
Radniční listy
| 2007XII. ROČNÍK 

ČÍSLO 3 – BŘEZEN

K A R L O V A R S K É  R A D N I Č N Í  L I S T Y    I N F O R M A Č N Í  Z P R A V O D A J  M A G I S T R Á T U  M Ě S T A  K A R L O V Y  V A R Y

Karlovarské

10. března 2007 od 20,00 hodin
Slavnostní sál Grandhotelu PUPP

Program:

a vokálním doprovodem

Swingový orchestr

revival a další...

moderátor:

Petr Muk s kytarou

Jitka Čvančarová

a muzikálové melodie

J. Kurzweila

ABBA

Martin Dejdar

předprodej vstupenek:

Infocentrum, kino ČAS, předprodej MHP (Zeyerova ulice)

Grandhotel PUPP - GUEST SERVICE

Slovo primátorky

ZAJÍMAVOSTI ČÍSLA:

2 • Zahájení výstavby
kongresového centra

3 • Sloupek slavných návštěvníků
4 • Karlovarské fi rmy se představují
5-7 • MŠ v K. Varech se představují
8-11 • Kultura březen 2007
12 • Sport
16 • Telegrafi cky

Vážení spoluobčané,

každoročně je mě-
síc březen obdobím, 
které je spojeno s  
osobností Tomáše 
Garrigua Masaryka, 
neboť si připomíná-
me výročí jeho na-
rození. Letošní rok 
je však spojen s více 
významnými dny v životě T. G. Masaryka. Při-
pomeneme si kulaté výročí jeho třetího zvo-
lení prezidentem a 14. září uplyne 70 let od 
jeho úmrtí. Nechci se na tomto místě zabývat 
zásluhami Masarykovy osobnosti o vznik na-
šeho samostatného státu, či jeho politickými, 
fi lozofi ckými a humanistickými názory a činy, 
ale jeho vztahem ke Karlovým Varům, o němž 
možná mnozí ani nevědí. 

První československý prezident patřil k nej-
význačnějším, a dalo by se říci, že i k nejoblíbe-
nějším, hostům našeho krásného lázeňského 
města. Počínaje rokem 1924 až do roku 1930 
pravidelně v letním období pobýval v Karlo-
vých Varech  v hotelu Savoy-Wested, který si 
oblíbil pro jeho situování v tichém prostředí 
v blízkosti lázeňských lesů.

Nedá se říci, že by prezident při svých karlo-
varský pobytech vyloženě odpočíval. Denně 
zde přijímal návštěvy ministrů vlády, zahranič-
ních diplomatů, poskytoval audience a navště-
voval mnohé kulturní a sportovní akce, jeho 
zájmu neunikla například ani sklárna Moser. 
V průběhu svých pobytů několikrát navštívil 
lázně Jáchymov, kterým chtěl pomoci k jejich 

větší proslulosti a propojení Jáchymova s Kar-
lovými Vary. Představitelé našeho města si 
velmi vážili častých návštěv prezidenta i jeho 
zájmu o pomoc městu, a tak v jubilejním roce 
1930, kdy prezident oslavil 80. narozeniny, mu 
z vděčnosti vybudovali pomník, jako snad je-
diný v německém pohraničí, který ovšem na-
cisté v roce 1938 zlikvidovali.

Po vzniku samostatné republiky byla hlavní 
třída v obchodním centru pojmenována tří-
dou T. G. Masaryka. V roce 1931 byl jménem 
Masaryka pojmenován také nově postavený 
most z Dolních Drahovic k Hornímu nádraží. 
O pojmenování mostu jednala městská rada 
vesměs německé národnosti již v březnu 
1930, kdy byl most rozestavěn. Návrh staros-
ty Jakoba, aby nesl jméno T. G. Masaryka byl 
zdůvodněn jeho pravidelnými dlouhodobými 
návštěvami a jeho oblibou města, ale i jeho 
názory a vztahem k místním občanům. 

U příležitosti 70. výročí úmrtí T. G. Masaryka, 
které si připomeneme v září letošního roku, 
jsme se rozhodli odhalit v našem městě po-
mník této vynikající osobnosti naší historie. 
Domnívám se, že Karlovy Vary tak splácí dluh 
tomuto vzácnému člověku.

Ráda bych Vás také pozvala na vzpomínko-
vé shromáždění, které proběhne dne 7. břez-
na na prostranství u Hlavní pošty v Karlových 
Varech. Zde si připomeneme 157. výročí naro-
zení této významné osobnosti našich dějin - 
člověka, který si naše město tak oblíbil.

JUDr. Veronika Vlková
primátorka města

Tomáš Garrigue Masaryk

Základní kámen karlovarské 
multifunkční haly

Socha T. G. M. autora J. Kotka bude odhalena v září 2007
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MEMBER OF CAMBRIDGE SCHOOLS ASSOCIATION
ČLEN ASOCIACE JAZYKOVÝCH ŠKOL A AGENTUR

VÝUKA CIZÍCH JAZYKU - PVÝUKA CIZÍCH JAZYKU - PRREKLADYEKLADY°° ˇ̌

tel. 353 234 573

Další kurzy: • Pruvodce CR - príprava ke zkoušce
• Rétorika a komunikace
• Základy práce na pocítaci
• Základy psychologie

° ˇ ˇ

ˇ ˇ

Anketa o nejatraktivnější místo České republiky v roce 2006

Bývalý předseda českého svazu ledního hokeje Karel Gut.

Slavnostní poklep provedli primátorka V. Vlková a nám. P. Keřka

Zájem veřejnosti o novou multifunkční halu byl značný

Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnil nám. primátorky Jan Balek

Praha, 15.  2.  2007 – Časopis 
Travel in the Czech Republic 
vyhlásil v polovině listopadu 
2006 čtenářskou anketu o nej-

atraktivnější místo České republiky v roce 2006. Až do uzávěrky hlaso-
vání dne 31. ledna 2007 dorazily do redakce hlasy od 1788 čtenářů. Na 
anketních lístcích se objevilo celkem 214 obcí a měst. 

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo ve čtvrtek 15. února v 17 hod. 
v  Průmyslovém paláci na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 
2007. Starostům, místostarostům a zástupcům dvaceti nejúspěšnějších 
měst předala redakce časopisu Travel in the Czech Republic při této pří-
ležitosti upomínkové certifikáty Mladé fronty a. s.

Na prvních třech místech se v anketě umístilo hlavní město Praha, 
Kutná Hora a Karlovy Vary. O dalším pořadí byla veřejnost informována 
prostřednictvím zvláštního vydání časopisu Travel in the Czech Repub-
lic, které bylo volně distribuováno na veletrhu Holiday World 2007.

Slavnostní položení základního kamene karlovarské multifunkční haly
Ve čtvrtek 1. února se uskutečnil poklep zá-

kladního kamene nového Výstavního, sportovně 
kulturního a kongresového centra v Karlových 
Varech. Na slavnostním zahájení se sešlo mno-
ho významných hostů včetně primátorky města 
Veroniky Vlkové, hejtmana Karlovarského kraje 
Josefa Pavla nebo legendy československého 
ledního hokeje a bývalého předsedy Českého 
svazu ledního hokeje pana Karla Guta. Zúčastnili 
se i představitelé zhotovitele a poklepání základ-
ního kamene se si nenechali ujít ani mnozí Karlo-
varáci. „V Karlových Varech jsem hokej hrál, v té 
době stál starý stadion v centru města. Koneč-
ně zde vznikne špičková sportovní hala, jakou
si Karlovy Vary zaslouží. Je dobře, že se tento pro-
jekt realizuje,“ poznamenal Karel Gut.

„Jsem rád, že se konečně začíná stavět. Přípra-
va, do které bylo zapojeno přes sto lidí, probí-
hala po dobu pěti let a byla skutečně náročná,“ 
říká náměstek karlovarské primátorky Petr Keřka, 
který má na magistrátu na starosti právě inves-
tice. Objekt Výstavního, sportovně kulturního 
a kongresového centra Karlovy Vary bude podle 
jeho slov logicky navazovat na stávající sportov-
ní areál, jehož středem je zejména atletický a fot-
balový stadion a v jehož bezprostředním okolí 
se nacházejí další sportoviště. Místo určené pro 
multifunkční halu je umístěno u komunikace 
s pravidelnými linkami autobusů  MHD a bude 
proto všem snadno přístupné.

Hlavním objektem je tzv. aréna, jejíž povrch 
může být během několika hodin přestavěn tak, 

aby tato plocha byla k disposici pro různé druhy 
sportů, stejně tak ale bude sloužit i pro koncerty, 
výstavy a jiné společensko-kulturní akce. Po peč-
livém uvážení byla kapacita hlediště stanovena 
na 6000 sedících diváků, kteří zde budou mít 
rovněž odpovídající zázemí. K hlavnímu objek-
tu se připojí i tréninková hala, která bude sloužit 
zejména k tréninku sportovců, ale rozměry hrací 
plochy budou umožňovat také pořádání regu-
lérních sportovních utkání. Významná funkce 
tréninkové haly také spočívá v jejím využití jako 
veřejného kluziště. K celému komplexu náleží 
samozřejmě i parkovací místa pro návštěvníky. 
„Karlovarský kraj je na posledním místě ve vyba-
vení veřejnou občanskou infrastrukturou. Tuto 
nelichotivou pozici se snažíme změnit a objekt 
multifunkční haly je tím, co chybělo nejen v na-
šem městě, ale i v celém Karlovarském kraji,“ při-
pomíná náměstek Keřka.

Registr řidičů bude nyní pro veřejnost otevřen i ve čtvrtek
V médiích proběhla v posledních týdnech informace o lhůtě určené 

zákonem k výměně řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964 
do 31. prosince 1993. Na Magistrátu města Karlovy Vary se jedná při-
bližně o 10 000 řidičských průkazů. Naše zkušenost je taková, že lidé 

podobné povinnosti nechávají na poslední chvíli (tedy na konec kalen-
dářního roku), a proto proběhla výše zmíněná informace.

Reakcí byl prudký nárůst žadatelů o nové řidičské průkazy, a proto 
došlo k prodloužení čekacích dob při vyřizování žádostí. Z tohoto dů-
vodu jsme se rozhodli, že od 1. března přibude na registru řidičů  dal-
ší úřední den. Doposud mohli lidé podávat žádosti vždy v pondělí, ve 
středu a v pátek. Nově tak bude možno učinit i ve čtvrtek v dopoledních 
hodinách. Toto opatření je v platnosti pouze do konce letošního roku 
a vztahuje se jen na registr řidičů. Ostatní agendy na odboru dopravy 
zůstávají beze změn.

Úřední hodiny pro žadatele o nový řidičský průkaz jsou tedy
od 1. března následující:

Pondělí 8:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 12:30 a 12:30 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00 - nově zavedený úřední den  
Pátek 8:00 - 12:00
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• Dne 2. března 1817 se narodil maďarský 
klasik János Aranyi. Do Karlových Varů jezdil 
v letech 1869-1876 každoročně (celkem 8krát). 
Jeho lékařem býval Gallus von Hochberger. 
V roce 1982 vyzvedlo UNESCO Aranyiho mezi 
významné světové osobnosti.

• Dne 2. března 1912 po osmé přijel na léče-
ní Vilém Mrštík, který prohlásil: „Každý, kdo 
cítí, že si má v těle udělat pořádek, by měl jet
do Karlových Varů!“ Jeho lékařem byl MU-
Dr. Emanuel Engel.

• Dne 8. března 1982 rozhodl tehdejší Zápa-
dočeský kraj v Plzni, že budou obnoveny obě 
karlovarské vagonové lanové dráhy.

• Dne 13. března 1772 vydechl ve Vídni napo-
sledy Dr. med. Gottlob Karl Springfeld, rada 
saského dvora, s nímž přijížděl pravidelně
do Karlových Varů. Na jeho popud byl zachy-

cen Nový pramen (dnes Rusalčin). V roce 1749 
prováděl analýzu karlovarských pramenů 
a stanovil jejich teplotu. Týž rok vydal Pojedná-
ní o Karlových Varech, v kterém čteme: „Uzná-
ní mezi našim léčebným uměním si zasluhuje 
jediný univerzální lék. To zvláště zdůrazňuji, že 
tento prostředek se nazývá Karlovy Vary!“

• Dne 15. března 1877 uvedena do provozu 
první Veřejná nemocnice v Karlových Varech 
o 62 lůžkách.

