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Editorial
Vážení karlovarští spoluobčané,
s přáním příjemného dne a celého měsíce března si pro tento jarní měsíc dovolím vyplnit tento sloupeček také já,
přestože sám mám k tomuto prostoru jakýsi odpor. Ten ve mně vzbudili předchozí primátoři, kteří se v tomto městském
periodiku a v tomto sloupečku předváděli v nadživotní kráse. V aktuálním volebním období se zde se svými koaličními
kolegy postupně střídáme, takže využiji
nabídnuté možnosti a uvedu vás do hlavních témat, ale také do očekávání tohoto
měsíce v Karlových Varech.
Úvodem si dovolím připomenout, ukázat a zdůraznit, že se v Karlových
Varech stal v zastupitelské samosprávě revoluční počin. Opozičním
politikům totiž bylo při jednání zastupitelstva umožněno změnou jednacího řádu
vystupovat bez blokačních bariér, které
právě oni (předchozí zastupitelé u moci),
dlouhá léta praktikovali. Ti toho také hned
při první příležitosti náležitě využili, když
ve 12hodinovém jednání lačně přehřívali
mikrofony, zejména u jednání o rozpočtu.
Stejně tak bylo zrušeno embargo v KRL,
takže i zde se již mohou objevovat a objevují názory opozičních zastupitelů!
Po schválení rozpočtu se v dnešním
vydání radničních listů můžeme ponořit
do hloubání o bohatství či chudobě naší
městské pokladny a z toho plynoucích
možností. Sami si můžete zahrát na rozpočtáře a přesunovat mincemi dle vlastního uvážení, škrtat, připisovat – jen pozor
na mělké dno pokladny!
V průběhu 2. poloviny minulého roku
probíhala v Karlových Varech v rámci
programu Zdravé město diskusní setkání
s občany v jednotlivých čtvrtích. V tomto
vydání najdete sumář poznatků a podnětů
občanů a také pozvánku na shrnující diskusi s občany na 17. března 2011.
V dalším obsahu tohoto vydání najdete
zmínku o postupu jarních oprav komunikací, ale hlavně věřím, že sami nepřehlédnete opravy děravých silnic. Také si
můžeme přečíst a zapsat do kalendáře,
jak budou v letošním roce probíhat svozy
odpadů – tedy rozmístění kontejnerů. Budeme se také přepočítávat, tak abychom
věděli, co nás v tomto ohledu čeká, najdete malou informaci o sčítání lidu. Protože
i letos zjara míří nejmenší děti do školky,
dozvíte se, kdy a jak a kam své děti do školky zapsat. Nechybí ani přehled o možnosti
kulturního a sportovního vyžití. Přeji vám
hodně nové a potřebné mízy, kterou od
jara očekávám i já.
Jiří Kotek, 1. náměstek primátora
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Fotoaktuality

Cílem autoveteránů byl hotel Pupp. Letošní
11. Winter Trial Rallye historických sportovních vozidel, dlouhá 2200 kilometrů, končila
28. ledna v našem městě. Přivedla řidiče sedmdesáti vozů vyrobených před rokem 1975, z německého Wolfsburgu přes Polsko a Rakousko
do ČR. K vidění byly značky Jaguar, Alfa Romeo, BMW, Mercedes a několik modelů Bentley z roku 1935 a 1927 o obsahu 3699 ccm.
Právě jeden z nich tradiční zimní rallye vyhrál.

Zvonkohry na Staré louce baví turisty. Originální herní prvky Dance Chimes za 1,2 milionu
Kč, které byly součástí rekonstrukce promenády Stará louka mezi Tržištěm a Puppem, již vyhrávají. Devět nášlapných bronzových destiček
je zapuštěno v kamenné dlažbě a obě zvonkohry spouští tancující nebo poskakující chodci.
Zvonivé tóny je slyšet od rána do večera.

Z magistrátu odvezli pět pytlů lékárniček.
Sbírka zdravotnického materiál trvala od loňského 19. prosince do 31. ledna 2011 a uspořádala ji Armáda ČR spolu s Církví bratrskou.
Ze sedmi míst svezli na magistrát více než 180
starých autolékárniček, což zaplnilo kufr vozu
Fabia pěti 120litrovými pytli. Pomoc byla odeslána do afghánské provincie Logar.
4

Handicapovaní plavci trénují na Pohárek. Největší sportovní akcí plavců se zdravotním postižením bude začátkem dubna desátý ročník závodu Karlovarský pohárek. Jeho patronem je letos sedminásobný vítěz Velké Pardubické Josef Váňa a záštitu nad akcí převzal karlovarský primátor.

U kulatého stolu hodnotili UNESCO. Koordinaci kroků města, kraje a památkářů pro zápis na
Seznam světového dědictví UNESCO hodnotili účastníci únorového Kulatého stolu u primátora
Karlových Varů. Náměstkyně ministra kultury ČR Anna Matoušková (na snímku) pochválila intenzivní a úzkou spolupráci organizací ve městě a kraji při přípravě nominace na zápis do seznamu UNESCO. Další Kulatý stůl by se měl v Karlových Varech konat letos v červnu a jeho účastníky
budou kromě zástupců našeho města a Karlovarského kraje rovněž zástupci evropských lázní,
které společně usilují o zápis na seznam světového dědictví. Jak bylo dohodnuto, lídrem projektu
bude hostitelské město Karlovy Vary.
Veteránka sloužila u dělostřelců.
Již 92. narozeniny oslavila v únoru
válečná veteránka Marie Samorigová. Do Karlových Varů se vrátila po
letech strávených v Praze. Za druhé
světové války sloužila u protiletadlového dělostřelectva. Má tři dcery,
šest vnoučat a dvě pravnoučata. Jubilantce přišli popřát zástupci magistrátu, krajské jednoty Československé obce legionářské a Krajského
vojenského velitelství. (Na snímku
oslavenkyně s dcerou a zetěm, v jejichž péči nyní žije.)

Lidé
OSO BN O ST M Ě STA

Vlastimil Květenský dobyl svět
V

zpomínám na něho. Kdykoliv jdu do
bazénu hotelu Thermal kolem jeho tří
keramických sloupů s názvem Prameny.
Když jedu autobusem č. 2 kolem bazénu
před vilou Mercedes. Tam na střeše tančí
jeho tři nymfy. Když sedím ve Švýcarském
dvoře a koukám na jeho nástěnnou keramiku Karel IV. Když se zatoulám do Staré Role,
postojím vždycky u jeho keramické fontány.
Těch keramických radostí bylo po lázeňských domech i veřejných prostranstvích
mnohem víc, ale jaksi je odvál čas... Škoda.
Vlastimil Květenský celá léta učil na karlovarské keramické škole: „Měli jsme ho rádi.
Dověděli jsme se od něho tolik zajímavostí,
které se těžko dají někde vyčíst,“ vzpomíná
jedna ze studentek. „Byl citlivý a sarkastický skoro jedním dechem. Než jsem si zvykla
na takové jednání, nejednou jsem jeho poznámky obrečela. Ale co mne naučil, jde se
mnou celý život...“
Patřil k nejvýznamnějším výtvarníkům
tehdejšího Západočeského kraje a Československa. Dobyl svět. Byl známější v Evropě než v Karlových Varech. Pravidelně se
zúčastňoval mezinárodních keramických

soutěží a vždycky se vracel s vavříny. Z mezinárodní soutěže v italském Gualdo Tadino
přivezl první zlaté ocenění spojené s ﬁnanční
odměnou ve výši milionu lir. Z Faenzy 1968 se
vrátil s Hlavní cenou. Jedna ze sedmi hlavních

cen mu byla udělena v polských Sopotech
a Grand Prix ve francouzském Vallauris. Jeho
dílo zdobí Národní galerii a Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, galerie ve Faenze,
Gualdo Tadino, Vallauris, Sopotech a další
české i zahraniční galerie a muzea.

Chodíval lázeňským městem oblečený trochu po zednicku, kalhoty plné bílých ﬂeků
od porcelánové hmoty, sako potřísněné barvami, vlasy rozčepýřené, oči zasněné, nevinné. Byl cítit porcelánovou hlinkou a kobaltem. Kdo ho neznal, řekl by bezdomovec.
A přece měl v ulici Akademika Běhounka
vilu se zahradou, rybníčkem a hlavně vlastní velkolepou elektrickou pecí na vypalování
svých děl. Tam žil s rodinou a tvořil. Manželka Zdena se zabývala něžnou ženskou keramikou, dcera Vlasta okukovala, jak to dělá
máma a co umí a dokáže táta.
Odešel v rozkvětu svých tvůrčích sil. Bylo
mu 55 let. Jeho keramika jako poezie vyčarovaná z materiálu, k němuž cítil největší lásku, bude věčně živá. Zanechal po
sobě dobré dílo, které ho povznáší do řad
významných tvůrčích osobností československé kultury. Nejspíš se dnes spokojeně
usmívá z keramického nebe. V jeho šlépějích kráčí dcera Vlasta. Její keramické medailony vycházejí ze základů otce, ale jsou
lehounké jako vánek a zjemnělé duší i rukou
nadané dcery.
Mgr. Eva Hanyková

V osmdesáti letech pomáhá postiženým
K

ulaté osmdesátiny oslavila koncem ledna
Libuše Brožíčková. Jak zjistili gratulanti, na první pohled čiperná jubilantka se stále
ráda směje, a jak sama říká, bere život tak, jak
přichází, protože „všude jsou lidé dobří a lidé
zlí“. Její milá povaha se ukazuje i při jejím vyprávění. Byla vždy skromná a mluvit o svých
aktivitách se jí nechtělo. Přesto podle jejích
přátel si zaslouží obdiv a uznání. Do Karlových Varů se přestěhovala v roce 1981, pár let
předtím bydlela v Otročíně a také v Toužimi.
Původem je paní Libuška z Prahy, a tak stěhování do malé obce a malého města jí přivodilo změnu životního stylu. Ale ani ve vsi se
460 obyvateli se nenudila. Našla si zábavu,
kterou obveselovala i ostatní. Objížděla na

kole okolní obce a zvala místní na představení
karlovarského divadla, které občas hostovalo
v nedaleké Teplé. I když je vyučená prodavačka a své povolání dělala celý život, její aktivity
jsou záviděníhodné. Devět let byla vedoucí
Klubu důchodců na Růžovém vrchu, pak jednatelkou a krátce předsedkyní výboru Svazu
důchodců. Dodnes je zapojena v sociální
péči, pravidelně se setkává s lidmi se zdravotními obtížemi z ústavu na Mariánské. Stará se
o květiny, pro které má cit, ráda vyráží do přírody a v zimě chodí krmit zvířata. Kromě toho
ještě stíhá sledovat dění v Karlových Varech,
a to nejen politické, ale také kulturní. Složení
rodiny paní Brožíčkové je přesně podle generací. S manželem, který před osmi lety zemřel,

vychovala tři syny, dnes má celkem pět vnuků
a šest pravnuček, z nichž nejmladší je teprve
rok. Paní Brožíčkové přejeme do dalších let
spoustu zdraví a také vitality!

Odchod do důchodu oplakala

Ú

ctyhodných 90 let oslavila v lednu Marie
Gondová. V našem městě žije od roku
1949. Pochází z jižních Čech a teď obývá byt
v Tuhnicích. Sama ale rozhodně není, téměř
každý den ji navštíví některé ze tří vnoučat,
dvou pravnoučat a dokonce má i jedno prapravnouče. Nejčastěji se však vídá se svou jedinou dcerou, která je jí největší oporou. Paní
Marie je po operaci obou kyčlí, ale i tak si ještě
ráda zacvičí a udržuje se stále v kondici. Ráda
čte životopisy slavných a sleduje televizní seriály. Často také cestovala, nejvíce se jí líbilo
v Jugoslávii, kde byla hned několikrát. Jejím

velkým koníčkem je také politika, komunální i celostátní. Nikdy si nenechala ujít žádné
volby. V Karlových Varech pracovala jako
pekařka v podniku Mlýny, pekárny, cukrárny,
později nastoupila do kanceláře jako účetní,
kde vydržela 16 let. Poté pracovala se svým
druhým manželem jako číšnice, a to až do odchodu do důchodu. Pracovat však chtěla dál,
a tak až do svých osmdesáti let chodila jako
dozor do Galerie umění. Odchod z této práce
prý hodně oplakala, do důchodu zkrátka nechtěla. Paní Marii Gondové přejeme hodně
zdraví a lásky do dalších let!
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Zprávy z magistrátu

Zastupitelstvo přijalo nový jednací řád
D

louhou řádku let obsahoval jednací řád
zastupitelstva města ustanovení, která
bránila zastupitelům k jednotlivým tématům
přiměřeně vystupovat. Bylo to zejména omezení dvou vystoupení k jednomu bodu a časové omezení jednotlivého vystoupení na tři
minuty. Relativně by to mohlo stačit, ale při
složitější debatě například k rozpočtu, územnímu plánu, nebo když se v ní objeví nejasnosti v nedostatečně připravených podkladech, to
bylo málo. Další problém byl v možnosti využít projekčního zařízení, které by umožnilo
použít připravený názorný obrazový či graﬁcký náhled. Tu předcházející vedení zakázalo
používat jako odplatu po promítnutí „losovačky“ a při použití grafů v debatě o rozpočtu. Další omezení se týkalo veřejnosti, ta měla
možnost vystoupit pouze jednou, a to až po

Vyhlášení
výběrového řízení
Statutární město Karlovy Vary vyhlašuje výběrové řízení na
obsazení pracovní pozice ředitel příspěvkové organizace
Správy lázeňských parků. Předpokládaný nástup 1. června 2011 nebo dle dohody. Zaměstnanecké beneﬁty jsou
zajímavá, kreativní a perspektivní práce, atraktivní prostředí, odborný růst a pružná pracovní doba.
Podmínky pro přijetí:
Uchazeč musí splňovat následující požadavky:
• vysokoškolské vzdělání v oboru zahradnickém či zemědělském
• dendrologické znalosti
• minimálně 5 roků praxe v oboru zahradnictví
• řídicí a organizační schopnosti
• spolehlivost, přesnost, odpovědnost, samostatnost
• perfektní orientace v terénu působnosti SLP Karlovy
Vary
• komunikační schopnosti, psychická odolnost,
• uživatelská znalost MS OFFICE
• znalost nejméně jednoho světového jazyka výhodou
• řidičský průkaz skupiny B
• plná způsobilost k právním úkonům
• trestní bezúhonnost
• u uchazečů narozených před 01.12.1971 osvědčení dle
zákona č. 451/1991 Sb., (lustrační osvědčení) a čestné prohlášení dle § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č.
451/1991 Sb.
Minimální náležitosti přihlášky:
• jméno a příjmení, titul,
• datum a místo narození, státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis.
K přihlášce je nutno připojit:
• osobní motivační dopis
• návrh koncepce další činnosti a rozvoje příspěvkové
organizace SLP, který bude obsahovat koncepci personální, technickou a ﬁnanční s vizí efektivní hospodářské
stabilizace
• strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat
údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se zejména odbornosti
uchazeče,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
u cizích státních příslušníků též obdobný doklad, kterým
se osvědčuje bezúhonnost, vydaný domovským státem,
pokud domovský stát takovýto rejstřík nevede nebo jej
nevydá, doložit bezúhonnost čestným prohlášením
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
a vzdělání prokazujícím požadované vzdělání
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč nejpozději
31. března 2011 na adresu: Magistrát města, vedoucí technického odboru ing. Eva Pavlasová, Moskevská 21, telefon
353 118 242, e-mail: e.pavlasova@mmkv.cz
Obálku označte slovy „Výběrové řízení – ředitel Správy lázeňských parků p.o.“
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ukončené debatě zastupitelů, což znemožňovalo reagovat na její podnětnou připomínku,
ke které nebylo možné navrhnout ani návrh
na usnesení. Toto všechno se opozice pokusila v minulém volebním období protinávrhem
J. Kotka řešit na jednání dne 19. 12. 2006, ale
koalice nechala diskusi ukončit a přijala jednací řád s výše zmíněnými omezeními. Další
průběh jednání minulého volebního období

potvrdil, jak nedemokratické, ale hlavně argumentačně omezující a často kontroverzní
toto rozhodnutí bylo. Na jednání nového
zastupitelstva dne 15. 2. 2011 byl novou koalicí předložen volební řád, který zpracovali
zastupitelé Jiří Kotek a Vlastimil Lepík. Ten
všechna výše uvedená omezení zrušil. Diskuse k návrhu byla spíše jen jednosměrnou
kritikou k tomuto bodu, ve které bývalí koaliční zastupitelé (dnes opoziční) protestovali
a expresivně nazvali návrh za „náhubkový zákon“ a označovali ho za totalitní a omezující
návrat do padesátých let. I přesto byl jednací
řád koaliční většinou o jeden hlas schválen
a následné 12hodinové jednání zastupitelstva
ukázalo, jak liché byly opoziční obavy a jak
hojně se mohli její zástupci při jednání doslova vydovádět.
(mm)

Jednání o UNESCO v Paříži

S

chůzky zástupců evropských měst usilujících o zápis na Seznam světového
dědictví UNESCO, se zúčastnili 21.–23.
ledna v Paříži primátor města Petr Kulhánek a náměstek Jiří Klsák. Schůzka navázala na předchozí jednání v Baden-Badenu, kde se sešli starostové lázeňských měst
Baden-Baden, Bath, Karlovy Vary, Montecatini Terme, Spa a Vichy. Na jednání se
oproti pozvánce navíc objevili představitelé
Wiesbadenu. Průběh ukázal, že představitelé jednotlivých měst mají zájem dohodnout
se na společném postupu, ale že zdaleka ne
všichni mají jasnou představu, jaké jsou
podmínky. Padla i varianta kandidovat jako
skupina lázní, v níž by každé město splnilo
jen některé podmínky a skupina jako celek
potom všechny podmínky. Naše delegace se
snažila vysvětlit, že to není možné a že pravidla jsou jasně dána. Nakonec rozhodující
pro další jednání byl příspěvek karlovarského primátora, který po konzultaci a s tichým
souhlasem představitelů Baden-Badenu
formuloval další kroky:

1) Město Karlovy Vary neusiluje o vstup do
UNESCO sólově. Je pouze reprezentantem
kandidujícího Lázeňského trojúhelníku.
2) O vstup do UNESCO mohou usilovat pouze
města, která se dostanou na indikativní seznam
své země a stanou se oﬁciálními kandidáty. Zde
můžeme poradit, co vše pro to mají jednotlivá
města učinit, aby v konkurenci obstála.
3) Teprve až jednotlivá města budou na indikativním seznamu, jsme ochotni vzít na sebe
vůdčí roli v procesu usilování o skupinovou
nominaci.
4) V žádném případě, ve stadiu současného
jednání ani později, se nebude žádné z měst,
ani vznikající nová skupina zaštiťovat jménem UNESCO a jeho logem. Padl návrh říkat
si The Great Spas of Europe.
5) Je pravděpodobné, že o účast projeví zájem další evropské lázně. Pracovní skupina
se plně neuzavře a zůstane otevřená novým
podnětům. Příští setkání se uskuteční letos
v květnu nebo v červnu v Karlových Varech.
Pozvaní účastníci si uhradí náklady a naše
město poskytne vhodný jednací prostor.
(Jiří Klsák)

Představitelé evropských lázní při jednání v Paříži.

