K A R L O VA 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 AV O D A J M A G I S T R ÁT U M Ě S TA K A R L O V Y VA R Y

Karlovarské

Radniční listy
XIII. ROČNÍK
ČÍSLO 1 – LEDEN

Novoroční slovo primátorky

| 2008

Tříkrálová sbírka 2008 v Karlových Varech
Milí přátelé,
dovolujeme si vás požádat o spoluúčast na charitní akci
Tříkrálová sbírka 2008 v Karlových Varech

ve dnech 3. – 7. ledna 2008

Tříkrálová sbírka je vyhlášena Sdružením Charity České republiky a v našem městě a přilehlých obcích
je organizována Farní charitou Karlovy Vary. Výtěžek sbírky bude v našem městě použit na zlepšení interiéru
a bezpečnosti v Azylovém domu pro matky s dětmi v tísni.

Vážení spoluobčané,
na přelomu končícího roku 2007 a nově
nadcházejícího letopočtu 2008 bych Vám ráda
prostřednictvím Karlovarských radničních listů
popřála vše nejlepší do Nového roku. Příští rok,
jak všichni víme, je pro Karlovy Vary a jeho obyvatele rokem výjimečným a slavnostním. Připomeneme si v něm výročí 650 let, která uplynula
od jeho založení. Tuto tradici si v honosném stylu připomínali již naši předci nejen v minulém,
ale i v předminulém století.
Během celého roku připravujeme pro všechny Karlovaráky i návštěvníky našeho města celou řadu zajímavých akcí a událostí, aby si každý během oslav tohoto jubilea mohl dle chuti
a svého zájmu vybrat. Pevně věřím, že příští rok
bude pro Karlovy Vary rokem skutečně dobrým.
Ze srdce bych samozřejmě přála i nám všem –
občanům tohoto města, aby rok 2008 byl rokem
úspěšným, na který budeme rádi vzpomínat.
Především všem ale přeji pevné zdraví, spoustu
životního elánu a pohody v osobním životě.

Program Tříkrálové sbírky 2008:
Čtvrtek 3.1. 2008
10:00 Slavnostní zahájení sbírky před budovou Magistrátu města Karlovy Vary. Hejtman Karlovarského kraje JUDr. Josef Pavel, primátorka města JUDr. Veronika Vlková, biskup plzeňský Mons. František Radkovský a zástupci měst, obcí a církve. Vystoupení Dívčího pěveckého sboru Střední pedagogické školy a Gymnázia v Karlových Varech pod vedením sbormistra prof. Jiřího Štrunce.
10:30 Pochod hlavní královské družiny s králem Kašparem, Melicharem a Baltazarem na koních (v případě velkého mrazu v kočáře) směrem k hlavní poště
11:00 Koledy a královská družina u hlavní pošty. Průběh sbírky po městě Karlovy Vary
18:00 Mše svatá v kostele Máří Magdalény
Pátek 4. 1. 2008 10:00 až neděle 6. 1. 2008 18:00
Průběh sbírky po městě Karlovy Vary a v přilehlých obcích
Pondělí 7. 1. 2008
18:00 Ukončení sbírky
Ve městě Karlovy Vary a přilehlých obcích budou Tříkrálovou sbírku zajišťovat skupiny Tří králů v tradičních
oděvech. Sbírka bude zajišťována formou pokladniček a DMS.
Centrálním střediskem pro sbírku je určeno místo: Domov pro matky s dětmi v tísni - charitní dům sv. Zdislavy ve Svobodově ulici č. 348, Stará Role, Karlovy Vary.
Koordinátorem sbírky je: ředitel Farní charity Ing. Jiří Novák, tel.: 353 434 210, 731 433 033.
Informace: asistentka sbírky Mgr. Monika Franková, tel.: 353 434 228, 731 433 035.
Upřímně Vám děkujeme za otevřené srdce a možnou pomoc, která přinese radost a uspokojení našim potřebným. Pomoci můžete prostřednictvím našich koledníků – Tří králů nebo DMS. O vyúčtování Vás budeme
informovat prostřednictvím tisku.
„Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě
a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“
Matoušovo evangelium, 2. kap.
Ing. Jiří Novák
ředitel Farní charity

JUDr. Veronika Vlková
primátorka města
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Most přes řeku Ohři a silniční propojení Tuhnice - Rybáře
Práce na stavbě byly zahájeny:
říjen 2006
Termín zprůjezdnění:
11. prosinec 2007
Konečný termín dokončení stavby:
srpen 2008
Zhotovitel:
Sdružení průtah silnice I/6
Karlovy Vary – západ, 2. st.
Stavby silnic a železnic, a.s.,
vedoucí účastník sdružení
Účastníci sdružení:
STRABAG, a.s., SMP CZ, a.s.,
BERGER BOHEMIA, a.s.
Stavba „Silniční propojení Tuhnice – Rybáře“ je přičleněna ke stavbě „Průtah silnice R6
Karlovy Vary – západ, 2. etapa“. Tato silniční novostavba řeší propojení čtvrtí Tuhnice
a Rybáře, čímž se znatelně odlehčí provozu
v centru města Karlovy Vary. Celá stavba sestává z mostu převádějící komunikaci městského okruhu přes řeku Ohři a dále pak z komunikace silničního propojení, kruhovou
křižovatkou, chodníky a s úpravami stávající
komunikace v místě napojení kruhové křižovatky na Západní ulici.
V současné době je most určen pouze pro
provoz vozidel – chodcům je vstup zakázán
do doby dokončení výstavby kruhové křižovatky Dolní Kamenná, chodníku a cyklostezky na straně Rybář.

Primátorka JUDr. V. Vlková při slavnostním otevření mostu 11. 12. 2007

Nový most výrazně odlehčí centru města
V úterý 11. prosince byl slavnostně otevřen nový
most přes řeku Ohři v Karlových Varech. Náklady
na stavbu mostu dosáhly 140 milionů korun, město se na jeho vybudování podílelo částkou 30 milionů. Nový most propojuje městské části Tuhnice
a Rybáře. Je určen pro běžný provoz automobilů
a jeho součástí jsou na obou stranách chodníky pro
pěší a cyklisty. Otevření mostu zkrátí cestu z Rybář
do Tuhnic o polovinu a výrazně odlehčí dopravě
v centru města.

Most bude na obou stranách ústit do nových
okružních křižovatek, přičemž v Tuhnicích je již připravena, v Rybářích bude dokončena na jaře. Most
bude využíván především vnitroměstskou dopravou a znatelně ulehčí dopravní situaci v centru města. Podle dopravních odborníků bude představovat
denní úspora ujetých kilometrů všemi dopravními
prostředky ve městě skoro 6500 kilometrů.
Nově otevřený most je technicky nadstandardní
stavbou, konstruovanou speciálně do území, kde je nutné počítat
s možným zvýšením hladiny řeky.
Stavba je připravena i na případný
nápor tzv. „stoleté vody“. Vozovka
je nad řekou zavěšena na 32 lanech
a dvou pylonech. Jeho výška nad tokem je 6,5 metru a váha konstrukce,
kterou musí závěsy udržet, se pohybuje kolem 2500 tun. Délka mostu
je 128 metrů, pylony dosahují výšky
20 metrů a šířka mostu je téměř 15
metrů.

1. SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
KARLOVY VARY – LIDICKÁ ul.
škola s rozšíĜenou výukou jazykĤ

ŽÁKģ DO

se koná 15. a 16. 1. 2008
od 15.00 – 18.00 hod. v budovČ školy
- maximální poþet žákĤ ve tĜídČ 15
: výrazný individuální pĜístup ke každému žákovi
výuka anglického jazyka zaĜazena dennČ již od 1. tĜídy
:
ve škole pracuje rodilý mluvþí
: výbČr z velkého množství odpoledních zájmových aktivit
Den otevĜených dveĜí v pondČlí 7.1. a 14.1.2008 – po celý den
:

:

Pro „pĜedškoláky“
otevĜena pĜípravka na školu

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

„Zlepšení dopravní situace v Karlových Varech je jednou z priorit
současného magistrátu. Již před
časem byl otevřen průtah městem
a nový most je dalším krokem k našemu cíli, jímž jsou dobře průjezdné
Karlovy Vary a co nejlepší spojení
města s okolím. Most je krásný a věpořádá dne 26. 01. 2008 od 10:00 do 16:00 v oblastřím, že bude dobře a dlouho sloužit ním spolku ČČK, Kollárova 17, Karlovy Vary
všem občanům města i návštěvDen otevřených dveří. Můžete zde vidět ukázky
níkům odjinud“, popřála otevřené první pomoci, chod humanity, měření krevního tlaku
stavbě primátorka Veronika Vlková. a jiné aktivity červeného kříže.

Český Červený kříž

Zleva náměstek T. Hybner, primátorka JUDr. V. Vlková a hejtman JUDr. J. Pavel

Vánoce 2007 v Karlových Varech

Foto: J. Andrusczynová

Velice oblíbenou tradicí v předvánočním čase se stal Vánoční koncert orchestru Václava Hybše a jeho hostů a sólistů, který se konal 7. prosince 2007
ve velkém sále hotelu Thermal.

Nejmenší účinkující na vánočním pódiu

Foto: M. Kubátová

Primátorka JUDr. V. Vlková při zahájení koncertu V. Hybše

Foto: J. Andrusczynová

Primátorka JUDr. V. Vlková zahajuje Vánoční trhy 2007

Foto: J. Andrusczynová

Vánoční strom na náměstí dr. M. Horákové

Vánoční trhy 2007
se konaly ve dnech 1. – 23. prosince 2007 na náměstí Dr. M. Horákové.
Na každou adventní neděli byl připraven bo-

hatý kulturní program, velice vydařená akce byla
Mikulášská pekelná show s ohňostrojem.
Nechyběl ani živý betlém, pro nejmenší byla

připravena spousta dárečků, dětem z dětské SOS
vesničky v Doubí byl předán hodnotný věcný dárek.

Financování zpětného odběru a recyklační příspěvky

Milí čtenáři,
jak už jsme zmiňovali, k financování sběru, svozu
a zpracování historických elektrozařízení slouží příspěvek na recyklaci. Jedná se o finanční částku, kterou
jsou výrobci a dovozci elektrozařízení povinni odvádět, pro dané skupiny příslušným a řádně zapsaným

kolektivním systémům na sběr, svoz a zpracování vašich již nefunkčních historických elektrozařízení. Výše
příspěvku na recyklaci je uváděna odděleně od ceny
výrobku a odpovídá aktuální finanční a technologické náročnosti procesu sběru a recyklace jednotlivých
druhů elektrozařízení na území ČR.
Výše příspěvků je nastavena podle očekávaných
výsledků zpětného odběru. Výrazný nárůst množství
vybraných elektrozařízení umožňuje kolektivním
systémů příspěvky postupně snižovat. Jelikož jsou
kolektivní systémy ze zákona neziskové společnosti,
potřebují jen takové množství prostředků, které pokryjí sběr, dopravu a recyklaci vyřazených elektrozařízení tak, jak to vyžaduje zákon a naše životní prostředí. Výše příspěvku u konkrétního elektrospotřebiče
závisí na tom, jak obtížná je jeho recyklace z hlediska financí. Finanční zatížení se proto u jednotlivých
výrobků liší. Například u mobilního telefonu činí

poplatek pouhou korunu, u digitálního fotoaparátu
4 Kč, světelného zdroje 6,20 Kč, počítače a notebooku 10 Kč, mikrovlnné trouby 20 Kč, pračky nad 30 kg
90 Kč, televize či LCD monitoru s úhlopříčkou nad
55 cm 200 Kč nebo u ledničky a mrazničky 300 Kč.
Na recyklaci tedy přispívá každý z nás – buďme
proto šetrní k přírodě a vracejme elektrospotřebiče
do sítě sběrných míst.

recyklaci!