• Dne 18. března 1867 potřetí přijíždí na léče-
ní ke karlovarských pramenům arcivévodkyně 
Žofie Bavorská, matka císaře Franze Josefa se 
17-ti členným doprovodem. Současně přijíždí 
i její sestra-dvojče, ovdovělá saská královna 
Marie Anna. Obě dámy se ubytovaly v domě 
Gartenhaus nedaleko Jánského mostu.

• Dne 20. března 1997 navštívil Karlovy Vary 

dánský král Harald V. s chotí Sonjou

• Dne 22. března 1873 koupil karlovarský ob-
čan Jindřich Mattoni za 405 tisíc zlatých Kysel-
ku.

• Dne 23. března 1612 rozhodla městská rada 
o postavení prvního hostince v lázeňském 
městě. Bylo zvoleno jméno „U červeného vola“.

• Dne 24. března 1947 se narodil současný 
prezident Mezinárodního filmového festivalu 
v Karlových Varech - herec Jiří Bartoška.

• V deset hodin dopoledne dne 25. března 
1977 bylo odpáleno 134 kg perunitu a zmizel 
poslední objekt na staveništi Thermalu - hotel 
Alice. Bylo třeba odklidit 6 tisíc kubíků zdiva. 

Eva Hanyková

Sloupek slavných návštěvníků

Již od roku 2005 nabízí magistrát města 
svým občanů zdarma službu, díky níž můžete 
být včas informováni o případných krizových 
situacích, které se Vás mohou týkat. Jako nej-
častější případ jsou většinou brány povodně, 
které v minulých letech neminuly ani Karlovy 
Vary.

Kromě klasických způsobů varovaní, které 
jsou nařízeny zákonem, jsme pro naše občany 
zřídili nadstandardní službu, která je zdarma. 
Jedná se o rozesílání varovných SMS zpráv 
na mobilní telefon. Tento systém se osvědčil 
i během loňských povodní, které sice v našem 
městě nenapáchaly velké škody, přesto jsme 
systém využili. 

V současné době je v adresáři systému ně-
kolik set přihlášených a ti mohou být, díky 
uvedení své adresy, vyrozumíváni podle po-
třeby. Systém umožňuje jednoduše poslat pří-

slušnou SMS zprávu právě obyvatelům dané 
lokality, pro kterou je nebezpečí aktuální.

Zajištění systému je obdobné jako u interne-
tového bankovnictví a přístup k němu je ome-
zen pouze na proškolené pracovníky. Máte-li 
tedy zájem se do systému zaregistrovat, je tře-
ba zvolit níže popsaný postup.

Cena odeslané přihlašovací textové zprávy 
je 3 Kč a ihned obdržíte zpětnou zprávu potvr-
zující, že jste do seznamu odběratelů informa-
cí zařazeni. Případné další SMS zprávy jsou již 
zdarma. Ze systému je samozřejmě možné se 
kdykoli odhlásit a to opět textovou zprávou.

Vzhledem k tomu, že v době povodní, ale 
i jiných krizových situací jsou včasné informa-
ce velmi potřebné, věříme, že i další občané 
města využijí této služby.

Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města

Systém varovných SMS zpráv pro občany města K. Vary

Znovuobjevené Krušnohoří
Karlovy Vary - Vítězem ankety Kulturní 

událost roku 2006 pořádané karlovarskou 
regionální redakcí MF DNES se stal Petr 
Mikšíček a jeho projekt Znovuobjevené 
Krušnohoří. Jeho zájem a pronikání do his-
torie a proměn tohoto opomíjeného kraje 
ocenili čtenáři největším počtem hlasů.

Petr Mikšíček přijel se svou ženou z Prahy 
a osobně se zúčastnil pátečního vyhlášení 
výsledků v Divadle BezDirky v Karlových 
Varech, kde převzal cenu od šéfredaktora 
regionální redakce.

Za Město Karlovy Vary se vyhlášení vý-
sledků zúčastnil  náměstek primátorky Jan 
Balek.

Pokud máte zájem dostávat varovné infor-
mace na svůj mobilní telefon, napište SMS 
zprávu ve tvaru:

mesto mezera kvary mezera krize mezera 
ano mezera prijmeni mezera jmeno mezera 
ulice mezera cislo popisne  

Příklad SMS zprávy:
mesto kvary krize ano novak petr moskevska 21

Tuto zprávu odešlete na číslo: 900 77 03

Cena odeslané textové zprávy je 3 Kč. Ihned 
obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že 
jste do seznamu odběratelů informací zařa-
zeni. Informace, které Vám budeme v případě 
krizových situací zasílat jsou pro Vás bezplat-
né. 

Pokud budete kdykoliv chtít ukončit odběr 
informací, napište prosím SMS ve tvaru:

mesto mezera kvary mezera krize mezera ne

Jak se přihlásit k odběru 
varovných SMS zpráv?

POBOČKA I.P.P
Dětské oddělení

Po,Út,Čt,Pá13-18
St 12-15

Půjčovna pro dospělé
Po,Út,Čt ,Pá10-18

St 10-14
So 9-12

Čítárna
Po,Út,Čt,Pá 10-18

St 10-14
So 9-12

POBOČKA DOUBÍ
Po 13-18

TAŠOVICE
Pá 14-18

POBOČKY:
ST.ROLE

ČANKOVSKÁ
RŮŽ.VRCH

DRAHOVICE 
TUHNICE

 VYHLÍDKA

Po,Út,Čt 10-18
Pá 12-16

St Zavřeno

Více viz rozhovor na 
straně 11

Městská knihovna K. Vary 
ZMĚNA PŮJČOVNÍ DOBY 
– POBOČKY
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STĚHOVÁNÍ
tel.: 353 227 485

mobil: 602 445 686

DOLEŽAL
Málokdo ví, že v Karlových Varech – St. Roli síd-

lí fi rma, která již od roku 2003 několikrát úspěš-
ně splnila podmínky výběrového řízení Minis-
terstva informatiky ČR a stala se tak partnerem 
vládního projektu „Národní program počítačové 
gramotnosti“. Ve své provozovně i na svých po-
bočkách po celé ČR koordinuje státem dotované 
počítačové kurzy pro začátečníky, kterých jen 
v loňském roce její lektoři proškolili přes 10 000! 
IT Centrum ISZOS zastupuje v ČR i německého 
výrobce počítačů a notebooků MAXDATA. Svým 
zákazníkům je společnost tedy schopna poskyt-
nout velmi kvalitní ucelené služby, a to nejen od 
zajištění výuky na nových informačních techno-

logiích, poradenskou službu při výběru PC, zajiš-
tění připojení fi rem i domácností k internetu, ale 
především i případného servisu přímo u zákaz-
níka! Školící středisko ve Staré Roli je využíváno 
i jako veřejný internet s možností videokonferen-
cí s cenami od 35,- Kč/h, celorepubliková inzertní 
služba, PC prodejna a PC herna. IT Centrum IS-
ZOS zajišťuje i prodej tzv. webových šablon, kte-
rých má dnes k dispozici více než 12 000 z mno-
ha podnikatelských oborů! Zákazník o webový 
projekt si tedy může ihned udělat představu 
o tom, jak budou jeho nové internetové stránky 
vypadat. Zájemci o profesionální služby z oblasti 
IT mohou středisko navštívit v novém objektu 
v Holečkově ulici č. 3 ve Staré Roli – v bývalém 

Studiolabu.
Adresa: 

Holečkova 3, 360 17 Karlovy Vary
tel.: +420 353 569 746, +420 777 899 946

e-mail: info@iszos.cz, www.iszos.cz

Hotel Thermal

Dne 31. 1. 2007 převzal Josef Neufus, generální ředitel lá-
zeňského hotelu Thermal ve španělském Madridu prestižní 
ocenění: International Award for Tourists, Hotel and Catering 
Industry (Mezinárodní cena turismu, hotelů a cateringu). Tuto 
cenu, na návrh novinářů a odborníků v cestovním ruchu, udě-
luje každoročně asociace Trade Leader ś Club vybraným spo-
lečnostem, které se významně podílejí na rozvoji a zlepšová-
ní služeb v cestovním ruchu a jsou zárukou vysoké kvality. 

V letošním roce byl hotel Thermal jedinou oceněnou orga-
nizací z České Republiky. Toto ocenění s sebou samozřejmě 
nese také zodpovědnost  za udržení kvalitativního standar-
du služeb a závazek v pokračování trendů rozvoje zaháje-
ných v roce 2006. V hotelu Thermal právě probíhá příprava 
na certifi kaci ISO 9001 a zároveň se aplikují Standardy služeb 
dle mezinárodních kritérií. Součástí rozvojového programu je 
rozšíení nabídky balneologických služeb, modernizace interi-
érů recepce a některých gastronomických středisek. V oblasti 
personálního managementu se současné vedení společnosti 
soustředí na odborné vzdělávání na všech úrovních a aplikaci 
motivačních programů za účelem zvýšení osobní odpověd-
nosti každého zaměstnance za zkvalitnění poskytovaných 
služeb. Významným počinem je pořízení nejmodernějších 
programů pro vedení účet-
nictví, skladového hospo-
dářství, kuchyňské výroby 
a gastronomických provo-
zů.

ISZOS Informační technologické centrum

Karlovarské fi rmy se představují
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1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7
příspěvková organizace
ředitelka Mgr. Tichá Zdeňka
e-mail: reditelka@materinkykv.cz
telefon: 353 332 449

Odloučené pracoviště Komenského 7
komenskeho7@materinkykv.cz

telefon: 353 232 421
vedoucí pracoviště Mgr. Malá Dana

Mateřská škola je trojtřídní s kapacitou 75 dětí, umístěna ve dvou objek-
tech  v klidné lokalitě městské části Doubí, v dostupnosti MHD a členitou 
zahradou. Škola pracuje se dvěma vzdělávacími programy „Začít spolu“ 
a „Waldorfské školství.
Doplňkové aktivity: kroužek fl étniček a anglického jazyka. „Baby klub“ je 
specialitou naší školičky, sloužící k adaptaci na nové prostředí pro budoucí 
malé klienty a zakládající  podstatu  dobré spolupráce s rodiči. 

Odloučené pracoviště  Krymská 12
krymska12@materinkykv.cz

telefon: 353 223 519
vedoucí pracoviště Růžičková Pavla

Najdete ji v blízkosti Západní ulice jako součást sídliště v městské části 
Tuhnice, v dostupnosti MHD, s prostornou a účelově zařízenou zahradou 
pro hry, odpočinek a volný pohyb dětí. Škola pracuje v projektu „Zdravá 
MŠ“.
Doplňkové aktivity: výuka anglického jazyka, výuka hry na fl étnu, výtvar-
ný a taneční kroužek, bruslení, základy práce na PC, pravidelná divadelní 
představení, prezentace ve výtvarných soutěžích.

Odloučené pracoviště  Krymská 10
krymska10@materinkykv.cz

telefon: 353 237 410 nebo 353 227 607
vedoucí pracoviště Šnajdrová Květoslava

Tato školička je obdobou „svého dvojčete přes zahradu“. Venkovní 
i vnitřní uspořádání je obdobné, kapacita čtyřtřídní školy je 112 dětí. Na 
školní zahradě rovněž najdete různé atrakce pro děti, brouzdaliště pro 
teplé letní dny, plno pěkně upravené zeleně. Škola pracuje podle „Rámco-
vého vzdělávacího  programu“ MŠMT, podle vlastního  projektu „Hrajeme 
si, bavíme se celý den – učíme se žít“. 
Doplňkové aktivity: Výuka hry na fl étnu pod vedením učitele ZUŠ, dra-
matický kroužek, kroužek dovedných rukou, aerobic.

Odloučené pracoviště Krále Jiřího 4
kralejiriho4@materinkykv.cz

telefon: 353 223 595
vedoucí pracoviště Kleinmannová Renata

Dvoutřídní mateřská škola, s kapacitou 52 dětí s vlastní zahradou, v klid-
né lokalitě centrální části města, v dostupnosti MHD.  Pro svůj vlastní pro-
jekt „Žijeme se zvířátky“ škola čerpala z „Rámcového výchovného pro-
gramu“ MŠMT, z projektů „Začít spolu“, „Zdravá MŠ“ a „Metoda dobrého 
startu“. 
Doplňkové aktivity: výuka anglického jazyka, dramatický a výtvarný 
kroužek, koupání v bazénu Lázní III, týdenní turistický pobyt v přírodě, 
sportovní olympiáda.

