzivní brazilská show 
v karnevalových kostýmech

VEÈER VÍDEÒSKÝCH VALÈÍKÙ

POCTA NEW ORLEANSU

FRESH FILM FEST

NÁRODNÍ EXHIBICE MAŽORETEK

POCTA JAROSLAVU JEŽKOVI

KONCERT PRO MLADÉ 

ESPÍRITO DA DANCA BRAZIL
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Mìsto Karlovy Vary má na svém 
území 10 základních škol a i v le-
tošním roce pokraèuje v pøijaté 
filosofii investovat do této sítì škol 
minimální èástku 20 milionù Kè 
roènì. Výbìrová øízení, která se 
uskuteènila, pøinesla tyto výsled-
ky:
V dùsledku slouèení ZŠ nábø. 
J. Palacha a ZŠ Libušina v novou 
Základní školu jazykù dojde k do-
stavbì tohoto areálu v Libušinì 
ulici. Celkové náklady, ve kterých 
jsou zahrnuty nové uèební prosto-
ry, venkovní úpravy a dìtské høiš-
tì se vyšplhají na èástku 13 967 
131,- Kè. Na zaèátku nového škol-
ního roku by se tak dìti mìly do-
èkat sedmi nových tøíd vèetnì so-
ciálního zaøízení, což je hlavní 
stavební program této akce. 
ZŠ Krušnohorskou na Rùžovém 
vrchu èekají v letošním roce 2 in-
vestièní akce. První spoèívá ve 
výmìnì vzduchotechniky za èást-
ku 2 699 727 Kè s termínem do-
konèení do 20. 8. 2006. Druhá sta-
vební akce se týká rekonstrukce 

školního výukového plaveckého 
bazénu za èástku 5 338 860 Kè. 
V tomto pøípadì je termín dokon-
èení do 30. 9. 2006.
Poslední akcí plánovanou v letoš-

jejíž pøedpokládaný finanèní ob-
jem je do 2 mil. Kè. Vìtšinu sta-
vebních prácí na základních ško-
lách se samozøejmì budeme sna-
žit dokonèit v dobì prázdnin, aby 
v co nejmenší míøe zasahovaly do 
výuky žákù.

Cyklistická stezka do Staré 
Role vysoutìžena

O prázdninách letošního roku do-
jde k výstavbì samostatné cyklis-
tické stezky s veøejným osvìtle-
ním a živièným povrchem, která 
povede od mostu v Mlýnské ulici 
podél levého bøehu øeky Rolavy a 
vyústí na nádraží ve Staré Roli. 
Mìsto touto výstavbou sleduje 
postupné propojení cyklostezky 
Nová Role – Stará Role na stáva-
jící levobøežní cyklistickou stezku 
podél Ohøe. Investièní náklady 
èiní 7 922 536 Kè s termínem do-
konèení do 31. 8. 2006.

Ing.Petr Keøka, 
námìstek primátora

Systémové investice mìsta do sítì základních škol pokraèují

Stárnutí populace pøedstavuje 
celosvìtový problém, který je 
patrný zvláštì v Evropì. Mezi 
zemì, které se vyznaèují velmi 
starou populací, se bohužel øadí 
už i Èeská republika. Právì u 
nás ubývá lidí v produktivním 
vìku a pøibývá dùchodcù.
S vìdomím tìchto faktù probìhl 
ve dnech 26. - 27. dubna 2006 
ve Velkém sálu hotelu Thermal 
kongres pod názvem “Geronto- 
logické dny v Karlových Varech“, 
zabývající se problematikou 
stárnutí populace a otázkami 
s tím spojenými. Za mìsto 

z oboru medicíny, které zde 
vystoupily se svými pøednáška-
mi, èi odborníci zabývající se 
právì gerontologií a mnoho 
dalších. Souèástí programu byla 
i presentace firem poskytujících 
lékaøskou péèi, jejichž zástupci 
pøedstavovali veøejnosti mož- 
nosti inovací v oblasti péèe 
v jednotlivých institucích. 
Po oba dva dny se diskutovalo 
nejen o prognózách demografic-
kého vývoje, ale i napøíklad o 
otázkách stavu poskytování 
péèe seniorùm v krajích, péèe o 
klienty v ústavním a domácím 
prostøedí èi o možnostech léèení 
jednotlivých chorob postihují-
cích pøedevším seniory.
„Byla jsem mile pøekvapena 
hojným poètem úèastníkù, kteøí 
se prvního roèníku gerontologic-
kých dnù zúèastnili. Sama 
považuji tuto problematiku za 
velmi zásadní. Myslím si, že 
senioøi si zaslouží naši pozor-
nost a pøedevším kvalitní 
zdravotní a sociální péèi. Mnozí 
z nás by si mìli uvìdomit, že i my 
budeme jednou patøit mezi 
seniory a budeme jistì vdìèní za 
poskytnutí dobré péèe“, uvedla 
námìstkynì Petøíková, která na 
závìr vyhlásila druhý roèník 
kongresu, jehož konání je 
naplánováno opìt v Karlových 
Varech, ve dnech 19. - 20. 
dubna pøíštího roku.             -red

ním roce, která je nyní pøedmì-
tem  výbìrového øízení, je kom-
pletní rekonstrukce sociálního 
zaøízení pro I. stupeò na ZŠ 
J.A.Komenského v Drahovicích, 

Gerontologické dny 
v Karlových Varech  

Investice do základních škol pokraèují i v letošním roce. Jednou 
z nejvìtších stavebních akcí je pøístavba a stavební úpravy na ZŠ 
jazykù Libušina za témìø 14 milionù Kè.

Vážení obèané,
dovolte mi,  abych Vás 
všechny pozvala na význam-
nou sportovní událost, kterou 
jsme pro vás v rámci kulturní-
ho léta opìt pøipravili. Po 
pøedešlých úspìšných roè- 
nících je zde další roèník 
Kanoe Mattoni, který opìt 
pøivítá v Karlových Varech 
pøíznivce vodních sportù. 
Letošní klání probìhne na 
øece Teplé a pøed hotelem 
Thermal ve dnech 12. - 18. 
èervna.
Jsem velmi ráda, že se mìsto 
Karlovy Vary na poøádání akcí 
takového významu finanènì 
spolupodílí. Tìší mì i to, že 
právì spoleènost Mattoni 
dlouhodobì podporuje tento 
sport, který je v Karlových 
Varech už na takové organi-
zaèní úrovni, že zde letos 
probìhne svìtový šampionát 
ve sjezdu na divoké vodì.námìstkynì 

primátora
mìsta

Mgr. Jana Petøíková

Karlovy Vary kongres zahajova-
la námìstkynì primátora 
Karlových Varù Jana Petøíková, 
která se ho po celou dobu 
úèastnila. 
Setkání, které se konalo 
historicky vùbec poprvé, se 
zúèastnili zástupci Karlovar- 
kého, Plzeòského a Ústeckého 
kraje, dále významné osobnosti 

Organizátorùm mistrovství 
pøeji mnoho úspìchù a jsem 
pøesvìdèena, že se jim podaøí 
pøekonat všechny technické 
a organizaèní záležitosti tak, 
aby opìt potvrdili vìhlas této 
disciplíny v Karlových Va- 

námìstkynì
primátora
mìsta

Monika Makkiehová, DiS.

rech. Soutìžícím bych ráda 
popøála mnoho sportovních 
úspìchù a divákùm zajíma-
vou podívanou.

(Podrobný program na str. 5)

Dne 11. kvìtna byla slavnostnì odhalena replika Pomníku matce, 
veøejnosti známá spíše pod názvem Kniha. 
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UPOZORNÌNÍ

V souèasné dobì vedení KSO 
pøipravilo dramaturgický plán 
letních koncertù, Dvoøákova 
karlovarského podzimu a dvou 
abonen tn í ch  øad  p ø í š t í  
koncertní sezóny. Poštou jsou 
rozesílány podrobné informa-
ce bývalým abonentùm i sym- 
patizantùm orchestru, kterým 
KSO nabízí prodej nových 
legitimací pro abonentní 
pøedplatné od 12. èervna 
v budovì øeditelství KSO, 
Husovo námìstí 2, Karlovy 
Vary.
Informace získáte na interne-
tové adrese www.kso.cz, na 
tel. èísle 353 228 707. 
Zájemcùm zašleme informace 
poštou. V pøíšt ím èísle 
Radnièních listù uvedeme 
podrobnou dramaturgii kon- 
certù tzv. „Léta s Mozartem“, 
„Bee thovenových  dnù “ ,  
Dvoøákova karlovarského 
podzimu, obou abonentních 
øad a mimoøádných koncertù, 
pøipravených pro sezónu 
2006-2007.  