Sloupek slavných
návštěvníků a událostí

Drahovice

Leden 2008
• 1. ledna 193 zemřel v karlovarské nemocnici
akademik František Běhounek. Jeho ošetřující lékař primář interního oddělení MUDr. Jiří
Vácha konstatoval těžkou pneumonii, komplikovanou srdeční slabostí.
• . ledna 1808 zemřel velitel ruského loďstva,
generál Alexej Grigorjevič kníže Orlov-Česmenský, někdejší milenec a rádce carevny
Kateřiny II. Veliké. V Karlových Varech pořádal
velkolepé slavnosti na počest cara Pavla I. Při
své první návštěvě lázní v roce 1768 se spřátelil
s karlovarskými střelci a nakoupil pušky u proslulých karlovarských puškařů. Když přijel podruhé v roce 1780, děkoval karlovarským střelcům i puškařům a tvrdil, že jen díky jim zničil
turecké námořní síly u Česmy. Do Karlových
Varů přijel ještě v letech 1798–1800.
• . ledna 1938 odešel rakouský lékař, zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud z Londýna
do exilu z obavy před nastupujícím nacismem.
V Karlových Varech se léčil v letech 1887, 1910–
1912, 1914 a 1915. Bydlel v domech Zlatý klíč,
Columbus, Fasolt a naposledy v roce 1815 v domě Rudolfshof v Luterově ulici (dnes Carlsbad
Plaza v Mariánskolázeňské ul.), kde je umístěna
pamětní deska.
• 12. - 24. července 198 dlel v sanatoriu
Richmond spisovatel K. J. Beneš a sbíral materiál pro svou knihu Setkání v Karlových Varech.
Příběh se odvíjí na pozadí Mezinárodního filmového festivalu. Setkal se tu také s dalším zajímavým lázeňským hostem Arnoldem Zweigem.
• 24. ledna 1898 se v karlovarském domě Toronto ve Školní ulici narodil v ČSR neblaze proslulý
německý nacistický politik K. H. Frank, vedoucí
činitel Henleinovy sudetoněmecké strany. Po
okupaci Čech a Moravy od 1939 státní sekretář a od roku 1943 říšský státní ministr a generál policie v tzv. protektorátě Čechy a Morava.
V květnu 1946 jako válečný zločinec odsouzen
a popraven.
• 28. ledna 188 skonal rakouský básník a spisovatel českého původu (narozen v Horní Plané
na Šumavě) Adalbert Stifter, když si byl před
tím v hrozných bolestech podřezal břitvou
hrdlo. Začínal svou kariéru jako domácí učitel
ve šlechtických rodinách. Na zámku Kynžvart
učil Metternichova syna Richarda, učil i děti
Marie kněžny Schwarzenbergové. V roce 1865
odešel do penze z důvodu nevyléčitelné choroby jater. Lékař mu doporučil léčbu v Karlových Varech, kam přijel třikrát za sebou vždy
30. dubna 1865–1867. Vždy se ubytoval s chotí
a psem Putzi v domě U dvou princů na Kostelním náměstí. O Karlových Varech řekl, že jsou
třpytivým brilantem ve smaragdové náručí
lesů. Tuto okřídlenou větu od něho převzal
a rád používal Alexander von Humboldt, bratr
zakladatele berlínské univerzity.
• V lednu 1898 angažoval Ferenz Liszt do Výmaru českého houslového virtuóza Ferdinanda
Lauba. Oba se týž rok v letní sezoně objevili
u karlovarských pramenů. V lednu 1913 se začala stavět lanovka na Tři kříže. Stavbu přerušila první světová válka. Ačkoliv byla stavba roku
1920 obnovena, zůstala nedokončena. Teprve
v roce 2006 se začal o obnovu lanovky starat
náměstek primátorky Bc. Tomáš Hybner a nechal vypracovat nové projekty. V sezoně 198
se opět léčil v karlovarském sanatoriu Imperial ruský spisovatel literatury faktu Vladimír
Běljajev. Vždy také v lázních zpracovával své
zápisky z archivů, týkající se zejména druhé
světové války, které se aktivně zúčastnil.
Eva Hanyková
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Pohlednice Drahovic z roku 1902

1434 - první písemná zmínka
Nadmořská výška:
368 – 460 metrů n.m.
celková rozloha: 276 hektarů
Rok s nejmenším, největším a současným počtem:
- obyvatel 3363 (přelom 19. a 20.st.),
6198 (1930), 8 000 (1980), 7647 (2007)
- domů
144 (přelom 19. a 20. st.),
350 (1930), 677 (2007)
- od roku 1928 osada obce Karlovy Vary

(Ondřejská – Polská) k dřevěnému
mostu přes Ohři, který zničily ledy
v roce 1784 (dnes Drahovický most
s vyloučením motorové dopravy).
Do tohoto území se postupně přemisťovala městská vybavenost:
v letech 1864 – 1869 byly zbudovány katolický, protestantský a židovský hřbitov, v období let 1877
– 1898 se stavěl areál Všeobecné
veřejné nemocnice, dále pak zahradnictví, mlékárna, jatky na Čertově ostrově a další.
Po druhé světové válce se zde
kromě rozsáhlé panelové výstavby
začaly soustřeďovat různé stupně
školství (První české gymnázium
v Karlových Varech, SOU stavební,
Střední odborné učiliště pedagogické, gymnázium a vyšší odborná
škola Karlovy Vary, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ pro žáky se specifickými
poruchami učení), tělovýchova,
stavebnictví, hromadná doprava (Dopravní podnik
Karlovy Vary, a.s.) či hotely.
Na území Drahovic byla v letech 1961 – 1967 vybudována Čistírna odpadních vod Karlovy Vary,
na kterou je v současnosti napojeno více než 55 000
obyvatel.
V posledních letech byl dán do provozu Domov –
penzion pro důchodce. Místní soukromé kino Panasonic se stalo nekonvenčním kulturním centrem.
Pro areál bývalé mlékárny na Čertově ostrově
je zpracován projekt, který počítá s vybudování dvou
set nových bytů, obchodů a občanské vybavenosti.
V roce 2008 je plánována oprava komunikace Vítězná, Drahomířino a Mattoniho nábřeží v hodnotě
cca 20 miliónů Kč.
Severozápadní část Drahovic protkává nová komunikace Praha – Karlovy Vary – Cheb.

Drahovice leží dva kilometry východně od centra
na svažitém úpatí Tříkřížové a Bukové hory a Věčného života.
Sídlo Drahovice bylo již v roce 1293 připojeno
k sedleckému kostelu. Stával zde opevněný šlechtický
dvorec Václava Hýzrleho (později zvaný Schindlerův
Vladislav Jáchymovský
dvorec), který v roce 1906 vyhořel. Dvorec se nacháPoužito s laskavým svolením paní Jáchymovské.
zel přibližně v místech dnešní
ubytovny Drahomíra. Dvorec
později připadl loketskému
zemskému soudci Štěpánu
z Brandenu, který jej roku 1493
prodal Karlovým Varům.
Z roku 1434 pochází první
písemná zmínka o Drahovicích.
V období selských povstání
(r. 1680) se zrodila známá drahovická rebelantská tradice.
Na konci 18. století bylo
drahovické území na několika
místech dotčeno zlatokopeckou a cínovou horečkou bez
sebemenších náznaků úspěchu. Některá místa ještě dnes
připomínají historii, např. Šibeniční vrch, kde byl v roce 1833
postaven dodnes stojící vyhlídkový altán – tempel, na začátku
Hřbitovní ulice socha Immaculata Conceptio z roku 1704, bývalá Ostrovská silnice od Vřídla
Drahovice - historické foto, pohled od Čertova ostrova

Rotariáni pomohli nevidomým
Tradiční předvánoční setkání členů Rotary klubu
(RC) Karlovy Vary s rodinnými příslušníky v pondělí večer 10. prosince v penzionu Hubertus u K. Varů
mělo slavnostní průběh. Prezident klubu Václav
Lupínek předal řediteli karlovarského Tyflocentra
Pavlu Rogaczewskimu šek na 100 tisíc korun. Částka
je věnována na nákup nové střelnice pro nevidomé,
protože ta současná už dosluhuje.
Díky simulované střelbě si nevidomí a slabozrací procvičují sluch, hmat i pevnou ruku. Výhodou
moderní střelnice je to, že zvukový výstup, jehož
pomocí slepci míří, je vyveden do sluchátek a pronikavý tón neruší okolí. Protože nejde o klasickou
kompenzační pomůcku, ale o volnočasovou zábavu, nezískalo by na ni Tyflocentrum žádné dotace.
Slavnostního pohodového večera, jehož součástí byl
i koncert pěveckého sboru s vánočním repertoárem,
se zúčastnila i primátorka Karlových Varů JUDr. Vero-

nika Vlková s manželem MUDr. Tomášem Pospíšilem,
který je členem RC Karlovy Vary.