Odloučené pracoviště  Mozartova 4
mozartova4@materinkykv.cz

telefon: 353 221 775
vedoucí pracoviště Smrčinová Blanka

Čtyřtřídní mateřská škola úsporného typu, s kapacitou 108 dětí, umís-
těna  v parkové části sídliště v městské čtvrti Horních Drahovic  v blízkosti 
lázeňského lesa, v dostupnosti MHD.  Její součástí je členitá, prostorná 
zahrada. Školička pracuje podle vlastního projektu „Každý den je jiný“, 
čerpající z „Rámcového vzdělávacího programu“ MŠMT. Škola je od roku 
1962 cvičnou školou pro studenty SPgŠ v Karlových Varech.
Doplňkové aktivity: hudebně pohybový, pěvecký, sportovní a výtvarný 
kroužek, hra na fl étnu pro začátečníky i pokročilé, zpěv, recitace, grafo-
motorická cvičení pro děti s odkladem školní docházky, „Pasování na ško-
láky“, výuka německého jazyka, výlety, exkurze, sportovní soutěže a kul-

turní programy.
         

Odloučené pracoviště E.Destinové 1
edestinove1@materinkykv.cz

telefon: 353 224 675
vedoucí pracoviště Bartyzalová Jitka

Škola je v městské části Drahovice, v dostupnosti MHD, s kapacitou 
97 dětí, obklopena velkou zahradou s průlezkami, pískovišti a sociální 
vybaveností pro pobyt venku. Dnes jsou v provozu tři prostorné třídy. 
V homogenních skupinách učitelky pracují s alternativním vzdělávacím 
programem „ Začít spolu“, jehož cílem je výchova dětí k samostatnému 
rozhodování, odpovědnosti za své jednání a komunikaci s dospělými.   
Doplňkové aktivity: besedy, vystoupení pro seniory, výtvarné soutěže,  
víkendové lyžování v Kraslicích, bruslení, turistické výlety, divadelní před-
stavení, nocování v MŠ, „Putování s vílou“, sportovní soutěže.

Odloučené pracoviště Východní 6
vychodni6@materinkykv.cz

telefon: 353 224 706
vedoucí pracoviště Žaloudíková Gabriela

Mateřská škola „SLUNÍČKO“ s kapacitou 108 dětí ve třech třídách  je 
umístěna v klidné lokalitě sídliště v městské části Drahovice v dostupnosti 
MHD. Čtvrtou třídu využívá od roku 2004 občanské sdružení „Mateřské 
centrum“  pro děti do 3 let. Součástí školy je rozlehlá zahrada. Školička se 
zaměřuje ve vlastním projektu „Putování se sluníčkem za radostí a pozná-
ním“ na estetickou výchovu, tvořivou dramatiku, prožitkové učení. 
Doplňkové aktivity: logopedická péče, výuka hry na fl étnu pro začáteč-
níky i pokročilé, výuka anglického jazyka, bruslení, „Pasování na školáky“, 
besedy, karneval, dopravní, sportovní i  výtvarné soutěže, celoškolní akce, 
výlety.  

Odloučené pracoviště Hornická 66
hornicka66@materinkykv.cz

telefon: 353 331 207
vedoucí pracoviště Smrčinová Blanka

Jednotřídní mateřská škola, s kapacitou 28 dětí v lokalitě rodinné zástav-
by v Olšových Vratech, v dostupnosti MHD. Vhodná pro děti s respiračními 
problémy nebo chorobami. Vytvořily jsme pro děti nový projekt „Školka 
plná zábavy“, kdy využíváme k výchovně vzdělávací práci s věkově smí-
šeným dětským kolektivem od 2,5 do 7 let vzdělávací programy „Zdravá 
MŠ“, „Metoda dobrého startu“ a materiály pro výchovu k ekologii. 
Doplňkové aktivity: turistika, rozvoj tělesné zdatnosti, sportovní olym-
piáda, Koloběžkiáda, celoškolní akce, výtvarné výstavy, besídky, výlety, 
Honba za pokladem, Posezení u táborového ohně při rozloučení s budou-
cími školáky, soutěže, oslavy tradičních lidových svátků a zvyků - Karneval, 
Vítání jara, nadílky.

Odloučené pracoviště U Brodu 73
hornicka66@materinkykv.cz

telefon: 353 225 857
vedoucí pracoviště Tvrzová Pavlína

Jednotřídní mateřská škola rodinného typu pro smíšené věkové kate-
gorie s kapacitou 28 dětí v klidném prostředí  lokality  městské části  Tašo-
vice v dostupnosti MHD. Budova školy je obklopena prostornou zahra-
dou. Pracuje s výchovně vzdělávacím programem „Začít spolu“. Pro děti 
byl vytvořen vlastní projekt „Žijeme na modré planetě“, do kterého se 
promítá myšlenka ochrany životního prostředí a výchova k ekologii.
Doplňkové aktivity: bruslení, výlety, celoškolní akce, turistika, sportovní 
soutěže a olympiáda, výtvarné soutěže, nadílky, narozeninové oslavy dětí, 
masopust, svátky jara, loučení s budoucími školáky, exkurze, divadelní 
představení, koncerty.  

Veškeré informace o jednotlivých školičkách můžete najít na našich 
nově vznikajících webových stránkách www.materinkykv.cz.   

Přijďte mezi nás, můžete si snámi hrát!
Těšíme se na Vás!

pokračování na straně 6
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2.Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16

Zápis do mateřské školy:
Středa 25.04.2007 a čtvrtek 26.04.2007 od 14 – 16 hodin.
K zápisu donesou zákonní zástupci dítěte rodný list dítěte, očkovací prů-

kaz dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, u cizinců osobní 
doklad totožnosti a povolení k pobytu dlouhodobě pobývajícího rezi-
denta vydané Cizineckou policií ČR (bez tohoto dokladu dítě nebude 
zapsáno).  

Dny otevřených dveří:
OP Krymská 10 – Tuhnice - 16.04.2007
OP Hornická 66 – Olšova Vrata - 16.04.2007  
OP Krále Jiřího 4 – centrum města - 17.04.2007
OP Krymská 12 – Tuhnice - 17.04.2007 
OP Východní 6 – Drahovice - 18.04.2007 
OP Komenského 7  - Doubí - 19.04.2007
OP U Brodu 73  - Tašovice - 19.04.2007 
OP E.Destinové 1 – Drahovice - 23.04.2007 
OP Mozartova 4 – Drahovice - 23.04.2007

Za celý kolektiv 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7
Mgr.Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

příspěvková organizace
ředitelka: Alena Ammerová
e-mail: 2.ms.reditelstvi@seznam.cz
telefon: 353 449 570,  fax: 353 540 229

MŠ Krušnohorská 16, Růžový vrch, 360 10 Karlovy Vary
telefon: 353 564 066

e-mail:materinka.rv@seznam.cz 
provozní doba: 6,00-17,00

kapacita: 96 dětí
vedoucí odloučeného pracoviště: Zdeňka Bečvářová

Čtyřtřídní mateřská škola s velice hezky vybavenou zahradou
Zařazena do projektu „Zdravá mateřská škola od roku 1997
Jedna třída je integrovaná – zapisují se děti se středně těžkým postiže-
ním v omezeném počtu
Co nabízíme? Příjemné a pohodové prostředí

Rodiče máme jako partnera v naší práci
Pro děti s odkladem školní docházky individuální přípravu

Dále dětem nabízíme:
Plavání, bruslení, výuku anglického jazyka, poznávací akce

A co máme nového? nově zrekonstruovanou zahradu
Proč k nám máte přijít právě Vy? Protože se na Vás a Vaše děti těšíme 

a chceme jim ukázat naši školičku na Růžovém vršíčku!

MŠ Sedlec 5, 360 10 Karlovy Vary
telefon: 353 564 807

e-mail: mssedlec@volny.cz
provozní doba: 6,00-16,30

kapacita: 50dětí
vedoucí odloučeného pracoviště: Bc. Jaroslava Petlíková

Mateřská škola se nachází v okrajové části Karlových Varů s kapacitou 
50 dětí. Upřednostňujeme pohyb, rozvoj tělesné kondice, estetické cítění 
a české tradice. Děti jsou vedeny v malém rodinném prostředí k ohledu-
plnosti a empatii. Škola disponuje velkou zahradou, kde se nachází bazén, 
asfaltové hřiště /na kola a koloběžky/, tenisová stěna. V podkroví děti 
využívají velkou tělocvičnu. Součástí našich činností je celoroční předpla-
vecký bazén, bruslení a další sportovní aktivity. V budově MŠ je keramický 
ateliér, kam děti mohou docházet. 

       
MŠ Vilová 1, Bohatice,  360 02 Karlovy Vary

telefon: 353 232 054
e-mail: ms.vilova@seznam.cz
provozní doba: 6,00 – 17,00

kapacita: 84 dětí
vedoucí odloučeného pracoviště: Eva Vaňkátová

MŠ je trojtřídní ,rodinného typu s velkou zahradou.
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu Kouzelná škola, kte-

rý je zaměřený na estetickou výchovu s respektováním potřeb a zájmu 

dětí. Cílem je harmonický rozvoj osobnosti dítěte.
Nadstandardní aktivity: výtvarná zájmová činnost a hudebně pohybová 
práce s přírodním materiálem, aerobic, bruslení, výlety do okolí, ZOO Pl-
zeň, Chomutov, výuka angličtiny a kulturní akce pro děti po celý rok
Nabízíme: odborné přednášky pro rodiče, vyšetření školní zralosti přímo 
v MŠ a společné akce rodičů a dětí /Týden dětské radosti/

MŠ Kpt.Jaroše 6, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
telefon: 353 563 351

e-mail: msdvory@volny.cz
provozní doba: 6,00-17,00

kapacita: 84 dětí
vedoucí odloučeného pracoviště: Marie Kufrerová

MŠ je trojtřídní s ekologickým zaměřením s vlastním vzdělávacím pro-
gramem Hrajeme si a poznáváme svět.

Třídy MŠ: U sluníčka, U stonožky, U medvídků. Součástí MŠ je tělocvič-
na a rozlehlá zahrada s brouzdalištěm a dřevěným herním zařízením pro 
celoroční užívání. Součástí zahrady je i nově vybudovaný zahradní altán
se sociálním zázemím.
Nabízíme: kroužky - Hrátky s hudbou /hudebně-pohybový/ - Kamarádi 
přírody /přírodovědný - Čáry, máry /grafomotorika/ - individuální péči 
o děti s odkladem školní docházky, slavnosti, soutěže a akce pro děti 
a rodiče.

MŠ Truhlářská 11, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
telefon : 353 562 285

e-mail: mstruhlarska@tiscali
provozní doba: 6,00-17,00

kapacita: 112 dětí
vedoucí odloučeného pracoviště: Alena Drobná
MŠ Barvička –čtyřtřídní školka plná barev nabízí dětem útulné a pod-

nětné prostředí po opravě vnitřních prostor s příjemnou atmosférou 
v jednotlivých třídách

Koťátka - třída mladších dětí se zaměřením na tvořivou dramatiku 
Medvídci - věkově smíšená třída se zaměřením na tvořivou hru a cel-

kový rozvoj osobnosti dítěte
Papoušci - věkově smíšená třída s výtvarně-ekologickým zaměřením
                    - funguje zde kroužek malých akvaristů
Zajíčci - předškolní třída včetně dětí s odloženou školní docházkou

se zaměřením na přípravu dětí pro vstup do ZŠ s kreativní tvorbou, este-
tickým cítěním a radosti z poznávání nových věcí a rozšiřování dětských 
obzorů
Nabízíme: Angličtina hrou – zajišťuje lektorka, Brusleníčko /bruslení 
dětí na zimním stadionu, Pastelka /výtvarně-kreativní kroužek/ Adap-
tační program /pro nově nastupující děti/ divadelní představení, výlety, 
karnevaly, reje, besedy, exkurze oslavy narozenin dětí, oslavy tradic 
a mnoho jiných akcí 

MŠ Javorova 2A, Stará  Role, 360 17  Karlovy Vary
telefon: 353 562 955

e-mail: ms.javorova@seznam.cz
provozní doba: 6,00-16,30

kapacita: 46 dětí
vedoucí odloučeného pracoviště: Vladimíra Černá

MŠ je dvojtřídní, vilového typu, což nabízí takřka domácí rodinné pro-
středí.