KSO v nové koncertní 
sezónì

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ
1. MŠ Komenského 7    

2. MŠ Krušnohorská 16 

   
- provoz od 3. 7. do 25. 8. zajiš�uje odlouèené pracovištì 

nám. E. Destinové 1 

- provoz od 3. 7. do 25. 8.  zajiš�uje odlouèené 
pracovištì Mládežnická 6

Obèanské sdružení pro integraci 
lidí s postižením „Dveøe dokoøán“ 
nabízí novou  službu pro osoby se 
zdravotním post ižením se 
zamìøením na mentální handica-
p. Jedná se o program osobní 
asistence nazvaný „Pojïte mezi 
nás!“. Hlavní náplní tohoto 
programu a souèasnì i obèanské-
ho sdružení je podpora lidí se 
speciálními potøebami  pøede-
vším s mentálním postižením 
v procesu integrace do spoleè-
nosti. Pøitom vychází i z osobních 
zkušeností a poznatkù èlenù 
obèanského sdružení.
Lidé s mentálním postižením 
chtìjí také žít svùj život podle 
vlastních pøedstav, èasto nezá- 
visle a samostatnì, chtìjí ho žít 
stejnì jako všichni jejich ostatní 
vrstevníci. Integrace jim ale také 
ukáže hranice jejich možností a 
schopností poznáváním každo-
denní reality života. A v tom jim 

Nová služba pro zdravotnì postižené 
i jejich rodièùm chce tento 
program pomoci. Proto jim je 
nabízena možnost navštìvovat 
rùzné organizované zájmové 
èinnosti (napø. cvièení, turistiku, 
chovatelské, výtvarné, poèítaèo-
vé kroužky apod.) nebo individu-
álnì využívat volný èas, chodit za 
kulturou, do spoleènosti, cestovat 
apod. Také ale pomùže zvládat 
sebeobsluhu, úklid, pøípravu 
stravy a chod domácnosti vèetnì 
nákupù, placení a využívání 
bìžných služeb a návštìv úøadù. 
Souhrnnì se tato èinnost také 
nazývá sociální rehabilitací èi 
podporovaným bydlením, tudíž 
nemá charakter peèovatelské 
služby. Vzhledem k  rozsahu 
nabídky aktivit se týká všech 
vìkových skupin.
Prùvodcem, který pomùže 
postiženým v rùzných životních 
situacích, pøi zájmové èinnosti, na 
kulturních akcích, na úøadì i v do- 

mácnosti bude v tomto programu 
vhodný osobní asistent. Osobní 
asistenti jsou v obèanském 
sdružení  zamìstnaní  l idé  
a dobrovolníci ve vìku od 18 let 
s alespoò støedoškolským 
vzdìláním a sociálním cítìním, 
jež jsou pro tuto èinnost proškole-
ni a kteøí budou souèasnì i jejich 
kamarády.  Asistent  po sezná-
mení s postiženým jedincem a 
jeho rodinou ho bude vést pøi 
všech èinnostech, jež se vyskytují 
v bìžném životì tak, aby se je 
postupnì nauèil zvládat sám, což 
je  hlavním cílem programu. 
Pravidelnì také bude probíhat 
skupinová supervize, pøi níž 
budou øešeny s odborníkem 
možné problémy vzniklé v prù- 
bìhu programu.
V rozvoji manuálních a sociálních 
dovedností, k získání co nejvìtší 
samostatnosti a orientace v bìž- 
ném životì chce program tìmto 

lidem pomáhat tak, aby mìli  co 
nejvíce v naší spoleènosti 
otevøeny „Dveøe dokoøán“.
Program probíhá v souladu se 
standardy kvality sociálních 
služeb, je v souladu s integraèní-
mi trendy v EU a probíhá za 
finanèní podpory Karlovarského 
kraje. Vzhledem k charakteru 
programu má obèanské sdružení 
zájem na tom, aby nabízená 
služba byla bezplatná. 
Pokud Vás program „Pojïte mezi 
nás!“ zaujal, zavolejte nebo 
napiš te na níže uvedené 
kontakty, kde Vám podrobnìji vše 
bude objasnìno, pøípadnì 
domluvena schùzka. 

Ivana Svobodová,
tel./fax: 353 235 267

Alena Šenitková, 
tel.: 353 565 551

e-mail:
dveredokoran@seznam.cz

Základní škola 

jazyku 

Karlovy Vary, 

nábr. J. Palacha 20 

oznamuje, že 

talentové pohovory 

do 3. tríd 

základní školy 

s rozšírenou výukou 

se budou konat

v budove ZŠ 

Libušina 31

informace a 

prihlášky na 

www.jazkvary.cz 

nebo telefonicky 

na 353 223 834

13. 6. 2006 

od 10.00 do 12.00 

Souznìní na Rolavì 2006

pátek 23.6.2006 od 15.00 do 22.00 hod.

zábavné odpoledne pro dìti a zdravotnì postižené

poøádá obèanské sdružení Aragonit
ve spolupráci s obèanskými sdruženími

Babièèin dvoreèek Karlovy Vary a BAMBINI
s podporou Mìsta Karlovy Vary, Ministerstva kultury, 
Karlovarského kraje a dalších mìst a obcí regionu

První èást - odpolední od 15.00 do 18.30

15.00 - 16.30 Soutìže - slalom na invalidním vozíku, jízda na 
handbiku, støelba z luku na terè, svezení na 
koních, indiánské tee-pee, petanque a další

16.30 - 17.00 Pohádka pro dìti
17.00 - 17.15 Hipoterapie
17.15 - 17.45 Ukázky parkurového skákání, drezury, ovládání 

konì ze zemì
17.45 - 18.00 Westernové ježdìní 

8.00 - 18.30 Vystoupení indiánských taneèníkù

Druhá èást - veèerní od 18.30 do 21.30

8.30 - 19.00 Dìtský stacionáø Mateøídouška Chodov - 
hudební vystoupení

19.00 - 21.30 NADORAZ - vystoupení hudební skupiny

Celý program moderuje Draèice Káèa

Zmìna programu vyhrazena

Vydává: Mìsto Karlovy Vary se sídlem 
M a g i s t r á t  m ì s t a  K a r l o v y  Va r y,  

Moskevská 21, Karlovy Vary, IÈ: 002 54 657, 
vych ází 11x roènì 1. dne v mìsíci. Redakce, administrativa, reklamace, 
distribuce: tel. a fax: 353 118 309. Tisk: Dolejší, Karlovarská tiskárna s.r.o.  
Pøíjem inzerce: J. Arnoldová, tel.: 353 118 273. Redakèní rada: pøedsedkynì: 
Mgr. J. Vydrová, èlenové:  Mgr. Z. Roubínek, Ing. P. Keøka, Mgr. J. Petøíková, 
M. Makkiehová, DiS., Mgr. J. Kaválek, M. Zeman. Registrováno pod è. MKÈR 
E 11990. Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou poštou, s.p. OZ 
Západní Èechy, øed. v Plzni, è.j. P/3.90:13/97 ze dne 31. 1. 1997. Redakce 
neodpovídá za obsah reklamy. e-mail:krl@mmkv.cz,  http://www.mmkv.cz.
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CENA MÌSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2005

KARLOVARSKÉ              KULTURNÍ LÉTOKARLOVARSKÉ              KULTURNÍ LÉTO

První dáma èeské country Vìra Martinová na zahajovacím koncertu 
Karlovarského kulturního léta v rámci premiérového turné k novému 
CD.

Nám. prim. M.Makkeihová pøi slavnostním zahájení prvního koncertu 
Karlovarského kulturního léta.

PELT ÁÁRK ES NR SA KV ÁO  L A

R .SA .K

K YA RR ALOV YV

HLÁŠ ENÍ PORUCH
800 185 327

®ALUPLASTEXKarel Øehák, Karlovy Vary, tel.: 353 901 122

* Horizontální žaluzie  * Vertikální žaluzie  * Látkové rolety
* Øetízková žaluzie na plastová, hliníková a euro døevìná okna
* Venkovní rolety * Rolovací vrata * Rolovací a nùžkové møíže

* Sekèní drážková, kazetová vrata * Pojezdové, dvoukøídlové brány

Technik:603 293 903, kont. rehak@aluplastex.cz, www.aluplastex.cz

  

     

 
 

STÍNÍCÍ A VRATOVÁ TECHNIKA 

Nabízíme cenovì výhodnou spolupráci montážním firmám

- Mistrovství Èeské 
republiky ve 
figurálním valèíku

- prezentace 
taneèních škol 
regionu

- exhibice taneèních 
show

10. èervna 2006 
od 19.30 

v Grandhotelu Pupp

SHOW DANCE 
GALA 2006

placená inzerce

Cena mìsta Karlovy Vary za rok 2005 byla udìlena:
Mgr. Evì Hanykové - za celoživotní práci novináøky a spisovatelky, Vlastimilu Ondráèkovi – za celoživotní pøínos divadelní tvorbì

                                       foto: red.

e
zaháj no

Elektronickou podobu Karlovarských 
radnič ních listů  naleznete na internetových 

stránkách magistrátu mě sta
www.mmkv.cz
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Nabídka na super prázdniny
Letos se opìt konají v termínu od 10. èervence do 11. srpna 
2006  prázdninové aktivity dìtí. Poøadatelem je AC Start ve 
spolupráci s Mìstem Karlovy Vary. Všechny aktivity probíhají 
pravidelnì od pondìlí do pátku od 9.00 do 15.00 hodin. Sraz je 
vždy na stadionu  AC Start.

Pondìlí 10. èervence
9.00-12.00 hod. Hon na lišku - Lázeòské lesy - obì 

skupiny
od 13.00 tenis informace - všichni

Úterý 11. èervence
Celodenní výlet Klínovec (turistika)
Potùèky plavání ( hry - metodika stylù )

Støeda 12. èervence
1. skupina Kanoistika - technika pádlování -
2. skupina - tenis - ve 12:00 výmìna skupin 

Ètvrtek 13. èervence
1. skupina - celodenní výcvik v areálu Golfu                                                  
2. skupina - turistika na Andìlskou Horu 
                                       
Pátek 14. èervence 
1. skupina -celodenní turnaj – líný tenis 
2. skupina - tenis a turistika lázeòský okruh

Druhý týden
Pondìlí 17. èervence 2006
Celodenní výlet autobusem do Chebu  - prohlídka 
 V 11.00 hod. odjezd do Františkových Lázní - aquapark
Úterý 18. èervence 
Aerobik - tenis 
Rolava - horská stìna – plavání (koupání, hry)

Støeda 19. èervence
1. skupina - Exkurse na koníèky (Hory)
2. skupina koupalištì Michal - hry, plavání  (koupání)

Ètvrtek 20. èervence
Výlet do  Lokte - prohlídka hradu - pìší turistika podél Ohøe 
starší skupina sjezd Ohøe na lodièkách do Varù 

Pátek 21. èervence
Olympiáda- desetiboj - hry o ceny - rùzné dovednosti 
Štafety - turnaj o ceny v tenise,  táborák - opékání buøtù - 
posezení u ohnì

Den se bude dìlit do dvou èástí od 9.00 do 12.00 hod - 
svaèina v restauraci (párek limonáda).  Dìti mají obèerstvení 
zdarma. Odpoledne od 12.30 . do 15.00 se budou skupiny 
mìnit v èinnostech. Ukonèení bude vždy 
v 15.00 hod.