Zprávy z magistrátu

Opravy komunikací ve městě jsou prioritou
S

tav místních komunikací v našem městě
hodnotí odborníci i veřejnost jako katastrofální. K řešení problému jako prioritě
se osobně přihlásil 1. náměstek primátora
Jiří Kotek. Ty největší a nejnebezpečnější
díry jsou v aktuálním počasí stále průběžně
opravovány kritizovanou technologií „studená balená“. Na začátku února proto byla
vyzkoušena nová technologie oprav komunikací. Speciální stroj Silikot V 80 využívá
k opravám výtluků tepelné zpracování recyklovanou drtí silničního asfaltového svršku
z vozovek. Jedná se o český patent a reklamní
cena měla být 2,5krát nižší než standardní
metodou. Také čtyřletá záruka zaujala pozornost a rovněž schopnost pracovat se strojem v
teplotách až minus 15 stupňů Celsia. Nicméně vyzkoušená technologie nebyla prozatím
zvolena. „Odradila nás prozatím cena, která
nebyla v úrovni proklamované, ale je přibližně stejná, jako je cena obvyklá u standardní
metody,“ uvedl náměstek Kotek a doplnil:
„Kvalitu a trvanlivost ještě stále posuzujeme
na opravených místech. Vyhodnotíme ji tedy

v delším čase a horkovzdušnou technologii
uplatníme s velkou pravděpodobností až
v příštím zimním období.“ Opravy začnou již
v tomto měsíci. Umožnilo to zejména přijetí
rozpočtu zastupitelstvem, čímž se uvolnily
prostředky na opravu komunikací. Na březen je připravena téměř masivní akce. Přestože se jedná o podlimitní zakázku, na kterou
nebylo třeba vyhlašovat veřejnou soutěž,
proběhla v únoru. Město bylo rozděleno na
3 části: severní, východní a zbylou. Rozdělení není z důvodu obejití zákona o veřejných
zakázkách, ale proto, aby se mohli přihlásit
různí dodavatelé a aby mohl být katastr města vyspraven v daleko kratším čase, nežli by
mohl se svojí technikou obsáhnout jeden
dodavatel. Cílem tedy je, aby opravy byly
provedeny najednou během pouhého jednoho měsíce! Negativní součástí tohoto řešení
bude přítomnost většího množství osob ve
žlutých vestách, fréz a obslužné techniky ve
městě. Proto žádáme veřejnost o pochopení
a toleranci, za kterou by měla být odměněna
opravenými silnicemi.
(mm)

Veřejné výběrové
řízení na pronájem
prodejního stánku

První vlna
velkoobjemových
kontejnerů
U

ž tři dny před začátkem astronomického
jara začíná 18. března v našem městě
první ze šesti jarních etap rozvozu velkoobjemových kontejnerů. Potrvá do 9. dubna a občané mohou během ní odložit do přistavených
kontejnerů komunální odpad, který pro své
rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob na směsný komunální

Jarní opravy silnic v našem městě by mohl
urychlit speciální stroj Silkot 70-80, pracující s českým patentem. Technologie, při které
dojde k prohřátí silné vrstvy asfalto-živičného
svršku vozovky, do kterého se pak zapeče recyklovaný materiál, slibuje prodloužení životnosti oprav až na čtyři roky.

Obchodní společnost města KV CITY CENTRUM, s.r.o.,
vyhlašuje výběrové řízení na pronájem prodejního stánku
s pozemkem umístěného na p.p.č.2572/1 v k. ú. Karlovy
Vary, tržiště ve Varšavské ulici. Celkový počet prodejních
stánků k pronájmu je 16.

odpad a který není nebezpečným odpadem.
Objemným odpadem jsou např. zbytky dřevěných obalů, koberce nebo starý nábytek. Do
velkoobjemových kontejnerů však nelze odložit pneumatiky, barvy, oleje, autobaterie ani
vyřazené chladničky, pračky, televizory, monitory a zářivky. Druhá vlna rozvozu kontejnerů
bude letos od 16. září do 22. října.

I. etapa

II. etapa

III. etapa:

IV. etapa

V. etapa

VI. etapa

1. vlna: 18.
až 19. března

1. vlna: 25.
až 26. března

1. vlna: 1.
až 2. dubna

1. vlna: 8.
až 9. dubna

1. vlna: 15.
až 16. dubna

1. vlna: 22.
až 23. dubna

Revoluční
Josefa Lady
K Letišti
Pražská silnice
Fügnerova
Jateční
Hálkův Vrch
Maďarská
Úvalská
Stará Kysibelská
Boženy Němcové
Mozartova

Vítězná
Drahomířino nábřeží
Mattoniho nábřeží
Krále Jiřího
Modenská
U Vesničky SOS
K Přehradě
Krymská
Charkovská
Vrázova
Bečovská
Brigádníků
Plzeňská

Skalní
Svatošská
Sopečná
U Brodu
Slovanská
Majakovského
Kosmonautů
Na Výšině
Táborská
Štúrova
Nádražní stezka

Závodní
Karla Kučery
Chebská 2x
V Lučinách
Nejdecká
Merklínská
Ke Hřišti
Jáchymovská
Kamnického
Lomená

Počernická
Okružní
Borová
Školní
Partyzánská
Luční
Zlatý Kopeček
Rolavská
Dykova
Husova

Plešivecká
Krušnohorská
Počerny
Rosnice
Vančurova
Čankov
U Koupaliště
Mlýnská
Hybešova

Podmínky výběrového řízení
Do řádně označené obálky jako přílohy zájemce vloží:
• Závaznou přihlášku se jménem zájemce, adresou
a sídlem podnikání
• Upřesnění, na který stánek (popřípadě stánky) se přihlašuje do výběrového řízení
• Platné živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního
rejstříku
• Prohlášení o pravdivosti uvedených údajů
• Uvede sortiment, který chcete prodávat (zákaz prodeje
alkoholu a cigaret – sortiment musí odpovídat platnému
tržnímu řádu)
• Cenovou nabídku měsíčního nájemného bez energií
a svozu odpadu – minimální nabídka 11 000 Kč bez
DPH za 1 stánek měsíčně.
Podání nabídek
Zájemci mohou podávat své nabídky v řádně uzavřené
obálce s nápisem: KV City Centrum s.r.o. „Neotevírat –
tržiště Varšavská“ v podatelně Magistrátu města Karlovy Vary anebo zaslat poštou na adresu: KV City Centrum,
s.r.o., Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary. Do výběrového
řízení bude přijata i nabídka na více stánků od jednoho zájemce. Lhůta k podání nabídek končí dne 14. března 2011
ve 14 hod.
Výběr vítězné nabídky
Výběr vítězných nabídek provede 3členná komise jmenovaná vyhlašovatelem.
Rozhodujícím kritériem výběru bude cena bez DPH.
Počátek nájemního vztahu s vítězi výběrového řízení je
1. duben 2011.
Bližší informace podá jednatel KV City Centrum Jaroslav
Fujdiar, tel.: 603438274

www.radnicnilisty.cz – ALTERNATIVNÍ ÚHLY POHLEDU – kompletní mediální monitoring karlovarského dění
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Téma měsíce

Zastupitelstvo schválilo
rozpočet města na rok 2011
Zastupitelé města schválili 15. února rozpočet Karlových Varů na rok 2011. Hlasování předcházela více
než pětihodinová diskuse. Někteří zastupitelé využili nového jednacího řádu a diskutovali až šestkrát
k návrhu rozpočtu. Schválený rozpočet počítá s příjmy 1,066 mld. Kč a výdaji 1,405 mld. Kč. Rozdíl činí
kontokorentní úvěr 150 mil. Kč na předfinancování evropských projektů (které se po realizaci městu
vrátí) a faktický schodek rozpočtu 190 mil. Kč. Koaliční zastupitelé tak splnili předvolební slib, že roční
schodek hospodaření města bude pod hranicí 200 milionů Kč. Hned v prvním roce po volbách zvládli
důležitý krok k vyrovnanému rozpočtu. Pro srovnání: loňský rozpočet počítal s příjmy 1,300 mld. Kč a výdaji 1,564 mld. Kč. Skutečnost byla u příjmů nižší o 93,9 mil. Kč a u výdajů vyšší o 33,1 mil.Kč. Loňskou
bilanci ovlivnilo na poslední chvíli 51 mil. Kč z dotace EU, připsané 31. 12. 2010.

Kumulace
vnitřní zadluženosti

Skladba
rozpočtu
Kapitálové
výdaje
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kumulované zadlužení

Běžné výdaje

Úvěr

Vlastní zdroje

Příjmy města na rok 2011
PŘÍJMY - Druh příjmu

Skutečnost čerpání
2009

Odhad čerpání
2010

Schválený rozpočet
2011

v tis. Kč

v%

Daně z příjmů fyzických osob

129 545

144 145

152 007

14,26 %

Daně z příjmů právnických osob

161 226

145 640

137 116

12,86 %

Podíl daně z přidané hodnoty

217 375

226 870

239 026

22,42 %

Daň z nemovitostí na území města

45 377

71 050

72 000

6,75%

Poplatky z vybraných činností a služeb

81 594

71 690

82 700

7,76 %

Nedaňové příjmy

253 560

153 001

64 400

6,04 %

Kapitálové příjmy

167

200

0

0,00 %

358 322

393 639

318 887

29,91 %

1 247 166

1 206 236

1 066 135

100,00 %

Přijaté transfery
Příjmy celkem
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Podíl

Rozpočet města

Jak hodnotí rozpočet
politické kluby zastupitelů
Každý ze sedmi politických klubů zastupitelstva města dostal stejný
prostor k vyjádření svého stanoviska ke schválenému rozpočtu na
rok 2011. Zde jsou názory předsedů všech politických klubů.

KOA

ALTERNATIVA

TOP 09

Návrh rozpočtu obsahuje příjmy 1,066 mld. a výdaje 1,405 mld. Kč, rozdíl činí kontokorent na evropské projekty 150 mil. Kč, který se městu vrátí,
a faktický schodek 190 mil. Kč, tedy dle závazku
méně než 200 milionů korun. Po důkladném rozboru šetříme na mzdách 13 mil. Kč, rozpočtové
dotace do sportu jsme sice snížili asi o 10 %, ale
na druhou stranu posílili tzv. nepovinné granty
o 2 mil. Kč a další 4 mil. Kč vyčlenili na mistrovství
a mezinárodní sportovní akce. Napravujeme devastaci KSO +5 mil. Kč a divadelní tvorby +1 mil.
Kč. Posilujeme činnost městské policie mimo centrum města o 4 mil. Kč a opravy silnic o 11 mil. Kč.
Plánujeme investice, které jsou připravené a prioritní, jde o výstavbu bazénu, obnovu prostranství ve Staré Roli, rekonstrukci ZŠ Konečná, ulic
Kvapilova a Slovenská, opravy chodníků v Sedlci,
Chodovské a Závodní ulici, zateplení školek a škol
dle energetických auditů. Rozpočet je dle možností
maximálně investiční, místo velkých akcí se soustřeďuje na infrastrukturu města.

Rozpočet pokládáme za napjatý. Vznikal ve velmi hektickém období krátkých termínů, kdy stará koalice odešla
z magistrátu bez jakéhokoliv předání čehokoliv. Proto
jsme nemohli proniknout do všech detailů velmi složité nervatury rozpočtového systému. Rozpočet vychází
z klesajících příjmů, napjatých potřeb města a úvěrového zatížení. Po přeinvestování předražených zakázek
z minulého období jsme dokonce vázáni některé zbytečné investice realizovat. Hovoříme-li za takovéto situace
o prázdné pokladně, pochopíme to nejlépe z přiloženého grafu Kumulace vnitřní zadluženosti. Ten ukazuje
ve žlutém poli, jaká je konstantní potřeba kapitálových
výdajů (cca 450 mil. Kč/rok), které by saturovaly běžné
opravy a údržby majetku města, tj. infrastrukturu a budovy. Oproti tomu je vynesena oranžová řada předchůdci skutečně předpokládaných výdajů (klesá až na 150
mil.). Do červené špice je vynesena kumulace zadlužení
majetku města, z důvodů zanedbanosti infrastruktury
a budov, protože jejich opravy se prostě udělat budou
muset (1,5 miliardy v r. 2015). Vynesené období nezahrnuje devastaci převzatou z minula a načítá pouze odraz
rozpočtového stavu aktuálního období.
Jiří Kotek, ALTERNATIVA

Podle našeho názoru je návrh rozpočtu na rok
2011 sestaven vyváženě s ohledem na aktuální možnosti města. Jedna z našich hlavních
priorit – vyrovnaný rozpočet – zatím naplněna není, nicméně se podařilo snížit schodek
na méně než 200 milionů korun z vlastních
zdrojů a já jsem přesvědčen, že je v možnostech města dostat se v nejbližších letech až
k vyrovnanému hospodaření. Předkládaný
návrh rozpočtu počítá s omezením velkých,
ﬁnančně náročných investic a směruje větší
množství prostředků do komunikací v okrajových částech města a do oprav škol a školek, což je naprosto správný směr. Vzhledem
k okolnostem nebylo možné více se věnovat
mandatorním výdajům, které jsou velmi
výraznou částí rozpočtu, a to je třeba do budoucna napravit. Jinak jsme v našem politickém klubu se schválenou podobou rozpočtu
vcelku spokojeni, protože reﬂektuje aktuální
možnosti a potřeby města.

Petr Kulhánek, KOA

Michal Toufar, TOP 09

Výdaje města na rok 2011
VÝDAJE - Závazné ukazatele

Skutečnost čerpání Odhad čerpání
2009
2010

Schválený rozpočet 2011

v tis. Kč

Podíl
v%

Sociální služby a zdravotnictví

210 342

195 387

208 215

14,81%

Vzdělávání

120 944

83 354

198 633

14,13%

90 760

77 280

79 354

5,65%

Tělovýchova a sport

451 659

115 975

65 675

4,67%

Doprava

322 590

287 089

208 115

14,81%

Životní prostředí

125 087

415 836

230 994

16,43%

Lázeňství

17 966

14 050

20 521

1,46%

Bezpečnost

60 818

59 466

62 438

4,44%

3 227

2 870

2 850

0,20%

36 507

85 308

43 092

3,07%

224 463

247 295

207 946

14,79%

11 309

13 450

77 768

5,53%

1 675 672

1 597 360

1 405 601

100,00%

Kultura

Propagace města
Bydlení a nemovitosti
Vnitřní věci
ostatní
Výdaje celkem
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Rozpočet města

OCJJ

ODS

ČSSD

KSČM

Návrh rozpočtu je východiskem z velké nouze, kterou městu způsobila
stavba hokejové haly a splácení úvěru, úroků a dotací provozu KV Areny
(včetně akcí města v ní) za cca 80 mil.
Kč ročně. Schodek rozpočtu (2009 –
více než 400 mil. Kč) chceme do roku
2014 snížit na nulu, proto jsme zahájili šetření téměř ve všech sférách
výdajů. Někde se nám to vzhledem
k časové tísni nepovedlo (ubralo se
např. Správě lázeňských parků na
úkor městské policie – což považujeme za nepřijatelné), ale toto budeme
chtít napravit v průběhu roku. Stejně
tak budeme prosazovat snížení byrokracie. Zvýšením deﬁcitu a zadlužení
hrozí akce již nasmlouvané bývalou
radnicí, jako bazén (bohužel ne akvacentrum), míčová hala a centrum
bezpečí – celkem 550 mil. Tyto akce
prověřujeme a chceme přehodnotit.
Koalice K20 se také shodla na podpoře kultury, která dříve trpěla, na
řádné péči o majetek města místo
megalomanských projektů.
Rozpočet jako úsporný podpoříme,
nechceme dále ruinovat město na
úkor dalších generací.

Velké chyby rozpočtu vidíme především v nesystémovém uložení zhruba
150 milionu korun v odborech majetku a investic, které nejsou rozklíčovány a nelze je v tomto roce smysluplně
utratit. Tyto peníze měly být rozpuštěny do dalších velmi důležitých investičních akcí. Jedná se nám především
o rekonstrukce důležitých silnic ve
městě, a to ulice Na Vyhlídce a Staré
Pražské, rekonstrukce ulice Závodu
míru a v neposlední řadě okamžitou
realizaci rekonstrukce ulic Mattoniho
nábřeží a Vítězná. Dalšími ﬁnančními prostředky by se měly posílit rozpočty organizací města tak, aby byly
schopné zajistit čistotu a pořádek ve
městě a v našich lázeňských lesích.
Za současného stavu totiž nejsou peníze ani na základní údržbu. Stejně
tak si myslíme, že je nutné posílit ﬁnanční podporu sportovních činností
a podporu cestovnímu ruchu. To byly
hlavní požadavky klubu ODS. Náš
zastupitelský klub bude i nadále požadovat restrukturalizaci rozpočtu,
aby byl zajištěn potřebný chod města
a došlo ke zvelebení podmínek pro
náš život v Karlových Varech.