Školní vzdělávací program pod názvem „Byl jeden domeček“, jehož 
základem je předávání a zprostředkování základních životních postojů 
a zkušeností metodami přímých zážitků pomocí nosných tradic naší spo-
lečnosti. Velkou výhodou naší MŠ je menší počet dětí, které se navzájem 
dobře znají a nemají tak mezi sebou zábrany. Mají větší možnost a prostor 
k poznávání nových věcí. Dobré zázemí u nás nacházejí dětí citlivější s vět-
ší potřebou individuálního přístupu učitelky.
Nabízíme: Úzkou spolupráci s rodiči. Společně organizujeme po celý rok 
akce pro  děti a poznávací výlety do okolí pěšky nebo vlakem. Klub rodičů 
založený při MŠ nabízí další aktivity pro děti a jejich rodiče /jóga, výroba 
dárečků, práce s netradičním materiálem atd./

MŠ Mládežnická 6, Rybáře, 360 02 Karlovy Vary
telefon: 353 562 285

e-mail: msmladeznicka6@volny.cz
provozní doba: 6,00-16,30

kapacita: 140 dětí
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vedoucí odloučeného pracoviště: Alena Kroupová
Vítejte v MŠ PAPRSEK – jsme pětitřídní ,krásně vybavená a barevně la-

děná školka s tělocvičnou a velkou zahradou,kde máme plno dřevěných 
herních prvků,ale také funkční brouzdaliště,které děti využívají v teplých 
dnech. Jedna třída je pro děti maminek,které jsou na MD a mohou děti 
nechávat v MŠ na 4 hod. denně.
Nabízíme: Tanečně – dramatický kroužek, Foukání pro zdraví /fl étnič-
ky/ Výtvarný a pracovní kroužek a také keramiku. Zajímavostí je také 
každoroční týdenní ozdravný pobyt na Šumavě, prezentace i v jiných 
městech /účast na Mateřince/, spolupráce se ZŠ /Spirála, společné témat.
akce/ v neposlední řadě děláme radost „starouškům“ z lázeňského domu 
pro válečné veterány. Bílý kříž, kde pravidelně vystupujeme. Zapojili jsme 
se do projektu Bangbaby adopce na dálku a posíláme malému školáko-
vi z Bangladéše fi nanční podporu na vzdělávání. V naší školce se setkáte 
s velkým množstvím akcí pro rodiče a děti a také se studentkami Pedago-
gické školy v Karlových Varech, kterým umožňujeme odbornou praxi.

Srdečně Vás zveme, přijďte se podívat a doufáme, že se Vám u nás 
bude líbit.

MŠ Fibichova 5, Stará Role,  360 17 Karlovy Vary
telefon:353 562 972

e-mail: ms.fi bichova.kv@centrum.cz
provozní doba: 6,00-17,00

kapacita: 58 dětí
vedoucí odloučeného pracoviště: Renata Záhorská

Jsme dvojtřídní MŠ rodinného typu. Zaměřujeme se na rozvoj osobnos-
ti dítěte obohacený o prvky ekologické výchovy.Úzce spolupracujeme 
s Ekoateliérem Jitky Horové tj.ekologické výtvarnictví.
Co nabízíme: Cvičení v tělocvičně ZŠ, Angličtina hrou /s odbornou lek-
torkou/, příprava dětí na školu Metodou dobrého startu, využíváme při 
práci s dětmi prvků Lern-gymnastiky a koncepce naší MŠ je založena na 
pohybově-rekreačním programu vycházejícím z přirozené potřeby lid-
ského pohybu.

Zápis do mateřské školy:
Středa 25.04.2007 a čtvrtek 26.04.2007 od 14 do 16 hodin.

K zápisu donesou zákonní zástupci dítěte rodný list dítěte, očkovací prů-
kaz dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, u cizinců osobní 
doklad totožnosti a povolení k pobytu dlouhodobě pobývajícího rezi-
denta vydané Cizineckou policií ČR (bez tohoto dokladu dítě nebude 
zapsáno).

Před zápisem budou “Dny otevřených dveří“
na jednotlivých MŠ:

10.4.2007 MŠ Krušnohorská 16 - Růžový vrch Karlovy Vary
 MŠ Fibichova 5 - Stará Role Karlovy Vary
11.4.2007 MŠ Mládežnická 6 - Rybáře Karlovy Vary
 MŠ Kpt. Jaroše 6 - Dvory  Karlovy Vary
12.4.2007 MŠ Vilová 1 - Bohatice Karlovy Vary
 MŠ Sedlec 5 Karlovy Vary
 MŠ Truhlářská 11 - Stará Role Karlovy Vary
17.4.2007 MŠ Javorova - Stará Role Karlovy Vary

A.Ammerová
ředitelka 2. MŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 16

Seriál o třídění a recyklaci odpadů 6. díl
„JAK se odpady zpracovávají? Recyklované 
výrobky.“

„Recyklační seriál je u konce. Závěrečný díl popisuje i závěr „ži-
vota odpadů“: jejich zpracování – recyklaci. 

Na úvod si zopakujme: Co je to recyklace?
Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Každý z nás 

svým chováním přímo ovlivňuje další „život“ odpadu – pokud ho správ-
ně roztřídíte, umožní tak jeho recyklaci a znovupoužití; pokud ho vyho-
díte do popelnice, odpad se uloží na skládce nebo se jinak bez dalšího 
využití zlikviduje. 

V minulém díle jste se dozvěděli, jak se odpady dotřiďují na jednotlivé 
druhy tak, aby bylo možné je dále zpracovat na recyklované výrobky.

Recyklace papíru 
Slisovaný sběrový papír 

poslouží k výrobě nového 
papíru, stejně jako když se 
vyrábí ze dřeva, přidává 
se do směsi na výrobu pa-
píru. Papír je možné takto 
recyklovat asi pětkrát až se-
dmkrát. 

Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenkové 
krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod.

Recyklace skla 
Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výcho-
zí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se 
takto vyrábí lahve na minerálky a pivo a jiné 
skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho 
energie a surovin, přičemž sklo se dá takto 
používat vlastně  donekonečna.

Recyklace plastů 
Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají od-

lišné složení a vlastnosti. Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se použí-
vají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžo-
vých koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se 
opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. 
na odpady. Pěnový polystyren slouží 
k výrobě speciálních cihel. Ze směsi 
plastů lze vyrábět odpadkové koše, za-
hradní nábytek, zatravňovací dlažbu, 
protihlukové stěny u dálnic apod.

Jak sami vidíte, díky vaší 
spolupráci při recyklaci odpadů 
vznikne mnoho užitečných 
výrobků.

Rozšíření služeb Finančního úřadu v Karlových Varech občanům při podávání daňového 
přiznání za rok 2006

V období 19. – 30.3. 2007 bude každý pra-
covní den i dnem úředním pro podání daňo-
vého přiznání, s možností odborné konzulta-
ce. Úřední hodiny pro veřejnost jsou v tyto dny 
stanoveny takto: 

Po 8:00 – 17:00
Út 8:00 – 15:30 
St 8:00 – 17:00 
Čt 8:00 – 15:30 
Pá  8:00 – 15:30 

Sobota 31. března 2007  bude mimořád-
ným úředním dnem, s úředními hodinami
od 8 do 12 hodin.

V pondělí 2. dubna 2007 budou úřední ho-
diny prodlouženy do 18 hodin.

Pro občany Žluticka, Toužimska a Nejdecka 
budou ve dnech 26. března 2007 a 28. března 
2007 na městských úřadech ve Žluticích, Tou-

žimi a Nejdku v době od 14 do 17 hodin k dis-
pozici kontaktní pracovníci Finančního úřadu 
v Karlových Varech, kteří budou občanům 
poskytovat informace a odbornou pomoc při 
vyplnění daňového přiznání, případně umožní 
platné podání přiznání. 
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V Ý Z V A k předložení návrhů projektů
na realizaci kulturních akcí v roce 2007

Město Karlovy Vary vypisuje výzvu na realizaci vyjmenovaných 
kulturních akcí: 

termín 
konání

předpokládaný 
příspěvek města

Mezinárodní jazzový festival říjen 400 tis. Kč

Mezinárodní folklórní festival září 250 tis. Kč

Festival rockové, folkové a alternativní hudby srpen 100 tis. Kč

Nabídka musí obsahovat údaje o žadateli, podrobně zpracovaný 
dramaturgický záměr, podrobný rozpočet (fi nanční spoluúčast ža-
datele).

Nabídky mohou zájemci doručit osobně do podatelny Magistrátu 
města Karlovy Vary, nebo zaslat na adresu: Magistrát města K. Vary, 
OLKV, Moskevská 21, 361 21 K. Vary a to v řádně uzavřené obálce, 
označené názvem akce.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK JE DO 16.3.2007

Kulturní akce a výstavy v březnu 2007
Divadlo Dagmar Komorní scéna „U“

Lidická ul., Karlovy Vary – Drahovice
začátky představení v 19.30

4.3. Theatrum Mundus 
Na motivy hry W. Saroyana Divadlo Svět. Klaun, herečka, medvěd a právě 
narozené dítě v divadelní budově před demolicí.

20.3. Miloš Macourek: Hra na Zuzanku Premiéra
Představení ke Světovému dni divadel pro děti a mládež.

22.3. Kdyby bylo nebe…
Scénická koláž na motivy z knihy Fanii Fénelonové Dívčí orchestr. Svědectví 
z koncentračního tábora v Osvětimi – Birkenau. 

27.3. Kdyby bylo nebe…Představení k Mezinárodnímu dni divadla.
28.3. Antické děti V. Večer pravidelného setkávání studentské divadelní, literární 

a hudební tvorby.
4.4. Miloš Macourek: Hra na Zuzanku
5.4. Pašije Scénická koláž z textů českých i světových autorů.             

Divadlo HUSOVKA
Karlovy Vary, Husovo nám. 2, tel.: 353 333 316

2.3. 19.30 Dodo Gombár HUGO KARAS Divadelní studio D3
V původním znění bez titulků. Druhá premiéra

4.3. 15.00 NARODIL SE KLAUN Divadlo KUBA Plzeň
Ve dvou se to lépe táhne – to je známá pravda, kterou si klaun 
Bác uvědomuje stále víc a víc. Se svým klaunsko – kouzelnickým 
představením putuje SÁM od města k městu. Touží po někom, kdo 
by ho provázel na cestách. Zkrátka někoho, aby se MĚLI. A jednoho 
dne se to stane…

6.3. 19.30 Dodo Gombár HUGO KARAS Divadelní studio D3 V původním znění 
bez titulků

9.3. 19.30 IRISH DEW Skupina, která propojuje prvky tradiční irské muziky 
s rockovou hudbou a jinými proudy world music, patří již dlouhá léta 
ke špičce tzv. keltské hudby.

16.3. a 2.3. 19.30 Dodo Gombár HUGO KARAS Divadelní studio D3
V původním znění bez titulků. 

18.3. 15.00 Josef Kolář – Jiří Untermüller KOCOUREK MODROOČKO
Účinkují členové Divadla J. K. Tyla v Plzni. Režie: Jiří Untermüller

25.3. 15.00 Miroslava Exnerová:  JAK SE YBURAN NUDIL. Divadelní studio D3
Pohádka o tom kterak chtěl zlomyslný skřet Yburan zabránit 
princezně najít přátelství a lásku.
Režie: Miroslava Exnerová

30.3. 19.30 Jazzový večer na HUSOVCE  Účinkují kapely NOVÁ KREV 
a JAZZVADEMECUM
Koncert ve stylu fussion – funky – rock 

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVY VARY
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary

4.3. 19.30 „Pod jižním křížem“ Divadlo Blaník
Sydney, Austrálie roku 1788. Mladý důstojník se rozhodne 
narežírovat první divadelní inscenaci na nově objeveném 
kontinentu.
Hrají: Filip Blažek, Vladimír Dlouhý, Yvetta Blanarovičová, Jiří Hána, 
Michaela Maurerová / Marie Málková, Robert Jašków, Tomáš Pavelka 
/ Tomáš Vacek, Marcel Rošetzký, Václav Chalupa, Nina Martínková, 
Sandra Nováková / Barbora Ježková,  Hana Seidlová, David 
Schneider a další, Režie: Kateřina Iváková

10.3. 19.30 „MUZIKÁLY Z BROADWAYE“  Městské divadlo Brno
Muzikálové gala. Patnáct nejoblíbenějších světových muzikálů. 