Telef. kontakt: Bohumil Øezáè 353 224 771
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KULTURNÍ AKCE PODPOROVANÉ MÌSTEM
ALŽBÌTINY LÁZNÌ

GALERIE DUHOVÁ PALETA

GALERIE NA OCHOZU

GALERIE UMÌNÍ

HVÌZDÁRNA A RADIOKLUB LÁZEÒSKÉHO MÌSTA 
KARLOVYVARY, O. P. S. 
 STØEDISKO HVÌZDÁRNA

KLUB PADEREWSKI 

Smetanovy sady 1
sál 1. patro - pøednáška: 
27. 6. 17.30 Libyjskou Saharou po velbloudích stezkách, 

pøednáší RNDr. Ivan Mrázek

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35, tel.: 353 449 131
Práce žákù ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Ateliéry A. Rajtrové 
a M. Kadlecové, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary (do 22. 6.)

Vøídelní kolonáda, 1. patro
Artlinie - obrazy kolektivu souèasných autorù

Goethova stezka 6 
4. 5. 17.00 Günter Grass – Stíny / Schatten

Známý nìmecký spisovatel a nositel Nobelovy ceny 
za literaturu za rok 1999 se poprvé v Èeské 
republice prezentuje jako grafik a tvùrce cyklu 
ilustrací k pohádkám Hanse Christiana Andersena
(do 30. 7.)

11. 5. 17.00

6. 6. 19.30 Triny  - Romské lidové písnièky v temperamentním 
provedení dívèího vokálního tria doprovázeného 
dvìma výteènými kytaristy pøedstaví písnièky 
z nového alba Aven

20. 6. 18.00 Tomáš Císaøovský - komentovaná prohlídka 
výstavy Èlovìk a krajina a povídání s pøedním 
èeským malíøem 

25. 6. 13.00 - 19.00 Den otevøených dveøí
Téma pohádky a figury ve výtvarných hrách, 
soutìžích, animacích, výtvarných ateliérech pod 
širým nebem, divadlo. Poøádá Galerie umìní ve 
spolupráci se ZUŠ Antonína Dvoøáka, se ZŠ a ZUŠ 
Karlovy Vary - Rybáøe.

25. 6. 18.00 Èínská hedvábná legenda – Divadlo Studna
Loutkoherecká pohádka pro dìti od 5 let o krásné 
Su-Lin, démonech a stateèném zachránci Zang-Po. 
Pøíbìh o moudrosti, odvaze, hedvábí a èaji 
v podání jihoèeského divadelního souboru.

K Letišti 144, tel.: 353 225 772, 777 953 421
hvezdarna.kv@email. cz, www.astropatrola.cz

Každou støedu,  ètvrtek, pátek a sobotu,
19.00 O princeznì hvìzdièce,  pohádka pro dìti 5-9 let 

s rodièi, na konci programu krátké pozorování na 
nesetmìlé obloze.

21.00 Je to malý krok pro mne – audiovizuální poøad 
k výroèí programu Apollo

22.00 Na køídlech Labutì a Orla – pozorování oblohy pro 
dìti od 9 let a dospìlé

Nedìle 4. èervna
15.00  Slavnost letního slunovratu – slavnostní premiéra 

audiovizuálního poøadu 15 let Hubblova oka – 
audiovizuální poøad o historii nejslavnìjšího 
dalekohledu, odborná pøednáška pro veøejnoststøe-

da, ètvrtek, pátek a sobota od 6. kvìtna Non-stop podle poèasí 
a viditelnosti objektù oblohy WEBCAST on-line pozorování objektù 
zimní a jarní noèní i denní oblohy, meteokamera na adrese 
http://astro.sci.muni.cz/live 

Lázeòská 5, tel: 603 375 555, tel, fax: 353 227 875, e-mail: 
klubpaderewski@volny.cz

Pavlína Bartošová - Thajsko 2006 - Výstava barevných fotografií 
karlovarské autorky (do 22. 6.) 

Èlovìk a krajina
Erika Bornová /Tomáš Císaøovský Výbìr z tvorby 
posledního desetiletí propojí figurativnì portrétní 
malbu a krajinomalbu Tomáše Císaøovského 
a figurální sochy Eriky Bornové vytvoøené pøevážnì 
z polystyrénu. (do 25.6.)

KRAJSKÉ MUZEUM

MUZEUM ZLATÝ KLÍÈ

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY 

MATEØSKÉ CENTRUM

KOMUNITNÍ CENTRUM ARMÁDY SPÁSY

SPRÁVA PØÍRODNÍCH LÉÈIVÝCH ZDROJÙ 
A KOLONÁD

Nová louka 23
Výstava:
Porcelánová konvice a její historické koøeny (do 16. 7.)

7. 6. 8.00 - 18.00 Pojïte s námi do pravìku, celodenní 
nauènì-zábavná akce, práce s pravìkými nástroji, 
výroba pravìké keramiky, simulované archeologic-
ké nalezištì a jiné.

Lázeòská 3

Budova DVORY
1. 6. Mezinárodní den dìtí – dìtský zábavný den 

(soutìže, malování, hry)
8. 6. 15.00 Dìtská výtvarná dílna Pojïte s námi do ZOO, 

cestujeme po Africe a vyrábíme zvíøata z papíru
16. 6. 10.30 - 12.00 Pøednáška na téma Ochrana zvíøat, 
pøednáší Viola Hornová
22. 6. 15.00 Èteme si pro radost – hlasité ètení pro dìti na téma 

letní dobrodružství a cestování
Poboèka Lidická tel: 353 224 034

6. 6. 13.00 - 16.00 Ètení na pokraèování - hlasité ètení pro dìti 
a mládež

20. 6. 13.00 - 16.00 Ètení na pokraèování – hlasité ètení pro dìti 
a mládež

Výstavy v knihovnì:
Práce dìtí MŠ Tuhnice - stálá výstava na chodbách budovy 
I. P. Pavlova 7

MAMANET - internetová kavárna - pro matky na MD, studenty, 
seniory,... - pøipojení ZDARMA

Po 9.00 - 11.00 klub Sluníèko (cvièení na míèích, výtvarné 
èinnosti, divadlo, zpívání...)

13.30 - 15.00 Komunitní šatník
Út 9.00 - 9.45 Anglická konverzace

14.30 - 15.15 Angliètina pro dìti, nábor nových dìtí 
(zábavná forma, hry, písnièky, video)

St 15.00 - 16.00 Výtvarka pro šikovné ruce, nábor nových 
dìtí (netradièní techniky a materiál)

Èt 9.00 - 9.45 Rehabilitaèní cvièení I
10.00 - 10.45 Rehabilitaèní cvièení II
13.30 - 15.00 Senior klub (pøednášky, dílny, povídání, 

výlety..)
Pá 9.30 - 10.15 Angliètina pro pokroèilé
Ne 15.00 - 16.30 Bohoslužba Armády spásy

Vøídelní kolonáda, starý suterén
- zde je situována exkurzní trasa è. 1 a jsou to prostory severnì od 
dnešní kolonády, pod bývalými Obecními láznìmi, dnes mj. využíva-
né k pokameòování suvenýrù. Je to rovnìž místo, v nìmž je 
umístìna èást regulaèních vrtù, jakýchsi „hlídacích psù“ Vøídla.
Podzemí chrámu sv. Máøí Magdaleny
- jedná se o unikátní ukázku dùmyslného založení monumentální 
barokní stavby. Pojí v sobì velkolepou architekturu spolu s vynikají-
cím technickým a stavebním øešením chrámu. 
Ve spolupráci s pøírodovìdným sdružením Karlovarska byla ve 2. NP 
Vøídelní kolonády uspoøádána jako 3. exkurzní trasa trvalá expozice 
nejkrásnìjších minerálù Karlovarska, Krušných hor (Jáchymov, 
Horní Halže, Ahníkov a øada jiných lokalit  a Slavkovského lesa 
(Horní Slavkov, Krásno).
Vstupné do exkurzních tras èiní 40 – 45 Kè, vstupenky distribuuje 
Infocentrum Mìsta KV, tel.: 353 224 097.

Strážník oèima dìtí – výstava dìtských výtvarných prací 
z preventivních akcí Mìstské policie - do 11. 6.)
21. 6. 17.00 vernisáž: Obrazy Majky Kašparové, souèasné 

malíøky
22. 6. 18.00 pøednáška: RAF – èeskoslovenští letci v Anglii za 2. 

svìtové války (s diapozitivy).
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KULTURNÍ KALENDÁØ
èt 1. 19.30  Dvojí život Veroniky, režie: 

Krzystof Kieslowski, Francie 1991
19.30  Meditaèní veèery, škola integrované jógy
20.00  Psí vojáci. Kultovní pražská kapela se 

svými niternými výpovìïmi, syrovou muzikou i texty. 
1. - 2. 17.00   Bio Art Fimfárum 2
pá 2. 19.30    „Mozartissimo“

Netradièní zpùsob uvedení èásti oper Wolfganga 
Mozarta. Koncertní provedení vám pøedvede ve zcela 
ojedinìlém zvukovém zabarvení nejoblíbenìjší 
melodie z pera slavného Amadea.

