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Vážení a milí spoluobčané,

máte před sebou poslední číslo 
Karlovarských radničních listů le-
tošního roku a v něm mi dovolte, 
abych se na chvíli pozastavila nad 
obdobím, které se již velmi blí-
ží a na které se těší velká většina 
z nás. Mám samozřejmě na mysli 
čas Vánoc a vítání Nového roku.

Tento adventní čas, kdy se Vám 
do rukou dostávají Karlovarské 
radniční listy, je dobou v níž ales-
poň na chvíli utichá celoroční shon, 
lidé si více uvědomují svou souná-
ležitost s ostatními a zdá se mi, že 
k sobě umíme být slušnější a vní-
mavější. Možná to vypadá jako kli-
šé, ale skutečně bych si přála, aby 
to tak zůstalo i nadále, nejen v čase 
Vánoc. Přijdou však opět dny všed-
ní a sváteční nálada se v kolotoči 
každodenních povinností tak nějak 
vytratí a zmizí. Možná je nám i pro-
to čas vánoční tak vzácný…

V právě končícím roce jsme toho 
každý z nás dozajista mnoho pro-
žili a potkaly nás události radostné 
i ty méně šťastné. Byla bych ráda, 
kdybychom si mohli říct, že těch 
prvních bylo určitě více. Je-li tomu 
ale naopak, nezbývá nám než dou-
fat, že v roce příštím se situace změ-
ní.

Asi každý z nás si někdy v životě 
přál, aby mohl splnit svým blízkým 
jakékoliv přání a s blížícími se Váno-
ci, se k takovým myšlenkám vrací-
me ještě častěji. Pokud bych tuto 
možnost měla v čase vánočním já, 
ráda bych nadělila pohodu a krás-
né mezilidské vztahy do všech 
rodin a do těch s malými dětmi 
obzvlášť. Nadpřirozenou moc však 
nemám a můžu tedy doufat, že 
nádherné Vánoce, na něž budou 
v dospělosti s láskou vzpomínat, 
dokážeme vytvořit především dě-
tem my sami. Pojďme se ale snažit 
vylepšit i vztahy sami mezi sebou 
– v rodině, s přáteli, s kolegy v práci. 
Věřím, že to nemusí být tak nároč-
né a výsledek bude jistě stát za to. 

Milí spoluobčané, přála bych 
nám všem, aby v nadcházejícím 
roce 2008 v naší společnosti ubylo 
zášti, nevraživosti, osočování a na-
padání a abychom si dokázali kou-
síček Vánoc ukrýt v srdci po celý 
rok. Zároveň mi dovolte, popřát 
každému z Vás krásné a příjemné 
prožití vánočních svátků a do No-
vého roku především zdraví, štěstí 
a spokojenost. 

JUDr. Veronika Vlková
primátorka města
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Karlovarský magistrát uvolní další byty k prodeji

PŘEDŠKOLNÍ VÝUKA
V „OPRAVDOVÉ“ ŠKOLE

1. soukromá základní škola, Karlovy Vary, s.r.o.
Lidická 40, 360 20 Karlovy Vary
Tel.: 353 228 210, 606 791 281,

e-mail: justikova.eva@tiscali.cz

 adaptovat na školu přímo ve školním prostředí
 „zdravému“sezení ve školní lavici a manipulaci 

se školními pomůckami, rozvíjení řeči,motori-
ky, soustředěnosti
 s dětmi pracuje kvalifikovaný pedagog 1. stup-

ně ZŠ. Výrazný individuální přístup k jednot-
livým dětem.
 Školné: 280,- Kč měsíčně

S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ
Karlovy Vary

Výuka probíhá 1-2x týdně odpoledne.
Ve škole probíhá též výuka ANGLICKÉHO 

JAZYKA PRO PŘEDŠKOLÁKY.

Děti je možné přihlašovat kdykoliv v průběhu celého 
školního roku. Ve škole je možno absolvovat vstupní 

i závěrečné individuální testy zaměřené na školní zralost.