11.3. 15.00 Václav Čtvrtek : „Loupežník Rumcajs“ Docela velké divadlo Litvínov
13.3. 19.30 Jan Kraus:  „NAHNILIČKO“ Divadlo Kalich

Pořádně nabroušená komedie Jana Krause Nahniličko je kritikou 
řazena na špici současných českých původních her. Hrají: Jan Kraus, 
Ivana Chýlková, Eva Holubová, Eva Aichmajerová, Bohumil Klepl, 
Josef Žluťák Hrubý. Režie: Jiří Ornest

14.3. 19.30 „Račte si přát“ ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS 
v nejnovějším koncertním show RAČTE SI PŘÁT? Večer, v němž si P. T. 
publikum může nechat provést jakýkoliv kus z repertoáru orchestru, 
večer plný překvapení! (hlavně pro p. Havelku a jeho ansámbl)
A hosté? Nechte se překvapit i Vy!

17.3. 19.30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ
Komorní orchestr Nálady se sólisty:  Josef Hajna – tenor, sólista opery 
Národního divadla Praha
Štěpánka Heřmánková – soprán, sólistka hudebních divadel

22.3. 19.30 HANA HEGEROVÁ se skupinou Petra Maláska
24.3. 19.30 Eric Emmanuel Schmitt: „MALÉ MANŽELSKÉ ZLOČINY“

Štúdio L+S Bratislava Hrají: M. Lasica a M. Sládečková. Režie: Vladimír 
Strnisko

25.3. 19.30 L. Vaculík, P. Malásek: „EDITH, VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ“ 
Divadlo J. K. Tyla Plzeň

26.3. 19.30 F. Veber : „BLBEC K VEČEŘI Divadlo Bez zábradlí  - Praha
Hrají: Václav Vydra, Veronika Freimanová/ Jana Boušková, Josef 
Carda, Rudolf Hrušínský, Jana Švandová/ Naďa Urbánková, Jiří 
Menzel/ Zdeněk Žák. Režie: Jiří Menzel

28.3. 19.30 „MOZARTISSIMO“ HVL ART AGENCY 
Netradiční způsob uvedení části oper Wolfganga Mozarta. Účinkují: 
Markéta Bechyňová (soprán), Aleš Hedrych (basbaryton) a Novákovo 
trio (Gabriela Krčková – hoboj, zobcová fl étna, Štěpán Koutník 
– klarinet, Vladimír Lejčko – fagot. Aranžmá: Jaroslav Krček, Kostýmy“ 

Josef Jelínek.
31.3. 19.30 J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, P. Malásek: „CIKÁNI JDOU DO NEBE“

Divadlo Bez zábradlí . Hrají: Vanda Konečná/Jitka Čvančarová, Michal 
Kavalčík, Johanna Tesařová, Zuzana Ďurdinová, Jana Stryková, Jana 
Balašová Trčková/AthinaLangoska, Kateřina Kenardžievová, Zdeněk 
Žák/Stanislav Zindulka, Filip Čapka, Tomáš Petřík/Martin Hofmann, 
Petr Pospíchal, Adrian Jastraban, Ivo Hrbáč, Martin Kubačák, Petr 
Macháček, Režie a choreografi e: Radek Balaš

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:
Vstupenky na tato představení jsou již v předprodeji od 15. března.
3.4. 19.30 Noel Coward  „LÍBÁNKY ANEB LÁSKA AŤ JDE K ČERTU“

Divadlo Palace Praha, hrají: Jiří Langmajer, Ivana Jirešová, Jitka 
Čvančarová/Martina Válková, Jan Teplý ml./Kryštof Rímský, režie: Petr 
Hruška 

KLUB PADEREWSKI 
Lázeňská 5, 360 01 Karlovy Vary

začátky představení v 19. 30 – pokud není uvedeno jinak

14.3. 18.30 Libor Balák - Poutní cesty, Křesťanská akademie pořádá setkání 
s karlovarským hudebníkem, který podnikl v letech 2005 – 2006 dvě 
poutní cesty z Karlových Varů do Říma a do Santiaga di Compostela 
pomocí nevšedního dopravního prostředku – koloběžky.

18.3.  Njorek  Akustická lahůdka pro příznivce blues, rocku a především 
moravských lidových písniček v podání věhlasného violoncellisty 
kapel E.t.c. či Marsyas Jaroslava „Olina“ Nejezchleby a jeho kolegů 
- kytaristy Stanislava Barka a citeristy Michala Müllera. Originální 
hudební fúze a folklór našich i jiných národů a také vlastní skladby.

19.3.  Náhlé neštěstí – Daniela Fischerová. Představení Divadla v patře 
– divadelní scény Klubu Paderewski. On a ona - dvě lidské bytosti, 
které si sáhly na vlastní dno. Naléhavě se potřebují sejít s blízkým 
člověkem. Ale sejdou se jen oni dva, sobě navzájem cizí a na hony 
vzdálení. A svérázná psychoterapie začíná... Dramaturgie Jana 
Pithartová, režie Radek Žák, hrají Lucie Domesová a Libor Hruška.

20.3.   Ivan Martin Jirous – autorské čtení Výtvarný kritik, básník, hlavní 
ideolog  tzv. druhé kultury, umělecký vedoucí skupiny Plastic People 
a čerstvý laureát literární Ceny Jaroslava Seiferta Ivan Martin Jirous, 
řečený Magor, představí svoji tvorbu ve třetím pokračování cyklu 
večerů poezie. Pořad hudebně dotvoří písničkářka Dáša Vokatá.

22.3. 18.30 Robert Němec - Ať tak a nebo tak...  vernisáž
Výstava představí autorské černobílé i barevné fotografi e 
z posledních let s tematikou karlovarských motivů (přístupno v době 
konání klubových pořadů do 30. 4.)

 19.30 Kalandr a Revival Band Výběr hudebních lahůdek z repertoárové 
dílny legendárního Petra Kalandry. Žánrově neustále experimentující 
Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové ve spolupráci s DaD 
kvintetem zamířil tentokrát do vod rythm & blues. Účinkují: J. Anděl, 
D. Čamková, E. Kounovská, Z. Konývka, L. Peterka, R. Svoboda 
a P. Žemlička.

27. 3.  Pavla Milcová & Voices Známá písničkářka představí autorské 
písničky z loňského alba Mentolový král. Zazní také české a anglické 
skladby z dílny výtečných muzikantů z kapely Voices (Martin Zbrožek 
– klávesy, housle, Peter Binder – kytary, Jaromír Honzák – baskytara, 
kontrabas), které žánrově přesahují jazz i lidovou hudbu.

30. 3.  Manželství, nebo život…?!  Dvě manželské frašky Georgese 
Courtelina a Georgese Feydeaua v režii Michala Przebindy, které vás 
zaručeně pobaví. Druhé představení Divadla v patře – scény Klubu 
Paderewski.

Výstava: Josef Krouza – Cuba 2006, výstava fotografi í černavského autora představí 
fotografi e z putování po Kubě (přístupno v době konání klubových pořadů do 20.3.)
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PŘIPRAVUJEME:
5.4. Vlasta Třešňák band

CLUB IMPERIAL
Lázeňský hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary

začátky představení  ve 20. 30  - pokud není uvedeno jinak

Každou sobotu 20.30 – 02.00 SOUNDS OF THE 80´s Diskotékový pořad
2.3. Jiří Stivín &  Jaroslav Šindler excelentní jazzman, fl étnista a skladatel se 

svou jedinečnou koncertní show
*JAZZCLUB  IMPERIAL  SLAVÍ  2  NAROZENINY*

9.3. Pavel J. Ryba & Mind the Step spontánní improvizace, osobnost 
současného jazzu

16.3. Josef Vejvoda Trio & Uwe Plath - saxofon & Mathias Bergmann - trubka 
mezinárodní hudební projekt se špičkovými německými instrumentalisty  

23.3. TRIALOG (Praha) akustické trio v čele s talentovaným jazzovým kytaristou 
Adamem Tvrdým

30.3. Leona Prokopcová Group (Praha) vynikající klubová zpěvačka v žánru 
popjazz, blues, soul, se svou energickou kapelou 

KINO PANASONIC
Vítězná 50, Karlovy Vary

1.3. 20.00 Filmový klub KV Bratři, režie: Sussane Bier, Dánsko 2004
2.-4.3. 17.00 a 19.30
2. a 3.3. od 21.45 OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE

ČR, SR, Německo, Maďarsko 2006
Režie: Jiří Menzel. Námět: Bohumil Hrabal. Hrají: Oldřich Kaiser, Julia 
Jentsch, Marián Labuda aj.

3.-4.3. 15.00 Bijásek pro nejmenší KÁŤA A ŠKUBÁNEK ČR 
5.3. 19.30 DARWINOVY CENY USA 2005 Režie: Finn Taylor. Hrají: Joseph 

Fiennes, Winona Ryder, Chris Penn aj.
6.-7.3. 19.30 DOKONALÝ TRIK  VB, USA 2006

Režie: CHRISTOPHER NOLAN. Hrají: Christian Bale, Hugh Jackman, 
Michael Caine aj.

7.3. 17.00 Představení pro seniory - UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA VB 2005
Režie: Niall Johnson. Hrají: Kristin Scott Thomas, Rowan Atkinson aj.

8.3. 19.30 Filmový klub KV Iné svety režie: Marko Škop, Slovensko/ČR 2006
9.3. 19.30 PROJEKT 100 ZVEDÁ SE VÍTR VB, Irsko, Francie 2006

Režie: Ken Loach. Hrají: Cillian Murphy, Liam Cunningham, William 
Ruane aj.

10.-11.3. 15.00 Bijásek pro nejmenší O TÉ VELKÉ MLZE ČR 
10.3. 19.30 PROJEKT 100 TŘETÍ MUŽ VB 1949 Režie: Carol Reed. Hrajjí: Joseph 

Cotten, Alida Valli, Orson Welles aj.
11.3. 19.30 PROJEKT 100 PAT GARRETT A BILLY THE KID USA 1973. Režie: Sam 

Peckinpah. Hrají: James Coburn, Kris Kristoff erson, Katy Jurado aj.

12.-17.3. JEDEN SVĚT - MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ:
12.3. 15.00 JAK SE TO DĚLÁ (Jak to sie robi) r. Marcel Lozinski / Polsko / 86‘
 17.00 ZTRACENÁ ROVNOVÁHA (Out of balance) r. Tom Jackson / USA / 65‘
 19.00 DUCHOVÉ ABÚ GHRAJBU (Ghosts of Abu Ghraib) r. Rory Kennedy / 

USA / 78‘
 21.00 Jazzový koncert - Nová krev
13.3. 15.00 ZLOMENÁ KŘÍDLA (Mariposas del Mekong) r. Pedro Barbadillo / 

Španělsko / 57‘
 17.00 HUBENÁ (Thin) r. Lauren Greenfi eld / USA / 103‘
 19.00 NOVOROČNÍ DÍTĚ (New Year Baby) r. Socheata Poeuv / Kambodža / 74‘
 21.00 Jazzový koncert - A.S. Band a hosté
14.3. 15.00 POTUPA (Shame) r. Mohammed Naqvi / Pákistán, USA / 110‘
 17.00 NIKDY NEBYLO LÍP r. Ivana Milošević / ČR / 65‘
 19.00 PROVAZOCHODCI (On a Tightrope) r. Petr Lom / Kanada, Norsko / 71‘
 21.00 Jazzový koncert - A.S. Band a hosté
15.3. 15.00 SMLOUVA S ĎÁBLEM (Nar tilbud draber) r. Tom Heinemann / Indie, 

Švédsko, Dánsko / 57‘
 17.00 TAMBOGRANDE (Tambogrande: mangos, muerte, minería) Peru / 85‘
 19.00 CUBA LIBRE (El mayor dese) r. Mateo Juez / USA / 55‘
 21.00 Jazzový koncert - A.S. Band a hosté
16.3. 15.00 UTAJENÁ VÁLKA (Burma‘s secret War) r. Sarah Mac Donald / VB / 49‘
 17.00 TŘI KAMARÁDI (Drie Kameraden) r. Masja Novikova / Nizozemí / 99‘
 19.00 O VÁLCE A MÍRU (A story of People in War and Peace) r. V. 