19.30  Mimoøádný koncert Wolfgang Amadeus 
Mozart: Figarova svatba a Don Giovanni, árie 
a duety z oper. G. Kopperová - soprán, J. Kaèírková - 
soprán, V. Fuèíková - mezzosoprán, B. Petroviè - 
tenor, S. Sem – baryton, dirigent: František Drs

2.- 4. 19.30  Odvaha milovat Francie 2005
so 3. 17.00  “street dance crew" RAPpresent Karlovy 

Vary Time for "STREET DANCE" ! NOW ! !První 
taneèní soutìž ve Street dance v Karlových Varech
Hostem veèera bude breakdancová taneèní skupina 
z Nìmecka "Dance Revolution Break dance Crew".

3.- 4. 15.00  Bijásek pro nejmenší Šroubkovo 
dobrodružství,  ÈR 

po 5. 19.30  Meditace, škola integraóvané jógy Praha 
19.30   W. A. Mozart :Don Giovanni, 

Národní divadlo Marionet. Mozart zkomponoval 
speciálnì pro Prahu Dona Giovanniho, jejíž premiéru 
ve Stavovském divadle sám dirigoval. To bylo v roce 
1787. Scenario: Daniel Dvoøák, Jiøí Nekvasil

5.- 7. 17.00 a 19.45  Šifra Mistra Leonarda, 
USA 2006

út 6. 18.00  Oshùv pozdrav - meditaèní veèer, MUDr. 
Petr Kadleèek

st 7. 15.30  Vernisáž: Dìtské leporelo  od A do  Z, 
MUDr. Jana Hrubá a Lenka Husáriková

19.30 Ohnivá noc, moravské povìsti 
vypráví Hana Franková, Divadlo Dagmar

19.30   Symfonický koncert pro divadlo, 
Karlovarský symfonický orchestr
W.A.Mozart: Figarova svatba – pøedehra, Felix 
Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro housle a orchestr 
e moll, Antonín Dvoøák: Symfonie è.9 e moll, op. 95 
“Z Nového svìta”, V. Linìckij - housle, dirigent: Jiøí 
Stárek (SRN)

èt 8.

19.30  Mùj architekt Luis Kahn, režie: 
Nathaniel Kahn, USA 2003

19.30  Meditaèní veèery, škola integrované jógy
Thermal, pódium,Karlovarské kulturní léto Zlaté èasy 
rock and rollu, Mefisto s Viktorem Sodomou

19.30  Woody Allen: Prokletí nefritového 
škorpióna, Divadelní spoleènost Jana 
Hrušínského Pøíbìh pojiš�ovacích agentù, kteøí se 
stanou obìti podvodného hypnotizéra a aniž by vìdìli, 
sami páchají zloèiny, které pozdìji poctivì vyšetøuji. 
Hrají: J. Hrušínský, K-. Lojdová, M. Preiss, 
M. Šplechtová, J. Kepka, Z- Hruška/J. Plesl,
Režie, pøeklad a úprava: Ondøej Sokol

pá 9 19.30  A. Pøidal: Pìnkava s loutnou Divadelní 
studio D3 Pøíbìh o lásce, zradì a odpuštìní. Režie: 
Anna Ratajská

19.30  Johann Strauss: Netopýr, 
Severoèeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem. 
Straussùv Netopýr má v operetní tvorbì natolik 
výsadní postavení, že je zaøazován i do repertoáru 
nejrenomovanìjších operních domù. Díky vtipnému 
libretu Richarda Genée a vynikající hudbì "Krále 
valèíkù", sklízí Netopýr od své premiéry v roce 1874 u 
publika stále skvìlý ohlas. Dirigent: Tvrtko Karloviè, 
Norbert Baxa

FK Kino Panasonic

RC Srdíèko
Paderewski

Kino Panasonic
Mìstské divadlo
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, Karlovarské kulturní léto
16.00 Zlaté èasy Rock and rollu, Mefisto s Viktorem 

Sodomou

19.30 Mimoøádný koncert  F. Mendelssohn-
Bartholdy: Sen noci svatojánské - pøedehra, op. 61, S. 
Prokofjev: Koncert pro klavír è. 1, R. Schumann: 
Symfonie è. 4 d moll, op. 120, Hong Chun Youn - 
klavír (Jižní Korea), dirigent  Manuel Hernández Silva 
(Venezuela)

19.30  Bio Art – Oscar 2006: nejlepší herec 
(P.S. Hoffman) Capote, USA, Kanada 2005

9. a 10. 17.00  Bio Art,  Jediná noc Francie, Belgie 
2005

10. - 11. 15.00  Bijásek pro nejmenší Cvrèek a spol., 
ÈR

so 10. 19.30  Náhlé neštìstí – Daniela Fischerová
Tøetí premiéra Divadla v patøe – divadelní scény Klubu 
Paderewski. On a ona - dvì lidské bytosti, které si 
sáhly na vlastní dno. Naléhavì se potøebují sejít 
s blízkým èlovìkem. Ale sejdou se jen oni dva, sobì 
navzájem cizí a na hony vzdálení. A svérázná 
psychoterapie zaèíná... Dramaturgie Jana Pithartová, 
režie Radek Žák, hrají Lucie Domesová a Libor 
Hruška.

ne 11. 19.30  Bio Art,  Jediná noc Francie, Belgie 
2005

po 12. 19.30  Meditace, škola integraóvané jógy Praha
19.30  J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, 

P.Malásek: Cikáni jdou do nebe Divadlo Bez zábradlí
Muzikál. Podmanivé melodie a temperamentní tance. 
Strhující podobenství o vìèné lidské touze, o svobodì, 
o vášni a lásce, která dokáže znièit sebe sama. Hrají: 
Vanda Koneèná/Jitka Èvanèarová, Michal Kavalèík, 
Johanna Tesaøová, Zuzana Ïurdinová, Jana Stryková, 
Jana Balašová Trèková/AthinaLangoska, Kateøina 
Kenardžievová, Zdenìk Žák/Stanislav Zindulka, Filip 
Èapka, Tomáš Petøík/Martin Hofmann, Petr Pospíchal, 
Adrian Jastraban, Ivo Hrbáè, Martin Kubaèák, Petr 
Macháèek Režie a choreografie: Radek Balaš

12. -14. 19.30  Bio Art Naboso,  Nìmecko 2005
út 13. 18.00  Živá cesta reiki, teorie a praxe, 

MUDr. Petr Kadleèek
19.30  J. Prévert: Roura k rouøe pasuje 

aneb Vzornì svorná rodina, malá absurdní høíèka 
francouzského básníka a scénáristy. Hraje studio 
Divadla Dagmar

19.30  Náhlé neštìstí – Daniela Fischerová
První repríza pøedstavení Divadla v patøe – divadelní 
scény Klubu Paderewski. On a ona - dvì lidské 
bytosti, které si sáhly na vlastní dno. Naléhavì se 
potøebují sejít s blízkým èlovìkem. Ale sejdou se jen 
oni dva, sobì navzájem cizí a na hony vzdálení. 
A svérázná psychoterapie zaèíná... Dramaturgie Jana 
Pithartová, režie Radek Žák, hrají Lucie Domesová 
a Libor Hruška

st 14. 17.00  Pøedstavení pro seniory
18.30  Arabsko - izraelský konflikt II., 

Køes�anská akademie poøádá pokraèování pøednášky 
v podání M. Pojara, našeho exvelvyslance v Izraeli.

19.30  Láska v operetì a v muzikálu. 
Recitál P. Bøínkové a J. Ježka. Nejznámìjší písnì 
a dueta svìtových operet a muzikálù (Lehár, Kalmán, 
Bernstein, Weber, Porter, Friml, Nedbal a další). 
Klavírní doprovod Vladimír Truc nebo Jiøí Pazour

èt 15. 17.00   Jak vycházet s ostatními? Dianetické 
centrum Plzeò poøádá pøednášku  A. Komorouse

19.30  Honem, honem, režie: Josef 
Fares, Dánsko/Švédsko 2000

19.30  Meditaèní veèery, škola integrované jógy
16. - 19.17.00  Doba ledová 2.
16. - 18.19.30   Bio Art – 6 nominací na Oscara 

Dobrou noc a hodnì štìstí USA, Francie, VB 2005
pá 16. 19.30  Árie a duety z oper, A. L. Bogza - soprán, 

I. Ján - tenor, E. Weissová - mezzosoprán, D. Tolaš – 
baryton, dirigent  František Drs

Láznì III 
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KULTURNÍ KALENDÁØ

KARLOVARSKÝ INFORMAČ NÍ MĚ SÍČ NÍK

VŠ E O KARLOVÝCH VARECH

INFORMACE
o kulturních programech, sportu a služ bách ve mě stě

př ináš í č asopis

so 17.   Koncert dechové hudby, hudební 
spolek Harmonie z Baden Badenu, vstup volný

19.30  Bohemia balet Praha  Indigo Rose 
a  Bolero, Povídání s Fridou - hudba: Elliot Goldenthal. 
Choreografie: Jan Kodet Veèerní písnì - hudba: 
Antonín Dvoøák. Choreografie: Jiøí Kylián Indigo Rose 
(fragment)  - hudba: Ted Daffan, choreografie: Jiøí 
Kylián Bolero - hudba: Maurice Ravel, choreografie: 
Petr Zuska 

19.30  W. A. Mozart: Korunovaèní 
mše, Karlovarský pìvecký sbor, orchestr a sólisté 
(didiguje M. Bok). Výtìžek z koncertu bude použit na 
opravu kostela. Vstupné doborovolné.