Partnerské město Cassino
muzeu, které dokumentuje nejen dávnou historii, ale
i tragické události zničení Monte Cassina. V podzemí
muzea nalezneme lapidárium, kde je možnost obdivovat antické pozůstatky nalezené v této archeologické oblasti.
Ve městě Cassino a jeho blízkém okolí se nachází
anglický, německý a polský hřbitov, připomínající
nesmazatelnou stopu tragédií 2. světové války. Bě-

Klášter Monte Casino po rekonstrukci

Město Cassino se nachází v italském regionu Lazio
v bezprostřední blízkosti regionu Campagnia a v provincii Frosinone. Jedná se tedy o střední část Apeninského poloostrova a žije zde okolo 33.000 obyvatel.
V našem partnerském městě se nachází poměrně významná univerzita zaměřená na studium ekonomie,
obchodu a práv a dále továrna na výrobu automobilů značky Fiat.
Cassino je známé v celém světě svým kulturním
dědictvím. Jedním z nejvýznamnějších prvků historie je klášter Monte Cassino, který byl založen svatým
Benediktem, patronem Evropy. Historie tohoto opatství začíná rokem 529, kdy bylo založeno právě svatým Benediktem na zbořeništi pohanského města.
Poté uběhlo několik staletí, během kterých byl klášter zničen ještě mnohokrát. V roce 988 Vojtěch Slavníkovec (sv. Vojtěch) byl nucen opustit zemi a spolu
s bratrem Radimem odešel do Itálie, kde vstoupil
do právě kláštera Monte Cassino.
Dne 15. února 1944 během 2. světové války, letecké
síly spojenců bombardovaly klášter a na tomto místě
zbyly jen ruiny. O rok později jmenovalo Ministerstvo
místního rozvoje Itálie komisi, která se zabývala rekonstrukcí opatství a v říjnu roku 1964 papež Jan Pavel VI. posvětil baziliku a prohlásil Svatého Benedikta
patronem Evropy.
Další odrazy historie můžeme najít v historickém

v oblasti Monticelli. V této oblasti se nachází stovky
pramenů o teplotě 13°C, které vyvěrají na zemský
povrch.Tato průzračná pramenitá voda má velice nízký obsah minerálů a z tohoto důvodu jsou prameny
označené jako terapeutické. Přímo na tomto místě
jsou nalezeny pozůstatky vily Marca Terenzia Varroneho z dob římského imperia.
Dne 3. července roku 1991 byla podepsána v Karlových Varech smlouva o přátelství a bratrství mezi
městem Cassino v Itálii a městem Karlovy Vary,
smlouvu podepsal starosta Francesco de Rosa a primátor Václav Lokvenc. Vzhledem k politickým změnám ve vedení obou měst kontakty mezi oběma
městy byly přerušeny. V květnu 2003 při programech
ZLS v Karlových Varech navštívila město 5-členná delegace z Cassina vedená primátorem Dr. Scitarellim,
projevila velký zájem o pokračování ve spolupráci,
která byla kdysi navázána. V březnu 2004 navštívilo
vedení města Karlových Varů Cassino, kde byly připraveny programy k 60. výročí velké bitvy u Monte
Cassina, setkání s italským státním prezidentem Carlem Azegliem Ciampim.
Libuše Hánová

Klášter Monte Casino zničen po bombardování za druhé
světové války

hem prvních pěti měsíců roku 1944 prožívalo město
Cassino neuvěřitelné utrpení a bylo spolu s klášterem velkou překážkou postupu spojeneckých vojsk
na město Řím.
Mezi další významné historické památky patří
Římský amfiteátr, který byl vybudován v 1. století po
Kristu Ummidiou Quadratilliou. Amfiteátr se využíval
při společenských akcích, mezi které patřily zápasy
gladiátorů a divokých zvířat.
To co spojuje město Cassino s městem Karlovy
Vary, tedy kromě historického dědictví, je právě historie lázeňství. Le Terme Varroniane (lázně Varroniane) byly vybudovány již v dobách starověkého Říma

Amfiteátr v Monte Cassinu

KV Arena – od ledna 2008 začíná nábor pracovníků
Společnost KV Arena, s.r.o., založená Městem
Karlovy Vary a zabývající se přípravou a zajištěním
provozu v budoucím multifunkčním výstavním,
sportovně-kulturním a kongresovém centru Karlovy Vary, začala od ledna 2008 s náborem dalších
zaměstnanců. V rámci akvizice a šetření zájmu tak
budou přijímány a evidovány předběžné žádosti
uchazečů o přijetí do pracovního poměru.
Přihlásit se mohou zájemci nejrůznějších profesí
– a to do řadových provozních i specializovaných
zaměstnaneckých pozic pro tyto úseky – technický, produkční, programový, ekonomický, marketingu a PR.

Přijímány budou pouze písemné nabídky obsahující: (1) Základní osobní údaje – jméno a příjmení,
příp. titul, nejvyšší dosažené vzdělání, bydliště, věk;
(2) Aktuální kontaktní údaje - telefon, mobil, doručovací adresa, e-mail; (3) Krátký motivační dopis,
v němž uchazeč podle své profese zevrubně navrhne možnou pracovní pozici na daném odborném
úseku u zaměstnavatele a krátce zdůvodní svůj
zájem a předpokládaný osobní přínos pro společnost (v rozsahu do 1 strany); (4) Přehledný, stručný, a chronologicky řazený výčet dosavadní praxe
s počtem let odpracovaných v příslušném oboru,
výčtem zaměstnavatelů (od-do) a stručnou charakteristikou náplně dosud zastávaných pracovních

zařazení a specializací.
Výše zmíněné písemnosti (v bodech č. 1-4) budou zájemci zasílat najednou – na adresu: KV Arena, s.r.o., Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary,
a to v uzavřené obálce s označením „KV ARENANÁBOR 2008“, s tím, že každý jednotlivý list bude
označen jménem a příjmením zájemce a jeho vlastnoručním podpisem. */
Vedení společnosti KV Arena bude vybrané uchazeče oslovovat a během roku 2008 je průběžně
zvát k osobnímu jednání, případně může iniciovat
doplnění dalších podkladů – např. o odborné způsobilosti, doložení referencí apod. Předpokládaný
termín nástupu prvních nových pracovníků z tohoto náboru do plného zaměstnaneckého úvazku
u společnosti bude zhruba v období 9-10/2008.
*/ Zaslání požadovaných osobních a kontaktních
ad. údajů je dobrovolné, jejich odesílatel výslovně
souhlasí s jejich uchováním a zpracováním ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., a to pro účely jednání o případném uzavření pracovní smlouvy mezi zájemcem
a společností KV Arena, s.r.o., IČ 27968561.

Výběrová a poptávková
řízení vyhlašovaná
společností KV Arena

Rozestavěná hala z počátku prosince 2007

Společnost KV Arena sděluje, že o výběrových a poptávkových řízeních na dodavatele technologií, zboží
a služeb včetně dlouhodobého outsourcingu, nájemce nebytových a jiných provozních prostorů v majetku společnosti, na případné kooperační partnerské
organizace apod. bude společnost jako samostatný
subjekt zřízený podle Obchodního zákoníku informovat na svých webových stránkách www.kvarena.cz,
a to v intencích zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, respektive v souladu s interními Zásadami pro zadávání veřejných zakázek Městem Města Karlovy Vary
ze dne 5. 6. 2007.
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V soutěži na logo a maskota KV Areny se sešlo přes 220 návrhů
Přes 130 autorů z celého karlovarského regionu
s více než 220 vlastními návrhy na případné nové loga
nebo maskota společnosti KV Arena, s.r.o., se přihlásilo do první části soutěže, vyhlášené v září 2007. Vzorek ze zaslaných příspěvků byl již před Vánoci vystaven ve vestibulech obou správních budov Magistrátu
města Karlovy Vary, část prací pak i na prosincovém
jednání karlovarských zastupitelů (18.12.2007). Prezentace děl průběžně probíhá i na webových stránkách společnosti.

Tříkrálová sbírka 2008

Informace o multifunkčním centru města Karlovy Vary a podrobnosti k soutěži lze získat na:
www.kvarena.cz.

Podle ředitele KV Areny Ing. Mgr. Milana Bártla
je vysoký počet autorů i návrhů zřejmým důkazem
vstřícného, věcného a aktivního tvůrčího zájmu veřejnosti o dění kolem budovaného multifunkčního
centra. „Nečekaně vysoký zájem nás mile potěšil.
Ukazuje se, že lidé vnímají budoucí komplex jako přínos,“ ocenil Bártl.

Každým rokem pořádá Sdružení charita České
republiky veřejnou sbírku, nesoucí název Tříkrálová. Za oblast Karlových Varů a blízkého okolí organizuje Tříkrálovou sbírku Farní charita Karlovy Vary,
Svobodova 348/12, Stará Role, Karlovy Vary.
Ukázky návrhů log a maskotů pro KV Arénu

Spektrum účastníků soutěže tvoří školáci od věku
10-11 let přes generaci střední po osoby ve věku důchodovém, jsou zde manželské páry, a dokonce i celé
rodiny. Dětí, žáků a studentů do 15 let je přibližně sto,
mezi soutěžícími jsou ale i senioři nad 70 let. Nejvíce
autorů je z Karlovarska (58%), následuje region Chebska. Poměr autorek k autorům je zhruba vyrovnaný,
přibližně polovinu také tvoří počet prací s jedním
a děl s více návrhy.

Tříkrálová sbírka bude zahájena 3. ledna 2008
v 10.00 hodin před Magistrátem města Karlovy
Vary a bude trvat až do pondělí 7. ledna 2008.
Výtěžek tříkrálové sbírky u nás bude sloužit pro rekonstrukci a bezpečnost Domu pro matky s dětmi
v tísni. Dobrovolníci, kteří mají zájem při realizaci
této sbírky budou vřele vítáni.

Návrhy postupující do druhého – závěrečného
kola soutěže vybrala 17. prosince 2007 hodnotící komise (pozn.: po uzávěrce tohoto čísla RL), závěry jejího rozhodnutí byly publikovány na webové stránce
www.kvarena.cz. Druhé kolo začne v lednu 2008
a potrvá dva měsíce. Vyhlašovatel v něm může autorům navrhnout detailnější nebo variantní rozpracování již předloženého soutěžního díla. Finální výsledky celé soutěže budou oznámeny do konce dubna
2008.

Nejvýznamnější kulturní, sportovní a společenské akce v roce 2008
v rámci oslav 650. výročí založení města Karlovy Vary
Slavnostní ohňostroj
Zahájení oslav 650 let města Karlovy Vary
Ples města
Pěvecké kurzy A.Dvořáka
Karlovarský skřivánek
Celostátní soutěž v sólovém zpěvu
Karlovarská růžička
Mezinárodní klavírní soutěž do 12 let
Slavní návštěvníci K. Varů
Zahájení výstavy
Evropské setkání šlechty
Zahájení láz.sezony
Hradní stráž+hudba

31.12. 2007
15.3. 2008
1.-7. 3. 2008
17.-19. 3. 2008

3. ročník

11.-12. 4. 2008

14. ročník

13. ročník

4. 2008
26.-27.4. 2008
1.-4.5. 2008
29.5. 2008

12. ročník

90. výročí
Hradní stráže
Koncert hudby Hradní stráže se slavnostním defilé jednotky Hradní stráže
SHOW DANCE GALA
7.6. 2008
9. ročník
Kanoe Mattoni 2008
13.-14. 6. 2008 11. ročník
Karlovarské kulturní léto
6.-9. 2008
4. ročník
Nejvyhledávanější kulturní akce pro širokou karlovarskou veřejnost i lázeňské hosty
Mezinárodní filmový festival
4.-12. 7. 2008 43. ročník
Fresh Fest film
8. 2008
5. ročník

Triatlon
Zlatá hokejka 2008
Exhibice mistrů mažoretkových skupin
Folklorní festival
Dvořákův karlovarský podzim
Festival vážné hudby
Hradní stráž+hudba

8. 2008
8. 2008
30.-31.8.
5.-7.9. 2008
5.-26.9. 2008

40. ročník
13. ročník
50. ročník

10.9. 2008

90. výročí
Hradní stráže
Koncert hudby Hradní stráže se slavnostním defilé jednotky Hradní stráže
650. let města K.Vary - vyvrcholení oslav 12.-14.9. 2008
Den otevřených dveří památek
20.-21. 9. 2008
Historický vlak
27.9. 2008
110 let
Tepelské dráhy
Praha-K.Vary-Praha
9. 2008
cyklist. závod
Tourfilm
8.-9. 10. 2008 41. ročník
Karlovarský lázeňský týden
10.-11.10. 2008
JAZZFEST Karlovy Vary
8.-11.10. 2008 25. ročník
Den seniorů
18.-19. 10. 2008 8. ročník
Mezinárodní pěvecká soutěž A.Dvořáka
7.-14. 11. 2008 43. ročník
Slavnostní ohňostroj
31.12. 2008
Zakončení oslav 650 let města Karlovy Vary

Probační a mediační služba, středisko Karlovy Vary
Davida Bechera 24, P.O.Box 111, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 220 977, 353 220 971
Web: www.pmscr.cz

Naší činností přispíváme k ochraně společnosti
tím, že zajišťujeme realizaci uložených alternativních
trestů a opatření.