Hovhannisyan / Arménie / 70‘
 21.00 Jazzový koncert  - A.S. Band a hosté
17.3. 11.00 HOUSLOVÝ RYTÍŘ r. Petr Marek / ČR / 52‘
 13.00 KAUZA UHERSKÉ HRADIŠTĚ r. Kristina Vlachová / ČR / 57‘
 15.00 LEKCE BĚLORUŠTINY (Lekcja bialoruskiego) r. Miroslaw Dembinski / 

Polsko / 51‘
 17.00 NEPŘÁTELÉ ŠTĚSTÍ (Vores lykkes fj ender) r. Eva Mulvad / Dánsko / 59‘
 19.00 I KDYBY SE PROVINILA (Eut-elle été criminelle) r. Jean-Gabriel Périot 

/ Francie / 9‘
 19.15 TENKÝ LED (Thin ice) r. Hakan Berthas / Švédsko / 57‘
 21.00 Jazzový koncert  - A.S. Band a hosté

18.3. 15.00 Bijásek pro nejmenší MALÝ BLESK ČR 
18.3. 19.30 PROJEKT 100 MECHANICKÝ POMERANČ VB 1971. Režie: Stanley 

Kubrick. Hrají: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Warren Clarke aj.
19.3. 19.30 PROJEKT 100 ZRCADLO (Zerkalo), SSSR 1975. Režie: Andrej 

Tarkovskij. Hrají: Anatolij Solonicyn, Oleg Jankovskij, Margarita 
Těrechova aj.

20.3. 19.30 PROJEKT 100 NA SEVER SEVEROZÁPADNÍ LINKOU
21.3. 17.00 Představení pro seniory HLAS MOŘE Španělsko, Francie, Itálie 2004

Režie: Alejandro Amenábar. Hrají: Javier Bardem, Belén Rueda aj.
Pravdivý životní příběh Španěla Ramona Sampedra, který 30 let vedl 
kampaň za právo na euthanasii a za právo na svou vlastní smrt. 

21.3. 19.30 PROJEKT 100 CLÉO OD PĚTI DO SEDMI
22.3. 19.30 Filmový klub KV  Čas, režie: Kim Ki-Duk, Jižní Korea 2006
23.-25.3. 17.00 ERAGON
23.-24.3. 19.30 DVEŘE DOKOŘÁN USA, VB 2006

Režie: ANTHONY MINGHELLA. Hrají: Jude Law, Juliette Binoche, 
Robin W. Penn aj.

24.-25.3. 15.00 Bijásek pro nejmenší SOBECKÝ OBR ČR 
25.3. 19.30 ATENTÁT V AMBASSADORU USA 2006

Scénář a režie: Emilio Estevez. Hrají: Anthony Hopkins, Lindsay 
Lohan, Sharon Stone, Elijah Wood

26.-27.3. 19.30 KRVAVÝ DIAMANT USA 2006. Režie: Edward Zwick. Hrají: Leonardo 
DiCaprio, Djimon Hounsou aj.

28.3. 19.30 Filmový klub KV Příběh modré planety – Genesis, režie: C. 
Nuridsany, M. Pérennou, Fr. 2004

29.3.  Koncert IDA KELAROVÁ
30.3.-1.4. 17.00 NOC V MUZEU USA 2006. Režie: Shawn Levy. Hrají: Ben Stiller, Owen 

Wilson, Robin Williams aj.
31.3.-1.4. 15.00 Bijásek pro nejmenší RUSALKA HUPSALKA ČR 
30.3-31.3. 19.00 a 21.30
1.4.-2.4. 19.30 APOCALYPTO  USA 2006. Režie: Mel Gibson. 
3.4. 17.00 a 19.30 PŘÍBĚH ZROZENÍ USA 2006. Režie: Catherine Hardwicke. 
4.4. 17.00 Představení pro seniory ARSENE LUPIN - ZLODĚJ GENTLEMAN
4.4. 19.30 ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH Německo 2006 

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary

2.3. 19.30 Lázně III Zpívá Gabriela Beňačková - ABO B 7
Richard Strauss: Růžový kavalír (4 části suity)
Richard Wagner: Smrt Isoldy 
Richard Strauss: Čtyři poslední písně 
Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta - předehra, árie Mařenky
Antonín Dvořák: Rusalka - Polonéza, árie RusalkyVilém Blodek:  
V studni - intermezzo „Východ měsíce“, Giuseppe Verdi: Othello - árie 
Desdemony
Dirigent František Drs    

9.3. 19.30 Lázně III  ABO A 7
Joseph Haydn: Symfonie G dur, č. 88
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro klavír č. 19 F dur
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 6 F dur, op. 68 „Pastorální“
Jaroslava Pěchočová – klavír, dirigent Radomil Eliška

16.3. 19.30 Lázně III ABO MC 5
George Gershwin: Američan v Paříži 
George Gershwin: Rhapsody in Blue 
Georges Bizet: Carmen - suita č. 2
Maurice Ravel: Bolero
Boris Krajný - klavír , dirigent Jiří Stárek

22.3. 20.00 Carlsbad  Plaza Komorní koncert Manzerova kvarteta a jeho hostů
Vladislav Liněckij - housle, Tatiana Skalková - housle,
Josef Malinjak - viola, Natália Rothbauerová - violoncello

23.3. 19.30 Lázně III Závěrečný koncert  účastníků XII. mezinárodních 
pěveckých kurzů, operní árie a dueta z českých a světových oper, 
dirigent František Drs (ve spolupráci s MPCAD)

30.3. 19.30 Lázně III Večer baletní hudby - ABO B 8, Petr Iljič Čajkovskij: Šípková 
Růženka
Aram Chačaturjan: Gajané, Sergej Prokofj ev: Romeo a Julie,
dirigent Jiří Stárek

7.4. 19.30 Lázně III Velikonoční koncert
Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov: Ruské velikonoce - předehra, 
op. 36
Fryderyk Chopin: Koncert pro klavír č. 2 f moll, op. 21
Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“, op. 95
Ivo Kahánek – klavír, dirigent Jiří Stárek

SPRÁVA PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ A KOLONÁD

Vřídelní kolonáda, starý suterén
- zde je situována exkurzní trasa č. 1 a jsou to prostory severně od dnešní kolonády, 

pod bývalými Obecními lázněmi, dnes mj. využívané k pokameňování suvenýrů. Je to 
rovněž místo, v němž je umístěna část regulačních vrtů, jakýchsi „hlídacích psů“ Vřídla.

Podzemí chrámu sv. Máří Magdaleny
- jedná se o unikátní ukázku důmyslného založení monumentální barokní stavby. Pojí 

v sobě velkolepou architekturu spolu s vynikajícím technickým a stavebním řešením 
chrámu. Getsemanská zahrada, Golgota, Kostnice, Oltář Božího hrobu a Geologická 
expozice, věnovaná vřídlovci.

Ve spolupráci s přírodovědným sdružením Karlovarska byla ve 2. NP Vřídelní kolonády 
uspořádána jako 3. exkurzní trasa trvalá expozice nejkrásnějších minerálů Karlovarska, 
Krušných hor (Jáchymov, Horní Halže, Ahníkov a řada jiných lokalit  a Slavkovského lesa 
(Horní Slavkov, Krásno).

Vstupné do exkurzních tras činí 40 – 45 Kč, vstupenky distribuuje Infocentrum Města KV.

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, tel. 353 224 387 

e-mail: info@galeriekvary.cz, www.galeriekvary.cz
Otevřeno: ÚT – NE 9,30 – 12.00 a 13.00 – 17.00

vždy první středu v měsíci vstup zdarma

VÝSTAVY: 
1.3. 17.00 vernisáž Zlínský okruh. Malby, sochy a objekty jedenácti autorů 

představí rozmanitost, osobitost a různorodost současné zlínské 
umělecké scény.



10  |  Radniční listy

KONCERT:
6.3. 19.30 Sylvie Krobová - Stín

Šansony a balady silných melodií, textů a emocí v podání herečky 
a zpěvačky Sylvie Krobové. Svět pochyb a úzkostí inspirovaný 
ruskými baladami i německým a francouzským šansonem. Vynikající 
zpěvačka se doprovází na klavír a akordeon, na baskytaru hraje Ota 
Bukovský.

HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB
LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVYVARY, O. P. S.

STŘEDISKO HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 353 225772

Hvezdarna.kv@email. cz, www.astropatrola.cz

Každý pá a so 19.00 Pohádka O Nezbedné Hvězdičce, pohádkové pozorování večerní 
oblohy pro rodiče a děti 5-9 let. Doporučené období pro návštěvu hvězdárny s dětmi je 
v době, kdy lze pozorovat Měsíc – tj. od 1. do 5. března.

Každý pá a so 20.30  Za drahokamy Orionu, pozorování noční oblohy pro dospělé 
a děti od 9 let. 

Program. Doporučené období pro návštěvu hvězdárny s dětmi je v době, kdy na 
obloze nesvítí Měsíc, tedy v době od 14. do 23.3. nebo kdy lze pozorovat Měsíc kolem 
poslední čtvrti od 12. do 14.3. Nejhorší pozorovací podmínky nastávají od 1. do 12.3.

3.3. 21.30 Xaverius a Měsíc AUDIOVIZUÁLNÍ POŘAD. Pohádka k večenímu 
úkazu pro nejmenší. Premiéra pohádky o zatmění Měsíce

  pro děti 5 - 9 let s rodiči.
3.3. 22.00 do 02.00 ÚPLNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE 

Pozorování úkazu probíhá kromě hvězdárny také on - line na našem 
webu

Denně 18. - 22. 3.18.00 POHÁDKOVÉ POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY
Xaverius a Měsíc, pohádka o zatmění Měsíce pro děti 5-9 let s rodiči, 
na konci programu krátké pozorování oblohy určené nejmenším.

Denně 18. - 22.3. 19.00  Honba za novami Audiovizuální pořad o výzkumu 
proměnných hvězd.

Denně 18. - 22.3. 20.30 POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY
Deep-sky objekty, pozorování objektů bezměsíčné oblohy, pro děti 
od 9 let a dospělé.

18.3. 15.00 SLAVNOST JARNÍ ROVNODENNOSTI. Slavnostní premiéra 
astronomické pohádky pro nejmenší, odborná astronomická 
přednáška pro veřejnost.

Deep-sky objekty. Pozorování objektů temné noční oblohy pro děti od 9 let 
a dospělé. 

Non-stop podle počasí a viditelnosti objektů oblohy Webcast - on-line pozorování 
objektů zimní a jarní noční i denní oblohy, meteokamera
na adrese http://astro.sci.muni.cz/live

Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s. pořádá pro děti 
a mládež 8 - 15 let 
LETNÍ ASTRONOMICKÉ TÁBORY 2007
 1. běh  „Ve znamení ubývajícího Měsíce“ 1. - 7. července 2007
 2. běh  „Ve znamení temného nebe“ 8. - 14. července 2007
 3. běh  „Ve znamení temného nebe“ 15. - 21. července 2007
 4. běh  „Kosmická agentura aneb od Sputniku k základnám na Marsu“

  22. července – 4. srpna 2007
 5. běh  „Les Mytág“ 5. - 22. srpna 2007

V případě zájmu o účast  na některé z těchto akcí zašlete předběžnou přihlášku
do 31. ledna 2007 formou: 

1) sms zprávy na číslo 774953421 nebo 
2) emailem na adresu hvezdarna.kv@email.cz
3) písemně poštou na adresu: Hvězdárna, P.O. Box 175, 360 01 Karlovy Vary v tomto 

tvaru: ASTROTABOR číslo běhu, jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště 
kam zaslat závaznou přihlášku, např. ASTROTÁBOR 01 Stanislav Vodák, 15.9.1997, 
Lednice č.p.132, 519 03.

STŘEDISKO RADIOKLUB OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary

Každé po 20.00 Kroužek na pásmu „Karlovarská runda“ na kmitočtu 145,550 MHz
Každé út 16.00 Klub pro dospělé
Každý čt 16.00 Technický kroužek mládeže -  radiotechnika a základy 

elektrotechniky, radioamatérský zeměpis, provoz a sport
Víkendy závodní činnost ve vysílacím středisku na Blatenském vrchu. Účast 
v celoevropských závodech v rámci reprezentace Karlovarského kraje.

KRAJSKÉ MUZEUM
Nová louka 23,tel.: 353 226 252

Otevřeno: ST – NE 9.00  - 12. 00 a 13. 00 – 17.00

Stálá expozice:
O Karlovarsku, výstava prezentuje přírodu a historii regionu, řemesla a plastiky
4.4. 14.00 přednáška pro neziskové organizace Představení projektu „Něco se 

stane“, Občanské sdružení Protebe v rámci výstavy plakátů Něco se 
stane

Od 5 .4.  Výstava plakátů občanského sdružení PROTEBE „Něco se stane“

ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888

Otevřeno:ST – NE 9.00  - 12. 00 a 13. 00 – 17.00

Výstava: Holky, kluci, pojďte si hrát !!!