Otmar Homolka, OCJJ

Vlastimil Balcar, ODS

V malém prostoru, který jsme od vedení města dostali, nemůžeme rozebrat všechny vady rozpočtu. Poukazujeme především na to, že rozpočet
nepočítá s přípravou nových projektů, chybí koncepce rozvoje města.
Rozpočet neplánuje připravenou
rekonstrukci ulice Závodu míru, což
přinese obrovské dopravní problémy.
Podpora volnočasových aktivit nese
jasné známky „porcování medvěda“, nejkřiklavější: klub Paderewski
zastupitele Žemličky, milionová
podpora vzniku scény Karlovarského divadla zastupitelce Domesové.
Nepochopitelná je podpora 900 000
Kč pro kino Čas, které se zároveň
pronajímá soukromému subjektu
– vloni bylo kino včetně bohatého
„neﬁlmového“ programu ﬁnančně
soběstačné. Bude jistě zajímavé, který zájemce o pronájem bude vybrán.
Ve sportu se nejvíce navýšila podpora basketbalu zastupitele Malečka.
Doufáme, že zvýšení příspěvku na
dopravní obslužnost o fantastických
20 mil. Kč se projeví ve výrazných
slevách pro sociálně potřebné skupiny, osoby nad 65 let a rodiny s dětmi.
Jinak je neomluvitelné.
Martin Zeman, ČSSD

K rozpočtu zásadní připomínky nemáme. Jsou v něm zajištěny naše priority,
jako dopravní obslužnost, příspěvek
lázeňským lesům a zabezpečení údržby a oprav školských zařízení. Je pravda, že s ohledem na nutnost úsporných
opatření nejsou zabezpečeny investiční akce ve výši srovnatelné s minulými
lety. Naproti tomu byly výrazně posíleny opravy školských zařízení, což
považujeme za potřebnou investici.
Podporujeme i posílení rozpočtu KSO.
Snahu o jeho degradaci na lázeňský kolonádní orchestr jsme kritizovali. Rovněž zpracování studie většího zapojení
místních divadelních společností do
kulturního života a programů v městském divadle je podle nás krok správným směrem. O částkách na opravy
komunikací lze vždy diskutovat. Jsou
v řadě míst v kritickém stavu. Odložení velkých investic chápu z důvodu
jejich nepřipravenosti nebo vleklých
majetkových řízení. Pokud jde o škrty
u položek na sport a kulturu, uvidíme,
jaké budou možnosti města. Byla by
určitě škoda, kdyby omezily svoji činnost sportovní oddíly zajišťující široké
vyžití dětí a mládeže, stejně tak jako
kulturní spolky.
Josef Murčo, KSČM

Komentář primátora k rozpočtu

V

průběhu tvorby rozpočtu byly nastaveny limity běžných výdajů jednotlivým
odborům s tím, že s každým odborem byl
rozpočet analyzován individuálně. Vyhnuli
jsme se tak paušálním škrtům, někde bylo
možné ušetřit více, jinde situace vyžadovala
zachování či navýšení výdajů. K významnému poklesu dochází u mzdových výdajů
(-13 mil. Kč). Narovnání ﬁnancí se týkalo
některých položek v oblasti kultury (obnova
místní divadelní tvorby + 1 mil. Kč, zachování formátu KSO jako symfonického tělesa
navýšením počtu hráčů + 5 mil. Kč).
Došlo k cca 10% redukci povinných sportovních grantů s tím, že byla navýšena položka drobných sportovních grantů o 2 mil.
Kč na celkových 6,5 mil. Kč. Oblast cestovního ruchu je nově podpořena položkou na
prorůstová opatření (2,25 mil. Kč).
Znovu je nastartována pozastavená obnova vozového parku v Dopravním podniku.
K tomu samému jsme nuceni přistoupit
u městské policie, kde však také dochází k rozšíření činnosti o mobilní obchůzkovou službu
v okrajových čtvrtích města (celkem + 4 mil.
Kč). Rozpočet také počítá s vyššími prostředky pro opravu ulic a silnic (+11 mil. Kč).
V absolutní hodnotě došlo k mírnému na-
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výšení běžných výdajů, je to však způsobeno vyššími transfery ze státního rozpočtu
(příspěvky na péči), které se ve stejné výši
objevují také na příjmové straně rozpočtu.
Reálně tak běžné výdaje mírně poklesly.
Rozpočet je maximálně proinvestiční
Po důkladné konzultaci se všemi příslušnými odbory byl sestaven seznam investic
podle stupně priority či nezbytnosti. Podle
dostupných prostředků na investice byla
v tomto seznamu stanovena hrana, která dělí
investice na ty realizované v letošním roce
(nad čarou) a ty, které je nutné posunout do
roku příštího. Je zde ještě skupina investic,
kterou nelze realizovat z jiných důvodů (dořešení majetkoprávních vztahů, nepřipravenost realizace, pochybnost o účelnosti).
Tyto akce budou po dořešení či přezkoumání buď zařazeny do priorit, nebo deﬁnitivně
vyřazeny. Mezi hlavní investice v roce 2011
patří realizace plaveckého bazénu, započetí
rekonstrukce Mattoniho nábřeží, s pomocí
dotace celková rekonstrukce školy Konečná, rekonstrukce ulic Kvapilova, Slovenská,
opravy chodníků v Sedlci, v ulicích Chodovská a Závodní. Další investice půjdou
do částečných rekonstrukcí, zateplování

škol a školek vyplývajících z energetických
auditů – zde jde však o investici vratnou
v podobě budoucí úspory energií, a do dotované revitalizace veřejných prostor ve Staré
Roli. Kvůli nedořešeným majetkoprávním
vztahům musela být odložena rekonstrukce
ulice Závodu míru, která proběhne bezprostředně po vyřešení problémů. Bude rovněž
pokračovat postupná obnova veřejného
osvětlení. Rozpočet je za daných ﬁnančních
podmínek města maximálně proinvestiční
s tím, že nejde o jednotky velkých investic,
ale spíše desítky drobnějších do zanedbané
městské infrastruktury. U běžných výdajů je
snaha k úsporám všude tam, kde to nemůže
negativně ovlivnit činnost a funkce města.
Bohužel i v letošním roce městské ﬁnance
významně negativně ovlivňuje splácení jistiny a úroků za úvěr na realizaci KV Areny.
Návrh rozpočtu vždy odráží spíše horší
možný vývoj hospodaření v průběhu roku.
Věřím, že otevřenými tendry všech veřejných zakázek a vážením účelnosti výdajů
běžných lze dosáhnout ještě významnějších
úspor oproti rozpočtovým položkám a na
konci roku ještě dále snížit faktický schodek
na minimum.
primátor města Petr Kulhánek

Inzerce

Dopřejte si na léto krásné tělo
bez faldíků a tukových polštářků
Hýčkání v Petra Clinic
Moderní hektická doba zdravému životnímu stylu příliš
neprospívá a tak se nám, především nyní v zimních
měsících často stane, že máme nějaké to kilo navíc. V
současné době již naštěstí moderní medicína nabízí
bezbolestnou liposukci – metodu, která nám umožní
zhubnout bez podstoupení operace a rizik s ní spojených a navíc – opravdu funguje! Radiofrekvenční
bezbolestná liposukce pomůže vytvarovat postavu, pomáhá k odstranění celulitidy i nadbytečných
kilogramů. V neposlední řadě dochází k výraznému
omlazení pleti. Návštěvy centra liposukce se tak mohou stát příjemnou součástí pobytu v Karlových Varech. Na počátku tohoto roku také v Karlových Varech otevřel svou pobočku specialista v tomto oboru,
Estetické a proštíhlovací centrum Petra Clinic.

Hubnutí bez obav
„Bezbolestnou
liposukci
lze
použít
na
nejproblematičtější oblasti - ať už je to břicho, stehna, hýždě, boky nebo ruce. Celý zákrok probíhá

neinvazivně tedy bez narušení pokožky“, říká
Petra Řehořková, majitelka Petra Clinic. A dodává.
„A co je důležité – vůbec nebolí, naopak se vždy jedná o velmi příjemnou masáž. Kvalitní lékařsky ověřené
radiofrekvenční přístroje dokáží trvale rozrušit a uvolnit nežádoucí a nezdravé tukové buňky.

Každý klient je jedinečný
Radiofrekvenční liposukce není jen kosmetickou cestou k modelaci těla, ale účinně pomáhá i při řešení
zdravotních problémů jako jsou obezita nebo zvýšené
pocení. Součástí ošetření je i individuální poradenství v oblasti výživy a pohybových aktivit. Jak říká
paní Petra Řehořková. „S každým klientem pracujeme velmi individuálně, aby dosahované výsledky
byly maximálně efektivní. Nejlepší cesta je objednat
se na bezplatnou konzultaci, na které s klientem
prokonzultujeme jeho problematické partie a domluvíme se na ideálním počtu a způsobu ošetření.“ Estetické a proštíhlovací centrum Petra Clinic najdete
v Karlových Varech, v budově povodí Ohře, Horova
12. Pro objednávky a informace je možné volat na
tel. 603 551 166 či se podívat na webové stránky
www.petraclinic.cz
(red)

ESTETICKÉ A PROŠTÍHLOVACÍ
CENTRUM PETRA CLINIC
PRAHA, Pasáž Světozor (Palác Ligna)
Vodičkova 791/ 39 Praha 1
KARLOVY VARY, budova Povodí Ohře,
3. patro dveře č. 312, Horova 12, 360 01
Objednávky a konzultace: + 420 603 551 166
info@bezbolestna-liposukce.cz

www.petraclinic.cz
CH
V KARLOVÝ
NOVĚ TAKÉ

VARECH
SC-310069/1

“za efektivní výsledky,kvalitní
ošetrení a odbornou péci Vám rucím”
Petra Rehorková
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Životní prostředí

Diskusní fóra s občany se osvědčila

Také gabionová opěrka v ulici Na Vyhlídce
s novým povrchem vozovky sklidila
pochvalu občanů.

S pozitivním ohlasem občanů se setkala rekonstrukce páteřní
komunikace městské části Rybáře – Sokolovské ulice.

Naše město je již pátým rokem členem asociace Národní síť zdravých měst ČR.
Vstup do tohoto projektu schválili zastupitelé již v roce 2006. Projekt rozvíjí
kvalitu veřejné správy, strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný
rozvoj a podporu zdraví, zajímá se o názory obyvatel a sleduje, jak se s těmito
podněty nakládá.

V

loňském roce byla zrealizována jedna
z klíčových aktivit projektu, a to sociologický průzkum s názvem Názory a připomínky k rozvoji městských částí statutárního města Karlovy Vary. Průzkum probíhal
mezi obyvateli okrajových částí města od
listopadu 2009 do dubna 2010 metodou dotazníkového šetření s náhodným výběrem
respondentů a jako diskusní fóra, kterých
bylo celkem pět, pro jednotlivé územní segmenty městských částí.
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY OBČANY NA VEŘEJNOU
DISKUSI O PROBLEMATICKÝCH OBLASTECH MĚSTA

Které nejvíce
tíží naše
město?

Jakým směrem
se bude dále
město rozvíjet?

Které jsme
zvládli
napravit?

PŘIJĎTE O ŘEŠENÍ DISKUTOVAT S VEDENÍM MĚSTA !

KDE ?

LIDOVÝ DŮM,
STARÁ ROLE

KDY ?

17.
7. BŘEZNA 2011
16:00 HODIN

HLEDÁME SPOLEČNOU CESTU
K LEPŠÍMU MĚSTU

POMOZTE NÁM NAPLNIT ZÁMĚR NAŠEHO MĚSTA BÝT
ROZVÍJENO A SPRAVOVÁNO JAKO ZDRAVÉ MĚSTO.
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Poslední diskusní fórum městských částí Cihelny, Doubí, Tašovice a Dvory proběhlo loni
18. listopadu. Na besedu přišlo 67 občanů
a na jejich dotazy odpovídali primátor města
Petr Kulhánek a náměstek Jiří Klsák. Podnětů a dotazů se sešlo hodně. Všechny byly
zaznamenány a s řešením některých se začalo hned v dalších týdnech. Jedním z podnětů
bylo nedokončené veřejné osvětlení v zadní
části ulice Slovanská v Tašovicích. Odpověď:
dokončení osvětlení proběhne v rámci rekonstrukce celé této ulice, kdy jsou v zadní
části nově upravovány šířkové poměry. Na
stejnou problematiku bylo poukázáno v ulici
Hradištní, zde se však s instalací veřejného
osvětlení nepočítá, jedná se totiž o chatovou
oblast. Během diskuse si také občané stěžovali na nepořádek u zástavky MHD Tašovice
rozcestí. Na místě byla provedena kontrola
a následoval úklid. Hodně dotazů během
diskusního fóra padlo na téma úklid sněhu.
Primátor k výtkám uvedl, že zimní údržba je
zajišťována dodavatelsky podle schváleného
zimního operačního plánu. „V případě, že budou jakékoliv problémy, je možné se obrátit
na odpovědného pracovníka technického odboru magistrátu, na ﬁrmu AVE nebo přímo
na mě. Provedeme kontrolu a nedostatky necháme odstranit. Pokud to bude možné, po-

Úplná rekonstrukce Mattoniho nábřeží
v Dolních Drahovicích zatím zůstává jen jako
vizualizace v plánech projektantů.
kusíme se tyto změny zanést do plánu zimní
údržby na příští rok,“ slíbil primátor. Diskuse
se nevyhnula ani současnému stavu komunikací v okrajových částech města. V rozpočtu
na letošní rok je vyčleněno dvacet milionů
korun právě na tyto opravy. Příští rok čeká
celková rekonstrukce Slovanskou ulici v Tašovicích. Občany zajímal také osud budov
vodáren. Město se v současné době soudí se
společností Vodárny a kanalizace o historický majetek větší části tohoto objektu. Odbor
majetku města nechal provést zabezpečení
a úpravu části areálu navazujícího na Meandr
Ohře, aby se zabránilo vstupu nepovolaných
osob a také dětí. Na každém z pěti dosavadních diskusních fór sestavili občané seznam
top deseti problémů své městské části. Ze
sumáře padesáti největších problémů bude
na březnovém fóru vybráno deset nejpalčivějších, kterými se zastupitelé a magistrát začnou nejdříve zabývat. Výročního diskusního
fóra se budou moci zúčastnit obyvatelé celého
města. Přítomni budou nejen členové vedení
města, ale také vedoucí jednotlivých odborů
magistrátu. Občané tak na místě dostanou
fundované odpovědi a získají nutné informace. Plní se tak rovněž Programové prohlášení
rady města, že do diskuse o prioritách dalšího
rozvoje zapojí veřejnost.

Sčítání 2011

Sčítání 2011 proběhne
v tomto měsíci březnu
Sčítání lidu, domů a bytů se v Karlových Varech, stejně jako v celé ČR uskuteční tento měsíc. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho
obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání částka v Evropské unii obvyklá ). Sčítání přinese celou
řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi
z předchozích sčítání. Český statistický úřad při sčítání žádným způsobem nezjišťuje vybavenost
domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je
pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení
k internetu. Sčítacími komisaři budou asi v 95 procentech pracovníci České pošty.

Kalendář sčítání
lidu 2011
26. února 2011
Sčítací komisaři začnou roznášet domácnostem do schránek informační letáky
o sčítání. Zároveň vhodí lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti
přinese sčítací formuláře. Letáček obdrží
domácnosti nejpozději 6. března.
7. března 2011
Sčítací komisaři začnou navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou
navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či
správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ
LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011.
25. března 2011
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
26. března 2011
V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Prostřednictvím
internetu či osobně je lze předat sčítacímu
komisaři nebo odeslat poštou v obálce na
kterékoliv poště.
14. dubna 2011
Do tohoto dne mají všichni podle zákona
odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo
osobně předávat sčítacímu komisaři.

Sčítání lidu krok za krokem
Blíží se první návštěva komisaře
Ještě předtím, než sčítací komisaři začnou
roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto
letáčkem bude v každé schránce lísteček Informace o kontaktních osobách a místech,
kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře,
který formuláře přinese, číslo jeho průkazu
a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno
komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí
sčítání, bude možné ověřit v každé obci na
úřední desce. Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo
o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály budou komisaři roznášet do schránek od
26. února do 6. března 2011.
Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího
komisaře, který bude předkládat při návštěvě v
každé domácnosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty.
Komisaři roznáší formuláře
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25.
března každou domácnost v ČR a předají jí
dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí
(včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně).
Komisař přinese do domácnosti celkem tři
formuláře s vysvětlivkami:
• Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní)
• Žlutý bytový list
(každá domácnost dostane jeden)
• Oranžový domovní list (ten dostanou pouze
majitelé nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře
pro všechny členy domácnosti. Formuláře
vám komisaři předají osobně proti podpisu.
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho

trvalého bydliště, bude už na formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení.
Pokud vám bude formuláře předávat na jiné
adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně
do prázdného formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá,
jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní
možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví termín schůzky, kdy přijde formuláře
vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu
ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá
vám komisař předtištěnou obálku formátu
A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí)
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc
s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže.
Pro cizince a národnostní menšiny budou
připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).
Co když se mi navržený termín návštěvy
nehodí a nebudu v tu dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů,
kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo
průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé.
Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval,
můžete zavolat na bezplatnou linku 800 87 97
02 a domluvit si jiný čas návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o náhradním termínu doručení sčítacích formulářů
s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. dubna.
V praxi bude sběrným místem jedna z větších
pošt ve vašem regionu.
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Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným
okamžikem sčítání. Informace do sčítacích
formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud
se ale narodilo hodinu před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba jej
do sčítání uvést.
Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů.
Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, předáte je komisaři osobně, a nebo zda je odešlete v obálce.
Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat
či odevzdat formuláře do 14. dubna 2011.
a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného
okamžiku bude možné na www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové formuláře, které vám přinesl sčítací komisař. Na papírových
formulářích najdete vpravo dole u čárového

kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný
a jeden, který kombinuje čísla a písmena).
Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte, otevře
se vám váš formulář a můžete začít vyplňovat.
V závěru kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení o tom,
že formuláře byly statistikům v pořádku doručeny.
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze
9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači nižší
verzi, bude přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné stažení
potřebné vyšší verze Acrobatu.
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc
sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání formulářů, přijde
komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám pomůže
s vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte.
Může se stát, že se cokoliv ve vašem pro-

gramu změnilo a nebudete mít možnost být
v domluvený čas doma. Pokud vás komisař
nezastihne, najdete ve schránce Oznámení
o termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů s návrhem, kdy se komisař pro formuláře
zastaví v termínu novém. Opět bude na tomto
Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku
800 97 87 02, kde je možné navržený termín
druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb.
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce obálku formátu A4
s předtištěnou adresou P.O.Boxu a s Oznámením o náhradním termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů, kde bude popsáno,
jak můžete formuláře odeslat v obálce.
Když budete potřebovat pomoc
Telefon: 800 87 97 02
bezplatná informační linka projektu Sčítání
lidu domů a bytů 2011 (v provozu denně 8–22
hod. od 26. února do 20. dubna 2011)
e-mail: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není
pouze roznést a sebrat formuláře, ale také
pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře
vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od nemocného,
staršího či nevidomého člověka nadiktovat
a formuláře za ně kompletně vyplní.

inzerce

Reality

Nedávejte
dlužníkům
další šance!

SC-310071/22

Dr. Davida Bechera 888/4, K.Vary
Tel.: 608 887 988, 723 012 302
www.avalfinancial.cz

Pomozte nám rozšířit
databázi dlužníků
v našem kraji.
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SC-310117/1

Půjčky z nebankovního zdroje

SC-301272/5

Svěřte nám vašeho dlužníka.
Vymáhání a odkup pohledávek.

Kulturní servis
KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary
Tel.: 353 225 621; www.karlovarske-divadlo.cz

SCÉNA HUSOVKA
Divadlo Husovka, Klub Paderewski, Divadelní studio D3
Karlovarské hudební divadlo, Divadlo V patře
Husovo nám. 2, Karlovy Vary; www.husovka.info
1. 3.
19.30
The Plastic People of the Universe
„60“ Vzpomínka na Mejlu
Neuvěřitelných deset let již uplynulo od ještě neuvěřitelnějšího odchodu legendárního rockera Mejly Hlavsy na věčnost.
Přijďte si zavzpomínat na zpěváka, muzikanta a komponistu.