Již celou řadu let jde karlovarská radnice ve věci 
privatizace bytového fondu cestou prodeje bytů je-
jich nájemníkům. V tuto chvíli tak mnozí již odkoupili 
od města své byty, další se připravují k prodeji.

V některých případech, kdy se bytové jednotky v do-
mech prodávali dle zákona č. 72/1994 Sb. došlo k tomu, 
že ne všichni nájemníci byty v daném domě odkoupili. 
Někteří z nich neměli zájem o vlastnictví bytu a dávají 
přednost nájemnímu bydlení, někteří neměli možnost 
sehnat dostatečné finanční prostředky a v některých 
případech nájemníci na koupi bytu neměli nárok na-
příklad z důvodu dluhů na nájemném.

Město se tak postupem let dostalo do situace, kdy 
v domě s několika bytovými jednotkami, které jsou už 
dávno prodány jejich nájemníkům, vlastní byt, který 
nebyl prodán. Vzhledem k tomu, že u každého tako-
vého bytu má město stejné povinnosti jako ostatní 

majitelé bytových jednotek – musí přispívat do fondu 
oprav, platit realitní kanceláři za správu apod. – je dr-
žení takového bytu městem ekonomicky značně nevý-
hodné, a proto je město nabídne k odkoupení.

V celých Karlových Varech se jedná řádově o desítky 
bytů, které nyní magistrát uvolní do prodeje. Před pří-
pravou prodeje musela samozřejmě nejprve uplynout 
lhůta pro předkupní právo nájemníků, která zde činí 6 
měsíců podle zákona č. 72/1994 Sb. a k tomu ještě další 
1 rok podle Občanského zákoníku. Všechny tyto lhůty 
magistrát respektoval a navíc ještě každému z nájem-
níků v těchto bytech poskytl další lhůtu 2 měsíce s tím, 
že po jejím uplynutí se byt nabídne do prodeje. 

Byty, o které jejich nájemníci neprojeví zájem, nebo 
jim nebudou moci být prodány, se nabídnou k licitaci 
dalším zájemcům. V licitaci zvítězí nejvyšší nabídka za 
takovýto byt, ovšem je třeba počítat s tím, že byt noví 

majitelé získají včetně přechodu práv a povinností vy-
plývajících z platných nájemních smluv. Seznam bytů 
připravených k prodeji bude zveřejněn na dobu 30 dnů 
na úřední desce města včetně dalších informací. Vyvo-
lávací cena za tyto byty je stanovena dle Zásad pro pro-
deje bytů z vlastnictví města Karlovy Vary.

Jedná se o postup, který je praktikován i v ostatních 
městech a samozřejmě stávající nájemníky neohro-
žuje, protože jejich platné nájemní smlouvy zůstávají 
i nadále v platnosti a nový nabyvatel je bude muset re-
spektovat. S prvním kolem licitací se počítá již v lednu 
příštího roku.

Případné dotazy stávajícím nájemníkům bytů, kte-
rých se prodej týká, i potenciálním zájemcům o koupi 
zodpoví pracovníci oddělení prodeje majetku na tel. 
číslech 353 118 212 a 353 118 241.

CELKOVÉ VÝSLEDKY / RESULTS
KATEGORIE  JUNIOR

ŽENY / WOMEN
I. cena  Anna GORBACHEVA, Rusko
II. cena Lucie SILKENOVÁ, ČR
III. cena Daria ROSICKAJA, Rusko

Čestná uznání / Honorary mention
za účast ve 3. kole:
 Martina ŠNYTOVÁ, ČR 
 Klaudia VAŠINOVÁ, Slovensko

MUŽI / MEN
I. cena NEUDĚLENA
II. cena Jiří BRÜCKLER, ČR 
 Peter MAZALÁN, Slovensko
III. cena Tomáš ŠELC, Slovensko