- výstava hraček z fondů Národopisného 
muzea v Plzni a Krajského muzea Cheb. 
Výstava je doplněna hracími koutky pro děti 
(do 25.3.) 
21.3. 18.00 přednáška: Slavní 

návštěvníci Karlových 
Varů, přednáší 
PhDr. Stanislav Burachovič

4.4. 13.00-17.00 Chvála velikonoc, 
komponovaný pořad 
s malou výstavkou 
a řemesly a tradičními 
dílnami pro děti i dospělé

MĚSTSKÁ KNIHOVNA  K. Vary 
I.P. Pavlova 7,  tel.: 353 221 365

Čítárna (linka 23), půjčovna pro dospělé 
(linka 20,27),

oddělení pro děti a mládež (linka 21)

Půjčovní doba:
 Půjčovna pro dospělé + čítárna
      po, út, čt, pá     10.00 - 18.00
      st                 10.00 - 14.00
      so                  9.00 - 12.00
 Oddělení pro děti a mládež
      po, út, čt, pá     13.00 - 18.00
      st                 12.00 - 15.00  

Výstava:
Památky a zajímavosti Karlových Varů.
Své práce vystavují děti přípravných tříd a žáci 1. až 5. tříd ZŠ Truhlářská 19, Karlovy Vary 
(do 31.3.).
29.3. 18.30 Přednáška: Zmizelé čechy (představení knihy Zmizelé čechy - Karlovy 
Vary)

Březen-měsíc internetu celorepubliková akce
Dětské oddělení I.P. Pavlova – internet zdarma + lekce internetu pro děti
Pobočka Drahovice – internet zdarma + lekce internetu pro seniory

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Půjč.doba  po, út, čt 10.00 –18.00 ; pá 12.00 –16.00

Kontakty na pobočky:
Čankovská, U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085 ,  
Drahovice, Vítězná 49, tel.: 353 226 346  
Růžový vrch, Sedlecká 4, tel.:353 564 844 , 
Stará Role, Dvořákova 656, tel.: 353 562 715 
Tuhnice, Wolkerova 1, tel.:353 227 747 , 
Vyhlídka, Raisova 4,tel.: 353 224 203, 
Doubí, Modenská 150 Po 13.00 –18.00
Tašovice, U Brodu 9 Pá 14.00 –18.00
Domov pro seniory, Východní Po+St 13.00 –16.00

KOMUNITNÍ CENTRUM ARMÁDY SPÁSY
Jugoslávská 16, KV, tel.: 353 225 861, 605 576 798

Aktivity pro seniory
 • poskytování obědů denně v pracovní dny 11.30 – 12.45
  cena: 45 Kč ( včetně nápoje – káva, čaj )
 • angličtina ( přihlášení telefonicky nebo osobně )
 • rehabilitační cvičení: čtvrtek  8.30 
 • senior klub: čtvrtek 13.30
   (přednášky, výtvarné dílny, společenské hry, fi lmy, zpívání., soutěže...) 
Aktivity pro rodiče s dětmi, děti a mládež
 • klub Sluníčko pro rodiče s dětmi : pondělí 9.00 – 11.00
  (zpívání, říkanky cvičení, výtvarná činnost)
 • klub  pro děti a mládež : úterý, středa 14.00 – 16.00
  (hry, výtvarné a vzdělávací aktivity, práce na PC, možnost vypracování domácích 

úkolů...)

Dále nabízíme pro širokou veřejnost
 • sociální poradenství: středa 9.00 - 11.00
     pátek 13.30 - 15.00
     nebo kdykoliv po domluvě
 • veřejný internet
 • komunitní šatník: pondělí 13.30 - 15.00
 • Bohoslužba:  neděle 15.00

Všechny tyto služby poskytujeme zdarma.

MATEŘSKÉ CENTRUM
2.3. 17.00 KŘESADLO - „cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“, na 

hradě Loket - ocenění dobrovolníků 
3.3. 15.00 Masopust - veselý rej masek, soutěže, tanec 
23.-24.3.  Dětská burza, prodej a nákup dětského oblečení, pomůcek, hraček, 

kočárků,… 
31.3. 9.30 Velikonoční tradice v MC - společné upečení beránka, upletení 

pomlázek, nazdobení vajec, spousta povídání, písniček, básniček, 
jarních her.... Účastnický poplatek: 50,- Kč, s sebou: 2 vyfouklá vejce 
(malé děti vejce vařená) a 8 proutků s sebou 

6.4. 15.30 Velikonoční nadílka  sraz před budovou MCKV
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Rekvalifi kační kurzy v MCKV

Počínaje březnem zahajuje OS Studnice ve spolupráci a v prostorách Mateřského 
centra Karlovy Vary projekt nazvaný „Snadný návrat“ zaměřený na rekvalifi kaci 
maminek na a po mateřské dovolené. Maminky se budou vzdělávat pomocí e-learningu 
– výuka na počítači (možnost výběru kurzů). Klientkám jsou k dispozici vzdělávací kurzy 
a přidružené služby – především hlídání dětí, asistence při studiu, poradenství a to vše 
v místě MC.
Vzdělávání i hlídání v době studia zdarma. Více informací Vám rád podá studijní asistent 
na tel.: 723 611 544 nebo pracovnice MCKV na tel.: 353 230 847.

Rekvalifi kační kurzy, které MCKV zajišťuje ve spolupráci s organizacemi STUDNICE, 
MENTA a Carlsbad GATE (včetně hlídání dětí) - bližší informace na tel.: 728 551 588 
p. Radka Svatková.

Novou službou MCKV je také Dobrovolnické centrum Vlaštovka - nabízíme kontakty, 
informace, vzdělávání pro dobrovolníky i organizace mající zájem o spolupráci  
s dobrovolníky - další informace na tel.: 775 730 847 p. Lenka Dolečková

REGENERAČNÍ CENTRUM  SRDÍČKO
Varšavská 13, II. patro, K. Vary

3.3. 9.00 KURZ INDICKÉ MASÁŽE HLAVY – CHAMPI, Jiří 
Hrnko

4.3. 9.00 KURZ  BAŇKOVÁNÍ, Zdena Batíková
6.3. 18.00 REIKI VEČER - meditace, relaxace, učení, tanec -  

MUDr. Petr Kadleček Každý pátek – 9.,16. a 23. 3. 19.00 
MEDITACE - škola jógy Praha

10.-11.3. 9.00 KURZ ANTICELULITIDNÍCH MASÁŽÍ, Martina  Hrnková
17.-18.3. 9.00 KURZ MASÁŽE HORKÝMI KAMENY – Jiří Hrnko
20.3. 15.00-17.00 LÉČITELSKÁ PORADNA  ZDARMA – posílení psychiky a zdraví 

- Martina Hrnková
20.3. 18.00 MEDITACE S REIKI – poznej sám sebe – MUDr. Petr Kadleček

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary, tel: 353 502 811 

e-mail: knihovna@knihovnakv.cz, www.knihovnakv.cz

6.3. 17.00-18.30 Přednáška L. Merglové – Pánkové:
Porcelán, porcelánky regionu

12.3. 16.00-17.30 Jak jste na tom s pamětí? Přednáška pro veřejnost v rámci 
Národního dne trénování paměti

14.3. 17.30 Filmový klub – britský fi lm Chaplin, sál
22.3. 17.00-19.00 Šifra mistra Leonarda dekódována - 1. část. Diskuse nad 

knihou.
27.3. 17.00-18.30 Hinduismus - další část cyklu přednášek o náboženství.

Přednáší Sádhví Párvatí, duchovní České hinduistické náboženské 
společnosti a Jan Lajka, jeden ze zakladatelů České hinduistické 
náboženské společnosti. 

28.3. 14.30 česká verze + 16.30 angl. verze ZDARMA Reading The City 
– pokračování cyklu anglických seminářů  pod vedením M. Čaňkové 
pod záštitou British Council

29.3. 17.00-19.00 Šifra mistra Leonarda dekódována - 2. část. Diskuse nad 
knihou.

Dětské oddělení
1.-31.3. odpoledne „Soutěž „Víš nebo najdeš?“ Téma: Cestujeme naším krajem. Pro 

děti do 15 let
7.3. 15.00-18.00 Turnaj ve hře Džungle
15.3. 15.00-18.00 Výtvarná dílna, jarní výzdoba knihovny
19.3. 15.00-18.00 Kviz o ekologii
22.3. 15.00-18.00 Čtení pro radost – knihy o Americe

Pobočka Lidická
Lidická 40 (budova SPgŠ a gymnázia), 360 20 Karlovy Vary, tel: 353 224 034

1.-31.3. 15.00.-17.00 měsíc internetu
Cestujeme s Andersenem.
Děti vyrábějí maskoty pro knihovnu.

1.3. 10.00-12.00 Literární klub pro seniory, PC- Internet není nepřítel
15.3. 10.00-12.00 Literární klub pro seniory, PC - e-mailová adresa
29.3. 10.00-12.00 Literární klub pro seniory - Velikonoce v regionu
Každé pondělí 15.00-17.00 Výtvarná dílna 
Každé úterý  15.00-17.00 Hry a kvízy pro děti 
Každou středu 15.30-17.00 Čteme si - Pohádky H. Ch. Andersena – pro děti 
Každý čtvrtek 15.00-17.00 Pracujeme na PC - internet pro děti

Základní škola a Základní umělecká škola
Karlovy Vary a Mezinárodní pěvecké centrum 

Antonína Dvořáka o.p.s.

Vás zvou na 
celostátní kolo XII. ročníku soutěže dětí v sólovém zpěvu

KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2007 
26. , 27. a 28. března 2007

10.00 – 16.00 hodin
Soutěž se uskuteční v Aule ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15.

Vstup volný.

Kostel sv. Anny v K. Varech - Sedleci

1.4. 18.00 Benefi ční koncert -  první koncert z cyklu koncertů ve prospěch 
opravy kostela. Na tomto koncertě vystoupí 50-ti členný pěvecký 
a instrumentální soubor St. Alban´s RC High School z Jižního Walesu 

pod vedením dirigenta Paula Cooka. V programu zazní skladby J. 
S. Bacha, J. Ruttera, renesanční hudba, hudba z muzikálů, jazzové 
skladby a velšské písně.
Výtěžek z koncertu bude použit na opravu kostela. Vstupné 
dobrovolné 

Od loňského roku provozuje magistrát Městskou knihovnu Karlovy Vary. 
Jaké změny čekají čtenáře v nejbližších dnech a co všechno se v knihov-
nách chystá, nám řekla vedoucí Městské knihovny Andrea Jandová. 

Mohla byste veřejnost seznámit s plánovanými  změnami provozní 
doby knihoven? 

 Změny se týkají především středy – bude to jediný uzavírací den v po-
bočkách Městské knihovny - tedy ve  Staré Roli, Drahovicích, Čankovské, 
Tuhnicích, na Růžovém Vrchu a Vyhlídce. Pobočka v Doubí bude nadále ote-
vřena každé pondělí od 13 do 18 hodin a pobočka v Tašovicích každý pátek
od 14 do 18 hodin. 

Co se bude v knihovnách ve středu vlastně odehrávat?
V těchto dnech budou probíhat především besedy nebo různé knihov-

nické lekce pro žáky základních a mateřských škol. Naše zaměstnankyně se 
budou také dále odborně vzdělávat na školeních a knihovnických kurzech. 
V pobočce v Drahovicích budou probíhat kurzy práce na PC pro seniory. Těm 
se zde bude po předchozí domluvě věnovat proškolený personál.

Na druhou stranu je ale v plánu i rozšíření hodin pro čtenáře v sobotu. 
Kam tedy bude možné si o víkendu zajít půjčit knížky?

 Vzhledem k přáním našich čtenářů rozšiřuje hlavní knihovna na ulici
I. P. Pavlova půjčovní dobu. V sobotu nás lidé najdou v půjčovně pro 
dospělé od 9 do 12 hodin a provozní doba v čítárně zůstává v sobotu též
od 9 do 12 hodin.

V knihovnách však nenarazíme jen na knížky. Na co všechno se může 
čtenářská veřejnost v nejbližší době těšit?