4. 3.
19:30
Carlos Be: ORIGAMI – Divadlo Ungelt
Španělská hra s tajemnou kriminální zápletkou. Strhující příběh o lásce, vášni, zlu i naději. Hrají: Vilma Cibulková, Helena
Dvořáková ad. Režie: Carlos Be.
5. 3.
19:30
Jan Kraus: NAHNILIČKO – Divadlo Kalich
Pořádně nabroušená komedie je kritikou řazena na špici
současných českých původních her. Provokuje, výstižně pojmenovává a zejména královsky baví. Hrají: Jan Kraus, Ivana
Chýlková ad. Režie: Jiří Ornest
6. 3.
15:00
Jana Galinová: KDYŽ JE V PEKLE NEDĚLE
Docela velké divadlo
Pohádka o dvou malých čertech, kteří se stejně jako děti moc
rádi koukají na televizi. Hrají: Jana Galinová, Petr Erlitz ad.
Režie: Jana Galinová
7. 3.
19:30
ZDENĚK IZER: ZE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci opět setkat
s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Partnerkou bude tentokrát skvělá zpěvačka ŠÁRKA VAŇKOVÁ.
10. 3. 19:30
GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ
Komorní orchestr Nálady se sólisty:
Účinkují: Venuše Dvořáková, Roman Krebs – tenor, Petr Matuszek – bas. Nejslavnější operetní melodie a evergreeny ze
slavných operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dalších.
11. 3. 19:30
Moliére: CHUDÁK HARPAGON „Lakomec“
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Dramatické vyprávění o stařičkém človíčkovi, kterému všichni
ztrpčují život, tím, že po něm něco chtějí. Zejména peníze.
A človíček nerad dává a nedá a nedá. Hrají a zpívají: Josef
Dvořák, Radka Stupková ad.
16. 3. 19:30
SPIRITUÁL KVINTET
Koncert nejstarší a nejznámější české folkové skupiny.
20. 3. 19:30
Wolfgang Amadeus Mozart: KOUZELNÁ FLÉTNA
Divadlo J. K. Tyla v Plzni
Opera o dvou jednáních byla napsána pro lidové publikum, je
to pohádka o tradičním vítězství dobra, v opeře prezentovaném moudrým Sarastrem, nad zlem, představovaném Královnou noci. Dirigent: Ivan Pařík. Režie: Jana Kališová.
24. 3. 19:30
Willy Russell: SHIRLEY VALENTINE
Divadlo Rokoko a Agentura FDA
Nenechte si ujít jedinečnou One woman show, která na
Broadwayi během 9 měsíců dosáhla 324 repríz. Hra získala
řadu cen. V titulní roli exceluje Simona Stašová. Režie: Zdeněk Kaloč
25. 3. 19:30
Irská taneční show: FANTASY OF DANCE
Taneční soubor Merlin
Irské tance jsou zosobněním dokonalého souladu, rytmu
a jedinečné harmonie pohybů. V programu účinkuje 10
tanečníků.
26. 3. 19:30
ŠTEFAN MARGITA: Nejslavnější světové árie a písně
Světoznámý tenorista vystupující na předních světových scénách (Metropolitní opera New York, La Scala Milano) zazpívá
ve svém programu v Karlových Varech řadu „hitů“ světového
operního repertoáru.
27. 3. 15:00
Jiří Kahoun: Příběhy včelích medvídků
Divadlo Krapet Praha
Přijďte se podívat do divadla za Čmeldou a Brumdou na Příhody včelích medvídků. Na malé čmeláčky si zavzpomínají
jistě rádi i vaši rodiče, kteří je už také jako malí vídávali ve
večerníčkových pohádkách. Režie: Zdeněk Tomeš
31. 3. 19:30
Friedrich Dürrenmatt: KOMPLIC
Mrazivá detektivní komedie o vše prorůstající korupci. Hrají:
Igor Chmela, Leoš Noha ad. Režie: David Czesany

2. 3.
18.00
Pavla Jazairi – Arabský svět a ten náš
V rámci přednášek pořádaných Křesťanskou akademií se
setkáte se zahraniční zpravodajkou Českého rozhlasu, jejíž
působnost spadá především do oblasti severní Afriky a Středního východu.
4. 3.
19.30
Carlo Goldoni – Treperendy – Divadelní studio D3
Repríza situační komedie z pera slavného italského dramatika
Carla Goldoniho.
9. 3.
19.30
Vladimír Václavek – koncert s přednáškou o šamanismu
Koncert jedné z nejvýznamnějších postav brněnské alternativní scény. Tentokrát se dozvíte mnoho i o šamanismu, o kterém
bude Václavek v rámci svého vystoupení přednášet.
13. 3. 15.00
O chytré princezně – Divadelní agentura Praha
Pohádkový muzikál na motivy klasické pohádky Boženy
Němcové. Příběh princezny, které se podaří přelstít čerta,
znají děti tak, jak jim ho kdysi odvyprávěla naše nejmilejší
pohádkářka.
17. 3. 19.30
Lucie Redlová & Garde (host René Souček)
Kytarista Martin Knor, basista Ivan Trpík a bubeník Milan Kratochvíl tvoří formaci Garde, která doprovází dceru slavného
otce Lucii Redlovou.
20. 3. 15.00
O Smolíčkovi, aneb Pohádka z kufru – Divadlo
rozmanitostí Most
Loutková pohádka pro malé i velké diváky. Jelen se zlatými
parohy najde v lese ztraceného Smolíčka a od té doby spolu bydlí. Jenže kolem chalupy brousí Jezinky, které by rády
Smolíčka ukradly.
22. 3. 19.30
Drana – Divadlo V patře
Strhující vyprávění staré romské ženy. Monodrama o hledání
domova a tepla provází od začátku až do konce živá romská
hudba. Hraje Lucie Domesová. Režie Matěj Samec.
23. 3. 19.30 Mňága a Žďorp
Populární rocková stálice z Valašského Meziříčí si dala krátkou koncertní pauzu a po nabrání nových sil vyráží opět za
svými posluchači. Uslyšíte opět příjemnou hudbu se zvláštně
nahořklými texty.
28. 3. 19.30
Lenka Dusilová Trio
Lenka Dusilová přiletí až z daleké Aljašky a posluchačům se
představí v triu. Do Husovky ji pozval časopis Promenáda, aby
tak sobě i čtenářům připomněl, že letos začne sloužit čtenářům už 20. rokem.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary
Tel.: 353 228 707-8; www.kso.cz
4. 3.
19:30
Symfonický koncert / C 6
Michal Ivanovič Glinka: Ruslan a Ludmila
předehra k opeře
Fryderyk Chopin:
Koncert pro klavír a orchestr č. 2 f moll, op. 21
Ludwig van Beethoven:
Symfonie č. 3 Es dur, op. 55 „Eroica“
Boris Krajný – klavír; Dirigent Jiří Stárek

Lázně III

11. 3. 19:30
Lázně III
Symfonický koncert / A 7
Bedřich Smetana: Scherzo z Triumfální symfonie
Jan Ladislav Dusík: Koncert pro klavír a moll
Jan Hugo Václav Voříšek: Symfonie D dur
Jan Novotný – klavír; Dirigent Jan Mikoláš
18. 3. 19:30 Lázně III
Symfonický koncert / B 7
Robert Schumann: Manfred - předehra, op. 115
Saverio Mercadante: Koncert pro ﬂétnu e moll
Johannes Brahms: Symfonie č. 1 c moll, op. 68
Isabelle Lebel - ﬂétna (Francie); Dirigent Martin Lebel (Fr.)
25. 3. 19:30
Lázně III
Symfonický koncert / C 7
Engelbert Humperdinck:
Perníková chaloupka – předehra k opeře
Joaguín Rodrigo: Koncert z Aranjuez pro kytaru a orchestr
Samuel Barber: Adagio pro smyčce, op. 11
Maurice Ravel: Bolero
Miriam Rodriguez Brüllová – kytara (Slovensko)
Dirigent František Drs

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Pokladna KSO – Vestibul Lázně III
tel: 353 232 026
St–Pá: 15:00–18:00; v den koncertu 15:00–19:30
Infocentrum K. Vary – Lázně III, Mlýnské nábř. 5
denně 10:00–16:00
tel: 353 232 863
Infocentrum K. Vary – Dolní nádraží
Po–Pá: 8:00–17:00, So–Ne: 10:00–16:00

tel: 353 232 838

Předprodejní místa Městského rezervačního systému
více na vstupenky.karlovy-vary.cz

MUZEUM KARLOVY VARY
Nová louka 23, Karlovy Vary
Tel.: 353 226 252-3; www.kvmuz.cz
Stálá expozice:
Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska
– charakteristická ﬂóra a fauna, ukázky mineralogického
bohatství. Archeologické nálezy, osídlení regionu, počátky
měst a hornické činnosti v kraji. Historie a rozvoj lázeňského
města od 15. století po dnešek.
Vstupné stálá expozice + výstava 60 Kč, děti 30 Kč
10. 3.–10. 4.
JAN KRISTOFORI – OBRAZY, PLASTIKY (INFORMEL)
Výstava předního českého výtvarníka, kterého proslavily
originální knižní ilustrace a svérázné objekty.
Vstupné 30 Kč a 15 Kč
2. 3.
17.00
PhDr. Ing. VÁCLAV FRED CHVÁTAL
ŽIDOVSKÉ HŘBITOVY VE FINSKU
Přednáška historika, odborníka na ugroﬁnštinu, ale také přírodovědce, který se od roku 2002 coby vědecký pracovník
věnuje v Muzeu Českého lesa v Tachově dokumentaci a výzkumu hebrejské epigraﬁky a záchraně židovských památek.
Vstupné 30 Kč

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
Tel.: 353 224 387; www.galeriekvary.cz
Do 3. 4.
Richard Konvička – obrazy, kresby
Výstava obrazů a kreseb Richarda Konvičky představuje jeho aktuální tvorbu, především malby z volného cyklu Benátský chodec.
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. stol.
22. 3. 19.30
Tara Fuki – Sens
Dvě violoncella, dva hlasy, Andrea Konstankiewiczová a Dorota Barová - intimní muzika plná emocí, osobité poetiky,
křehké dynamiky a bohatého výrazu. Nový koncertní program
doprovází turné k loni vydanému albu Sens.

KOSTEL SV. ANNY KARLOVY VARY – SEDLEC
Otovická 59, Karlovy Vary
Tel.: 353 563 621; www.kostel-sv-anny.unas.cz
27. 3. 17.00
Jarní koncert lidových písní a tanců
Účinkují: Soubor písní a tanců Dyleň, Komorní sbor Paleta,
Smíšený pěvecký sbor Chorea Nova.
Program: české a moravské lidové písně a tance. Vstupné
dobrovolné. Výtěžek z koncertu bude použit na opravu kostela. Akce se koná za podpory města Karlovy Vary.

CLUB IMPERIAL
Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak
4. 3.
PETR KROUTIL QUARTET
Charizmatický zpěvák, saxofonista, hráč na bambusovou
ﬂétnu, známý jako herec (Danny Smiřický) ze seriálu Prima
sezona, jazz, latina, soul...
Vstupné 100 Kč
11. 3. MAREK ŠMAUS BAND
Bluesový zpěvák a kytarista kapely Bluesberry vystoupí se
svou formací; předvede souhru dokonalé hry na kytaru i excelentního zpěvu, repertoár blues, funky, latin, jazz.
18. 3. LEE ANDREW DAVISON Q – USA/CZ
Koncerty amerického černošského zpěváka L. A. Davisona
mají autentickou a podmanivou atmosféru, jazz, blues, soul,
swing.
Vstupné 100 Kč
25. 3. ROBERT BALZAR TRIO
Přední český kontrabasista, mistr ve svém hráčském umění,
v doprovodu J. Slavička - bicí a S. Máchy - piano; zazní známé
jazzové standardy i osobitá vlastní tvorba.
Živá hudba:
• Maracas band – pondělí
• Gipsy Hery Band – středa
• Diskotékový pořad - sobota
Úterní vystoupení
• Magic show, indické nebo orientální tance
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Kulturní servis
KINO ČAS
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary
Tel.: 353 223 272; www.kinocaskv.cz
On-line rezervace na http://vstupenky.karlovy-vary.cz
1.–2. 3. 16:00 Na vlásku 3D
USA, 92 min., animovaná komedie, dabing

Vstupné 140 Kč

KINO DRAHOMÍRA
Vítězná 50, Karlovy Vary
Tel.: 353 233 933; www.kinodrahomira.cz / www.fkkv.cz
1.–2. 3. 19.30 NEVINNOST
3. 3.
17.00 NEVINNOST
4.–7. 3. 19.30 NEVINNOST
ČR 2010/98` drama, od 12 let

Vstupné 90 Kč

1.–2. 3. 18:00 Tři dny ke svobodě
USA, 112 min., thriller, české titulky.

Vstupné 100 Kč

3. 3.
19.30 FK KV
PRAVIDELNÍ MILENCI
Francie 2005/178`od 12 let, české titulky, černobílý

1.–2. 3. 20:00 Ostrov svaté Heleny
ČR, 90 min., roadmovie.

Vstupné 100 Kč

5.–6. 3. 17.00 KUKY SE VRACÍ
ČR 2010/95` rodinná komedie, loutkový

Vstupné 80 Kč

6. 3.
15.00 Bijásek pro nejmenší
POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ 2 – ČR 71 min

Vstupné 20 Kč

3.–6. 3. 16:00 Méďa Béďa 3D
5.–6. 3. 14:00 Méďa Béďa 2D
USA, 90 min., dobrodružný, dabing.
Vstupné 140 Kč/2D – 90 Kč
3.–6. 3. 18:00 Drive Angry 3D
USA, min., thriller, akční, české titulky.

Vstupné 140 Kč

3.–6. 3. 20:00 Správci osudu
USA, 106 min., sci-ﬁ, romantický, české titulky.
Vstupné 100 Kč
Představení nejen pro seniory
8. 3.
10:00 Tacho
ČR, 102 min., komedie.
7.–9. 3. 16:00 Gnomeo a Julie 3D
USA, min., animovaný, dabing.
7.–9. 3. 18:00 Zelený sršeň
USA, min., akční, komedie, české titulky.

Vstupné 50 Kč
Vstupné 140 Kč
Vstupné 100 Kč

8.–9. 3. 19.30 CIZINEC
USA, Francie 2010/105` od 12 let, české titulky Vstup 90 Kč
9. 3.
15.00 a 17.00
Představení pro seniory
FOTŘI JSOU LOTŘI – USA 2010/98` komedie, od 12 let,
český DABING
Vstupné 25 Kč
10.–15. 3. 17.00 FIMFÁRUM: Do třetice všeho dobrého
16. 3. 14.30 FIMFÁRUM: Do třetice všeho dobrého
ČR 2010/75` přístupný, loutkový
Vstupné 90 Kč
10. 3. 19.30 FK KV
POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ
USA, Španělsko 2010/98` od 12 let, komedie, české titulky
11.–13. 3. 19.30 TŘI DNY KE SVOBODĚ
USA 2010/122` krimi, od 12 let, české titulky
13. 3. 15.00 Bijásek pro nejmenší
KRAKONOŠ A PYTLÁK – ČR 63 min

Vstup 90 Kč
Vstupné 20 Kč

14. 3. 19.30 BIO ART – dokument
KDYŽ KÁMEN PROMLUVÍ
ČR 2010/75` přístupný
Vstupné 80 Kč / 60 Kč

17.–20. 3. 16:00 Autopohádky
19.–20. 3. 14:00 Autopohádky
ČR, 75 min., animovaný.
17.–20. 3. 18:00 Obřad
USA, 112 min., horor, thriller české titulky.
17.–20. 3. 20:00 Sanctum 3D
21.–23. 3. 18:00 Sanctum 3D
USA, min., dobrodružný, dabing.
22. 3. 10:00 Nevinnost
ČR, min., drama.

Vstupné 100 Kč
Vstupné 100 Kč

Vstupné 100 Kč
Vstupné 50 Kč

21.–23. 3. 16:00 Megamysl 3D
USA, 96 min., animovaná komedie, dabing. Vstupné 140 Kč
21.–23. 3. 20:00 Černá labuť
USA, 101 min., drama, české titulky.

Vstupné 100 Kč

24.–30. 3. 16:00 Máma mezi Marťany 3D
26.–27. 3. 14:00 Máma mezi Marťany 3D
USA, 88 min., animovaná komedie, dabing. Vstupné 140 Kč
24.–27. 3. 18:00 Všemocný
USA, 115 min., akční, thriller, české titulky. Vstupné 100 Kč
24.–30. 3. 20:00 Odcházení
ČR, min.

Vstupné 100 Kč

28.–30. 3. 18:00 Londýnský gangster
USA, 103 min., krimi, romantický, české titulky.
Vstupné 100 Kč
31. 3. 16:00 Hop
USA, 90 min., komedie, české titulky.

Vstupné 100 Kč

31. 3. 18:00 Zkus mě rozesmát
USA, 112 min., komedie, české titulky.

Vstupné 100 Kč

31. 3. 20:00 Hlavně nezávazně
USA, 110 min., komedie, české titulky.

Vstupné 100 Kč

16

Studijní odd. Lidická
9., 23. 3. 18:00
A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Vcelku pravidelné čtení z knih domácích i světových autorů
26. 3.

ČTENÁŘSKÝ MARATON

Výstavy
2. 3.–30. 3.
POZVÁNÍ NA KÁVU
Veduty a kresby Zdeňka Sláby.

Kavárna Dvory

Hala Dvory
7. 3.–30. 3.
ŽLUTICKÝ KANCIONÁL
Výstava souboru reprodukcí částí Žlutického kancionálu.
Vstupní chodba Dvory
7. 3. – 31. 3.
BEZ DOMOVA
Putovní výstava fotograﬁí a dětských kreseb, pořadatel
Armáda spásy Karlovy Vary.

Pro děti
Dětské odd. Dvory
2., 9., 16., 23., 30. 3. 15:00
STŘEDA S POHÁDKOU
Pohádkové odpoledne pro děti předškolního věku a 1. Tříd.

19. 3. 15.00 GULLIVEROVY CESTY
20. 3. 17.00 GULLIVEROVY CESTY
USA 2010/87` 2D, dobrodružný, rodinný, český dabing
Vstupné 80 Kč

4., 11., 18., 25. 3. 15:00
PÁTEČNÍ HRÁTKY
Hry, čtení, soutěže, výtvarné dílny pro děti od 7 let.

10.–16. 3. 16:00 Rango
12.–13. 3. 14:00 Rango
USA, min., animovaný, dobrodružný, dabing.

14.–16. 3. 18:00 Varieté
USA, 116 min., drama, hudební, české titulky.
Vstupné 100 Kč

Půjčovna Dvory
15. 3. 16:30
JISTÝM BODEM POČÍNAJE NENÍ JIŽ NÁVRATU
Čtení z knih - Pražská židovská německá literatura – dobové
reálie a souvislosti. Exkurzí do pražské židovské německé literatury vás provede Petra Petrová.