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení
konfliktů spojených s trestnou činností a současně
organizuje a zajišťuje výkon alternativních trestů
a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Cílová skupina: Našich služeb může využít pachatel trestné činnosti a také poškozený (oběť trestné
činnosti). Další cílovou skupinou jsou mladiství a nezletilí, kterým byl uložen dohled či jiné opatření.

Cílem naší činnosti je integrovat pachatele
do společnosti, aby neporušoval zákony. Snažíme
se o zapojení poškozeného do procesu odškodnění,
aby došlo k obnovení jeho pocitu bezpečí a důvěry
ve spravedlnost.
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Odborné činnosti, které poskytujeme:
· Obecně prospěšné práce - zprostředkování
a dohled nad výkonem alternativního trestu;
· Probace - dohled nad pachatelem jako kontrola
dodržování podmínek stanovených soudem;
· Mediace - mimosoudní zprostředkování řešení
trestního konfliktu mezi poškozeným a obvině-

ným za účasti pracovníka PMS;
· Parole - pomoc při podmíněném propuštění
z VTOS.
Veškeré poskytované služby jsou bezplatné.
Za rok 2007 (do 10.12.2007) evidujeme 515 klientů (pro srovnání – v roce 2006 to bylo 467 klientů).
Z toho 229 klientům byl zprostředkován výkon trestu
obecně prospěšných prací a nad 146 klienty byl vykonáván dohled.
Pokud budete mít zájem o naše služby, případně
o další informace, kontaktujte nás na tel: 353 220 971
nebo 353 220 977 v pracovní dny od 8.00 – 15.00.

Galerie umělců, se kterými jsme se setkali při koncertech KSO v roce 2007

2.března 2007

7. září 2007

14. září 2007

Gabriela Beňačková

26. září 2007

dirigent Douglas Bostock

Václav Hudeček

18. května 2007

šéfdirigent KSO Jiří Stárek a Pražský filharmonický sbor

7. září 2007

Roman Patočka

Felix Slováček a dirigent František Drs

26. září 2007

Petr Adamec
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Termíny konání zápisu do prvních tříd pro školní rok 2008/2009
29.1.2008

od 14. 00 - 16.00 hod.
pro žáky se specifickými vývojovými
poruchami schopnosti učení

ZŠ a ZUŠ Šmeralova

15.1.2008
16.1.2008

od 15.00 - 18.00 hod.
a první termín talentových zkoušek do tříd s rozšířenou
výukou hudební, výtvarné a taneční výchovy

ZŠ 1.máje - Dvory

15.12008
16.1.2008

od 14.00 - 17.00 hod.
zároveň proběhne zápis do přípravného ročníku

odloučené pracoviště
Modenská 15

15.1.2008
16.1.2008

od 14.00 - 17.00 hod.
zároveň proběhne zápis do přípravného ročníku

ZŠ jazyků Karlovy Vary
Libušina

17.1.2008
18.1.2008

od 14.00 - 17.00 hod.

ZŠ Moskevská
Dukelských hrdinů

29.1.2008
30.1.2008

od 14.00 - 17.00 hod.

ZŠ Kollárova
J.A.Komenského

22.1.2008
23.1.2008

od 14.00 - 17.00 hod.

ZŠ Poštovní

16.1.2008
17.1.2008

od14.00 - 17.00 hod.

ZŠ Konečná

18.1.2008

od 14.00 - 18.00 hod.

ZŠ Krušnohorská

16.1.2008
17.1.2008

od 14.00 - 18.00 hod.

ZŠ Truhlářská
(v budově ZŠ Školní 9.A)

16.1.2008
17.1.2008

od 14.00 - 17.00 hod.
zároveň proběhne zápis do přípravného ročníku

ZŠ Mozartova

ZŠ MOZARTOVA
pro žáky se specifickými poruchami
Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary
Opět otevírá ve školním roce 2008/2009
» 1. třídu pro děti se speciálními výukovými
potřebami
» poskytujeme speciální pedagogickou péči
(spec. pomůcky a postupy)
» individuální přístup (maximálně 12 dětí
ve třídě)
» respektování osobního tempa
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
9. ledna 2008 od 8.00 do 16.00
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
29. ledna 2008 od 14.00 do16.00
Kontakt: 353 224 241, 605 941 809

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

J. Benešová
odbor školství a tělovýchovy

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
Vančurova 83, 360 17 Karlovy Vary
tel. 353 561 766

ZÁPIS

ve dnech 15. a 16. ledna 2008
od 14:30 do 17:00 hod
v budově školy:
Vančurova 83, Karlovy Vary – Stará Role
» do 1. ročníku základní školy
» do speciální mateřské školy
» do přípravné třídy
Specifika vzdělávání a výchovy:
• snížený počet dětí a žáků ve třídách umožňuje
individuální přístup
ke každému jedinci;
• výuka speciálně pedagogickými metodami
je zajištěna speciálními
pedagogy;
• tolerance k neklidnému chování dětí a žáků,

které není ve větším
kolektivu zvládnutelné;
• zmírnění problémů v oblasti řeči a komunikace,
motoriky, vnímání;
• v odpoledních hodinách žáci navštěvují školní
družinu nebo zájmové
útvary;
• anglický jazyk jako volitelný předmět.
Základní škola 1.- 4. ročník
- pro žáky se specifickými poruchami učení a chování
s nižším počtem žáků ve třídě a individuálním
přístupem velmi sníží riziko neúspěšnosti při
zvládání učiva v dalších ročnících ZŠ.
Speciální mateřská škola a přípravné třídy
- pro děti před zahájením školní docházky
a s odkladem školní docházky předchází případným
neúspěšným začátkům ve školní docházce.
Pozn.: V případě nenaplněnosti tříd budou děti
a žáci přijímáni i po výše uvedeném termínu
zápisu.

Armáda spásy pomáhá dětem
KARLOVY VARY - Vánoce jsou ročním obdobím,
přinášejícím snad nejvíce štěstí v roce. Je to však také
čas, kdy bychom měli vzpomenout na ty, kteří se bohužel nemají tak dobře jako my.
V tomto duchu byl komunitním centrem Armády
spásy Karlovy Vary pořádán Vánoční jarmark. Prodávaly se zde rukodělné a umělecké předměty, k jejichž výrobě poprvé spojili úsilí křesťané z Karlových
Varů.
Ihned po zahájení se prostory KC zaplnily lidmi,
kteří přišli vybrat nějaký dáreček, ať už k Vánocům,
či jen tak pro radost. Sortiment byl široký, od kvalitně vyvedených ptačích krmítek přes ručně malované
dózičky a svícínky, dekorativní kachle a domácí kompoty, až po vánoční přáníčka a ručně šité polštáře.
Vrchovatou měrou přispěl i Divadelní soubor při
DK Ostrov nad Ohří, jehož členové přítomným poutavě sehráli divadelní kus pod názvem „Pohádkový
les“.
Prostředky získané jarmarkem obratem poputují
jako pomoc sirotčinci v Talpoši v Rumunsku.
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Všem návštěvníkům bychom chtěli vřele poděkovat za příjemnou atmosféru pohody , která na akci
panovala, ale neméně také za jejich přispění na velmi dobrou věc, naplňující pravou podstatu Vánoc.
Děkujeme zároveň i paní Pavlíně Dolejšové za její
obětavost a úsilí v pomoci dětem v Talpoši.
Pokud by někdo chtěl vlastní iniciativou také pomoci talpošskému sirotčinci, může se informovat
na telefonním čísle 608 212 226, nebo v případě finančních darů přímo použít číslo účtu na pomoc dětem v Rumunsku: 801401349/0800 v.s. :111
Děkujeme
Přejeme pokojný vánoční čas a Boží ochranu
a vedení v roce 2008.

do 1. tříd a talentové zkoušky
do tříd s rozšířenou výukou hudební,
výtvarné a taneční výchovy

1. a 1. ledna 2008
talentové zkoušky od 15.00 hodin
VV v budově Šmeralova 15
HV a TV v budově Šmeralova 40
zápis v budově Šmeralova 40
od 15.00 do 18.00 hodin

informace na tel.: 353 447 037
353 447 048, 353 447 023, 353 447 021
nebo na www.zsazus.cz
kde je ke stažení i přihláška

Kulturní akce a výstavy v prosinci 2007
CLUB IMPERIAL

Lázeňský hotel Imperiál, Libušina 18, Karlovy Varxy
Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak
OLGA ŠKRANCOVÁ & FRIENDS (Praha). Jazzová zpěvačka, jejíž vynikající barva
hlasu a precizní intonace skýtají skvělý posluchačský zážitek… průřez známých
jazzových standardů, latiny a swingových skladeb
ZUZANA DUBNOVÁ & FILIP SPÁLENÝ BAND. Talentovaná zpěvačka a výborná
pianistka v doprovodu dynamické kapely baskytaristy F. Spáleného; světové
jazzové standardy v moderním pojetí.

4. 1.
11. 1.

DIVADLO DAGMAR

Komorní scéna “U” Lidická ul., Karlovy Vary – Drahovice
Začátky představení v 19.30
KDYBY BYLO NEBE...( Den památky obětí holocaustu)
Scénická koláž na motivy z knihy F. Fénelonové Dívčí orchestr, svědectví
z koncentračního tábora Osvětim – Birkenau.
Hraje Studio Divadla Dagmar

27. 1.

DIVADLO HUSOVKA

6. 1.

15.00

13. 1.

15.00

17. 1.

19.30

25. 1.

19.30

27.1.

15.00

Karlovy Vary, Husovo nám. 2, tel.: 353 333 316
Božena Šimková ZÁZRAČNÝ PRAMÍNEK. Pohádka o tom jak vodník
Vodomil posílá svého syna Jonáše na námluvy za dcerou svého
kamaráda, Divadelní agentura GORDIA Praha vodníka Láznička.
Jan Drda HRÁTKY S ČERTEM – premiéra. Divadelní studio D3.
Pohádkový příběh pro děti i dospělé na motivy klasické české pohádky
Jana Drdy. Režie: Anna Ratajská
Dodo Gombár HUGO KARAS. Divadelní studio D3.V původním znění
bez titulků. Režie: Anna Ratajská
Jan Drda HRÁTKY S ČERTEM. Divadelní studio D3. Pohádkový příběh
pro děti i dospělé na motivy klasické české pohádky Jana Drdy. Režie:
Anna Ratajská
Jan Drda HRÁTKY S ČERTEM. Divadelní studio D3. Pohádkový příběh
pro děti i dospělé na motivy klasické české pohádky Jana Drdy. Režie:
Anna Ratajská

DUHOVÁ PALETA

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35
Otevřeno po – pá 15.00 – 18.00
VERNISÁŽ: Práce studentů Umělecké školy Hof, Musikschule der Hofer.
Symhoniker Hof an der Saale

9. 1.