20.00  Jazzový veèer na HUSOVCE
Absolventský koncert Luboše Víška a Milana Krajíce - 
juniora + hosté

17. - 18.15.00 Kino Panasonic  Bijásek pro nejmenší Staropražské 
povìsti, ÈR 

po 19. 19.30  Konì, scénická koláž pøíbìhù koní 
z literárního svìta i ze skuteèného svìta kolem nás. 

19.30  Meditace, škola integrované jógy Praha
19.30   Andrew Lloyd Webber, Tim Rice: 

Jesus Christ Superstar Mìstské divadlo Brno
Pøíbìh vychází z Nového zákona a zpracovává 
posledních sedm dní života Ježíše Krista z pohledu 
toho, kdo jej nakonec zradil – Jidáše Iškariotského. 
Režie: Stanislav Moša. Ježíš Nazaretský - Robert 
Jícha/Oldøich Smysl/Dušan Vitázek; Marie Magdalena 
- Jana Musilová/Ivana Vaòková;Jidáš Iškariotský - Petr 
Gazdík/Ján Jackuliak.

19.30   Mimoøádný koncert
W. A. Mozart: Klavírní koncert, K. Stamic: Koncert pro 
violu, F. Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro housle, 
F. Liszt: Tanec kostlivcù Úèinkují žáci Základní 
umìlecké školy Antonína Dvoøáka v Karlových Varech. 
Jan Šimandl - klavír, Vendula Svobodová - viola
Anna Kostková - housle, Dana Kadeøábková – klavír, 
dirigent: Jiøí Štrunc

19. - 20.19.30  Bio Art Show zaèíná, VB 2005
út 20. 18.00  Reiki solárium – regeneraèní cvièení, 

MUDr. Petr Kadleèek
19.30   Woody Allen: Sex noci  svatojánské 

Èinoherní klub Praha. Pøepisem Allenova proslulého 
filmu, v nìmž – ostatnì jako ve všech ostatních jeho 
filmech – mají všichni potíže se svými milostnými èi 
manželskými vztahy, vstoupila do Èinoherního klubu 
inscenace, která pod režijním vedením Iva Krobota 
citlivì následuje Allenovu ojedinìlost, spoèívající 
v tom, že svou výpovìï neomezuje na reflexi svìta, 
nýbrž svìt souèasnì transformuje. Hrají: Vladimír 
Javorský, Lenka Skopalová, Jaromír Dulava, 
Mahulena Boèanová/Ladislava Nìrgešová, Oldøich 
Vízner, Martina Menšíková. Režie: Ivo Krobot

st 21. 19.30    Mozartissimo
Netradièní zpùsob uvedení èásti oper Wolfganga 
Mozarta. Koncertní provedení vám pøedvede ve zcela 
ojedinìlém zvukovém zabarvení nejoblíbenìjší 
melodie z pera slavného Amadea.
Úèinkují: Markéta Bechyòová (soprán), Aleš Hedrych 
(basbaryton) a Novákovo trio (Gabriela Krèková – 
hoboj, zobcová flétna, Štìpán Koutník – klarinet, 
Vladimír Lejèko – fagot. Aranžmá: Jaroslav Krèek, 
Kostýmy Josef Jelínek.

èt 22. 19.30  Luk, režie: Kim Ki Duk, 
Korea/Japonsko 2005

19.30  Meditaèní veèery, škola integrované jógy
20.00  Bluesberry Hanspaulská bluesová 

kapela P. Introvièe (zpìv, harmonika, kytary) - klasické 
blues, funky, boogie, komorní rock, kousky svìtových 
mistrù tohoto žánru i zlidovìlé písnì autorské. 
Legendární kapela pøedvede prùøez svého již 
35tiletého repertoáru.

pá 23. 19.30  D. Drábek: Hoøící žirafy Divadelní studio D3

15.00 Poštovní dvùr

Mìstské divadlo

Kostel sv. Anny Sedlec

Husovka

Komorní scéna „U“

RC Srdíèko
Mìstské divadlo

Láznì III

Kino Panasonic
RC Srdíèko

Mìstské divadlo

Mìstské divadlo

FK Kino Panasonic

RC Srdíèko
Paderewski 

Husovka

Komedie o dlouhé, pøedlouhé cestì jednoho Pána za 
jednou Paní. Režie: Petra Kohutová

19.30  , Claude Debussy: 
Preludium k Faunovu odpoledni Josef Suk: Fantazie 
pro housle a orchestr, op. 24, Johannes Brahms: 
Symfonie è. 1 c moll, op. 68 Stefano Succi - housle 
(Itálie), dirigent: Jiøí Stárek (SRN)

23. - 25.19.30  V jako Vendeta USA, Nìmecko 2006
so 24. 19.30  Petr nebo Pavel. Koncert karlovarské 

country kapely.
24. - 25.15.00  Bijásek pro nejmenší, Brundibáøi ÈR 
24. - 25.17.00  Divoèina USA 2006 
ne 25. 19.30   L. Vaculík, P. Malásek: Edith, 

vrabèák z pøedmìstí Divadlo J. K. Tyla Plzeò
Inscenace mapuje životní cestu slavné francouzské 
šansoniérky Edith Piaf od prvních písnièek 
v paøížských ulicích pøes slavné kabarety až po 
triumfální vystoupení v Olympii. Od tuláckého dìtství 
pøes bouølivé mládí po zralý vìk ve svìtì show-
businessu, zachycuje její osudové lásky i souboj s 
alkoholem, drogami a zákeønou chorobou, které 
nakonec pøedèasnì podlehla, 

po 26. 19.30 Meditace, škola integraóvané jógy Praha
19.30   Milan Kundera: Jakub a jeho pán. 

Divadlo Bez zábradlí Nejslavnìjší èeský Jakub a jeho 
pán – Jiøí Bartoška a Karel Heømánek – skládají po 
tøiceti letech opìt hold Denisi Diderotovi, neménì 
slavnému Milanu Kunderovi, ale hlavnì divadlu, které 
nepostrádá šarm a vtip! Dále hrají: Zdenìk Žák, 
Veronika Freimanová, Josef Carda a další

26. - 28.19.30  Bio Art Tristan a Isolda, VB, Nìmecko, 
ÈR 2005

út 27. 18.00 Reiki a nadabrahma – láskyplné 
meditaèní cvièení, veèer energetizaèních cvièení 
a ošetøení, MUDr. Petr Kadleèek

19.30  Thetrum Mundus, na motivy hry 
W. Saroyana Divadlo Svìt. Klaun, hereèka, medvìd 
a právì narozené dítì v divadelní budovì pøed 
demolicí

19.30  Galakoncert operetních melodií 
a evergreenù Galakoncert operetních melodií 
a evergreenù ze slavných opere F. Lehára, 
J. Strausse, E. Kalmána, O.  Nedbala a dalších. Hraje: 
Komorní soubor Nálady. Zpívají sólisté hudebních 
divadel. Umìlecký vedoucí Petr Macek bude program 
moderovat i v nìmèinì.

st 28. 15.00  Dámská jízda, odpoledne  pro ženy 
každého vìku

17.00  Pøedstavení pro seniory
èt 29. 19.30  Delikatesní pøekvapení

Poslední pøedstavení pøed prázdninami je ve znamení 
závìreèného pøekvapení. Neváhejte ani chvilièku, 
bude to skuteèná delikatesa. Jen napovíme – film je 
francouzský.

19.30  Meditaèní veèery, škola integrované jógy
30. 6. - 8. 7. Kino Panasonic MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL
so 1. 16.30 , Kolonádní koncert KSO
ne 2. 16.30 , Kolonádní koncert KSO
po 3. 16.30 , Soubor bicích nástrojù 

ZUŠ A. Dvoøáka K. Vary
st 5. 16.30 , Kolonádní koncert KSO  

Láznì III

Thermal, Mlýnská kolonáda

Kino Panasonic
Husovka

Kino Panasonic
Kino Panasonic
Mìstské divadlo

RC Srdíèko 
Mìstské divadlo

Kino Panasonic

RC Srdíèko 

Komorní scéna „U“

Mìstské divadlo

RC Srdíèko

Kino Panasonic
FK Kino Panasonic

RC Srdíèko

Mlýnská kolonáda
Mlýnská kolonáda
Mlýnská kolonáda

Mlýnská kolonáda

Abonentní koncert B1

pá 23. 14.30  - Karlovarské kulturní
so 24. 10.00  léto - Festival posádkových hudeb
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SPORTOVNÍ AKCE PODPOROVANÉ MÌSTEM

Vzhledem ke stále stoupajícím 
cenám energií pøibývá tìch, kte- 
øí se zajímají o využití alternativ-
ních zdrojù. Jedním z dùležitých 
zdrojù energie je Slunce, které 
na Zemi svítí a zahøívá ji 
zadarmo již miliardy let. 
Spoleènost Bramac nabízí 
možnost zachytit tento volnì 
dostupný, ekologický zdroj 
energie pomocí kvalitního 
solárního kolektoru, který je 
souèástí kompletního støešního 
systému Bramac. S pomocí 
tohoto solárního zaøízení je 
možné ohøívat užitkovou vodu 
v domì èi bazénu nebo podpoøit 
vytápìní v domì. Tuto novinku, 
kterou firma Bramac uvádí na 
trh, je možné umístit na všech 
støechách. 

solárního kolektoru na osobu 
mùže stavebník pokrýt až 70 % 
roèní potøeby teplé vody. Díky 
kolektoru o ploše 6,1 m2 je možné 
ušetøit až 500 m3 zemního plynu 
roènì. V pøípadì zájmu spoleè-
nost Bramac bezplatnì vypracuje 
pøedbìžný návrh solárního 
systému a pomocí poèítaèové 
simulace zjistí pøesnou úsporu 
energie díky tomuto systému. 
15letá záruka na funkènost 
støešního systému se vztahuje 
také na solární kolektory. 
Vysokou kval i tu solárních 
kolektorù Bramac zaruèuje 
certifikaèní znaèka vystavená 
Výzkumným ústavem pozemních 
staveb – Certifikaèní spoleènost, 
s.r.o.