17. 3. 19.30 FK KV
BIBLIOTHEQUE PASCAL
SRN, Maďarsko, VB, Rumunsko 2010/105` drama, od 15 let,
české titulky

19. 3. 17.45 MET in HD LIVE
LUCIE Z LAMMERMOORU
USA 2011/240 min, italsky, anglické titulky
Vstupné 380 Kč / v předprodeji 320 Kč

10.–16. 3. 20:00 Světová invaze: bitva o Los Angeles
USA, 112 min., sci-ﬁ, české titulky.
Vstupné 110 Kč

Vzdělávací středisko Dvory
7. 3.
10:00 nebo 15:00
ORIENTACE NA WEBU KNIHOVNY
Kurz je zdarma.

A-klub Dvory
1. 3.–30. 4.
FESTIVAL BEZ HVĚZD
Výstava fotograﬁí z několika ročníků hudebních Festivalů bez
hvězd. Autoři fotograﬁí: Ladislav Duchoň a Aleš Loziak

18. a 20. 3. 19.30 127 HODIN
VB, USA 2020/90` biograﬁcký, od 12 let

10.–13. 3. 18:00 Králova řeč
VB, Austrálie, 118 min., historický, české titulky.
Vstupné 100 Kč

Pro veřejnost
Sál Dvory
9. 3.
16:30
ŽIDÉ NA KARLOVARSKU
Přednáška z nového projektu pořádaného za podpory Nadačního fondu obětem holocaustu. Lektor Chaim Kočí. Tlumočeno
do českého znakového jazyka. Vstup zdarma.

15.–16. 3. 19.30 HON NA ČARODĚJNICE
USA 2010/113` od 15 let, dobrodružný, české titulky
Vstupné 90 Kč

7.–9. 3. 20:00 Opravdová kuráž
USA, 110 min., western, dobrodružný, české titulky.
Vstupné 100 Kč

Vstup 100 Kč

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, Karlovy Vary – Dvory
Tel.: 353 502 888; www.knihovna.kvary.cz

Vstupné 90 Kč

20. 3. 15.00 Bijásek pro nejmenší
KAMARÁDI Z TELEVIZE 1
ČR 65 min

Vstupné 20 Kč

21.–23. 3. 19.30 BIO ART
NORSKÉ DŘEVO
Japonsko 2010/133` od 15 let, drama, české titulky
Vstupné 90 Kč / 70 Kč
23. 3. 15.00 a 17.00
Představení pro seniory
RODINKA – ČR 2010/80` rodinná komedie
Vstupné 25 Kč

26. 3.
10:00 REJ VODNÍKŮ
Den plný zábavy, her, soutěží a pohádek o vodě
Pro seniory
Studijní odd. Lidická
3., 17., 31. 3.
10:00
LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se na Vás!
Herní klub
A-klub Dvory
3., 10., 17., 24., 31. 3. 15:00
HERNÍ KLUB
Chytrá zábava pro zájemce o hraní strategických, logických a
společenských deskových her.
26. 3. 10:00
HERNÍ SOBOTA
Celodenní hraní společenských deskových her.

GALERIE Na ochozu Vřídelní kolonády
Vřídelní 588/1, (Vřídelní kolonáda, 1. patro)
Tel.: 602 576 963; www.charliegallery.cz

24. 3. 19.30 FK KV
SERIÓZNÍ MUŽ
USA, VB, Francie 2010/106`tragikomedie, od 15 let, čes. tit.

GALERIE DUHOVÁ PALETA
Sokolovská 35, Karlovy Vary
Tel.:723 481 513; www.zsazus.cz

25.–27. 3. 17.00 RANGO
USA 2010/107` animovaný, rodinný, český dabing
Vstupné 90 Kč
Výstava:
Do 10. 3.

25.–27. 3. 19.30 ČERNÁ LABUŤ
USA 2010/110`drama, od 12 let, české titulky

Výtvarné práce žáků ZŠ
a ZUŠ Karlovy Vary

Vstupné 90 Kč
27. 3. 15.00 Bijásek pro nejmenší
KYTICE POHÁDEK 1 – ČR 75 min

16. 3. - 7. 4.

Vstupné 20 Kč

28.–30. 3. 19.30 HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
USA 2010/107` komedie, od 12 let, české titulky
Vstupné 90 Kč
31. 3. 19.30 FK KV
ZVÍTĚZIT
Itálie, Francie 2009/118` biograﬁcký, od 15 let, čes. titulky

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
I. P. Pavlova 7, Karlovy Vary
Tel.: 353 221 365; www.mestskaknihovnakv.cz
PPOBOČKY 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
Drahovice
Vítězná 49
Růžový vrch
Sedlecká 4
Tuhnice
Wolkerova 1
Vyhlídka
Raisova 4
Stará Role
Truhlářská 19, areál ZŠ

tel.: 353 565 085
tel.: 353 226 346
tel.: 353 564 844
tel.: 353 227 747
tel.: 353 224 203
tel.: 353 562 715

Cestou fantazie
Malby Evy Janákové a Josefa Psohlavce

Literární večer
23. 3. FEMINÁRIUM
Autorské čtení LISA GAMAN - Alžběta Hromadová

GALERIE SUPERMARKET wc
nám. Republiky 1, Karlovy Vary
Tel.: 774 232 046; www.pro.tebe.cz
Do 31. 3.
Nenuď se, ukaž se!
Výstava představuje vítězky internetové soutěže stejného
názvu, která probíhala od května do prosince 2010.
Další akce:
Do 31. 12. 2011 Nenuď se, ukaž se! – do konce roku
Internetová soutěž pro všechny, kteří se neradi nudí, něco
tvoří a mají co říct. Pokud tvoříš, maluješ, kreslíš, fotíš,
děláš graﬁtti nebo street art, píšeš atd... pošli nám to na
pro@tebe.cz !
WC jede! – průběžně
Fotograﬁcká soutěž
Pošlete na pro@tebe.cz. fotograﬁi, graﬁku, kresbu, malbu
jakéhokoliv WC, záchodu, toalety a my jej vystavíme. Záchody mají neuvěřitelně mnoho podob a proto, ukažte svá wc
a staňte se jedním z autorů stálé výstavy a sbírky.

Kulturní servis
GALERIE ATELIER MIRKA
Moskevská 42, Karlovy Vary
Tel.: 353 234 636; www.ateliermirka.cz
Kurzy kreativní tvorby:
1. 3.
17.00 PLSTĚNÍ JEHLOU – ZÁKLADY
Ovčí rouno je nádherně hebké a barevné a je možné z něj
vytvořit různými technikami téměř cokoliv – módní doplňky,
ﬁgurky, ale i obrázky.
15. 3. 17.00
FANTASKNÍ ŠPERKY A FIGURKY Z POLYMEROVÉ HMOTY
Další z možností využití polymerové hmoty – tentokrát modelováním z volné ruky.
29. 3. 17.00 VELIKONOČNÍ PŘÁNÍČKA
Další v řadě zajímavých technik budou ozdobné výseky a kolorování motivů.

GALERIE & SNOOKER KAFÉ KOULE
Sedlecká 4, Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694; http://snooker-galerie-koule.snadno.eu/
16. 3.–7. 4.

Autorská výstava Chomutovské
výtvarnice Miroslavy Hubertové
Otevřeno zpravidla na objednávku.

HVĚZDÁRNA KARLOVY VARY
K Letišti 144, Karlovy Vary
Tel.: 777 953 421–3; www.astropatrola.cz
NOVĚ!!! – KAŽDOVEČERNÍ POZOROVÁNÍ JASNÉ OBLOHY
Každý den od soboty do čtvrtka po telefonické objednávce
777 953 422 do 16:00 hod. Pokud se nedovoláte, ozveme
se zpět. Na uvedeném telefonním čísle si s vámi průvodce
dohodne všechny podrobnosti pozorování.
SLUNCE Z PRACHU
Každý pátek v 18:30 hodin bez předchozí objednávky.
Večerní pozorování pro děti ve věku 5–9 let s úvodním audiovizuálním pořadem Jak došlo ke vzniku našeho Sluníčka?
SVĚT MALÉ ASTRONOMIE: Robot Radim rozumí…
18. března v 18:30 hodin bez předchozí objednávky.
Mimořádné páteční večerní pozorování s úvodním živě přednášeným pořadem pro děti. Hlubší výzkum kosmu a vzdálených planet si dnes bez pomoci robotických sond ani nedovedeme představit.

ORION ODCHÁZÍ, PASTÝŘ A LEV PŘICHÁZEJÍ
Každý pátek ve 20:00 hodin bez předchozí objednávky.
Večerní odborné pozorování jarní oblohy.
Doporučený minimální věk 10 let.
NONSTOP internetová pozorování
WWW.ASTRO-WEBCAST.EU
On-line pozorování oblohy podle pozorovacích podmínek
nabízíme nonstop dle možností jednotlivých operátorů dalekohledů a on-line astronomických kamer na našem ojedinělém webu.
ASTRONOMICKÉ POŘADY PRO VEŘEJNOST
Každé úterý a čtvrtek od 10:00 do 15:00 hod.
Každou sobotu od 15:00 do 18:00 hod.
Zveme vás na prohlídku hvězdárny, během níž si můžete
prohlédnout malou stálou expozici či si z naší nabídky vybrat
ke zhlédnutí astronomický pořad či pohádku. Za jasné oblohy máte možnost pozorovat Slunce. Na místě si také můžete
zakoupit astronomické publikace, pohlednice i turistickou
známku 1531.
18.–20. 3.
Astronomický víkend pro děti
Rekreační a pobytová akce pro děti ve věku 8–14 let se zájmem o pozorování hvězdné oblohy. Ubytování i strava jsou
zajištěny.

Dětské divadlo PIMPRLE o.s.
Severní 9, Karlovy Vary
Tel.: 605 768 059; E-mail: langerovi.kv@cbox.cz
Karlovarské dětské divadlo PIMPRLE obnovilo svoji činnost
v roce 2007. Divadelní soubor navazuje na bohatou historii
dětského divadla v místě a oslovuje především nejmenší diváky do 9. let věku využíváním forem českého kašpárkovského
pojetí. Divadlo představilo doposud devět premiér v bezmála
devadesáti reprízách, především v mateřských a základních
školách, ale také při dětských dnech a mikulášských besídkách, na městských akcích atd. Díky přístupu města má
naše amatérské divadlo výborné podmínky pro výrobu výprav
a nácvik pohádek.
K realizaci jsou připravené
další dvě pohádky, ale soubor
nutně potřebuje rozšířit své
řady. Proto nabízíme možnost
využití volného času zájemcům
o loutkové divadlo jak v hereckých, tak technických rolích.
Ozvěte se, rádi vás přivítáme.

RADIOKLUB OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary
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.
Každý týden:
Po
16.00
Út
16.00
St
16.00
Čt
16.00

Kroužek elektrotechniky – pro pokročilé
Klub pro dospělé
Kroužek elektrotechniky
Kroužek elektrotechniky

MATEŘSKÉ CENTRUM
Kollárova 17, 360 09 K. Vary
Tel.: 353 230 847; www.materske-centrum.cz
4. 3.

18.00

12. 3.
26. 3.

9.30
9.30

Slavnostní předání cen Křesadlo 2010
na hradě Loket
Masopust – Veselý rej masek
Pedig
Výroba velikonoční výzdoby z pedigu.

Volná místa: hlídání dětí, kurzy pro rodiče s dětmi, aerobik
pro nejmenší, plavání, akvaaerobik

DVEŘE DOKOŘÁN
U Ohře 19, Karlovy Vary; Osobní asistence, volnočasové
aktivity, podpora samostatného bydlení.
Tel.: 608 645 345, 603 107 099, 353 235 267
www.dveredokoran.cz
Pondělí 10.00–12.30 Práce na PC apod.
(Krajská knihovna příp. pracovně-výtvarná terapie
DDM Čankovská)
Úterý 10.00–12.30 Pracovně-výtvarná terapie v DDM
15.00–16.30 Pohybová terapie, Sportstudio Prima
Středa 10.00–12.30 Pracovně-výtvarná terapie, DDM
(práce s keramikou)
14.00–16.00 Pracovně-výtvarná terapie, DDM
(práce s keramikou)
Čtvrtek 10.00–12.30 Pracovně-výtvarná terapie, DDM,
turistika, sportovní hry ap.
Pátek 10.00–12.30 Společenské akce, pracovně-výtvarná terapie, DDM

IMPERIAL KARLOVY VARY A.S. VZDĚLÁVÁ
ZAMĚSTNANCE S PODPOROU EU
Společnost Imperial Karlovy Vary a.s. obdržela od Ministerstva práce a sociálních věcí dotaci na ﬁnancování projektu Zvyšování kvality
poskytovaných služeb prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání
zaměstnanců společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.. Dotace je hrazena z prostředků Evropského sociálního fondu a z prostředků státního
rozpočtu České republiky.
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Projekt je jasným dokladem racionální a uvážlivé péče společnosti
o vlastní zaměstnance. Vedení společnosti si je vědomo skutečnosti, že
zaměstnanci jsou nejdůležitější součástí ﬁrmy, a proto investuje nemalé
prostředky do jejich vzdělávání. Být konkurenceschopný znamená mít
informace, být ﬂexibilní, sledovat nové trendy, přizpůsobit se klientovi.
K dosažení těchto cílů využívá Imperial Karlovy Vary a.s. vzdělávání zaměstnanců ﬁnancovaných zmíněnými zdroji.
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Vzdělávání je koncipováno tak, aby zaměstnanci získali další odborné
znalosti ve svých profesích, ale také aby si rozšířili znalosti a dovednosti
ve všeobecně kladených požadavcích na kvaliﬁkaci, zejména v oblasti
jazykové a informačních technologií. V rámci projektu také probíhají
tréninky ﬁremních standardů, které přispívají ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. Zaměstnanci kladně hodnotí přínos kurzů zaměřených na měkké dovednosti např. kurzy asertivity a managementu. Odborné profese získávají rozhled v nejmodernějších trendech zejména
v oblasti zdravotnictví a gastronomie.

Kulturní servis
SVAZ DŮCHODCŮ ČR KARLOVY VARY, O.S.
MO Úvalská 36, Karlovy Vary
Gudrun Jiravová 723355673
17. 3.

13.30

9.00
Existuje a co je doopravdy hřích?
Má kajícnost dnes nějaký smysl?
V kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli proběhne
předvelikonoční zamyšlení jezuity Václava Umlaufa.

NOVÉ KURZY! Grafika, webové stránky, flash animace.

u DODÁVKA MATERIÁLU u MONTÁŽ OKEN
u PLOCHÉ STŘECHY – IZOLACE STŘECH
u MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ u MONTÁŽ KROVŮ
Po dohodě, střechy na splátky.

SC-310005/1

SC-301713/2

Iva Kulatá - Softwarová škola
777 940 555

OTEVÍRANÍ DVEŘÍ DO NITRA
Úplňkové meditace – Lydie Potužáková.

23. 3.

18.00

ROK KOVOVÉHO ZAJÍCE, JEHO ZÁTĚŽE
A ZDRAVOTNÍ DOPADY
Přednáška Evy Joachimové.

Každou neděli ráno 9.30–11.00 hod.
a středu večer 18.30–19.30 hod.
Sál sboru Bratrské jednoty baptistů
Závodu míru 42/112, Stará Role
Tel.: 353 565 095
Pořádá: www.karlovyvary.bjb.cz

POČÍTAČOVÉ KURZY
kvalitní školení, 11 let praxe v oboru

A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

18.30

6. 3.–14. 3. 2011

Na zámku Doubí máme CELOROČNÍ vánoční výstavu, která
se zaměřuje na historii, vývoj a význam Vánoc. V expozici jsou k vidění tradiční české Vánoce, ale také současné
trendy Vánoc v Evropě a ve světě. Uvidíte ozdoby všech
druhů, tvarů a barev. Výstava má vlastní turistickou známku
Zámeček Doubí – Vánoční dům. Máme otevřeno každý den
kromě pondělí od 13,00 do 19,00 hod. Vstupné je 30 Kč. Po
zhlédnutí výstavy je možné navštívit také vánočně laděnou
originální Ledovou kavárnu.

Vojenská lázeňská léčebna – kavárna
Mlýnské nábřeží 7

22. 3.

40 dnů AGAPÉ

U NÁS VÁNOCE NIKDY NEKONČÍ

SPOLEČNOST SLEPÝCH A SLABOZRAKÝCH OBČANŮ
A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
Jana Pohanová, Okružní 13/648, Karlovy Vary
Tel.: 353 565 065, 728 617 629

KONCERT NA TIBETSKÉ MÍSY
Mantry a meditace.

1., 8., 15., 22., 29. 3. 18.30
REIKI SETKÁNÍ
MUDr. Petr Kadleček a Karel Šmerda, meditace, tanec.

ZÁMEK DOUBÍ
www.vanocnidum.cz

19. 3.

19.00

17.–18. 3.
ZMĚŘTE SI SVÉ ZDRAVÍ supertronikem
Vlasta HUSÁROVÁ – léčitelka s mnohaletou praxí.
Čas nutno objednat.

30. 3. 14,00 Výroční členská schůze spojená
s volbami nového výboru a revizní komise. Místo konání:
Lidový dům ve Staré Roli (MHD č. 3 a 15 zastávka Školní)

2. 3.
18.00 „Arabský svět a ten náš“
Přednáška novinářky Pavly Jazairové v divadle Husovka.

KLEMPÍŘSKÉ

2. 3.

24. 3. 14,00 Jak se nestat obětí trestného činu
Přednáška s promítáním se zástupcem městské policie panem Jalůvkou. Klubovna na Úvalské 36.

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE KARLOVY VARY
Kostelní 1, Karlovy Vary.
kontaktní osoba: Barbora Volfová
kr.akademie@volny.cz; http://akavar.atlasweb.cz

14.00

Nabídka masérských kurzů a rekvaliﬁkací.
KLUB ENERGY
Po–Čt: 8.00–17.00, Pá: 8.00–16.30

19. 3. 14.00 Taneční zábava – Kongresový sál LH
Thermal, vstupné 50 Kč. Vstupenky v klubovně každé úterý
od 9–11 hod. nebo přímo v sále v den konání

PECKA – CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
KARLOVY VARY, O.P.S.
Varšavská 1168/13, Karlovy Vary
Tel.: 353 226 319, 724 923 904; www.pckvary.cz

9. 3.

Beseda s primátorem města
Petrem Kulhánkem
Klubovna na Úvalské 36

www.softwarovaskola.cz

SC-301872/2

Vladislav Pilný | K. VARY–Dvory, 1. Máje 43
Tel./fax: 353 566 395, mobil: 603 845 919

STĚHOVÁNÍ – RYDOL
ČR + EVROPA
tel.: 602 444 940, 353 220 554
KAVITACE – ultrazvuková liposukce
ANTICELULITIDOVÉ,
PODTLAKOVÉ MASÁŽE
LYMFATICKÉ MASÁŽE
ZEŠTÍHLUJÍCÍ ZÁBALY

SC-301875/2

Členové klubu se scházejí vždy druhé úterý v měsíci po 18. hodině
v zasedací místnosti Vodáren a kanalizací a v Karlových Varech,
konečná stanice autobusu č. 6 v Doubí. Na programu je výměna
zkušeností a vzájemná kritika fotograﬁí, příprava výstav a soutěží.