GALERIE UMĚNÍ

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

pokračuje:
OTEVÍRACÍ DOBA BĚHEM SVÁTKŮ:
1. 1.
otevřeno 13.00 – 17.00

VÝSTAVY:
pokračuje: Andrej Bělocvětov - malba.
Výstava malířského díla neprávem opomíjeného umělce, který svou osobitou
cestou překonával inspirační zdroje moderny 20. století i složitost nelehkého
osudu. potrvá do 6. 1. 2008
10. 1.

17.00

STÁLÁ EXPOZICE:

VERNISÁŽ: Petr Veselý - Dveře
Výstava představí kresby, obrazy, objekty a instalace brněnského
autora, jehož tvorba je charakterizována hloubkou vnitřních obsahů
a barevným i tvarovým minimalismem. potrvá do 2. 3. 2008
České umění 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary
Expozice představuje díla klasiků českého moderního umění 1.poloviny
20. století – např. A.Slavíček, J.Schikaneder, J.Preisler, O.Kubín,
J.Trampota, J.Zrzavý, B.Kubišta, J.Čapek, E.Filla, J.Šíma, K.Lhoták

KLUB PADEREWSKI

11. 1.

19. 1.
25. 1.

29. 1.
31. 1.

Lázeňská 5, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 603 375 555, tel./fax: 353 227 875, e-mail: klubpaderwski@volny.cz
Představení začínají v 19.30 hodin – pokud není uvedeno jinak.
18.30 Josef Krouza - Makrofotograﬁe. Vernisáž výstavy fotografií
černavského autora.
19.30 David Drábek – Švédský stůl. Představení, které je výsledkem
spolupráce Divadla V patře s Divadlem BezDirky, přinese hru z pera
v současnosti velmi populárního autora. Užírající se milostný trojúhelník,
láska obnažená až na kost, pohledy až do žaludků, hrdinské skutky
s vědomím konce vlastní existence, to vše odehrávající se na dřevěném
poli rautu místní honorace.
15. 00 Přínos a rizika islámu (islámský fundamentalismus a extremismus,
dialog abrahámovských náboženství) Přednášku doc. Ivana
Štampacha na aktuální téma pořádá Křesťanská akademie.
Václav Havel – Audience. Představení Divadla V patře v režii Andreje
Kroba Vás přenese v prostoru i v čase do dob před listopad ´89
do trutnovského pivovaru. Nastudování populární jednoaktovky
v podání našeho divadla shlédl v Praze sám autor V. Havel a označil ho
za jedno z nejlepších, jež za léta viděl.
Irena Budweiserová. Recitál známé zpěvačky a členky populárního
Spirituál kvintetu, která patří k pravidelným účinkujícím v Klubu
Paderewski.
Vladimír Václavek, Miloš Dvořáček – Život je pulsující píseň. Dvojice
známých alternativních hudebníků představí tentokrát šamanský pop.
Jsou to písně z hor. Tečou z neznáma jako řeka a nesou radost. Každý
koncert je nový a jiný, protože v té řece je každá chvíle jedinečná.
A každý koncert přinese písně, které zazní jen jednou a už víckrát ne…
Proplují kolem nás jako ta řeka, jako ta hudba, která je sama tajemstvím.

VÝSTAVA:

Josef Krouza - Makrofotograﬁe
Výstava fotografií černavského autora nám ukáže okolní svět z nových
netušených perspektiv.

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVYVARY

1. 1.

5. 1.

5. 1.

8. 1.
16. 1.

17. 1.
24. 1.

29. 1.

Divadelní nám. 21, Karlovy Vary
NOVOROČNÍ GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ
Komorní orchestr Nálady se sólisty: Josef Hajna – tenor, sólista opery
Národního divadla Praha. Štěpánka Heřmánková – soprán, sólistka
hudebních divadel. Galakoncert operetních melodií a evergreenů
ze slavných operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dalších.
14. 00 E. Deáková, M. Červeňák, Z. Žáková: „PÁTÉ PŘES DEVÁTÉ“ Dětská revue
Divadlo Bez zábradlí. V roli zvířátek se na jevišti Divadla Bez zábradlí
představí Vanda Konečná, Zuzana Ďurdinová či Zuzana Čapková, Ivo
Hrbáč nebo Michal Kavalčík, Petr Macháček či Filip Čapka, Petr Pospíchal
nebo Zdeněk Žák a malá Zuzanka Žáková.
19.30 J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, P.Malásek „CIKÁNI JDOU DO NEBE“.
Divadlo Bez zábradlíMuzikál. 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 choreografie: Radek Balaš
19. 30 Eugene O´Neill: Cesta dlouhým dnem do noci, PREMIÉRA. Divadlo
Bez zábradlí. hrají: Zuzana Bydžovská, Jiří Bartoška, Filip Čapka, Michal
Čapka, Zuzana Čapková překlad a režie: Alice Nellis.
19.30 ČECHOMOR – koncert. Čechomor v průběhu svého působení projel.
Celou Evropu, severní Ameriku a Rusko, spolupracoval s divadlem
Na Palmovce, bratry Formany, divadlem Continuo a dalšími. V roce
2004 začíná připravovat nové řadové album. Od ledna 2004 hraje
v Čechomoru nový bubeník a hráč na perkuse Roman Lomtadze.
19.30 Claude Confortés: „MARATÓN“. Divadlo Bez zábradlí. Hrají: Bohumil
Klepl, Adrian Jastraban, Filip Čapka, Martin Kubačák. Režie: Radek Balaš
19.30 Robert Anderson „VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA“.
Agentura Harlekýn.Hrají: Poznání šokem – Petr Nárožný, Jiří Ptáčník,
Václav Vydra, Dana Morávková. Stopy holubic – Jana Brejchová, Jiří
Ptáčník, Dana Morávková, Václav Vydra. Já jsem Herbert – Petr Nárožný
a Květa Fialová. Režie: Pavel Háša
19.30 Charles Ludlam: „ZÁHADNÁ IRMA“ Divadlo Kalich. J.Paulová a P.
Zedníček se představí ve hře, v níž se tito dva herci dělí o šest rolí.
Záhadná Irma je vydařenou parodií na dech beroucí hororové příběhy
se vším, co k tomuto žánru patří. hrají: Jana Paulová,Pavel Zedníček, J.
Kohout, režie: Petr Novotný

15.30

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

1. 1.

Husovo nám. 2, Karlovy Vary
15. 00 Grandhotel Pupp SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ KONCERT 2008.
Mozart, Puccini, Mascagni, Strauss, Lehár, Kálmán, Monti.... Slavné
skladby velkých mistrů. Operní a operetní árie. Houslová sóla.Gabriela
Kopperová /soprán/. Svatopluk Sem /baryton/, Vladislav Liněcký
/Housle/. Karlovarský symfonický orchestr. Dirigent František Drs
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25. 1.

19. 30 Lázně III Mezinárodní dirigentské kurzy. Abonentní koncert KSO - C 5
Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“. Igor Fjodorovič
Stravinskij: Pták Ohnivák – suita. Sergej Prokofjev: Romeo a Julie, suita č.
2. Vedoucí projektu a dirigent Johannes Schlaeﬂi (Švýcarsko)

KINO PANASONIC

Vítězná 50, Karlovy Vary, tel.: 353 233 933
www.kinopanasonic.cz / Vítězná 50 / K.Vary / rezervace 353 233 933
1. 1.
17. 00 HVĚZDNÝ PRACH VB, USA 2007. Režie: Matthew Vaughn. Hrají: Charlie
Cox, Claire Danes, Robert De Niro, Michelle Pfeiﬀer aj.
1. 1.
19.30 Bio Art - nestihli jste na MFF? KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ Norsko
2006. Režie: Bard Breien. Hrají: Marian Saastad Ottesen, Fridjov Saheim
aj.
2. 1.
17.00 Představení pro seniory DÍVKA S PERLOU USA 2004. Režie: Peter Weber.
Hrají: Colin Firth, Scarlett Johansson aj.
2. 1.
19.30
3. 1.
17.00 POSLEDNÍ LEGIE USA, VB, Francie 2007. Režie: Doug Leﬂer. Hrají: Colin
Firth, Ben Kingsley, James Cosmo, Rupert Friend aj. Výpravný film
z období pádu Římské říše. Když se začne římská říše rozpadat, opustí
mladý Romulus Augustus město a vydá se na nebzpečnou cestu, aby
vytvořil legii věrných - poslední legii.
3. 1.
19.30 Filmový klub KV ZTRACENÁ DOVOLENÁ ČR 2007
4. - 6. 1.
17.00 RATATOUILLE USA 2007
4. - 6. 1.
19.30 Bio Art KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK VB 2007. Režie: Shekhar Kapur.
Hrají: Cate Blanchett, Clive Owen, Samantha Morton, Geoﬀrey Rush aj.
Postavila se nejmocnější armádě světa. Unikla pokusu o atentát. Kvůli
vyššímu zájmu obětovala svou lásku a nechala popravit svou příbuznou.
Především díky ní se Británie může chlubit přívlastkem Velká.
5. - 6. 1.
15.00 Bijásek pro nejmenší
7. - 9. 1.
19.30 BEOWULF USA 2007. Režie: Robert Zemeckis. Hrají: Ray Winstone,
Angelina Jolie, Brendan Gleeson, Anthony Hopkins aj. Fantasy snímek
Beowulf je adaptací staré anglosaské hrdinské básně, která vznikla
někdy okolo roku 1000 a je považována za základní kámen britské
literatury.
8. 1.
17.00 Film. klub nejen pro seniory BRAZIL, USA
10. 1.
19.30 Filmový klub KV DARWINOVA NOČNÍ MŮRA Rakousko, Belgie, Francie,
Kanada 2004. Režie: Hubert Sauper. Ačkoliv se celovečerní dokument
soustřeďuje na mikrokosmos u pobřeží Viktoriina jezera v Tanzánii,
vypovídá velmi naléhavě o globálních problémech současného světa.
11. - 12. 1. 19.30 Bio Art SÍLA SRDCE USA, VB 2007.
Režie: Michael Winterbottom. Hrají: Angelina Jolie, Dan Futterman, Irfan
Khan aj.
12. - 13. 1. 15.00 Bijásek pro nejmenší
12. 1.
17.00 KNOFLÍKOVÁ VÁLKA Francie 1962. Režie: Yves Robert. Hrají: Jacques
Dufilho, Michel Galabru, Henri Labussiére aj.
13. - 14. 1. 17.00 a 15. - 16. 1. 19.00 ZLATÝ KOMPAS USA 2007. Režie: Chris Weitz. Hrají:
Nicole Kidman, Daniel Craig, Eva Green aj.
13. - 14. 1. 19.30 SUPERBAD USA 1007. Režie: Greg Mottola. Hrají: Jonah Hill, Michael
Cera, Stacy Edwards aj.
14. 1. 15.00, 15. 1. 17.00 PAN VČELKA USA 2007

16. 1.