Čestná uznání / Honorary mention
za účast ve 3. kole:
 Sergej ZARICKYI, Ukrajina 
 Won YONG-KI, Jižní Korea

KATEGORIE  OPERA
ŽENY / WOMEN:

I. cena Saida SHARIFALIEVA, Ázerbajdžán
II. cena Helena SZABÓOVÁ, Slovensko 
 Petra ZÁHUMENSKÁ, Slovensko
III. cena Yukiko Kinjo ŠREJMOVÁ, Japonsko
 Leona KELLERBAUER, ČR
                   

MUŽI / MAN:
I. cena Soongoo LEE, Jižní Korea 
II. cena Jakub PUSTINA, ČR
III. cena Ji Hwan YOON, Jižní Korea

Čestná uznání / Honorary mention
za účast ve 3. kole:
 Ilya HOUZICH, Bělorusko
 Juraj NOCIAR, Slovensko
  
PÍSŇOVÝ OBOR
I. cena Tomáš ŠELC, Slovensko 
II. cena Leona KELLERBAUER, ČR
III. cena Daria ROSICKAJA, Rusko
 
Čestná uznání / Honorary mention
za účast ve II. (fi nálovém) kole:
 Karolina FERENC, Maďarsko
 Dominika KOPECKÁ, ČR
 Evgenia SABADYSHINA, Rusko

Titul absolutního vítěze získává:  
 Soongoo LEE, Jižní Korea 
Cenu sklárny Moser a.s. udílí primátorka města K. Vary 
JUDr. Veronika Vlková.



Neházejte zářivky do popelnic 

Informace k zákonné výměně řidičských průkazů

Karlovy Vary chtějí šestkrát více odevzdaných baterií

Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do  kontejneru se směsným komunál-
ním odpadem, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.   

Správným místem pro vyřazené světelné zdroje (trubicové zářivky, kompaktní 
úsporné zářivky a výbojky) je sběrný dvůr v ulici Buchenwaldská a Jáchymovská, 
které slouží jako místo bezplatného zpětného odběru elektrozařízení z domácnos-
tí. Mimo vysloužilých televizí a ledniček tady můžete bezplatně odevzdat i zářivky 
nebo úsporky. Najednou lze přinést maximálně třicet kusů, ale po předchozí dohodě 
s provozovatelem sběrného dvora jich můžete vrátit i více. Tyto světelné zdroje však 
musí být celé a nepoškozené. Jinak nepodléhají bezplatnému zpětnému odběru 
a město je likviduje za poplatek jako odpad. Místa zpětného odběru mohou bez-
platně využívat i právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, aniž by se mu-
sely v případě odevzdání zářivek a výbojek, prokazovat speciální kartou nebo jiným 
dokladem. 

Dalším  místem, kde je možné zdarma odevzdat použité zářivky jsou prodejny, ve 
kterých tyto výrobky nakupujete. V prodejně vám vezmou zpět tolik kusů použitých 
světelných zdrojů, kolik kupujete nových. Při nákupu musí být zákazník informován 
o způsobu a možnostech zpětného odběru použitého elektrozařízení. V případě, 
že zákazník v obchodě tuto informaci nedostane, je prodejce povinen od něj stará 
elektrozařízení odebrat v neomezeném množství, aniž by jejich odběr vázal na ná-

kup nových výrobků. Poslední prodejci pak mohou tyto odebrané světelné zdroje 
odevzdat v nejbližším sběrném dvoře.

Systém bezplatného odběru použitých elektrozařízení, který zajišťují společnosti 
EKOLAMP, Asekol a Elektrowin snižuje počet černých skládek a šetří obcím peníze. 
Kolektivní systém EKOLAMP vybavuje sběrné dvory speciálně označenými kovo-
vými nádobami a zajišťuje jejich výměnu za prázdné. Nepoškozené světelné zdroje 
jsou pak na náklady EKOLAMPu přepravovány k recyklaci. 