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13, Karlovy Vary
www.regeneracnicentrum.cz

SC-301935/1

KLUB PŘÁTEL FOTOGRAFIE KARLOVY VARY

PRIMA Studio Body-linie
(Sportstudio Prima, Karlovy Vary - Rybáře, Buchenwaldská 7)

SC-310040/1

SC-310004/1

Objednávky na tel.: 608 405 801
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Informace a objednávky na tel.: 352 686 887
mobil: 723 947 864 | e-mail: stipanedrivi@seznam.cz
www.stipanedrivi.inpage.cz

www.enigmaskola.cz
Zábavná výuka angličtiny +420 602 211 889 a jiných jazyků

SC-310062/1

Nabízíme štípané palivové dříví
jehličnaté a listnaté.
Délka naštípaných polínek v rozmezí
25 cm – 60 cm.

SC-310064/1

Volejte

tel. 777 177 670

Štípané palivové dříví Stříbrná

SC-310081/1

PROBLÉMY
S DANĚMI
A ÚČETNICTVÍM ?
Vyřešíme !

Školy

Výsledky zápisů do základních škol zřizovaných městem

V

průběhu ledna 2011 proběhly na deseti
základních školách zřizovaných městem
Karlovy Vary zápisy do prvních tříd. K zápisům se dostavilo celkem 426 dětí. Výjimku
tvoří jen jedna základní škola – ZŠ Mozartova, která je určena pro žáky se speciﬁckými
poruchami učení, kde zápis letos probíhal
až dne 3. 2. 2011. Počet dětí přijatých na
tuto školu už by neměl výsledné číslo nijak
dramaticky zvýšit. Uvedený počet přijatých
dětí, tedy 426, však neznamená, že všechny
děti příští školní rok skutečně do prvních tříd
nastoupí. Vliv na konečný počet nových prv-

ňáků budou mít například odklady nebo také
stěhování. Přesný počet žáků prvních tříd budeme tedy znát až v září, kdy fyzicky do školy
nastoupí. Počet dětí, které dorazily k letošním zápisům, je srovnatelný s rokem předcházejícím. V prvních třídách máme v tomto
školním roce celkem 419 žáků. Nejedná se
tedy o žádný nárůst žáků prvních tříd a kapacity základních škol jsou v tomto případě
dostatečné. Problémy s přijetím žáků by tedy
nastat neměly. Průměrný počet dětí v prvních
třídách je kolem dvaceti. V některých školách
však bývá počet prvňáků i vyšší, a to předeŠkola

vším tam, kde je na velkou část města jedna
škola, například ZŠ Truhlářská ve Staré Roli.
Povinná školní docházka se vztahuje na státní
občany České republiky, na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, a dále na
ostatní cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na
území republiky trvale nebo přechodně po dobu
delší než 90 dnů. Povinná školní docházka pro
děti začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku
věku, pokud mu není povolen odklad.
Telefon

www stránky

ZŠ Konečná

353 564 119

www.zskonecna.webnode.cz

ZŠ Truhlářská

353 561 645

www.zstruhlarska.cz

ZŠ a ZUŠ Šmeralova

353 447 020

www.zsazus.cz

ZŠ J.A.Komenského, Kollárova

353 300 321

www.zskomenskeho-kv.cz

ZŠ jazyků, Libušina

353 223 408

www.jazkvary.cz

ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská

353 226 984

www.zsdukla.cz

ZŠ 1. máje

353 563 426

www.skoladvory.cz

ZŠ Poštovní

353 226 408

www.zskvary.cz

ZŠ Krušnohorská

353 437 114

www.zsruzovyvrch.cz

ZŠ Mozartova, pro žáky s poruchami učení

353 224 241

www.zsdys.cz

inzerce

Zápisy dětí do mateřských škol

V

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ
kód oboru 78-62-C/002,
denní forma středního vzdělávání

SC-310002/1

1. kolo přijímacího řízení proběhne formou pohovoru,
tj. informační schůzky, v pátek 22. dubna 2011 od
8.00 hodin do 15.00 hodin v budově školy na adrese:
Vančurova 83, 360 17 Karlovy Vary (Stará Role).
Uchazeči budou vybráni podle stanovených kritérií.
2. kolo přijímacího řízení do praktické školy dvouleté
proběhne formou pohovoru, tj. informační schůzky,
v úterý 17. května 2011 od 8.00 hodin do 15.00 hod.
Kritéria pro přijetí upřednostňují žáky
se zdravotním postižením:
Praktická škola dvouletá je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené
úrovně rozumových schopností, případně žákům s více
vadami, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole praktické, v základní škole speciální, v nižším než devátém ročníku základní školy a v odůvodněných případech v devátém ročníku základní školy.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do
jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání:
Počet přijatých uchazečů o přijetí na střední školu je
omezen kapacitou školy. Pro školní rok 2011/2012 do
praktické školy dvouleté se bude přijímat 12 uchazečů. Praktická škola jednoletá nebude ve školním roce
2011/2012 zprovozněna.
Podmínky a kritéria přijetí ke vzdělávání na střední škole jsou zveřejněny na oﬁciálních webových stránkách
školy: www.specskoly.cz

úterý 15. 3. a ve středu 16. 3. se uskuteční
zápisy dětí do 1. a 2. mateřské školy Karlovy Vary, na všechna jejich odloučená pracoviště, kterých je celkem šestnáct. Od 14 do 16
hodin se v kanceláři vedoucí učitelky nebo ve
vybrané a označené třídě budou zapisovat děti,
které chtějí rodiče přihlásit k předškolnímu
vzdělávání v mateřských školách k 1. 9. 2011.
Jedná se o tato odloučená pracoviště – mateřské školy:
1. MŠ Komenského 7:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MŠ Komenského 7
MŠ Krymská 12
MŠ Krymská 10
MŠ U Brodu 73
MŠ Mozartova 4
MŠ E. Destinové 1
MŠ Východní 6
MŠ Hornická 66

2. MŠ Krušnohorská 16:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MŠ Krušnohorská 16
MŠ Sedlec 5
MŠ Vilová
MŠ Kpt. Jaroše 6
MŠ Truhlářská 1
MŠ Javorová 2A
MŠ Mládežnická 6
MŠ Fibichova 5

dny otevřených dveří
v týdnu od 7. 3.
Doubí
Tuhnice
Tuhnice
Tašovice
Drahovice
Drahovice
Drahovice
Olšová Vrata
dny otevřených dveří
Růžový vrch
Bohatice
Dvory
Stará Role
Stará Role
Rybáře
Stará Role

9. 3.
8. 3.
4. 3.
10. 3.
2. 3.
11. 3.
7. 3.
3. 3.

Do školek budou ve výše stanoveném termínu
přednostně přijímány děti s trvalým pobytem
ve spádovém školském obvodu daného odloučeného pracoviště na území města Karlovy
Vary (spádové školské obvody – seznam ulic
bude zveřejněn na webových stránkách mateřských škol a na nástěnkách v MŠ) a dále:

• v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky,
• děti zaměstnaných rodičů zpravidla od 3 let
věku dítěte a
• děti, jejichž sourozenec již navštěvuje zvolené odloučeného pracoviště.
V případě naplnění kapacity zvolené školky
se bude postupovat obdobně u sousedícího
odloučeného pracoviště. V případě volné
kapacity vybrané školky mohou rodiče na
mateřské nebo rodičovské dovolené využít
těchto možností:
• jsou-li na MD s mladším dítětem, může jejich starší dítě navštěvovat MŠ celý měsíc
neomezeně,
• pobírají-li na dítě starší tří let státní rodičovský příspěvek, mohou svoje dítě umístit do
MŠ na 5 dní v měsíci nebo po dobu celého
měsíce na 4 hodiny denně,
• pobírají-li státní rodičovský příspěvek na
dítě mladší tří 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). Další informace o mateřských školách
včetně kontaktů naleznete na www.mmkv.cz.
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Historie města

Klub přátel Karlových Varů po 43 letech
J

iž XX. historický seminář Karla Nejdla
uspořádal Klub přátel Karlových Varů.
Milovníci regionální historie se na něm seznamují s osobnostmi, událostmi a zajímavostmi, které měly a mají vztah k našemu
městu. Za řečnickým pultem se střídají historici, archeologové, památkáři, spisovatelé,
publicisté i lékaři. Odborníci i laici, pro které
je historie láskou a koníčkem. Organizátorem těchto akcí je Klub přátel Karlových Varů
ve spolupráci s Karlovarským muzeem. Díky
vstřícnosti Alžbětiných lázní se semináře
konají ve společenském sále tohoto zařízení
(úvodní foto). Všechny přednesené příspěvky pak vycházejí ve sborníku, na který klub
dostává ﬁnanční grant od města. Historický
seminář je však jen jednou, byť znejznámější
z akcí, které klub pořádá. Klub byl založen
na jaře 1968, kdy se v ateliéru malíře Milana Krause v Rybářích sešli patrioti města.
Dalším místem schůzek byla klubovna knihkupectví Naše vojsko v Nákladní ulici, kde
pracoval karlovarský básník Karel Fron. Po
vytvoření přípravného výboru, jehož předsedou byl akademický sochař Václav Lokvenc
a tajemníkem Karel Fron, zformuloval klub
stanovy a vydal prohlášení o stavu Karlových

Varů, kterým se autoři obraceli k široké veřejnosti. „Máme názor, že zachování tohoto
ve světovém kontextu jedinečného celku je
ohroženo jak vnitřními, tak vnějšími vlivy.
Považujeme za svou morální povinnost zvednout varovný hlas proti násilnému a neuváženému narušování hodnot Karlových Varů
a území důležitého pro existenci lázeňského
místa. Přednostní uplatňování ekonomických hledisek se již nepříznivě zapsalo do
tváře Karlových Varů a okolí. Jsme svědky
toho, že na jedné straně zanikají objekty
tvořící atmosféru města, aniž byla včas připravena výstavba nových architektonických
hodnot, a na druhé straně narůstají na území Karlových Varů nevhodné průmyslové
objekty a zařízení. Postupně mizí typické architektonické prvky lázeňského města a jsou
nahrazovány lacinými, výtvarně a řemeslně
nevhodnými a nehodnotnými objekty. Apelujeme proto na všechny občany Karlových
Varů, všechny návštěvníky a lázeňské hosty,
kterým jedinečnost města přirostla k srdci,
aby podpořili naše úsilí a stali se členy tohoto
klubu,“ uvádělo prohlášení Klubu. O členství v něm projevilo zájem 31 občanů města.
Myšlenka na zřízení klubu se znovu oživila

po 22 letech. Ve vile Fink se sešel nový přípravný výbor a vydal prohlášení, v němž
opět oslovil občany města. Tak byl 22. února
1990 koncipován nový Klub přátel K. Varů.
Přítomno bylo 130 přihlášených členů a 10
pozvaných hostů. Členská schůze schválila
programové cíle, stanovy, členský příspěvek
20 Kč ročně, rozhodla o konání členských
schůzí čtvrtletně a udělila čestné členství
Karlu Nejdlovi a PhDr. Miloslavu Wajsovi.
Činnost klubu je vedena v sekcích Zdravotnictví a lázeňství, Architektura a stavebnictví, Kultura a školství, Historie a památky
a Životní prostředí. (PhDr. Zdeněk Musil)
inzerce

VÝPRODEJNÍ

AKCE

nového textilu z německých
obchodních domů zlevněných až o 80 %
HOTEL THERMAL foyer velkého sálu

Bolestnou událostí pro členy klubu i mnohé Karlovaráky bylo tragické úmrtí čestného člena
Karla Nejdla 17. dubna 1990. Dne 30. listopadu 1990 mu byla na domě v Sadové 34, kde žil
a pracoval, odhalena pamětní deska. (Foto Stanislav Wieser)
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Akce v měsíci Březen
1.–2. 3. 8.–9. 3. 15.–16. 3.
22.–23. 3. 29.-30. 3.
úterý–středa: 10–18 hod.

SC-310119/5

Velký výběr
pánského a dámského
oblečení, kalhoty, trika,
svetry, povlečení,
domácí textil, kožené
bundy od 800 Kč

Cestování

Cestovatel představí v Thermalu Austrálii
Výsledky tříměsíčního putování křížem krážem Austrálií ukáže 6. března
od 15 a od 19 hodin v karlovarském hotelu Thermal
známý cestovatel Leoš Šimánek.

V

e své diashow představí zemi protinožců hned ze sedmi projektorů. Karlovy
Vary jsou jedním ze 60 měst, kde autor 16
cestopisů popíše putování Austrálií. Od čtyřmetrových pískovcových sloupů Pinnacles
na břehu Indického oceánu přes vodopády
národního parku Karijini, náhorní plošinu
Kimberley a nejvyšší horu Austrálie Mount
Kosciuszko, vysokou 2228 metrů, až po
nejznámější přírodní atrakci, rudou skálu
Ayers Rock, vyčnívající 350 metrů z písku.
Průvodce Šimánek strávil víc než polovinu

života cestováním a na expedicích. Procestoval pobřeží Paciﬁku, sjel na raftech Aljašku
i Kanadu, projel na koních Mexiko, poznal
Havajské ostrovy i Tichomoří. Své zážitky
z putování po rudém kontinentu líčí na svém
turné, které zahájil 13. února v Turnově
a ukončí 17. dubna v Praze. Cestovatel Leoš
Šimánek je patronem křížovky březnových
KRL (str. 31), pro které sestavil tajenku a vylosovanému luštiteli daruje cenu a vstupenky na 6. března v Thermalu. Víc o autorovi na
www.leossimanek.cz.

Pískovcové pilíře zvané Twelve Apostles
(Dvanáct apoštolů) vystupují do výšky 65
metrů nad hladinu Indického oceánu.

Cestovatel Leoš Šimánek
nabídne v Thermalu show
ze sedmi projektorů.

Pískovcový monolit Ayers Rock Uhuru se vypíná 348 metrů nad okolní
plochou krajinou národního parku Kata Tjuta v Rudém středu Austrálie.

Autor u jednoho z pískovcových sloupů Pinnacles v národním
parku Nambung v Západní Austrálii
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Co vás zajímá

Budeme už brzy létat do Vídně?

Hala letiště má moderní tvar.

Hned pět nových linek chystá mezinárodní letiště Karlovy Vary-Olšová Vrata. Vedle stávajících pravidelných spojů do Moskvy na letiště Šeremetěvo,
Pulkovo v Petrohradu a do pražské Ruzyně se dokončují jednání o zavedení
nových linek do Kyjeva, Jekatěrinburgu, Baku, Samary a zejména do Vídně.
Zastupitelé města Karlovy Vary schválili v letošním rozpočtu částku jednoho
a čtvrt milionu korun na tzv. rozlétání
linky do Vídně. Tím se vytváří příslib
dalšího zvýšení počtu odbavených
cestujících již v této sezoně.

L

oni odbavilo letiště včetně tranzitů 70 903
cestujících. Z toho přímých pasažérů,
kteří prošli na příletu či odletu odbavením
v terminálu letiště, bylo 68 533, což je o 8,4%
více než v roce 2009. O tom, jaká je současná frekvence provozu letiště, informoval
KRL jeho ředitel Ing. Václav Černý: „V rámci
platného zimního letového řádu, který končí
26. 3. 2011, nabízejí v současné době České
aerolinie dva lety týdně do Moskvy a jeden let
týdně do Petrohradu. Další dva lety týdně do
Moskvy zajišťuje letecká společnost Aeroﬂot.
Se zahájením platnosti letního letového řádu
nabídne naše letiště v letošním roce řadu no-

Původní průčelí letiště se příliš nezměnilo.
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vinek. Z Karlových Varů bude možné cestovat
přímými lety nově i do Jekatěrinburgu, Kyjeva
a Baku. Lety do Jekatěrinburgu budou zajišťovat letecké společnosti Ural Airlines a Czech
Connect Airlines, každá jednou týdně. Lety
do Kyjeva budou provozovány dvakrát týdně
leteckou společností AeroSvit Ukrainian Airlines. Spojení do Baku bude jednou týdně nabízet letecká společnost Azerbaijan Airlines.
Přesné dny a časy zmíněných letů, včetně informací o možnostech zakoupení letenek, lze
najít na webových stránkách výše zmíněných
leteckých společností či u prodejců letenek.
Současně se zavedením těchto nových linek
se výrazně rozšíří i nabídka možných navazujících letů, například do Asie či na Střední
východ. Kromě výše uvedených nových destinací je nutné zmínit i zvýšení počtu letů do
Moskvy na celkem sedm letů týdně (4x ČSA,
3x Aeroﬂot) a spojení do Petrohradu, které
bude v provozu jednou týdně,“ odpověděl
nám ředitel letiště.

PASAŽÉŘI SE TĚŠÍ HLAVNĚ
NA LINKU DO VÍDNĚ
V současné době dále probíhají jednání o otevření dalších nových linek, a to do Vídně
a Samary, jejichž pravděpodobné zahájení
je možno očekávat v průběhu letošního léta.

Zejména letecké spojení do Vídně, které je
plánované pětkrát týdně, umožní podnikatelům a obyvatelům regionu napojení na rozsáhlou síť návazných linek z tohoto letiště,
zejména do všech evropských destinací. Současně se očekává i zvýšení počtu návštěvníků
karlovarského regionu z Rakouska.

DALŠÍ NA ŘADĚ BUDOU LETIŠTĚ
TEL AVIV A LONDÝN
V rámci úvah o dalších destinacích, které
mají v blízké budoucnosti potenciál pro zavedení přímých letů do Karlových Varů, lze jmenovat konkrétně Izrael (Tel Aviv), Kazachstán (Alma Ata), Velkou Británii (Londýn)
či Německo (Mnichov, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburk).V minulosti vedená jednání
k zahájení provozu na linkách do Mnichova
nebo Frankfurtu dosud bohužel nepřinesla
pozitivní výsledek. Obě zmíněná letiště jsou
významnými evropskými přestupními uzly
a pro efektivní provoz na těchto linkách je nezbytně nutná spolupráce s německou leteckou
společností Lufthansa. „Tato společnost nám
deklarovala, že v současné době o zahájení
provozu neuvažuje, ale nadále bude situaci
na trhu i potenciál letecké přepravy karlovarského regionu monitorovat,“ zmrazil naděje
ředitel letiště.

U odbavovacích přepážek přibudou ke třem linkám zřejmě další. O jejich zavedení se stále jedná.