 V březnu v rámci celostátní akce  „Březen – měsíc internetu“ se mohou naši 
čtenáři těšit na internet zdarma a další související akce. Připravujeme také 
autogramiádu knihy Galiny Popp – Náruč chytá stíny a vernisáž autorčiných 
obrazů. V  nejbližších měsících plánujeme i zavedení internetu do poboček 
Doubí a Tašovice.

Akcí bude nadále probíhat celá řada a jsem přesvědčená, že si každý vy-
bere.

Městská knihovna

vyhlašuje
literární soutěž

Čáp a nebo vrána?
aneb 

jak jsme přišli na svět, 
jak jsem se narodil/a,

co mi vyprávěla maminka
kde jsem se tu vzal…

pro všechny malé i velké, kluky a holky, pro maminky a tatínky, pro ba-
bičky  a dědečky, pro začínající autory i spisovatele, pro laiky i písmáky. 
Napište nám krátký či dlouhý, smutný ale raději veselý příběh, feje-

ton, vyprávění, vzpomínku, básničku… na dané téma.
Svá literární díla prosím odevzdejte 

(lze poslat i e-mailem na l.bloudkova@mestskaknihovnakv.cz)
na kterémkoliv z oddělení Městské knihovny Karlovy Vary 

a též na pobočkách MK ve městě
do 30. 4. 2007

Všechny práce budou přečteny a vystaveny
v měsíci květnu, v Městské knihovně K. Vary

Nejlepší texty budou odměněny.
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S P O R T
ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119

Nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými 
povrchy a dlouhodobého pronájmu na tel.: 353 564 119

tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, dětské 
hřiště

- možnost zamluvit si termín
- provoz:   po – pá 13.00 – 21.00
        so – ne, volné dny 9.00 – 21.00

ZŠ J.A.K., Kollárova 19, kontakt 776 358 080, 353 224 863,
Multifunkční sportovní areál AMOS – atletický ovál, víceúčelová hřiš-

tě pro košíkovou, odbíjenou, nohejbal, kopanou, tenisový kurt, cvičná 
tenisová stěna, doskočiště pro skok daleký a trojskok, technický sektor 
pro vrh koulí – možnost využití pro petanque

- možnost zamluvit si termín
- provoz:  po – pá    14.00 – 19.30
                   so – ne     10.00 – 19.30
                   svátky      10.00 – 19.30

ZŠ Truhlářská 19, kontakt 739 250 476
- 2 multifunkční hřiště s povrchem POLYTAN SE na  košíkovou,

odbíjenou, nohejbal, fl orbal a tenis
- 1 hřiště s umělým povrchem na kopanou
- provozní doba pro veřejnost: po – pá    15.00 – 20.00
    so – ne    9.00 – 20.00
    svátky,prázdniny   9.00 – 20.00

A T L E T I K A
ZŠ  Růžový Vrch, kontakt 353 437 111

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

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

B R U S L E N Í
Umělá ledová plocha, kryté kluziště s umělým osvětlením, Dosti-

hový areál Dvory, kontakt + objednávky  353 592 111, 353 592 120, 
353 592 130

Bruslení pro školy: po – pá    7.30 - 14.30
Bruslení pro veřejnost: út, čt, pá 16.00 - 19.00
   so, ne  14.00 - 18.30
Komerční využití: po – ne  19.00 - 22.00
   so, ne    9.30 - 13.30 
     19.00 - 22.00

Cena pro veřejnost : 30,- Kč /hod (vč. DPH)
Cena komerčního bruslení: 1 700,- Kč/hod (vč. DPH)

K O P A N Á
SK Buldoci, stadion Dvory, Drahovice, Tuhnice

kontakt 353 227 426
Hřistě Drahovice:

18.3. 10.30 SK Buldoci - FC Viktoria Plzeň, ČFL
24.3. 10.00 SK Buldoci - SK Roudnice n/Labem, česká divize st. 

žáků
24.3. 11.45 SK Buldoci - SK Roudnice n/Labem, česká divize ml. 

žáků
25.3. 14.00 SK Buldoci C - S. Útvina, krajská soutěž dorostu
31.3. 10.00 SK Buldoci - FK Chmel Blšany, česká divize st. dorostu
31.3. 10.00 SK Buldoci - FK Chmel Blšany, česká divize ml.  doros-

tu

B Ě Ž E C K É    L Y Ž O V Á N Í
Golf Resort, Pražská 125, Olšová Vrata, kontakt 353 331 101

Po celou zimu (při dobrých sněhových podmínkách) jsou v areálu 
golfového hřiště připraveny běžecké stopy.

LK Slovan,Dr. Bechera18, Karlovy Vary kontakt 353 586 229
10.-11.3. M ČR dorostu s mezinárodní účastí

- místo konání: Boží Dar – lyžařský areál „Jahodová louka“
- přihlášky: do 2.3.2007 LK Slovan K. Vary

Bechera 18
360 01 Karlovy Vary

Tel, fax:  +420 353 586 229
E-mail: oddil@lkslovan.cz

Kategorie a tratě

Kategorie 10. 3. 2007 11. 3. 2007 Ročník

Mladší dorostenci 10 km V interval Sprint K 1991 - 1992

Mladší dorostenky 7 km V interval Sprint K 1991 - 1992

Starší dorostenci 15 km V interval Sprint K 1989 - 1990

Starší dorostenky 10 km V interval Sprint K 1989 - 1990

POHÁREK 2007

V sobotu dne 31.3.2007 pořádá sportovní klub SK KONTAKT Kar-
lovy Vary a občanské sdružení KONTAKT bez Bariér, středisko Karlovy 
Vary pod záštitou primátorky města Karlovy Vary JUDr. Veroniky Vlkové 
a starosty města Sokolov Ing. Karla Jakobce,

VI. ročník plaveckých závodů pro paralympioniky
i paralympijské naděje

„POHÁREK 2007“
první závod Českého poháru 2007

aneb „Není malých plavců – jsou jen malé plavky“.

Soutěž je určena tělesně i zrakově postiženým plavcům a je kvalifi -
kačním závodem na mezinárodní plavecký mítink EUROWAVES 2007.
Uvidíme čerstvou Mistryni světa z Durbanu Bělu Hlaváčkovou a další 
medailisty  z mistrovství světa.

Technickým delegátem je Jan Nevrkla, člen Mezinárodního paralym-
pijského výboru pro plavání.

Slavnostní zahájení začne v sokolovském bazéně v 9.35 hodin a potr-
vá zhruba do 15 hodin. Poté proběhne v prostorách kongresového sálu 
v Lázeňském hotelu Thermál slavnostní vyhlášení výsledků s předáním 
cen nejlepším plavcům a plaveckým týmům.

Basketbal BK LOKOMOTIVA Karlovy Vary
Březen 2007
03.3. - I. Liga ženy:
 KV - Slovanka Tábor – 18.00

Extraliga mladší dorostenky:
 KV - Trutnov – 14.00
            KP muži:
 KV – Aš – 11.00
04.3. - Extraliga mladší dorostenky: KV – Hradec Králové – 10.00
10.3.-11.3. - Finálový turnaj Českého poháru žen
17.3. -  I. Liga ženy: KV – Strakonice – 18.00

ČML žákyně: KV – Aritma – 14.00
24.3. -  Extraliga starších dorostenek: KV – Benešov – 12.00
25.3. - Extraliga starších dorostenek: KV – Slovanka – 10.00

ČML žákyně: KV – Benešov – 13.00
28.3. - I. Liga ženy: KV – Valosun Brno – 18.00  
31.3. - KP Muži: KV – Cheb – 17.00
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Primátorka města a úspěšní sportovci ze ZŠ Krušnohorská.“

Padající buk tentokrát Lesní pobožnost minul, odnesla to ale lavička.
Foto: Pavel Reiser

Telegrafi cky
Od ledna letošního roku jsou Karlovy Vary členem Národní asoci-

ace zdravých měst. Tato organizace vznikla na základě impulsu Svě-
tové zdravotnické organizace (WHO), která s podobným záměrem
od devadesátých let 20. století oslovovala mnohé metropole. Člen-
ství v této asociaci se stalo prestižní záležitostí, přináší však s sebou 
celou řadu výhod pro své členy.

K získání členství je třeba splňovat určité podmínky a nadále roz-
víjet program, jehož cílem je především více zapojit občanská sdru-
žení, místní podnikatele a další subjekty k činnosti směřující k ekolo-
gickému způsobu života, který se odrazí právě na tváři města. Díky 
aktivnímu působení v Národní asociaci zdravých měst se pro nás 
otevírá mnohem snazší přístup k dotačním titulům v oblasti zdraví 
a životního prostředí, neboť máme zajištěn například přístup k data-
bázi existujících projektů.

  

Slavnostním výkopem zahájila primátorka města Karlovy Vary
Veronika Vlková XII. ročník mezinárodního halového turnaje mlad-
ších žáků ve fotbale. 

Toto již tradiční sportovní klání, v němž týmy žáků bojovaly o Pohár 
primátorky města, proběhlo ve sportovní hale v Tuhnicích za účasti 
českých i německých mužstev. Zatímco v loňském roce se z vítězství 
v turnaji radovali reprezentanti našeho města, letos zvítězil a cenu
od primátorky města převzal tým FC Viktoria Plzeň. Zástupci karlo-
varských Buldoků obsadili v turnaji 4. místo.

  

V doprovodu ředitele školy Miroslava Peera a učitelky tělocviku 
Ivy Holubové přijala primátorka města Veronika Vlková kompletní 
chlapecké i dívčí družstvo, které se zúčastnilo loni na podzim repub-
likového fi nále v přespolním běhu v Jeseníku. Žáci ze ZŠ Krušnohor-
ská zde v konkurenci 14 krajů obsadili 2. místo v kategorii chlapců
a 3. místo získalo družstvo dívek. Kromě toho obsadila členka druž-
stva dívek Denisa Pribičinová 2. místo mezi jednotlivci.

Ačkoli závod proběhl loni na podzim, uskutečnil se za klimaticky da-
leko náročnějších podmínek, než jaké panovaly během letošní zimy. 
Primátorka města si s žáky pohovořila nejen o sportu ale i o škole 
a dalších jejich aktivitách. Všichni úspěšní závodníci obdrželi z rukou 
primátorky dárek jako ocenění za reprezentaci našeho města. 

  

V souvislosti s rozhodnutím Vlády České republiky, která po orkánu 
Kyrill vyhlásila mimo jiné i pro Karlovarský kraj stav nouze, zasedal 
na magistrátu města krizový štáb. Na základě jeho rozhodnutí jsme 
informaci o hrozícím nebezpečí a opatřeních postoupili dále a sezná-
mili s ní veřejnost. Součástí vyhlášení stavu nouze bylo i vládní naří-
zení zákazu vstupu do lesa. Lidé, kteří se v lesích pohybovali, tak činili 
na vlastní nebezpečí. 

V samotném městě a jeho lesích byl stav nouze už odvolán, nicmé-
ně v některých okolních obcích nadále zákaz vstupu do lesa trvá. 

  

Na setkání s odborníky na cestovní ruch přijel do Karlových Varů 
v polovině února místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří 
Čunek. Kromě dopoledního pracovního setkání si našel čas i na ná-
vštěvu magistrátu. Zde jej přijala primátorka města Veronika Vlková 
spolu se svým náměstkem Petrem Keřkou.

Během více než hodinového setkání se ministr Jiří Čunek zajímal 
o největší problémy i úspěchy Karlových Varů a přislíbil možnou po-
moc. Karlovy Vary považuje za významnou turistickou destinaci a ur-
čitě je v budoucnu opět hodlá navštívit.  

Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města

Náklady na radniční listy
Zaznamenali jsme dotaz, kolik magistrát města stojí vydávání Kar-

lovarských radničních listů. Vzhledem k tomu, že tato otázka jistě za-
jímá více čtenářů, přinášíme zde stručnou informaci o nákladech na 
vydávání tohoto periodika.

Karlovarské radniční listy vycházejí jedenkrát za měsíc v počtu 

25 000 výtisků. Takový je počet domácností v Karlových Varech a do 
všech bezplatně radniční listy posíláme. Průměrné měsíční náklady 
na tisk a roznášku jsou 136. 000  Kč. Každý měsíc však získáme jako 
příjem z inzerce průměrně 60. 000 Kč. Náklady na jeden výtisk, který 
dostanete do schránky, tak činí 3,04 Kč.