Město Karlovy Vary má zájem, aby 
se množství odevzdaných použitých line-
árních a úsporných zářivek stále zvyšoval. 
Proto uzavřela smlouvu o zpětném od-
běru s kolektivním systémem EKOLAMP. 
Pomoci můžete i vy - žádnou  zářivku ani 
úsporku neházejte do popelnice nebo 
do kontejneru. Tam se s největší pravdě-
podobností rozbijí. Pokud se však v ne-
poškozeném stavu dostanou k recyklaci, 
bude možné z nich více než devadesát 
procent materiálu (sklo, hliník) využít.

Obdor dopravy Magistrátu města Karlovy Vary upozorňuje občany na povinnou 
výměnu řidičských průkazů vydaných od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993. Držitelé těchto ři-
dičských průkazů jsou povinni si je vyměnit do  31. 12. 2007. Možnost výměny cestou 
poštovní přepravy, tak jak byla medializována v denním tisku Ministerstvem vnitra, 
není možná a nebude takto realizována. Občané i nadále výměnu řidičských prů-
kazů  musí řešit osobní návštěvou na zdejším odboru dopravy, oddělení dopravně 
správních agen (bývalá budova okresního úřadu),  kde vyplní žádost, která po před-
ložení platného dokladu totožnosti bude následně  zpracována.

Zajištění výměny řidičských průkazů v závěru roku 2007:

Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, oddělení dopravně správních 
agend (registr vozidel a registr řidičů) informuje veřejnost o stanovení úředních dnů 
v závěru roku 2007 a rozsahu odbavování klientů v návaznosti na povinnou zákon-
nou výměnu řidičských průkazů.

Dne 27. 12. 2007 (čtvrtek) je úřední den na oddělení dopravně správních agend, 
registru řidičů od 8:00 – 15:00 hodin – odbavování klientů v ce-
lém rozsahu zajišťované agendy (registr vozidel nebude mít 
úřední den)

Dne 28. 12. 2007 (pátek) je úřední den na oddělení dopravně správních agend, 
registru řidičů a registru vozidel od 8:00 – 14:30 hodin – odbavo-
vání klientů v celém rozsahu zajišťované agendy

Dne 31. 12. 2007 (pondělí) je úřední den pouze na registru řidičů od 8:00 – 11:30 
hodin.  Tento den bude zajišťována agenda pouze v rozsahu 
příjmu žádostí o výměnu řidičských průkazů podléhajících po-
vinné výměně stanovené zákonem a dále v rozsahu výdeje již 
hotových řidičských průkazů.

Žádná jiná agenda nebude mít úřední den a občané mimo uvedený rozsah nebudou 
odbaveni.

Použité a nesprávně 
zlikvidované baterie 
představují vážnou 
ekologickou hrozbu. 
Město Karlovy Vary 
se proto ve spoluprá-

ci s odborníky rozhodlo vytvořit jednotný systém ve sběru monočlánků 
a podpořit jej kampaní. Cílem je dosáhnout do roku 2012 v průměru třech 
vrácených baterií na každého občana Karlových Varů. Město by tak splnilo 
příslušné požadavky Evropské unie.   

KARLOVY VARY  - Množství odevzdaných použitých baterií v Karlových Varech 
v posledních letech stoupá. Zatímco v roce 2004 se podařilo sesbírat celkem 83 kg 
galvanických článků, v loňském roce již 405 kg. Přesto v přepočtu na obyvatele měs-
ta jsou výsledky nedostačující - na jednoho občana Karlových Varů připadalo v roce 
2006 v průměru pouze půl navrácené použité tužkové baterie. Celostátní průměr 
přitom činí alespoň jeden článek na osobu, směrnice Evropské unie, která má za-
čít platit v roce 2012, požaduje dokonce baterie tři. „Situace je alarmující, protože lidé 
si stále neuvědomují, jak nebezpečné látky pro životní prostředí se z nesprávně zlikvido-
vaných baterií uvolňují. Použité články, které se odhodí do koše v domácnosti a skončí 
na skládce, vážně ohrožují životní prostředí. Po čase z nich totiž škodliviny začnou prosa-
kovat do půdy a do spodních vod,“ uvedl Petr Kratochvíl, jednatel neziskové společ-
nosti ECOBAT, která se likvidací baterií v České republice zabývá. 