Letiště

Moderní odbavovací a příletová hala

Z OBLÍBENÝCH CHARTEROVÝCH
LETŮ ZBYL JEDINÝ

Bohužel jedinou destinací, do kterých cestovní kanceláře nabízejí letecké zájezdy s odletem z Karlových Varů, zůstává i pro letošní
rok turecká Antalya. V souvislosti s oživením
celosvětové ekonomiky a překonáním ﬁnanční krize se dá již v příštím roce očekávat rozšíření této nabídky alespoň na úroveň roku
2008, kdy cestovní kanceláře nabízely celkem pět destinací v Turecku, Řecku, Tunisku
a Egyptě. V této souvislosti se vedení letiště
snaží oslovit i velké německé touroperátory
s nabídkou využití karlovarského letiště pro
odlety na dovolenou, kterou by mohli využít
i obyvatelé z blízkého německého pohraničí.

Řídicí věž

na 2008 zpřísněné normy provozu EU. Šlo
zejména o oddělené odbavování pasažérů
EU a ostatních zemí podle tzv. schengenské
úmluvy a nová bezpečnostní opatření. Práce
trvaly bezmála rok. Na letišti mohou v současné době přistávat Boeingy 737, Airbusy
320 a podobné typy letadel.

PLÁNY LETIŠTĚ JSOU VELKOLEPÉ
Zmodernizované mezinárodní karlovarské
letiště může ročně odbavovat až půl milionu
cestujících a souběžně odbavovat dvě až čtyři
letadla v závislosti na jejich velikosti. Přistání velkokapacitních letadel umožní rozšíření a prodloužení ranveje v budoucnu. S tím
počítá Územní studie rozvoje a využitelnosti
letiště s výhledem na léta 2025 až 2050. Dokument, který vznikal zhruba rok, už schválili
zastupitelé Karlovarského kraje jako zřizovatele letiště. Olšová Vrata splňují od 31. břez-

Přestavba už stála 300 mil. Kč.

HISTORIE LETIŠTĚ JE DLOUHÁ 80 LET
Karlovarské letiště je o šest roků starší než
pražská Ruzyně. O aerodromu v našem městě so uvažovalo již v roce 1925. Podle plánu
z roku 1927 mělo být původně ve Dvorech
vedle dostihové dráhy. Experti z Chemnitz
to naštěstí nedoporučili, a tak v roce 1929
odkoupil stát prvních 40 hektarů půdy. Ze
současné výměry 110 hektarů vlastní 10,6
ha město Karlovy Vary. První letadlo odtud
startovalo 15. května 1931, ačkoliv vůbec
poprvé dosedl letoun na karlovarskou ranvej
již 4. května 1929. V té době však byla dokončena pouze přistávací plocha a přízemní
dílny, skladiště a garáže. Do Vánoc 1931 bylo
letiště zcela hotové. Hala měla půdorys kříže
s nestejně dlouhými rameny. Ze západního
průčelí vyčnívala třípodlažní prosklená věž.
Roku 1933 byl uveden do provozu osm metrů
vysoký hangár na půdorysu 36,5 x 27 metrů.
V roce 1936 již bylo karlovarské letiště zařazeno do evropské sítě letišť. Létalo se odtud
do Berlína, Londýna, Paříže, Saské Kamenice, Amsterodamu a Vídně.

OLŠOVÁ VRATA MAJÍ DNES
CERTIFIKÁT EU
V letech 1959–60 prošlo letiště generální
opravou a získalo betonovou vzletovou a přistávací dráhu. Na další úpravy čekalo 65 let.
Nejprve dostalo novou, 25metrů vysokou řídicí věž za 60 milionů korun a dva radiomajáky,
navádějící letadla na osu dráhy. 1. 7. 2004 převzal letiště od státu bezúplatným převodem
Karlovarský kraj. Posledních sedm let rostou
počty odbavených pasažérů i letadel. Zatímco
v roce 2004 zde odbavili dvacet tisíc cestujících, v roce 2007 šedesát tisíc a v roce 2008 už
81 720 pasažérů. To umožnila modernizace,
která od roku 2005 přišla na 300 milionů korun, včetně čtyř dotací EU. První etapa trvala
rok a přinesla rekonstrukci ranveje – zvýšení
její nosnosti. Díky rekonstrukci povrchu může
přijímat Boeingy 737 i Airbusy 320 o hmotnosti až 75 tun. Druhá etapa zlepšila zabezpečení a osvětlení dráhy a třetí etapa, zahájená
v květnu 2007 úpravou staré budovy pro splnění schengenských dohod, přinesla o další
dva roky později i novou halu. Brněnský architekt Petr Parolek zvolil futuristický tvar,
připomínající trup letadla bez křídel. Hala má
rozměry 65 x 28 metrů. Hlavní oblouk o rozpětí 31,8 metru umožnil zvětšení plochy k odbavení o 940 metrů čtverečních a osm odbavovacích přepážek. První tři etapy modernizace
letiště skončily na jaře roku 2010.
(ﬁk)

Architekt Petr Parolek (vlevo) s ředitelem letiště
23

Stavba roku / Inzerce

Vyhlášena soutěž o Stavbu roku
Již 11. ročník soutěže o nejlepší stavby
a projekty kraje vyhlásilo na letošní
rok Regionální stavební sdružení Karlovy Vary.

A

rchitekti, investoři, projektanti a stavební ﬁrmy se mohou přihlásit do poloviny
března, potřebné podklady musí dodat do 20.
dubna. Výsledky vyhlásí na Dnech stavitelství
a architektury, které budou 2.–3. června pod
záštitou města Karlovy Vary a Karlovarského
kraje. Cílem soutěže je prezentovat nově postavené i rekonstruované stavby, které jsou
zkolaudovány a byly uvedeny do provozu od
1. 1. 2010 do 30. 4. 2011. U projektů a studií
staveb se jedná o období od 1. 1. 2006 do 30.
4. 2011. Nejlepší stavbu a projekt bude vybírat odborná porota a veřejnost hlasováním na
internetu. Za 10 let se soutěže zúčastnilo 250
staveb. Najdete je na http://stavby.karlovarska.net.
Loni se do soutěže přihlásilo 12 staveb a 7 projektů. Jako nejlepší vybrala porota stavbu KV
Areny (na snímku 1), která získala 974 bodů.
Nejlepším projektem byl vyhlášen pavilon
akutní medicíny Karlovarské krajské nemocnice, který dostal 725 bodů (na snímku 2).

1

2
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Hledáte kvalitní
sociální a zdravotní péči?
Pak jsou tyto řádky určeny právě Vám.

Nabízíme Vám služby našeho nově vzniklého Sanatoria Saint Marttel
v Karlových Varech (bývalý hotel Slavia v Drahovicích).
Poskytovaná péče v našem zařízení je zárukou vlídnosti, trpělivosti,
ohleduplnosti, laskavého úsměvu, vysoké odborné úrovně a příjemného
prostředí s výbornou kuchyní. Postaráme se o zachování maximální
důstojnosti a kvality vašeho života. Nabízíme vám komplexní péči
postavenou na moderních terapeutických postupech srovnatelných
se západní Evropou.

Sanatorium Saint Marttel
Lidická 12, 360 20 Karlovy Vary - Drahovice
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Cena od 15 000 do 23 000 Kč měsíčně!
Ptejte se nás na telefonním čísle 721 559 533

Památky / Inzerce
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Seriál sochy: Tatíček Masaryk dominuje Masaryčce

S

edmého března si připomínáme 161. výročí narození
prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua
Masaryka (7. března 1850 Hodonín–14. září 1937 Lány).
Symbolicky proto tento díl seriálu o sochách a kamenných
skvostech našeho města věnujeme právě soše TGM na stejnojmenné karlovarské třídě. Bronzový odlitek sochy tatíčka
Masaryka, měřící 2,4 metru, byl v říjnu roku 2007 vytvořen
ve slévárně v Horní Kalné u Vrchlabí. Autor, známý karlovarský umělec Jan Kotek, řešil plastiku „komorně“ vzhledem k prostoru, kde je umístěna. Hlavním záměrem bylo
také vyjádřit v postoji ﬁgury a gestu ruky, svírajícím knihu,
duchovní a ﬁlozoﬁcké zaměření této výjimečné osobnosti
českých dějin. První pomník Tomáše Garrigua Masaryka
v Karlových Varech byl odhalen v roce 1930, avšak v roce
1938 byl zlikvidován. Dílo, umístěné u Skleněného paláce, mělo být původně zpřístupněno v březnu 2007 k výročí
prezidentova narození, nakonec se však slavnostní umístění
a odhalení sochy konalo 15. září 2007 k sedmdesátému výročí jeho smrti a přítomní si také zároveň připomněli jeho
časté pobyty v Karlových Varech v rozmezí let 1923 až 1933.
Osazování sochy (na snímku) komentoval její autor Jan
Kotek slovy: „Taková krásná práce je pocta. Proto byla nejtěžší zodpovědnost, aby vše dopadlo, jak má.“ Slavnostního
odhalení se zúčastnila kromě zástupců kraje, města a veřejnosti také Charlotta Kotíková, Masarykova pravnučka
(na menším snímku). Při té příležitosti
odhalila na hotelu Savoy, kde první prezident pobýval, ještě pamětní desku. U sochy se každoročně konají vzpomínkové
akce k výročí narození a úmrtí tohoto velkého politika, vědce, bojovníka za pravdu
a člověka, který se vždy snažil zviditelnit
náš malý český stát.
S využitím materiálů
Boženy Vachudové
zpracovala Michaela Kousalová
Vzpomínkový akt u příležitosti narození
Tomáše Garrigua Masaryka se uskuteční
u sochy na třídě TGM 7. března 2011 od
15 hodin. Pořádá ho město Karlovy Vary
spolu s Klubem TGM.

Autor sochy při jejím osazení
Masarykova pravnučka
Charlotta Kotíková

SC-310059/1
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Městská policie

Strážníci dostali za věrnost stužky a dárky

S

Ocenění strážníci vyslechli slova chvály
a poděkování za každodenní službu.

edm městských strážníků ocenil 26. ledna
primátor za jejich dlouholetou službu pro
město. Pět strážníků, mezi nimi i jedna žena,
si odneslo stužku za deset let služby městu.
Ocenění převzali Kateřina Pilařová, Mgr. Josef Stibor, Jaroslav Slepička, Tomáš Vejvoda
a Josef Urbich. Další dva strážníci městské
policie, Zdeněk Salajka a Mgr. Kamila Hofmanová, byli odměněni za patnáct odsloužených
let. Poděkování se dostalo i strážníkům Františku Sárovi a Tomáši Toporovi, kteří v řadách
městské policie pracují 5 let. Příští rok má na
kulatou dvacítku našlápnuto hned 15 zaměstnanců městské policie. Primátor města Petr
Kulhánek předal strážníkům věcné dary a zároveň všem poděkoval za věrnou službu a prá-

ci, kterou vykonávají.
„Městská policie plní
ve městě důležitou funkci a funguje tak, jak požadujeme. Práce je to náročná a já doufám, že kromě
nepříjemných událostí máte také řadu pozitivních zážitků,“ dodal primátor. Další slova
díků si ocenění vyslechli z úst velitele městské
policie Marcela Vlasáka. „Práce strážníků
není jednoduchá a já bych byl rád, kdybyste si našli také čas na odpočinek, a mohli tak
nabrat nové síly,“ popřál jim velitel. Na závěr
připomněl, že v řadách městské policie jsou
dnes také strážníci, kteří zanedlouho odslouží
již dvacátý rok. Městským strážníkům patří za
jejich práci a službu pro město velký dík.

Rozhovor KRL: Mobilní obchůzková služba
Letošní rozpočet městské policie počítá se
zavedením tzv. mobilní obchůzkové služby. Zastupitelé města na tuto novou službu
v okrajových částech města vyčlenili částku
1,5 milionu korun. V čem nový výkon služby
spočívá, na to jsme se zeptali velitele městské
policie Bc. Marcela Vlasáka (na snímku).
M.V.: Návrh na zajištění systémové kontroly
okrajových částí města formou obchůzkové
služby přišel v podobě její mobilní formy a byl
obsažen již ve výhledu naší Výroční zprávy za
rok 2009. Optimální podoba zajištění veřejného pořádku v okrajových částech města by
znamenala výrazné navýšení počtu strážníků,
tak aby každá lokalita měla každodenní dohled dvoučlenné hlídky. Vznikl proto návrh na
seskupení pěti zkušených strážníků s dobrými komunikačními předpoklady. Právě z nich
bude každý den sestavena dvoučlenná hlídka,
která bude ve vybraných okrajových částech

Představujeme
strážníky města

města provádět pěší pochůzky. Vozidlo bude
sloužit pouze k přesunům mezi městskými
částmi a v případě nutnosti např. k předvedení osoby za účelem zjištění totožnosti, aby
nedocházelo k blokování další hlídky.
KRL: Proč bude tuto službu zajišťovat zrovna
5 strážníků?
M.V.: To je jednoduché. Musíme zajistit objem odsloužených hodin v návaznosti na
fond pracovní doby a neméně důležitou skutečností je garantovat občanům maximální
osobní a místní znalost strážníků. Menší
skupina si toto rychleji osvojí a občané si budou moci zvyknout na stejné tváře. Poznají
své strážníky.

tériem pocit bezpečí občana a ten se mnohdy
s výše uvedenou problematikou nekryje. Určitě budeme využívat dotazníkových šetření
a podkladem bude i samotný zájem občanů
v podobě podnětů, které výrazně ovlivní plán
kontrolní činnosti hlídek.
KRL: A jak budou fungovat hlídky v letní sezoně, kdy je ve městě festival a spousta společenských akcí?
M.V.: Úplně stejně. S trochou nadsázky lze
říci, že i kdyby z nebe trakaře padaly, mobilní obchůzková služba se bude stále věnovat
okrajovým částem města a k žádným přesunům do centra nedojde.

KRL: Jak budete mobilní obchůzkovou službu hodnotit?
M.V.: Počítáme opět s interakcí občanů. Víte,
služba v okrajových částech města totiž vůbec
nemusí korespondovat s nápadem trestné
činnosti či zvýšeným výskytem protiprávního jednání v oblasti veřejného přádku či dopravy. Dokonce se může zdát, že v řeči čísel
není příliš efektivní. Zde je však hlavním kri-

Strážníci odhalují černé skládky

Jméno:
Okrsek:

Jan KUČA

Mládežnická, Sibiřská, garáže
Majakovského, Železniční, Požární,
nám. 17. listopadu, Sokolovská
(HZS – Buchenwaldská), Celní
Zařazení:
služba PCO
Charakteristika: rodina, PC, kolo, motorka
Kontakt:
j.kuca@mpkv.cz
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Jen v loňském roce zjistili strážníci 305 nepovolených skládek, které byly následně
odstraněny po zásahu technického odboru.
Nejvíce (48) jich strážci pořádku odhalili
v dubnu. V pomyslném celoročním žebříčku
městských částí vedla Stará Role počtem 86
černých skládek, Rybáře s 50 a Drahovice
s 45 smetišti. Dobrá spolupráce s technickým
odborem se projevila i při likvidaci nebezpečného odpadu. Systém přímého předávání podnětů prostřednictvím informačního
systému bez zbytečného papírování výrazně
zrychlil celý proces. Největším odkladištěm

nebezpečného odpadu opět byla Stará Role,
kde strážníci zjistili 35 případů z celkových
88. Přestože je problematické dohledat viníka
podobného znečištění, podařilo se udělit 110
blokových pokut za více než 52 tisíc korun.
Samostatnou kapitolou jsou odstavená vozidla. Ze všech zjištěných vraků se jich podařilo během loňska 40 odstranit. Nejvíce 16 ve
Staré Roli. Bohužel horší situace je s vozidly
technicky nezpůsobilými k provozu, která nelze odstranit jako vraky. Strážníci zjistili 135
takových případů, které postoupili na odbor
dopravy k dalšímu řešení.

ME v twirlingu

Mažoretky na Mlýnské kolonádě
při zahájení loňské lázeňské sezony.

Naše město se těší na mažoretky z Evropy
P

ředposlední dubnový týden uvítají
Karlovy Vary mažoretky z celé Evropy.
V KV Areně se bude od 21. do 24. dubna
2011 konat mistrovství Evropy v twirlingu. Informaci o této významné sportovní
události přináší KRL v dostatečném předstihu jako pozvánku pro obdivovatele této
disciplíny. Pochod mažoretek je každoroční
ozdobou zahájení lázeňské sezony v našem
městě. Twirling jako druh sportu, který se

zabydlel také v České republice, je kombinace gymnastiky a tance s manipulací hůlky. Zatímco pochodující mažoretky sklízejí
ovace za dokonalé sladění pohybů a ovládání hůlek, základem twirlingu jsou taneční
skoky, otočky a různé baletní variace. Hostitelem loňského soutěžního klání mažoretek z členských zemí asociace NBTA bylo
švýcarské město Neuchâtel. Letos uvítají
elitu twirlingu Karlovy Vary.

Program:
Čt 21. 4.
8.00–17.00 hod.
Zkoušky soutěžících jednotlivých států
18.00–19.00 hod.
Zahajovací ceremoniál
Pá 22. 4., So 23. 4.
8.30–19.00 hod.
Sóla – ženy, muži na povinnou
a taneční hudbu
Skupiny – twirling, pompony, vlajky
Neděle 24. 4.
8.30.-17.15 hod.
Finále
Sóla na povinnou a taneční hudbu
Skupiny – twirling, show
17.15–18.15 hod.
Závěrečný ceremoniál

Mistrovství Evropy
v twirlingu
Loňská reprezentace, kterou na ME nominoval Svaz mažoretek a twirlingu České republiky.

Letos se můžeme těšit na nejlepší soubory twirlingu z celé Evropy.
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Sport / Inzerce
TURISTIKA

VODNÍ TURISTIKA

Odbor KČT TJ Slovan Karlovy Vary
RNDr. František Wohlmuth, kontakt: fjw@volny.cz,
Tel.: 603 209 270; www.turiste.webpark.cz

Alnitak ORION
Oddíl vodních skautů a skautek
Klubovna, Tašovice – U Brodu 134, Tel.: 777909885
Michal Rendl; e-mail: bobr@pristavorion.cz

5. 3.
12. 3.
19. 3
26. 3.

Praha – představení Carmen
v Hudebním divadle v Karlíně
Z Aše do Aše, rozhlednu Háj nevyjímaje
Za předjarní romantikou Tiských stěn
nedaleko Děčína
Voda ze střechy Evropy – pramen Střely

Všechny uvedené akce jsou volně přístupné i pro nečleny
Klubu českých turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou
k dispozici na www.fjw.rajce.net.