Kontakt:
BRAMAC 
støešní systémy spol. s r.o.
M i r o s l a v  M a c h a l e c  -  
oblastní manažer pro okr. KV, 
SO, CH, TC,
Mobil: 721 969 766
e - m a i l :  m i r o s l a v. m a c h a-
lec@bramac.com
web: 

POKRÝVAÈSTVÍ Petr Šíp                                                                        
Luèní 1026/15,357 35 Chodov
Mobil: 602 627 123
Tel./Fax: 352 665 708
e-mail: strechy@petrsip.cz
web:  

www.bramac.cz

www.petrsip.cz

Solární kolektor BRAMAC - Slunce ve Vašich službách !
Pøedností tohoto solárního 
kolektoru je jednoduchá a rychlá 
montáž, což potvrzuje i majitel 
pokrývaèské firmy Petr Šíp z Cho- 
dova, který nedávno absolvoval 
speciální školení na montáž 
solárních kolektorù Bramac: 
„Rozmìry kolektoru jsou totiž 
pøizpùsobeny krytinì Bramac. 
Tašky není tøeba øezat - kolektory 
jednoduše nahradí tašky ve 
støešním plášti. Není nutné ani 
dodateèné oplechování, protože 
solární kolektor Bramac je dodá- 
ván s integrovaným hliníkovým 
rámem. Výhodou je také možnost 
dodávky souèasnì s krytinou, tím 
se šetøí dopravní náklady. Nový 
prvek v sortimentu Bramacu nás 
od poèátku velice zaujal.“

2S pouhým využitím 1,5 až 2 m  

placená inzerce

  
Koneèná 25, kontakt 353 564 119

Nabízí možnost používání multifunkèního sportovištì s umìlými 
povrchy 
tenis, kopaná, 2 høištì s umìlou trávou, odbíjená, košíková, dìtské 
høištì

- možnost zamluvit si termín
- provoz: po - pá 13.00 - 21.00

so, ne, volné dny 9.00 - 21.00

Kollárova 19, kontakt 776 358 080, 353 224 863
Multifunkèní sportovní areál AMOS  atletický ovál, víceúèelová 
høištì pro košíkovou, odbíjenou, nohejbal, kopanou, tenisový kurt, 
cvièná tenisová stìna, doskoèištì pro skok daleký a trojskok, 
technický sektor pro vrh koulí  možnost využití pro petanque

- možnost zamluvit si termín
- provoz: po - pá 14.00 - 19.30

                   so, ne     10.00 - 19.30
                   svátky 10.00 - 19.30

 
kontakt 607 930 362

- 2 multifunkèní høištì s povrchem POLYTAN SE  košíkovou, 
odbíjenou, nohejbal, florbal a tenis

- 1 høištì s umìlým povrchem na kopanou
provozní doba pro veøejnost:

po - pá 15.00 - 21.00
so, ne 9.00 - 21.00
svátky,prázdniny 9.00 -  21.00

 ZŠ Rùžový Vrch, kontakt 353 437 111
Školní atletické a víceúèelové høištì pro veøejnost  slouží k 
tréninkovým úèelùm sportovních klubu a veøejnosti  vstup zdarma

- provoz: po - pá 15,00  19,00 hod.
so -  ne  dle domluvy se správcem

          SK Buldoci, stadion Dvory, Drahovice, Tuhnice, 
kontakt 353 227 426

ÈFL muži, høistì Dvory:
4. 6. 10.30 SK Buldoci - FK Chomutov
7. 6. 17.00 SK Buldoci - Bohemians Praha

Èeská divize staršího dorostu, høištì Drahovice:
11. 6. 10.00 SK Buldoci - FK Èelákovice
Èeská divize mladšího dorostu, høištì Drahovice:
11. 6. 12.15 SK Buldoci - FK Èelákovice
Èeská divize starších žákù, høištì Drahovice:
10. 6. 10.00 SK Buldoci - FK Ústí nad Labem
Èeská divize mladších žákù, høištì Drahovice:

ZŠ Koneèná

ZŠ Jana Amose Komenského

ZŠ Truhláøská 19

ATLETIKA

KOPANÁ

10. 6. 11.45 SK Buldoci - FK Ústí nad Labem
Krajský pøebor dorostu, høištì St. Role, Truhláøská:
11. 6. 14.00 SK Buldoci B - OSS Lomnice
Krajský pøebor mladších žákù, høištì Drahovice:

4. 6. 14.00 SK Buldoci B - FC Cheb
Krajský pøebor starších  žákù, høištì Drahovice:

4. 6. 15.45 SK Buldoci B - FC Cheb
Okresní pøebor žákù, høištì Drahovice:

10. 6. 15.00 SK Buldoci C - TJ Jáchymov

SK Liapor, U Brodu 47, Doubí, kontakt: 606 748 494
Extraliga:

3. 6. 14.00 SK Liapor - SK Šacung
10. 6. 14.00 SK Liapor - TJ Modøice
11. 6. 10.00 SK Liapor - NK Vyškov
Dorostenecká liga:
25. 6. 12.00 SK Liapor Witte - Plzeò B.H.
II. liga:

3. 6. 10.00 SK Liapor „B“ - TJ Kobylisy

KŠ Tietz, hrací místnost - Jaltská 7, 3. poschodí, 
kontakt 777 740 223

každé úterý a pátek od 18.00 - pravidelné tréninky

TC Gejzírpark, Slovenská 5A, kontakt 603 379 692
Pronájem dvorcù, hala sjednávání trenéra, pùjèování raket

3. 6. Divize dospìlí TCG B - Domažlice
III. tøída dospìlí TCG C - TK Nová Ves

4. 6. Oblastní II. tøída dorostu TCG B - Loko Karlovy Vary 
10. 6. II. liga dospìlí TCG A - SK Aritma Praha

Oblastní II. tøída star. žákù TCG B - TK Sokolov
11. 6. Junior Tour dorostu TCG B - Purum Mar. Láznì B

Oblastní I. tøída mlad. øákù TCG A - Purum Mar. 
Láznì A
Oblastní II. tøída mlad. žákù TCG B - Loko 
Karlovy Vary 

17.-18. 6. oblastní pøebory jednotlivcù - starší žactvo
24. 6. Divize dospìlí TCG B - Loko Plzeò B

III. tøída dospìlí TCG C - I. ÈLTK Plzeò
Oblastní II. tøída star. žákù TCG B – TK Cheb
25. 6. Junior Tour dorostu TCG A – SPU Plzeò A
Oblastní I. tøída mlad. žákù

TC Lokomotiva, tenisové dvorce Tuhnice, 
kontakt 353 224 771, pronájem dvorcù

16. - 17. 6. turnaj Karlovarského porcelánu
17.-18. 6. turnaj dìtí do 9 let – 
zahájení: hoši 17.6. ve 14.00 hod. dívky 18. 6. v 9,00 hod.

NOHEJBAL

ŠACHY

TENIS

http://www.bramac.cz
http://www.petrsip.cz
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Blokové èištìní a noèní mytí komunikací
Technický odbor  upozoròuje, že i bìhem následujícího letního období 
pokraèuje blokové èištìní místních komunikací a chodníkù. Z tohoto 
dùvodu budou na  komunikacích umís�ovány pøenosné dopravní 
znaèky omezující zastavení a stání vozidel. Zaèátky blokových èištìní 
jsou stanoveny na 8,00 hod. V této souvislosti upozoròujeme, že stání 
na chodnících je zakázáno všude tam, kde není výslovnì povoleno 
dopravní znaèkou IP 11.  Dále bude provádìno  noèní mytí komunika-
cí v lázeòském území, obchodnì správním centru a na komunikaci 
Sokolovská. Z tohoto dùvodù je tøeba respektovat zónové znaèky, 
které jsou v tìchto lokalitách instalovány. Vozidla bránící provádìní 
blokového èištìní a noèního mytí budou odtažena.

Harmonogram blokového èištìní:

U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, Hynaisova, Raisova, Petøín, 
Pražská

neprovádí se

nábø. J. Palacha (èást Èertùv ostrov), Koptova, Karla Èapka, 
Foersterova, Jateèní

Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na Vyhlídce, Bezruèova, 
Ondøejská

Západní, Plzeòská 

Krále Jiøího, Podìbradská, Køižíkova, Petra Velikého, Sadová

Svahová, Moskevská, Dr.Janatky, Dr. Engla, Bìlehradská, Jaltská, 
nám. M. Horákové, Kr. Jiøího (èást od køižovatky se Svahovou ul. ke 
køižovatce s Moskevskou ul.)

Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská od pivovaru k rozcestí U 
koníèka

Brigádníkù, Jižní, Šumavská, Budovatelù, Pøátelství, Poštovní, 
Gorkého, Beèovská

Libušina od køižovatky s Pražskou ul., Nebozízek, Tylova, Škroupova, 
Divadelní, Moravská

Krokova, Lidická èást, Národní èást, Gagarinova, Maïarská, 
Jungmannova,Viktora Huga, Èechova, Chodská èást, Kollárova

Lidická, Havlíèkova, Jiráskova, Palackého nám., Italská, Americká, 
Vrchlického (mezi ul.Jiráskova a ul. 5.kvìtna)

Okružní, Tuhnická, Nové Domky, Dvoøákova, Truhláøská, 
Kryzánkova

B. Nìmcové, Švermova, Vrchlického (od køižovatky s ul. 5.kvìtna na 
konec ulice), 5. kvìtna (èást pod Lidickou ul.), Anglická, Rumunská

Smetanova, Školní, Hlávkova, Družstevní, Tøešòová, Kladenská,  
Nejdlova

Høbitovní, 5. kvìtna, Máchova, Polská, Jiráskova, Národní, 
Mozartova, Baarova, Mánesova

nám. Emy Destinové, nám. Václava Àezáèe, Kvapilova, Ondøíèkova, 
Prašná, Vítìzná èást, Chodská, Mozartova (èást pod Lidickou ul.) , 
Pod Tvrzí

 Celní, Majakovského, Kosmonautù, Sladovnická, Karolíny 
Svìtlé, Dìlnická, Buchenwaldská (èást od Primy po ul. Železniè-
ní)

ÈERVEN

23. týden

24. týden

25. týden

26. týden

5. pondìlí

6.úterý - 8. ètvrtek

9. pátek

12. pondìlí

13. úterý

14. støeda

15. ètvrtek

16. pátek

19. pondìlí

20. úterý

21. støeda

22. ètvrtek

23. pátek

26. pondìlí

27. úterý

28. støeda

29. ètvrtek

30. pátek

ÈERVENEC

SRPEN

27. týden

28. týden

29. týden

30. týden

31. týden

3. pondìlí

4. úterý

5. støeda

6. ètvrtek

7. pátek

10. pondìlí

11. úterý

12. støeda

13. ètvrtek

14. pátek

17. pondìlí

18. úterý

19. støeda

20. ètvrtek 

21. pátek

24. pondìlí

25. úterý

26. støeda

27. ètvrtek

28. pátek

31. pondìlí

1. úterý

Krále Jiøího, Podìbradská, Køižíkova, Petra Velikého, Sadová 

Svahová, Moskevská, Dr.Janatky, Dr. Engla, Bìlehradská, Jaltská, 
nám. M. Horákové, Kr. Jiøího (èást od køižovatky se Svahovou ul. ke 
køižovatce s Moskevskou ul.)

neprovádí se 

neprovádí se

Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská od pivovaru k rozcestí U 
koníèka

L. Koubka, E.Krásnohorské, Bánskobystrická, Roháèe z Dubé, 
Šmeralova, Hybešova, Slepá, U Spoøitelny

Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, Buchenwaldská (èást od ul. 
Sedlecká ke krematoriu), J.Opletala, Sedlecká, Merklínská

Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, Alšova, Sládkova, Šumavská, 
Moskevská èást

F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová, Kvìtinová, S.K. Neumanna, 
Sluneèní, Frièova, Kamenického

Závodu míru dùm è. 682-689,  Závodu míru -  chodníky podél 
komunikace, Nádražní

Požární, Mládežnická, U Koupalištì, Èankovská

Vrázova, Chelèického, Jízdárenská, Moskevská èást, Wolkerova, 
Charkovská, Krymská vèetnì parkoviš� pøed OSSZ a býv. opravnou 
televizí

Národní èást, nám. Karla  Sabiny, Blahoslavova,Východní k DPD , 
Stará Kysibelská, Úvalská 

Železnièní, nám. 17. listopadu, Sibiøská, Severní, Koneèná

kpt. Jaroše, l. máje, Na Prùhonì, Závodní, Skláøská, Karla Kuèery, 
Adolfa Heimana vèetnì parkovacích zálivù,V. Meerwaldova, V 
Luèinách, Lipová

U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, Hynaisova, Raisova, Petøín, 
Pražská

Krušnohorská, Chomutovská, Ostrovská, Jáchymovská, Železná

Krále Jiøího, Podìbradská, Køižíkova, Petra Velikého, Sadová 

Svahová, Moskevská, Dr.Janatky, Dr. Engla, Bìlehradská, Jaltská, 
nám. M. Horákové, Kr. Jiøího (èást od køižovatky se Svahovou ul. ke 
køižovatce s Moskevskou ul.)

Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská od pivovaru k rozcestí U 
koníèka

Fibichova, Janáèkova, Borová, Poèernická, Na Kopeèku, Rohová, 
Ak. Bìhounka, Zlatá, Tisová, Nad Dvorem

Západní, Plzeòská
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Blokové èištìní a noèní mytí komunikací

2. støeda

3. ètvrtek

4. pátek

7. pondìlí

8. úterý

9. støeda

10. ètvrtek

11. pátek

14. pondìlí

15. úterý

16. støeda

17. ètvrtek

18. pátek

21. pondìlí

22. úterý

23. støeda

24. ètvrtek

25. pátek

28. pondìlí

29. úterý

30. støeda

31. ètvrtek

Sportovní, Mattoniho nábøeží ke køižovatce se silnicí do Kyselky, 
Drahomíøino nábøeží, Vítìzná od okružní køižovatky k Drahomíøinu 
nábøeží, Drahovický most 

Strmá, Pod Lesem, U Podjezdu, Studentská k Doubskému mostu + 
chodníky v Doubí

U Trati, Teplárenská, Žitná, Na Výšinì, kpt. Nálepky, Lomená, 
Dalovická, Táborská

Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na Vyhlídce, Bezruèova, 
Ondøejská

Brigádníkù, Jižní, Šumavská, Budovatelù, Pøátelství, Poštovní, 
Gorkého, Beèovská

Lidická, Havlíèkova, Jiráskova, Palackého nám., Vrchlického (mezi 
ul.Jiráskova a ul. 5.kvìtna), Italská, Americká, 

nám. Emy Destinové, nám. Václava Àezáèe, Kvapilova, Ondøíèkova,  
Prašná, Vítìzná èást, Chodská èást, Mozartova (èást pod Lidickou 
ul.), Pod Tvrzí

Kostelní, Rolavská, Vítìzslava Nezvala, Javorová, Jabloòová, 
Palackého, Spojovací

neprovádí se 

Høbitovní, 5. kvìtna, Máchova, Polská, Jiráskova, Národní, 
Mozartova, Baarova, Mánesova

Krále Jiøího, Podìbradská, Køižíkova, Petra Velikého, Sadová 

Svahová, Moskevská, Dr.Janatky, Dr. Engla, Bìlehradská, Jaltská, 
nám. M. Horákové, Kr. Jiøího (èást od køižovatky se Svahovou ul. ke 
køižovatce s Moskevskou ul.)

Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská od pivovaru k rozcestí 
U koníèka

Nákladní, plato Horní nádraží, Ostrovský most, Jáchymovská èást 
od køiž. Sedlecká ke køiž. Nákladní

Dlouhá, Krátká, Luèní, Na Výhledì, Holeèkova, Rybáøská, 
Pøíèná

Krokova, Lidická èást, Národní èást, Gagarinova, Maïarská, 
Jungmannova,Viktora Huga, Èechova, Chodská èást, Kollárova

Smetanova, Školní, Hlávkova, Družstevní, Tøešòová, Kladenská

Závodu míru dùm è. 682-689,  Závodu míru -  chodníky podél 
komunikace, Nádražní.

Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, Buchenwaldská (èást od ul. 
Sedlecká ke krematoriu), J.Opletala, Sedlecká, Merklínská

Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, Alšova, Sládkova, Šumavská, 
Moskevská èást

B. Nìmcové, Švermova, Vrchlického (od køižovatky s ul. 5.kvìtna na 
konec ulice), 5. kvìtna (èást pod Lidickou ul.), Anglická, Rumunská

Ladislava Koubka, Elišky Krásnohorské, Bánskobystrická, Roháèe  
z Dubé, Šmeralova, Hybešova, Slepá, U Spoøitelny

Zmìny v harmonogramu blokového èištìní jsou vyhrazeny.
Ing. Eva Pavlasová

vedoucí technického odboru 

32. týden

33. týden

34. týden

35. týden

hauck  

        

FUN FOR KiDS  

- KOÈÁRKY, AUTOSEDAÈKY, HRAÈKY
- POSTÝLKY, KOJENECKÉ POTØEBY
- DÌTSKÁ VOZIDLA  -  OPRAVY KOÈÁRKÙ

Karlovy Vary - Stará Role, pøi poliklinice AURINKO, 
Školní 9, mobil: 737 278 170, 737 278 171 - servis
Otevøeno dennì   Po - Pá 10:00 - 17:00 hod.

Nové hraèky pro nejmenší od firem  LAMAZE, TOLO , SASSY    
Kojenecké potøeby Tommee Tippee, Maws, Fehn, NIKOL …                

Postýlky Scarlett + vybavení, dìtský nábytek, didaktické hry 

p
la

ce
n

á
 in

ze
rc

e

Západoceská plynárenská, a.s.

oznamuje svým zákazníkum presun Zákaznické 
kanceláre ZCP Karlovy Vary, Plynárenská 1 do 
Obchodního centra Skupiny CEZ Karlovy Vary, 
Jatecní 15 od pondelí 5. cervna 2006

provozní doba:
Po, St 8 - 17
Út, Ct 8 - 15

Zde budete moci pod jednou strechou vyrídit 
záležitosti spojené jak s odberem zemního 
plynu, tak elektrické energie. 