Představení pro seniory BÍLÁ MASAJKA Německo 2005. Režie: Hermine
Huntgeburth. Hrají: Nina Hoss, Katja Flint, Jacky Ido aj.
18. - 19. 1. 17.00 KOUZELNÁ ROMANCE USA, 2007. Režie: Kevin Lima. Hrají: Amy Adams,
Patrick Dempsey, Susan Sarandon aj.
17. 1.
19.30 Filmový klub KV CARMEN Španělsko
18. - 19. 1. 19.30 Bio Art – dokument SICKO. USA 2007. Režie: Michael Moore.
19. - 20. 1. 15.00 Bijásek pro nejmenší
20. - 21. 1. 17.30, 19.30 a 21.15 CHYŤTE DOKTORA ČR 2007. Režie: Martin Dolenský. Hrají:
Tatiana Vilhelmová, Michal Malátný, Iva Janžurová aj.
21. 1. 15.30 a 22. 1. 17.00 ŘÍŠE HRAČEK USA 2007. Režie: Zach Helm. Hrají: Natalie Portman,
Dustin Hoﬀman, Jason Bateman aj.
22. - 23. 1. 19.30 Bio Art HRDINOVÉ A ZBABĚLCI USA 2007. Režie: ROBERT REDFORD
(Otázky a odpovědi, Legenda o slavném návratu aj). Hrají: Tom Cruise,
Meryl Streep, Robert Redford aj.
24. - 25. 1. 17.00 ACROSS THE UNIVERSE USA 2007.
24. 1.
19.30 Filmový klub KV RED ROAD. VB
25. - 26. 1. 19.30 KRÁLOVSTVÍ USA 2007. Režie: Peter Berg. Hrají: Jamie Foxx, Jennifer
Garner, Jason Bateman aj.
26. - 27. 1. 15.00 Bijásek pro nejmenší
26. - 27. 1. 16.30 HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
27. - 28. 1. 19.30, 29. 1. 21.30 Bio Art...A BUDE HŮŘ ČR 2007. Režie: Petr Nikolaev. Scénář: Petr
Nikolaev, Jan Pelc. Hrají: Radomil Uhlíř, Pavel Zajíček, Vladimír Škultéty aj.
29. 1. 19.00, 30. 1. 19.30 P.S. MILUJI TĚ (P.S. I love you). USA 2007. Režie: Richard LaGravenese.
Hrají: Gerard Butler, Hilary Swank, Lisa Kudrow aj.
30. 1.
17.00 Představení pro seniory. MĚSÍC A HVĚZDY (The Moon and the Stars)
VB, Maďarsko, Itálie 2006.
31. 1.
19.30 Filmový klub KV KDO BYL KAFKA (Wer war Kafka)
17.00

HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB
LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY, O.P.S.
STŘEDISKO HVĚZDÁRNA

K Letišti 144, tel.: 777 95 34 21
Hvezdarna.kv@email.cz, www.astropatrola.cz
Na pozorování doporučujeme přijít, je-li jasno a není silný vítr. Jen tehdy probíhá pozorování
oblohy. Z důvodů rekonstrukce interiéru hvězdárny v prvním čtvrtletí 2008 nabízíme náhradní
program pro návštěvníky takto:
Každý pátek a sobotu 19.1
Pozorování zimní noční oblohy přenosnými dalekohledy. Pozorování deep-sky
a ostatních objektů zimní oblohy před budovou hvězdárny V obdobích kolem 17. ledna
a 15. února jsou nejlepší podmínky k pozorování Měsíce. Nejhorší pozorovací podmínky
jsou kolem 24. ledna a 21. února, kdy jsou pozorování přesvětlena úplňkovým Měsícem.
Provozovatel zavádí dočasně jednotné vstupné na pozorování pro jednotlivce (do 7
osob) v období rekonstrukce prostor hvězdárny - od ledna do března 2008: 25 Kč za osobu
(bez rozdílu věku). Návštěvníkům jako náhradu za obvyklou možnost se ohřát v budově
hvězdárny nabídneme zdarma horký čaj či kávu.
V období ledna - března 2008 nepřijímáme exkurse v prostorách hvězdárny. Nabízíme
programy v rámci programu Hvězdárna na školách - v prostorách objednavatele,
mateřských, základních a středních škol dle platného ceníku. Informace na tel. 777 95 34 21.
Od 1. 4. 2008 bude obnoven obvyklý systém pořadů s možností navštívit hvězdárnu několik
dnů v týdnu pravidelně i v odpoledních hodinách v nově vytvořené výstavní expozici.
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
Objednávky na tyto programy je nutno učinit pouze při zájmu navštívit hvězdárnu při vyšším
počtu než 8 osob.

STŘEDISKO RADIOKLUB OK1KVK

Sedlecká 5, Karlovy Vary
Kroužek na pásmu „Karlovarská runda“ na kmitočtu 145,550 MHz
Klub pro dospělé
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.
Každé po
Každé út
Každý čt

20.00
16.00
16.00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

I.P. Pavlova 7, tel.: 353 221 365
Čítárna (linka 23), půjčovna pro dospělé (linka 20,27), oddělení pro děti a mládež (linka 21)
Půjčovní doba:
Půjčovna pro dospělé po, út, čt, pá
10.00 - 18.00
Čítárna

st
so

Oddělení pro děti a mládež
po, út, čt, pá
st

10.00 - 14.00
9.00 - 12.00
13.00 – 18.00
12.00 – 15.00

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Půjč.doba po - čt 10.00 –12. 00, 12.30 - 18.00 ; pá 12.00 –16.00, st zavřeno
Kontakty na pobočky
Čankovská, U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085 ,
Drahovice, Vítězná 49, tel.: 353 226 346
Růžový vrch, Sedlecká 4, tel.:353 564 844 ,
Tuhnice, Wolkerova 1, tel.:353 227 747 ,
Vyhlídka, Raisova 4,tel.: 353 224 203,
Doubí, Modenská 150
Po 13.00 –18.00
Tašovice, U Brodu 9
Pá 14.00 –18.00
Stará Role – pobočka se stěhuje na adresu: Truhlářská 681/19 do budovy ZŠ, prozatím
v rekonstrukci.

ZLATÝ KLÍČ

Lázeňská 3, tel.: 353 223 888
V lednu a v únoru budou obě pobočky Krajského muzea Karlovarského kraje, (Muzea Karlovy
Vary Nová louka a Zlatý klíč) pro veřejnost z technických důvodů uzavřeny (úklid,malování,opravy
atd.).
Jedinou akcí bude přednáška pro veřejnost:
29. 1.
18.00 Osvětim, mašinerie smrti, přednášející: Mgr.Jan Nedvěd, historik Muzea
Karlovy Vary
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KRAJSKÉ MUZEUM

Nová Louka 23, tel.: 353 226 252
V LEDNU A V ÚNORU Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ UZAVŘENO

KOMUNITNÍ CENTRUM ARMÁDY SPÁSY

Po - Pá:
Pondělí:

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:
Pátek:

Jugoslávská 16, KV, tel.: 353 225 861
Výdej obědů
Klub Sluníčko (pro rodiče s dětmi). (cvičení na míčích, výtvarné
činnosti, divadlo, zpívání, říkanky...)
14.00 - 16.00 Klub pro děti školního věku (výtvarné a vzdělávací činnosti,
práce na PC, doučování AJ, ČJ, M ...)
8:30 - 9:15
Angličtina pro pokročilé
9:30 - 10:15
Anglická konverzace
10:15 - 11:00
Placení obědů
13:30 - 15:00
Komunitní šatník
8:30 - 11:00
Kavárnička nově !!
9:00 - 15:00
Sociální poradenství
9:00 - 11:00
Placení obědů
14:00 - 16:00 Klub pro děti školního věku (výtvarné a vzdělávací činnosti,
práce na PC, doučování AJ, ČJ, M ...)
9:00 - 9:45
Rehabilitační cvičení I.
10:00 - 10:45 Rehabilitační cvičení II.
13:30 - 15:00
Senior klub. (přednášky, výlety, tvořivé dílny, zajímavé hry...)
8:30 - 9:15
Angličtina pro mírně pokročilé I.
9:30 - 10:15
Angličtina pro mírně pokročilé II.
13:00 - 15:00
Sociální poradenství
11.30 - 12.30
9.00 - 11.00

Pravidelné setkávání Armády spásy každou středu v 16:00. Veřejný internet - kdykoli po
domluvě.

MATEŘSKÉ CENTRUM

1. 1.
8. 1.

Východní 6, 360 20 K.Vary, tel. 353 230 847, 606 581 369,
www.materske-centrum.cz
Vyhlášení výzvy pro nominování na cenu KŘESADLO 200 - cena pro
obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, oceňování dobrovolníků
14.00 Zápis na plavání dětí od 6ti měsíců.

NOVĚ - kurzy Dětských masáží a aromaterapie s Mgr. Aničkou Polívkovou, CELOROČNÍ TÁBOR
- zajištění programu pro děti 1.- 4.tříd ZŠ v době všech volných školních dnů - ředitelská volna,
mimořádná volna, pololetní prázdniny, ...
NABÍDKA STÁLÝCH KURZŮ: pro děti - Hrátky s batolátky, Výtvarné hrátky, Výtvarná dílna, Hudební hrátky, Angličtina, Klub dětí a rodičů, Poprvé bez mámy, Plavání, pro dospělé - Akvaaerobik, Zdravíčko - cvičení v těhotenství a po porodu, Kondiční cvičení ostatní - hlídání dětí,
internetová kavárna, služby Dobrovolnického centra Vlaštovka, rekvalifikační kurzy (ve spolupráci s o.s. STUDNICE)
Kompletní nabídku naleznete na www.materske-centrum.cz, info na telefonu:
606 581 369, 353 230 847
Vzkaz všem našim příznivcům a návštěvníkům: Těšíme se na Vás i v roce 2008 a přejeme
všem pohodový rok plný zdraví a radosti.