FOTBAL
ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA - MUŽI
12. 3. 10:30 1.FC K.Vary – FC Slovan Liberec B
26. 3. 10:30 1.FC K.Vary – FC Písek
POHÁR ČMFS ŽENY
12. 3. 14:30 1.FC K.Vary – SK DFO Pardubice

Hledáme do našeho oddílu děvčata a chlapce ve věku od
6 let, kteří by měli zájem o činnost ve skautském vodáckém
oddíle. Nabízíme všestranný program, kde se uplatní každý.
Scházíme se jednou týdně v klubovně. O víkendech jezdíme
do přírody, od jara na vodu, pořádáme jarní a letní tábory a věnujeme se mnoha dalším aktivitám.
Scházíme se:
Středa 16.00–18.00 v klubovně
mladší děti
Čtvrtek 16.00–18.00 v klubovně
děti starší 11 let

2. ČESKÁ ŽENSKÁ FOTBALOVÁ LIGA
27. 3. 14:00 1.FC K.Vary – DFK Mladá Boleslav
ČESKÁ DIVIZE STARŠÍCH/MLADŠÍCH ŽÁKŮ
20. 3. 10:00/11:45
1.FC K.Vary – Junior Děčín
KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU
26. 3. 13:00 1.FC K.Vary A – FC Františkovy Lázně
26. 3. 15:00 1.FC K.Vary B – Spartak Horní Slavkov

PLAVÁNÍ

MUŽI
5. 3.

JÓGA

Bazén Domova mládeže
Lidická 403, Karlovy Vary - Drahovice
Tel.: 353 224 488

10:30

DOROST
5. 3.
14:00
ŽÁCI
13. 3.

Plavání pro veřejnost a organizované skupiny:
každou středu: 15–16 hod., 16–17 hod.

FITNESS

PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ
1.FC K.Vary – FK Tatran Kadaň
1.FC K.Vary A – FK Nová Role

10:00/11:45

1.FC K.Vary A – FK Tatran Kadaň

SNOOKER
JÓGACENTRUM Karlovy Vary
Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary
Tel.: 732 606 474; www.joga.cz
Pravidelná cvičení podle Systému Jóga v denním životě
1. lekce ZDARMA
Pondělí 18:00
Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí

H.E.A.T. Program
TGM 10 – pasáž OD Perla, Karlovy Vary
Tel.: 608 919 150; www.heatvary.cz

Galerie&Snooker kafé Koule
Sedlecká 4, Karlovy Vary
Tel.: 777 687 694; snooker-galerie-koule.snadno.eu

Úterý
17:30
Jógacentrum – začátečníci a mírně pokročilí

inzerce

Úterý
19:00
ZŠ Dalovice – začátečníci a mírně pokročilí

26. 3.

Středa 18:00
ZŠ Nejdek (na náměstí) – začátečníci a mírně pokročilí

Pravidelný trénink se koná každou sobotu 13–15 hod.
Otevřeno zpravidla na objednávku.
Instruktáž hry snookeru, včetně zábavné ukázky tréninkových
postupů aplikované na každém fyzicky, a to vše zdarma. První
hra nebo lekce zdarma pro každého nově příchozího hráče.

Čtvrtek 19:15
Mateřské centrum Drahovice
začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí

REVOLUCE VE FITNESS ZAHÁJENA!

SC-301805/4

www.

Turnaj O Zlatý trenky open IV.
Přihlásit se může kterýkoli hráč kulečníku

JU - DO .blog.cz

dekorativní technika Oikos

SC-310063/1

malby,nátěry,fasády,tapety
dekorace dětských pokojů

High Energy Aerobic Training

Michal Domek

Karel Juštík

SC-302039/1

608 372 545

777 178 057

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

Poruchy a technické problémy:

800 101 047

chůze na pásu na lidský pohon
nejvyšší účinnost spalování tuků
zvýšení svalového rozvoje a odolnosti
kardiovaskulárního systému
fyzická příprava pro všechny druhy sportů
skupinová aktivita za doprovodu
motivující hudby
aktivita pro každého v každém věku

Fakturace a smlouvy:

359 010 406
Provozování a rozvoj
vodovodů a kanalizací

odpovědně mezi přírodou a člověkem
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ZDARMA DO SCHRÁNEK

Příští vydání: 28. března 2011
Uzávěrka: 11. března 2011
Pro detailní kalkulaci, objednávku
nebo rezervaci kontaktujte naše
inzertní oddělění:
Tel.: 776 431 879, fax: 224 816 818
e-mail: karlovy.vary@ceskydomov.cz

SHOW ROOM KarlovyVary:
TGM 10 – pasáž OD Perla, Karlovy Vary
rezervace: +420 608 91 91 50
e-mail: kvheat@seznam.cz
www.heatvary.cz

SC-310119/1

www.vodakva.cz

25 000 VÝTISKŮ
SC-310068/1

• laboratorní rozbory všech typů
vod
• výstavba a opravy vodovodních
a kanalizačních přípojek
• desinfekce a čištění přípojek
• tlakové zkoušky, revize,
zkoušky vodotěsnosti

KV Arena

Primátor kvituje dohodu s HC Energie
S

napětím sledované téma, a to budoucnost hokeje v Karlových Varech, má svůj
zdárný výsledek. Původní variantu podpory
klubu ve výši částky 11,3 mil. Kč přímo pro
klub a možnosti čerpání dalších 500 tis. Kč
z dotací rozdělovaných mezi sportovní kluby
majitel klubu Karel Holoubek odmítl. Naopak se rozhodl využít alternativní možnosti,
která místo motivačních částek za umístění

hokejového klubu v extralize spočívala v návrhu rozpočtového opatření ve výši rovných
dvou milionů korun, které bude předloženo
zastupitelstvu ve chvíli, kdy město obdrží výnos z městské společnosti Karlovarská teplárenská, a.s. Zda toto opatření bude schváleno, záleží na zastupitelích. Karel Holoubek
ve svém stanovisku také oznámil další zdroje, ze kterých klub získá potřebné prostřed-

ABBA The Concert v KV
Areně roztančila diváky

KV Arena nabídne kulturu, sport i výstavu

Ten, kdo v sobotu 12. února zavítal do multifunkčního centra KV Arena, rozhodně neprohloupil. Na pořadu večera byly známé
„hitovky“ populární skupiny ABBA a s nimi
nekonvenční show s dobovou výpravou. S naprosto přesvědčivým výkonem zpěváků a fantastické kapely Abbagain byl koncert téměř
k nerozeznání od originálu – koncertu ABBY
ve Wembley v roce 1979. Úspěšná show
završila svou koncertní šňůru právě v Karlových Varech. Více než dvouhodinový koncert
se spoustou skvělých písní, které svého času
získávaly jednu platinovou desku za druhou,
vytvořil skvělou atmosféru v karlovarském
multifunkčním centru, a doplnil tak kulturní
kalendář v roce 2011.

+RNHMLVWp +& (QHUJLH .DUORY\ 9DU\ SĜHG
VHERX PDMt UR]KRGXMtFt ERMH Y H[WUDOLJRYp
VH]RQČ1HMEOLåãt]iSDV\UR]KRGXMt
R~VSČFKXDQH~VSČFKX7HćMGHRYãHFKQR
(QHUJHWLFLSRWĜHEXMtL9DãLSRGSRUX
7ČãtPHVHQD9iVY.9$UHQČ
$NWXiOQtUR]SLVXWNiQtQDOH]QHWHQD
ZZZKRNHMNYF]
9êERUQtNDUORYDUãWtMXQLRĜLVWDUãtGRURVWHQFL
L GDOãt POiGHåQLFNp NDWHJRULH EXGRX OHWRV
ERMRYDW R WLWXO\ PLVWUĤ ýHVNp UHSXEOLN\
3ĜLMćWH VH SRWČãLW NYDOLWQtP KRNHMHP
D SRGSRĜWH EXGRXFt KRNHMRYp KYČ]G\
9VWXSQp QD XWNiQt NDUORYDUVNp POiGHåH MH
='$50$

ky. Primátor města Petr
Kulhánek to vnímá velice
pozitivně, jako shodu na
řešení otázky karlovarského hokeje pro tento
rok. Vítá vstřícnost klubu a navzdory omezením, kterým jsou jak město, tak hokejový
klub nuceny čelit, se podařilo zachovat v Karlových Varech extraligový hokej včetně jeho
mládežnické činnosti.

K

arlovarské multifunkční centrum KV
Arena nabídne v následujících dnech
a týdnech „od každého trochu“. Návštěvníci
se mají rozhodně na co těšit. V následujících
dnech se v kulturním přehledu na našich
webových stránkách objeví i mistrovství Evropy v twirlingu mažoretek, které se uskuteční 21.–24. dubna. Nejen od 12. do 22.
května bude KV Arena zářit všemi barvami,
po deset dní bude „domovem“ prezentační
a prodejní výstavy Flores, jejímž hlavním cílem a záměrem je kulturní propagace města
Karlovy Vary s hlavním tématem zahradní
a květinové tvorby, ale i jiných blízkých oborů z oblasti životního stylu. V závěru května
bude sportoviště opět praskat ve všech, ve
dnech 27.–29. května se zde utkají celky čtyř
zemí při Mezinárodním turnaji v basketbalu

žen. Na palubovce proti sobě nastoupí celky
Ruska, Litvy, Polska a samozřejmě České republiky. Druhého června uděláme pro změnu radost všem dětem, čeká vás Den dětí
v KV Areně s bohatým programem a spoustou soutěží o sladké ceny. Nebudeme předcházet událostem, vše se včas dozvíte.
Lukáš Pokorný

Lord of the dance Kabáti – Banditi

di Praga Tour 2011

V sobotu 5. března budou mít diváci opět
možnost zhlédnout fantastický příběh Dobra
a Zla v překrásné pohádkové scéně s precizními tanečními výkony desítek tanečníků v sólových výstupech i nezaměnitelných tanečních formacích, které proslavily irský tanec
po celém světě.
Lord of the Dance Michaela Flatleyho je kritikou nejnadšeněji oceňovaným představením
všech dob. Od premiérového uvedení v Dublinu v roce 1996 toto představení překonalo
po celém světě řadu rekordů a stalo se nejlépe prosperující show v celé dlouhé historii
existence zábavního průmyslu. Tento skvělý
zážitek si můžete vychutnat i v KV Areně.
Vstupenky zakoupíte v prodejní síti TICKETPORTAL od 750 Kč.

S radostí oznamujeme všem fanouškům jedné z nejpopulárnějších hudebních skupin na
české scéně, že se v pátek 15. dubna od 19.00
hod. v KV Areně uskuteční koncert Kabátů.
Kabáti se vydávají po letech na své halové
česko-slovenské turné. Tour začíná 2. března v Břeclavi a končí 29. dubna v Olomouci,
samozřejmě nevynechají ani naše lázeňské
město, které se rozezní rockovými rytmy.
Vstupenky jsou k dostání v prodejní síti
TICKETPORTAL a jejich cena se pohybuje
v rozmezí od 390 do 550 Kč. Koncert
těchto rockových matadorů slibuje jako
vždy nevšední show, srovnatelnou s těmi
největšími světovými produkcemi.
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Listárna / Soutěž
Napsali jste nám
Někteří politici neumějí prohrávat
Nedá mi to, abych vám nepopsal dojmy řadového občana z posledních jednání zastupitelstva.
Sledoval jsem jak ustavující, tak odložené ZM,
kde se schvaloval rozpočet. Soudě podle rétoriky si někteří zastupitelé pletou mandát komunálního politika s angažmá na nějaké estrádě
nebo mediální show. Pobavil nás zejména kabaretní slovník pana Martina Zemana. Jeho

šest vystoupení k rozpočtu, to nebyly perly, ale
výkřiky opozičního politika, který se nesmířil
s tím, že už nesedí v radě města a nerozhoduje.
Asi by se měl držet kominického řemesla. Každý, kdo dělal někdy závodně sport (jako já),
ví, že je snazší prožívat výhru než prohru. Jak
unést porážku a vyvodit si z ní poučení, to by
se mohli komunální politici učit od sportovců.
Chápu, že propad u voličů politiky štve o to víc,

že za funkcí na magistrátu byly peníze, výhody
a vliv. Měli by si ale uvědomit, že nikomu neroste tráva do nebe. Očekávám od těch nových,
že se z chyb předchůdců poučí. Mám obavy, že
až vedení splní slib a zavede on-line přenosy ze
zasedání ZM, bude to ještě větší estráda než
dosud. U voleb ale budeme známkovat ne za
slova, ale za skutky.
Michal Novotný, Sokolovská 100

Chodím často kolem jedné z nejkrásnějších
lázeňských vil Margareta vedle Richmondu.
Už několik týdnů na ní visí nápis Na prodej.
Prý za 250 milionů korun. Kupci se nehrnou.
Vzdali to Rusové, Vietnamci i Albánci. Karlovaráci ani netuší, jaká prošla vilou historie. První z dynastie hoteliérů Anton Pupp ji
koupil dceři Margaretě k 18. narozeninám.
Po válce vilu na čas přejmenovali na Mimózu.
Ženil se v ní generál Vlasov, maršál Koněv
odtud jezdil rybařit na Teplou, z minulých

prominentů sem jezdil rakouský prezident
Thomas Klestil i generální ředitel Balney.
Bylo tu kasino, sedm apartmánů a natáčel se
tu seriál 30 případů majora Zemana. Teď secesní vilu vlastní tajemná ﬁrma s kontem na
Kajmanských ostrovech. Už se prodaly vila
Fink, Qusisisana z roku 1888, Ahlan v Sadové ulici, Savoy na Zámeckém vrchu. Margareta je poslední z těch krásných vil a je mi
z toho smutno.
Eva Staňková, Drahovice

Dopis do redakce KRL

Dopis od ctenáru KRL

Breznová fotohádanka

Právě se mi dostala do rukou sbírka básní paní
Věry Podlipné-Stiborové z Karlových Varů, která je připravena k vydání. Jedná se o zcela neobvyklou snahu vyjádřit vztah autorky k městu,
kde mnoho let žije. Jde o půvabné básně se silným citovým nábojem a zvláště pozoruhodná je
poslední z nich, v nichž se jí podařilo zveršovat
starý příběh Svatošských skal – Hans Heiling.
Bohužel paní Věra Stiborová-Podlipná byla
před několika týdny napadena ve svém domě,
zmlácena a okradena. Tímto bychom jí chtěli
vyjádřit podporu a zároveň varovat ostatní občany a čtenáře před tímto nebezpečím. Přikládáme pár veršů z této sbírky básní.
Eva Richterová a přátelé paní Stiborové
Sedmero zastavení nad Teplou
Po všedních letech, jež jsem žila
za jeho zdmi, se do mých snů
jedenkrát v noci kresba bílá
vnořila lehce. Objevila
jsem město s hudbou pramenů.

Na průčelí které budovy najdeme tyto symboly s letopočtem?
Odpověď zašlete do 15. března 2011 mailem na soutez.vary@ceskydomov.cz nebo poštou na adresu Magistrát města Karlovy Vary, 36001 Moskevská 21, tiskové odd., s označením SOUTĚŽ. Uveďte své tel. číslo. Na vylosovaného výherce čekají dvě vstupenky
na některé kulturní představení.

Vylosování souteží
Zadání únorové tajenky bylo: Jak se dříve jmenoval pramen Knížete Václava
na Mlýnské kolonádě? Správná odpověď: Bernardův pramen podle místní
skály. Pramen se objevil roku 1784 pod skálou, která sahala až do řeky Teplé.
Kámen byl později odtěžen kvůli stavbě kolonády. Pramen Knížete Václava
má dnes dva vývěry, první s vydatností 4 litry/min. je na Mlýnské kolonádě
a druhý, s poloviční vydatností, vyvěrá uprostřed promenády. První má teplotu 64 stupňů Celsia, druhý je o šest stupňů Celsia chladnější. Vylosovanou
luštitelkou z 82 správných odpovědí se stala Kristina Jubánková, Sedlec 122.
Získává dárek od Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád, která byla
patronem křížovky KRL č. 2. Ve fotohádance jste měli určit, kde najdeme
kamenného chlapečka s květinovým věncem. Jak dokládá fotograﬁe, soška
zdobí vjezd k hotelu Richmond. Výherkyní je Jarmila Šestáková, Revoluční
149, K.Vary. Dostane dvě vstupenky dle výběru. Blahopřejeme.
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Křížovka / Kontakty

Tajenka: Jak se jmenují skalní útvary v Rudém středu Severního teritoria Austrálie?

Na vylosovaného luštitele, který zašle tajenku a své tel. číslo e-mailem do 5. 3. 2011 na adresu: soutez.vary@ceskydomov.cz čeká kniha Austrálie
křížem krážem s podpisem cestovatele Leoše Šimánka a dvě vstupenky na jeho panoramatickou show 6. 3. 2011 od 19 hod. v hotelu Thermal.

Kontakty na vedoucí odborů magistrátu města
Obecní živnostenský úřad
Bc. Jaroslava Jirkovská
353 118 691, U Spořitelny 2
j.jirkovska@mmkv.cz

Odbor investic
Ing. Daniel Riedl
353 118 248, Moskevská 21
d.riedl@mmkv.cz

Odbor dopravy
Mgr. Lenka Kůsová
353 118 257, Moskevská 21
l.kusova@mmkv.cz

Odbor kancelář primátora
Mgr. Renata Hybnerová
353 118 160, Moskevská 21
r.hybnerova@mmkv.cz

Odbor ﬁnancí
a ekonomiky
Ing. Kamil Kastner
353 118 340, Moskevská 21
k.kastner@mmkv.cz

Odbor lázeňství,
cestovního ruchu
a kultury
Mgr. Marian Odlevák
353 118 278, Moskevská 21
m.odlevak@mmkv.cz

Odbor informačních
technologií
Petr Vaňkát
353 118 141, Moskevská 21
p.vankat@mmkv.cz

Odbor majetku města
Ing. Jan Choulík
353 118 241, Moskevská 21
j.choulik@mmkv.cz

Odbor právní
JUDr. Ing. Dana Sárová,
LL. M. Ph.D.
353 118 227, Moskevská 21
d.sarova@mmkv.cz

Odbor vnitřních věcí
Ing. Jindřiška Gallová
353 118 284, Moskevská 21
j.gallova@mmkv.cz

Oddělení památkové péče
Antonín Haidlmaier
353 118 774, U Spořitelny 2
a.haidlmaier@mmkv.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Stanislav Průša
353 118 735, U Spořitelny 2
s.prusa@mmkv.cz

Odbor kancelář tajemníka
PhDr. Filip Lepík
353 118 415, Moskevská 21
f.lepik@mmkv.cz

Odbor technický
Ing. Eva Pavlasová
353 118 242, Moskevská 21
e.pavlasova@mmkv.cz

Odbor rozvoje a urbanismu,
úřad územního plánování
Ing. Ivana Doubová
353 118 510, U Spořitelny 2
i.doubova@mmkv.cz

Stavební úřad
Iva Heliksová
353 118 516, U Spořitelny 2
i.heliksova@mmkv.cz

Odbor vnitřního auditu
a kontroly
JUDr. Ing. Josef Bečvář
353 118 336, Moskevská 21
j.becvar@mmkv.cz

Odbor zdravotnictví
a sociálních věcí
Ing. Bc. František Pavlásek
353 118 554, U Spořitelny 2
f.pavlasek@mmkv.cz

Odbor školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
353 118 270, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz
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