Právě s odborníky z ECOBATU spojili představitelé města Karlovy Vary v oblasti 
sběru baterií síly a podepsali smlouvu o spolupráci. Doposud město sbíralo bate-
rie od občanů ve dvou sběrných dvorech a čtyřikrát ročně formou mobilního svozu 
na území města.  „Počítáme s mnohem masivnější vysvětlující kampaní pro spotřebitele 
a vytvoření jednotného systému sběru. Do sběrné sítě jsme proto nově zapojili třináct kar-
lovarských základních škol a sedm městských subjektů, například ZŠ Konečná, ZŠ Stará 
Role, ZŠ 1.máje, ZŠ jazyků Libušina, ZŠ Dukelských hrdinů, Magistrát města Karlovy Vary 
I a II, Správa lázeňských parků, Domov důchodců, Jídelna pro seniory KOTVA atd. Všech-
ny naše zaměstnance budeme informovat o nutnosti ekologické likvidace použitých ba-
terií,“ uvedl náměstek karlovarské primátorky Petr Keřka, do jehož kompetencí spadá 
také péče o životní prostředí ve městě. Nezisková společnost ECOBAT pak zajistila 
v Karlových Varech 31 sběrných míst a vybavila je kontejnery na použité baterie. 
Patří mezi ně 14 obchodů s elektrospotřebiči, 15 prodejen potravin a 2 velkosklady. 

„Na jedno sběrné místo připadá v Karlových Varech jeden tisíc šest set třicet pět obyvatel. 
Celostátně je to o sto lidí více,“ upřesnil Petr Kratochvíl. ECOBAT umístil shromažďova-
cí nádoby také do sběrných dvorů. Pravidelný svoz baterií na centrální sběrný dvůr 
bude pro město zabezpečovat  firma Resur. 

Sběr baterií ve školách
Spolupráce se školami představuje samostatnou kapitolu v kampani na podporu 

sběru použitých článků. Organizace ECOBAT postupně navštíví v Karlových Varech 
základní školy, které projeví zájem, s moderním výukovým programem s názvem 
„Hrátky s Batem“. „Postava žabáka Bata děti nenásilnou a hravou formou učí zajímat 
se o ochranu životního prostředí a nosit použité baterie třeba z přehrávače mp3 nebo 
mluvící panenky do sběrného boxu. Děti mnohdy zapojí do sběru i rodiče, kteří jsou další 
cílovou skupinou kampaně. Tento program přináší dobré výsledky v řadě českých měst, 
například v Příbrami, v Táboře či Kladně a očekáváme úspěch i ve městech na Karlovar-
sku, kde právě tato akce proběhla,  a to např. v Chodově, Sokolově a Ostrově. V České re-
publice jej prosazujeme již více než dva roky,“ po-dotkl ředitel ECOBATU Kratochvíl. 

Karlovy Vary doufají, že sběr baterií se díky novému systému a spolupráci se ško-
lami a dalšími zařízeními zvýší do roku 2012 až šestkrát. „Rádi bychom, aby se v bu-
doucnu zapojila i další prodejní místa, podniky 
a firmy ve městě. Dodat sběrný box není problém. 
Stačí se obrátit na společnost ECOBAT“ prohlásil 
náměstek Petr Keřka a dodal: „Každý doma jistě na-
jde v nejrůznějších šuplíkách, krabičkách a podobně 
vybitý monočlánek. Neměl by být proto problém, 
abychom se za pět let, kdy začne platit nová směr-
nice Evropské unie, dostali na požadovaný roční 
objem více než sto padesáti dvou tisíc kusů odevzda-
ných baterek,  který v Karlových Varech představuje 
zmíněný průměr tří článků na osobu.“ 