Tento presun zvýší komfort a ušetrí Váš cas pri 
vyrizování Vašich požadavku.
Naším cílem je Vaše pohodlí a spokojenost.
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Informaèní centrum 
T. G. Masaryka 58/34 

(1.patro) Karlovy Vary
Tel./Fax: 353 224 721

GSM: 737 200 011
E-mail: 

evaneckova@eube.cz
www.stararole.cz

POZOR v II. etapì bytové výstavby U vysílaèe ve Staré Roli 
je již pouze nìkolik volných bytù k prodeji !!! 

Chcete-li také bydlet v tomto 
novém komplexu v klidné èásti 
mìsta Karlovy Vary, využijte 
poslední šance. V II.etapì 
výstavby zbývá k prodeji již jen 
nìkolik bytù.
Proè jsou byty témìø vyprodány. 
Sešlo se zde nìkolik pøíznivých 
faktorù:
-  Byty se státní dotací.
Investorem bytové výstavby 
U vysílaèe je statutární mìsto 
Karlovy Vary, které realizuje tuto 
stavbu s pøíspìvkem státu. Tímto 
je cena úplnì nového a standar-

dem projektu vybaveného bytu 
( vèe tnì  kobercù ,  d lažby,  
protipožárních dveøí, atd.) 
výraznì nižší než v nové 
komerèní výstavbì – 17 980,- Kè 

2za m .
-  Nové byty - záruka kvality.
Novostavba pøináší mnoho výhod 
oproti poøízení bytu ve starší 
zástavbì. Dodavatelem pro 
bytovou výstavbu U vysílaèe - 
Stará Role je jedna z pøedních 
èeských stavebních f i rem 
Metrostav a.s., s letitou zkuše-
ností a významným postavením 

na trhu. Pøi stavbì nových bytù se 
používají nejmodernìjší materiá-
ly s výbornými technickými vlast- 
nostmi, dlouholetou životností 
a dobrými záruèními podmínka-
mi. Interiérové prvky jsou 
v moderním stylu a designu.
Pøi rekonstrukci bytu ve staré 
zástavbì nesáhnete kvality bytu 
v novostavbì (a to napø. páteøní 
rozvody elektøiny, vody, odpady, 
topení, atd.)
-  Vybavení bytù
V projektu U vysílaèe si poøídíte 
bytovou jednotku kompletnì 
novou bez nutných oprav a zmìn, 
a to se záruèní lhùtou. Byt je 
kompletnì vybaven ve standardu 
(podlahové krytiny (dlažby, 
koberce), plastová okna vèetnì 
parapetù, vnitøní dveøe s obložka-
mi na zárubních,  vstupní  
protipožární dveøe, kompletní 
koupelny a toalety, vèetnì 
zaøizovacích pøedmìtù). Toto 
všechno je zahrnuto v poøizovací 
cenì bytové jednotky.
- Výhodné financování 
K poøízení nového bytu v bytovém 
komplexu U vysílaèe je pøiprave-
na atraktivní forma financování. 
Nový zájemce složí pouze 30% 

akontaci a dále bude byt platit 
mìsíèními splátkami po dobu 20 
let s tím, že úvìr lze kdykoliv 
doplatit døíve. 
Výhodou družstevního financová-
ní, kterou nabízí tento projekt je 
možnost financovat své bydlení 
prostøednictvím úvìru bytového 
družstva, kdy si zájemce nemusí 
zajiš�ovat povinnou dokumentaci 
a prokazovat pøí jmy, jako 
u standardních hypotéèních 
úvìrù. Také úroková sazba je 
výraznì nižší než u bìžných typù 
hypoteèních úvìrù.
- Klidná lokalita mimo rušné 
centrum mìsta
Bytová výstavba U vysílaèe se 
nachází v klidné èasti mìsta 
Karlovy Vary, kde je kompletní 
obèanská vybavenost a velmi 
dobré dopravní spojení do centra. 
Tato lokalita splòuje souèasný 
trend bydlení mimo rušné 
centrum. A to nejen z hlediska 
dopravní bezpeènosti, omezené 
rušnosti, ale také blízko dostup-
nou pøírodou.
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V nadcházejících mìsících 
pøipravuje magistrát výmìnu 
nìkterých starých plechových 
pøístøeškù na autobusových 
zastávkách MHD. Nových 
pøístøeškù se lidé doèkají 
u autobusové zastávky “Boro- 
vá" na ulici Závodu míru a na 
zastávce "Slavie" v Lidické 
ulici.
Další zmìna nastane na 
autobusové zastávce "Na 
Vyhlídce", kde bude stávající 
pøístøešek posunut a také 
doplnìn o novou lavièku. 
Lavièky nechá magistrát novì 
osadit i na nìkterých dalších 
zastávkách, kde chybìjí.
V souvislosti s plánovanou 
rekonstrukcí ulice Závodní 
v letošním roce, se poèítá 
i s rekonstrukcí autobusových 
zastávek "Doubský most" 
v obou smìrech. Následnì 
dojde i k posunutí autobusové 
zastávky "Øíèní" ve smìru do 
Doubí. Ta by se tímto krokem 
mìla více pøiblížit zdejší 
bytové zástavbì.

Zaèátkem kvìtna do Karlových 
Varù pøijela delegace Senátu 
Filipínské republiky.
Pøedstavitele Filipín pøivítal 
pr imátor  mìsta Zdenìk 
Roubínek. Kromì jednání 
v prostorách Grandhotelu 
Pupp si zahranièní hosté 
prohlédli i sklárnu Moser.
Filipínskou republiku zde re- 
prezentoval pøedseda senátu 
Filipínské republiky pan Fran- 
klin M. Drilon s chotí a další 
zástupci senátu. Následnì se 
èlenové delegace setkali 
s pøedstaviteli Karlovarského 
kraje.

Pøi pøíležitosti oslav státního 
svátku – Dne osvobození – 
uspoøádal již tradiènì Magis- 
trát mìsta Karlovy Vary ve 
spolupráci s Èeským svazem 
bojovníkù za svobodu pietní 
vzpomínkovou slavnost. Ta se 
i letos uskuteènila nejprve 
u památníku na høbitovì 
v Drahovicích a následnì pøed 
hotelem Thermal u Památníku 
obìtí všech válek, kde vys- 
toupila i vojenská posádková 
hudba.

V rámci oslav letošního 
slavnostního Zahájení lá- 
zeòské sezóny v Karlových 
Varech probìhla na pìší zónì 
pøed Hlavní poštou vernisáž 

výstavy „Maximální fotografie“. 
Jedná se o projekt spoleènosti 
PPF Group, která spoleènì 
s Magistrátem mìsta Karlovy 
Vary pøipravila tento projekt, 
který zatím bylo možno spatøit 
pouze na Pražském hradì.
Výstava pøináší reprezentativní 
výbìr pøedních èeských a slo- 
venských fotografù vèetnì díla 
Františka Drtikola, Emily Med- 
kové, Jaroslava Rösslera, La- 
dislava Sitenského, Ivana 
Pinkavy a dalších. Fotografie, 
které lze spatøit na tøídì T. G. 
Masaryka do 10. èervna, jsou 
zvìtšeny na velkoplošné skle- 
nìné panely zasazené do 
stojanù z masivní oceli.

Devadesát devìt závodníkù 
z celé Èeské republiky pøijelo do 
areálu karlovarského hasièské-
ho záchranného sboru. Právì 
zde probìhla soutìž v nejatrak-
tivnìjší disciplínì požárního 
sportu a to ve „výstupu na vìž“, 
poøádaná Obèanským sdruže-
ním Èeský hasiè ve spolupráci 
s Hasièským záchranným 
sborem Èeské republ iky.  
Závodníky pøišli podpoøit nejen 
kolegové a èlenové rodin, ale 
i náhodní kolemjdoucí. Na 
vítìze samozøejmì èekaly 
hodnotné ceny.
Tento „seriál“ soutìží pokraèuje 
v pøíštích dnech i v dalších 
mìstech naší republiky. Na 
konci roku potom probìhne 
tradièní slavnostní vyhodnocení 
úèastníkù soutìží a pøedání cen. 
Na napínavé klání hasièù se 
pøišla podívat i námìstkynì 
karlovarského primátora Monika 
Makkiehová.

V nedìli 14. kvìtna zavítali do 
našeho mìsta pøedstavitelé 
Svìtové federace veteránù, 
kteøí mìli v Èeské republice své 
oficiální setkání. V rámci svého 
setkání pøijal veterány i pøed- 
seda Senátu Parlamentu Èeské 
republiky Pøemysl Sobotka 
a další èelní pøedstavitelé Èeské 
republiky.
V Karlových Varech se více než 
stovka èeských i zahranièních 
veteránù setkala s námìstkyní 
primátora Monikou Makkie- 
hovou i zástupci Karlovarského 
kraje v sále Alžbìtiných Lázní. 
Následnì si prohlédli lázeòské 
centrum mìsta,  muzeum 
Becherovky i sklárnu Moser.

Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvèí mìsta

TELEGRAFICKY ••• TELEGRAFICKY •••  TELEGRAFICKY •••  TELEGRAFICKY

Krátce pøed letošním Zahájením lázeòské sezóny se primátor mìsta 
Zdenìk Roubínek vìnoval delegaci z Filipín.

Se èleny Hasièského záchranného sboru Karlovarského kraje se pøi 
závodech v Karlových Varech setkala námìstkynì primátora mìsta 
Monika Makkiehová.