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO

Varšavská 13 ,36001 K.Vary, tel. 608 947 794, 353 236 605
NOVÁ PRODEJNA CENTRUM REGENERACE – pasáž LH Thermal
Otevírací doba : Po – Pá 10 – 12.00 a 12.30 – 17.30
16., 23. a 30. 1. 14.00
poradenství – diagnostika – doporučení užívání
19. – 20. 1.
9.00
Kurz „Thajská olejová masáž“
26. – 27. 1.
9.00
Kurz „Masáž horkými lávovými kameny“
2. 2.
9.00
Kurz „Čokoládová masáž a zábal“
16. a 30. 1.
14.30 – 17.00 „PORADNA ZDRAVÍ A HUBNUTÍ„ v CENTRU REGENERACE
pasáž Thermalu ZDARMA
13. a 27. 1.
14.30 – 17.00 „PORADNA ZDRAVÍ A HUBNUTÍ„ v CENTRU REGENERACE
pasáž Thermalu ZDARMA

Krajská knihovna Karlovy Vary

Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary, tel: 353 502 811
e-mail: knihovna@knihovnakv.cz, www.knihovnakv.cz
4. 1. - 30. 1.
Budovatelský plakát
7. 1. - 15. 2.
Knihovníci jinak - výstava uměleckých výrobků zaměstnanců krajské
knihovny
24. 1.
17.00 sál Krudum – tajemství bájné hory
Přednáška s projekcí, historik Jiří Klsák a Vladislav Podracký, členové
výzkumného týmu
29. 1.
17.00 Patologie v náboženství (sekty)
7. část přednáškového cyklu na téma Světová náboženství a filozofie.
Martin Fojtíček, religionista
Chytrá zábava pro každého bez rozdílu věku. Pro zájemce o hraní strategických a logických
deskových, společenských her.

Informační středisko Karlovarského kraje

přízemí krajské knihovny - tel. 353 502 820
Informační a kulturní servis, mapy, brožury, předprodej vstupenek na akce v celé České
republice i na vybrané akce v zahraničí, prodej místenek na dálkové autobusové linky.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ - Dvory
odpolední akce pro děti – od 14.00 hod.
4. 1.
Dětská výtvarná dílna – malujeme Tři krále
7. a 21. 1. Dramatický kroužek
8. 1.
Turnaj ve hře Twister
16. 1.
Dětská výtvarná dílna – vyrábíme karnevalové masky a výzdobu knihovny
22. 1.
Psychohrátky pro děti a mládež, neverbální a verbální komunikace
24. 1.
Turnaj v lidském Člověče, nezlob se! – staňte se figurkou a zahrajte si s námi
28. 1.
Rej masek – kvízy, soutěže, hádanky
31. 1.
Čteme si pro radost – zvyky a tradice masopustu, povídání o vývoji masek

Krajská knihovna K.Vary – studijní oddělení Lidická

Lidická 40 (budova SPgŠ a gymnázia), 360 20 Karlovy Vary - Drahovice, tel: 353 224 034
Otevřeno – pondělí – pátek, 12.00 –18.00
Literární klub pro seniory:
každý lichý čtvrtek dopoledne
Pro děti (-1 let):
Každé pondělí 14.00-16.00 – pondělní hrátky
Každou středu 14.00-16.00 – Jak na to? (střídavě – témata: angličtina, ekoatelier, zvířátka)
Každý čtvrtek 14.00-16.00 – domácí úkoly se studenty

DVEŘE DOKOŘÁN

Dveře dokořán OS ,integrace lidí s mentálním postižením
Veškeré informace Vám budou poskytnuty
na tel. č. 353 235 267, 353 565 551 a 604 234 574
Osobní asistence, volnočasové aktivity, podpora samostatného bydlení
Pondělí 1x za 14 dní Pracovní terapie -příprava jídel,vaření (ZUŠ Vančurova, ul. Stará Role)
Každé úterý
15.00 - 16.00 Pohybová terapie - sportstudio Prima (Buchenwaldská ul.)
Každá středa
10.00 - 12.30 Výtvarná terapie v DDM (Čankovská ul.)
Každý čtvrtek
10.00 - 12.00 Chovatelství, práce na PC, společenské aktivity (dle počasí).
Každý pátek
10.00 - 12.00 Sportovní aktivity (cvičení, bowling, petangue ap., vše dle
počasí ).
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Jógacentrum Karlovy Vary

Chebská 56A – www.joga.cz – tel.: 732-606-474
BUS 1,22 stanice Sklářská
Pravidelná cvičení podle Systému Jóga v denním životě®, (1. lekce ZDARMA)
Pondělí
18.00
Jógacentrum
Úterý
16.50 a 18.30 Jógacentrum. 19.30 - ZŠ Dalovice
Středa
18.00
ZŠ Nejdek (na náměstí)
Čtvrtek
19.00
Mateřské centrum, Východní 6 - Drahovice

Studio pro ženy - Magdaleny Mikulandové

Mozartova 6, KV, tel: 353226041
V neděli 20. 1. 2008 od 17 - 20 hodin - 3 hodiny orientálních tanců zaměřené na osmičky,
vlny a ruce.
V pondělí . 1. 2008 v 16 hodin - předvedení hubnoucího masážního stroje.

Český červený kříž Karlovy Vary nabízí

- Výuku a výcvik v poskytování první pomoci pro všechny věkové kategorie
- Zdravotnickou přípravu uchazečů o řidičský průkaz
- Pro firmy povinné školení v rámci bezpečnosti práce
Bližší informace poskytne OS ČČK:
Kollárova 551/17, Karlovy Vary, tel./FAX: 353 221 854, 602 865 110, www.cck-kv.wz.cz
email: v.sladkova@email.cz
26. 1.

LÁZEŇSKÝ HOTEL SANSSOUCI – kavárna

Jak sněhové vločky vyhrály zimu - činoherní divadlo Libora Baláka

Dvacet pět veselých historek z Abertam
kniha Alexandra Wüsta ilustrace Pavel Rak
Editor: Mgr. Paul Krakl
Nakladatelství KAVA-PECH
Předkládáme čtenářům knížku humorného vyprávění o životě lidí v Abertamech od 2. poloviny 19. století do roku 193.
Abertamský rodák Alexander Wüst (nar. 1857) nás uvádí do doby posledního velkého hospodářského rozmachu města, spojeného se zavedením domácí
i tovární výroby rukavic koncem 19. století, v období prosperity abertamského
rukavičkářského průmyslu do roku 1937. O životě autora se nám nepodařilo
dohledat mnoho podrobných údajů: ví se jen, že vlastnil do roku 1945 na abertamské hlavní ulici jeden z prvních krušnohorských fotoateliérů a že se po určitou dobu zabýval výrobou speciální abertamské limonády. Z jeho fotografického salonu se dochovalo mnoho velice krásných, podivuhodně ostrých
pohlednic Abertam a okolí, na nichž se snažil vždycky zachycovat i postavy
místních lidí.
Svou knížku Dvacet pět veselých historek z Abertam, vyprávěných v místním nářečí, vydal v roce 1937 ke svým 80. narozeninám. Zemřel krátce po odsunu v Bavorsku ve věku 89 let.
Kniha je významná ze tří hledisek: je to jediný literární výtvor sepsaný
ve specifickém místním nářečí, kterým už hovoří jen málo abertamských německých rodáků.
Předáváme čtenářům úplnou kopii původního textu A. Wüsta zároveň
s překladem do současné spisovné němčiny a český překlad, pořízený
v letech 1989–1997 v Abertamech přímo z tohoto dialektu.
Dále je knížka zajímavá a důležitá jako zdroj mnoha cenných reálií – historických, etnografických, sociologických, náboženských a jiných.
A konečně pokládáme vyprávění starého moudrého horala za poučný pohled na život.
Kniha vyšla v rámci projektu „ABERTAMY A OKOLÍ – Ohlédnutím do minulosti ke společné budoucnosti“, jehož nositelem je Občanské sdružení Abertamy
Srdečně zveme na setkání s knihou a jejími tvůrci

9.1. 2007 v 18.00 h v půjčovně Městské knihovny
Karlovy Vary, I.P. Pavlova 7
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SPORT

ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119

Nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými
povrchy a dlouhodobého pronájmu na tel.: 353 564 119
tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, dětské hřiště
- možnost zamluvit si termín na tel.: 721 673 972
- provoz:
po – pá 14.00 – 21.00
so – ne 10.00 – 19.30 (vč. volných dnů)

ZŠ J.A.K., Kollárova 19, kontakt 776 358 080, 353 224 863

Multifunkční sportovní areál AMOS – atletický ovál, víceúčelová hřiště pro
košíkovou, odbíjenou, nohejbal, kopanou, tenisový kurt, cvičná tenisová stěna,
doskočiště pro skok daleký a trojskok, technický sektor pro vrh koulí – možnost
využití pro petanque
- možnost zamluvit si termín
- provoz:
po – pá 14.00 – 19.30
so – ne 10.00 – 19.30 (vč. volných dnů)

ZŠ Truhlářská 19, kontakt 739 250 476

- 2 multifunkční hřiště s povrchem POLYTAN SE na košíkovou,
odbíjenou, nohejbal, ﬂorbal a tenis
- 1 hřiště s umělým povrchem na kopanou
- provozní doba pro veřejnost:
po – pá 15.00 – 20.00
so – ne 15.00 – 20.00
svátky, prázdniny 15.00 – 20.00

ATLETIKA

ZŠ Růžový Vrch, kontakt 353 437 111

Školní atletické a víceúčelové hřiště pro veřejnost – slouží k tréninkovým
účelům sportovních klubů a veřejnosti – vstup zdarma
- provoz:
po - pá 15.00 – 19.00
so - ne dle domluvy se správcem

BRUSLENÍ

VEŘEJNÉ KLUZIŠTĚ – KARLOVY VARY

Umělá ledová plocha, kryté kluziště s umělým osvětlením,
Dostihový areál Dvory, kontakt + objednávky 353 592 111, 353 592 130
Zimní sezóna:
od 1. 12. do 31. 3. – dle klimatických podmínek
Bruslení pro školy:
po – pá
7.30 – 14.30
Bruslení pro veřejnost:
út,čt,pá
16.00 – 19.00
so, ne 14.00 – 16.00, 16.30 – 18.30
Komerční využití:
po – pa
19.30 – 22.00
so, ne 9.30 – 13.30, 19.00 – 22.00
Cena pro veřejnost: 30,- Kč /hod (vč. DPH), započatá půl hodina 15,- Kč
Cena komerčního bruslení: 1 700,- Kč/hod (vč. DPH)

HOKEJ

Extraliga:
2. 1.
6. 1.
11. 1.
22. 1.
27. 1.

Zimní stadion HC ENERGIE, kontakt 353 449 174
18,00
17,30
18,00
18,00
17,30

HC ENERGIE – HC Sparta Praha
HC ENERGIE – HC Znojemští orli
HC ENERGIE – HC Moeller Pardubice
HC ENERGIE – Bílí Tygři Liberec
HC ENERGIE – HC Hamé Zlín

BK LOKOMOTIVA KARLOVY VARY
5. 1.
5. 1.
19. 1.
19. 1.
26. 1.
27. 1.
30. 1.

Jízdárenská 1, 36001 Karlovy Vary

KP ženy K.Vary - Toužim
Trocal ŽBL K.Vary - Strakonice
KP ženy K.Vary - Sokolov
Trocal ŽBL K.Vary - Gambrinus Brno
extraliga starších dorostenek K.Vary - Strakonice
extraliga starších dorostenek K.Vary - Sokol Nusle
Trocal ŽBL K.Vary - Slovanka Tábor

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

Golf Resort, Pražská 125, Olšová Vrata, kontakt 353 331 101

Po celou zimu (při dobrých sněhových podmínkách) jsou v areálu golfové-
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ho hřiště připraveny běžecké stopy.
LK Slovan, kontakt 353 586 229
12.-13.1. Štít Krušných Hor
Místo konání: Boží Dar, lyžařský areál „Jahodová louka“
Podmínky účasti:
Řádně přihlášení závodníci se musí při prezentaci prokázat platným průkazem SL ČR s platnou členskou známkou, registračním průkazem s potvrzenou
VT a lékařskou prohlídkou (ne starší jednoho roku).
Kategorie a tratě:
Sobota 12. 1. 2008 - krátké tratě volně
Neděle 13. 1. 2008 - dlouhé tratě klasicky
Memoriál Jaroslava Mašaty
Kategorie
Sobota 12.1.2008
Předžáci
0,7 km K
Nejmladší žáci
1 km K
Nejmladší žákyně 1 km K
Mladší žáci
2 km K
Mladší žákyně
2 km K
Starší žáci
3 km V
Starší žákyně
3 km V
Mladší dorostenci 5 km V
Mladší dorostenky 3 km V
Starší dorostenci
7 km V
Starší dorostenky 5 km V
Muži a junioři
10 km V
Ženy a juniorky
5 km V

Neděle 13.1.2008
Ročník
0,7 km K
2000 a mladší
0,7 km K
1998 - 1999
0,7 km K
1998 - 1999
3 km K
1996 - 1997
3 km K
1996 - 1997
4 km K
1994 - 1995
3 km K
1994 - 1995
7 km K
1992 - 1993
5 km K
1992 - 1993
10 km K
1990 - 1991
5 km K
1990 - 1991
15 km K
1989 a starší
5 km K
1989 a starší

Přihlášky:
Přihlášky podle „Pravidel lyžařských závodů“ a „Soutěžního řádu pro závodní období 2007 - 2008” zašlete do 7.1.2008 na adresu pořadatele závodu:
LK Mattoni - Slovan K. Vary
Dr. Bechera 18
360 01 Karlovy Vary
Tel., Fax: 353 586 229
E-mail: oddil@lkslovan.cz
Přihlášky musí být napsány na psacím stroji nebo tiskacím písmem s nezkrácenými křestními jmény, ročníkem a VT. U názvu TJ uveďte též čtyřmístné
zkratky.
Podrobné informace na: http://www.lkslovan.cz/

KOPANÁ

Turnaje na umělé trávě Drahovice:
Zimní turnaj „A“:
12. 1.
10,45
FC Buldoci – Fk Baník Sokolov B
12. 1.
12,45
FK Union Cheb 2001 – Klatovy
13. 1.
10,45
DDM Stará Role – SK Rakovník
18. 1.
11,00
FC Viktoria Plzeň U19 – FK Baník Sokolov B
19. 1.
10,45
FC Buldoci – FK Union Cheb 2001
19. 1.
12,45
Jiskra Hazlov – SK Slavia Vejprnice
20. 1.
10,45
Klatovy – DDM Stará Role
26. 1.
10,45
FC Buldoci – DDM Stará Role
26. 1.
12,45
FK Baník Sokolov B – FK Union Cheb 2001
27. 1.
10,45
SK Rakovník – Jiskra Hazlov
Zimní turnaj „B“:
12. 1.
9,00
13. 1.
9,00
13. 1.
12,45
13. 1.
14,30
19. 1.
9,00
20. 1.
9,00
20. 1.
12,45
20. 1.
14,30
26. 1.
9,00
26. 1.
14,45
27. 1.
9,00
27. 1.
12,45

FC Buldoci U19 – Lokomotiva K. Vary
FC Buldoci U18 – Spartak Chodov
SK Toužim – Rozvoj Trstěnice
FK Nová Role – FK Ostrov
FC Buldoci U19 – FK Nová Role
FC Buldoci U18 – FK Ostrov
Rozvoj Trstěnice – Spartak Chodov
Lokomotiva K. Vary – SK Toužim
FC Buldoci U19 – FK Ostrov
SK Toužim – FK Nová Role
FC Buldoci U18 – Rozvoj Trstěnice
Spartak Chodov – Lokomotiva K. Vary

V Karlovarském kraji se budou poprvé udílet ceny „KŘESADLO“
Akci „Křesadlo 2006“ pořádá v Karlovarském kraji Asociace nevládních
neziskových aktivit Karlovarského kraje ve spolupráci se svou členskou organizací - Mateřským centrem Karlovy Vary. Záštitu nad ní převzal hejtman
Karlovarského kraje Josef Pavel. „Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit
dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech
zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají,“ vysvětluje
radní kraje Ellen Volavková . Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001 na mezinárodní konferenci o dobrovolnictví v Kroměříži. Podobné ceny se udělují
v USA, existují i v některých okolních zemích, například v Maďarsku, kde ji
předává každoročně prezident. V České republice ocenili dobrovolníky poprvé v roce 2001. Kromě Prahy (10 Křesadel) to bylo ještě v Havlíčkově Brodě
(3x) a v Kroměříži. V letech 2003 – 2006 dostali Křesadlo dobrovolníci zatím
v devíti krajích a městech .
Křesadlo jako předmět je autorský originál Jaroslava Zívala, kováře z hradu Křivoklát, který podle starých vzorů vyrobil opravdové a funkční Křesadlo. Křesadlem se křeše o pazourek, který používali staří Slované a před nimi
Keltové.
„Znáte někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj volný čas a energii ve prospěch někoho jiného? Znáte někoho, kdo hoří nadšením a šíří kolem sebe
optimismus, naději, sílu a za sebou nechává kus velmi dobře odvedené práce? Někoho, kdo je naplněn zkušenostmi, pochopením, ochotou pomoci
– kdo prostě umí vykřesat jiskru dobra a lidství pro své okolí, kdo si zaslouží
cenu „KŘESADLO 2006“?
Tak neváhejte, sedněte a pište! (formulář návrhu lze stáhnout
na www.materske-centrum.cz )
Každý návrh musí obsahovat:
1. jméno a kontakt na kandidáta ceny
2. název města a organizace (je-li organizován), kde působí
3. důvody pro jeho navržení – výstižný popis činnosti kandidáta ceny,
např. konkrétní činy, tvořivý nápad, netradiční činnost, zajímavá cílová
skupina, přínos pro organizaci, délka dobrovolné činnosti, sloučení profesního života-studia s dobrovolnou činností - uvést něco výjimečného
4. jméno a kontakt na navrhovatele (je-li navrhovatelem právnická osoba
- pak její název, místo působiště a jméno zástupce - kontakt, je-li navr-

hovatelem fyzická osoba – jméno, adresa, kontakt)
Všechny podrobnosti a podmínky akce jsou na internetových stránkách Mateřského centra K.Vary www.materske-centrum.cz, Karlovarského
kraje www.kr-karlovarsky.cz, Národního dobrovolnického centra HESTIE
www.hest.cz a na stránkách www.dobrovolnik.cz.
Návrhy mohou občané zasílat nejpozději však do 1. ledna 200
na adresu: MCKV, Východní 6, 360 20 Karlovy Vary, nebo e-mailem
na mckv@seznam.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v březnu
200.
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z městského rozpočtu. Nejedná se v žádném případě o jedinou podobnou
opravu v tomto roce. Podobným způsobem proběhla nedávno například
i rekonstrukce v Kvapilově ulici.

Od soboty 15. prosince opět funguje karlovarské kino Čas. Jako první
po znovuotevření zde bylo přichystáno vystoupení loutkového divadla
Voskárek pro děti a po něm mohli návštěvníci kina shlédnout „Simpsonovi
ve filmu“. První odpolední promítání bylo pro všechny návštěvníky
zdarma. Přestávku mezi loutkovým divadlem a filmem vyplnilo vánočním
pohoštění pro děti s hudebním překvapením.










Na konci listopadu přijala primátorka města v salonku na magistrátu
skupinu skautů, kteří zvítězili v tradiční každoroční soutěži „Klíč k městu Karla
IV.“ Ta je zaměřena nejen na prokázání dobré fyzické zdatnosti soutěžících,
ale i na vědomostech či správném plnění různých úkolů. Členové vítězných
družstev se tak mohli podívat na symbolický klíč od města, který je uložen
na magistrátu a odnesli si i drobné dárky.






Karlovarský magistrát ve spolupráci s agenturou Digitainment představil
novou kampaň na podporu turistického ruchu v Karlových Varech.
Kampaň byla odstartována slavnostním představením loga Karlovy Vary
650 let. Dalším krokem je představení nové grafické podoby prezentace
města v rámci České republiky. Koncept kampaně je založen na propojení
tradičních turistických hodnot Karlových Varů a snahy otevřít Karlovy Vary
co nejširší skupině potenciálních návštěvníků, zejména z České republiky.






Blíží se vánoční svátky a s nimi i každoroční otázka, jak naložit po Vánocích
se stromečkem. Stejně jako v předešlém roce bude i letos město organizovat
sběr, odvoz a likvidaci vánočních stromků. Nejjednodušší způsob, jak
se zbavit vánočního stromku, je odložit jej na stanoviště sběrných nádob
na odpad, odkud budou stromky následně odvezeny. Je ovšem nutné,
aby stromky byly odkládány právě sem a nikoli na chodníky, mezi zeleň
a podobně. Vzhledem k následnému štěpkování stromků je také zapotřebí,
aby byly důkladně odstrojeny bez kovových háčků.


Výročí zlaté svatby si připomněli Věra a Karel Pokorní z Karlových Varů.

Neuvěřitelných padesát let kráčejí společnou životní cestou Věra a Karel
Pokorní z Karlových Varů. “Ne vždy to ale byla procházka růžovým sadem,“
dodává s úsměvem na tváři paní Věra. Jubilanti oslavili svou zlatou svatbu
v úzkém rodinném kruhu. K řadě gratulantů se připojuje i karlovarský
magistrát.










Město Karlovy Vary získalo 2. místo v krajské soutěži “Liga odpadů”,
do níž se přihlásilo na 40 obcí Karlovarského kraje. V soutěži se hodnotilo
několik kritérií zaměřených na třídění odpadu včetně sběru nápojových
kartonů, barevného a čirého skla, hustoty sběrné sítě, čistoty okolo nádob,
informovanosti občanů... Soutěž byla rozdělena na obce do tisíce a nad
tisíc obyvatel. Karlovy Vary ve své kategorii obdržely za 2. místo odměnu
ve výši 30 000 korun.
Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města

Po loňské rekonstrukci Zámecké věže v lázeňském centru Karlových
Varů přišla letos na řadu i nezbytná sanace skalního masivu mezi věží
a Tržními krámky. Náročná oprava si vyžádala téměř 7 milionů korun

Sanace se letos dočkal například svah pod Zámeckou věží.

Ani o letošních Vánocích nezapomněly děti na každoroční zdobení vánočního stromečku
ve vestibulu karlovarského magistrátu. Tentokrát svými výtvory zkrášlily stromeček děti
z Mateřské školy v Truhlářské ulici. Za krásně nazdobený stromeček a zazpívané vánoční
písně si odnesly sladkou odměnu.
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