Celkové náklady na realizaci projektu podpory 
sběru baterií s Ecobatem v roce 2008 se odhadu-
jí na 94.000 Kč,  přičemž z prostředků města by 
mělo být uvolněno 47.000 Kč (zejména na pod-
poru osvětové kampaně na školách) a nezisková 
společnost ECOBAT přispěje částkou 47.000 Kč (ze-
jména na zajištění provozu sběrného systému).
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Doubí   (Aich)

Multifunkční centrum v číslech

pohled na půdorys multifunkčního centra

První prestižní akce připravované do multifunkčního centra na rok 2009

Ředitel společnosti KV Arena Ing. Mgr. Milan Bártl

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
MUDr. Vasilij Storčak
Psychiatrie, psychoterapie, psychoanalýza

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

TERAPIE
  1.  AFEKTIVNÍ NEUROTICKÉ A PSYCHOTICKÉ STAVY

  2.  NARKOMANIE/ ALKOHOLISMUS

  3.  PORUCHY OSOBNOSTI VŠEHO DRUHU

  4.  CHRONICKÉ  RESISTENTNÍ  NEVYSVĚTLITELNÉ

        PORUCHY PSYCHOSOMATICKÉHO SPEKTRA

Úvěry na bydlení.
Bydlete ve svém,neplaťte vysoké položky za 
podnájem • Garance nejlepší úrokové sazby po 
celou dobu splácení • Úvěry na koupi či výstavbu 
nemovitostí, pro malé i velké investice, rekon-
strukce vašeho bydlení, vypořádání majetku, 
dědictví • Splátky dle Vašich možností, úvěry 
šité na míru + státní podpora • Dostanete peníze 
ihned, nemusíte mít nic naspořeno • Zaplacené 
úroky si můžete odečíst z daní.
Volejte svého poradce:

602 47 50 58, 731 071 884
www.bydlete.estranky.cz

Společnost KV Arena zpřesnila parametry připravované návštěvní kapacity bu-
doucího sportovně-kulturního, kongresového a výstavního centra města Karlovy 
Vary. „S ohledem na přizpůsobení interiérů budoucím provozním potřebám multifunkč-
ní arény jsme provedli dílčí úpravy původního záměru. Změnami jednak značně zkva-
litníme pobytový komfort budoucích hostů centra, úpravami zároveň vycházíme vstříc 
zpřesněným programovým záměrům a mezinárodním regulím pro některé typy akcí 
– a to zejména s ohledem například pro handicapované sportovce, fanoušky a návštěv-
níky,“ podotýká ředitel společnosti KV Arena, Ing. Mgr. Milan Bártl.

Celkovou kapacitu arény - hlavní haly tvoří zhruba 6.000 míst. Ta zahrnují místa 
jak pro sedící, tak pro stojící návštěvníky. Největší část hlediště je přístupná ze 3. nad-
zemního podlaží a je určena pro 5.000 diváků, přičemž bezmála pro 1.000 z nich bu-
dou k dispozici komfortnější sedadla v tzv.  klubové zóně.

Zcela nově je koncipovaný sektor umístěný nad plochou jeviště (kluziště) v rohu 
arény. Ten je určený výhradně pro stojící fanoušky a má kapacitu na 200 diváků.

V předposledním, 4. patře komplexu hlavní haly, bude jednak ve 22 samostatných 
lóžích (tzv. sky-boxech), jednak v prostoru před nimi a na tribuně před V.I.P. restaurací 
celkem 745 sedadel a míst ke stání.

V 5. nadzemním podlaží je zázemí pro dalších cca. 100 osob – například pro akre-
ditované novináře a sdělovací prostředky. 

Vstupenky na jed-
notlivá sedadla a místa 
v multifunkční aréně 
si budou moci zájemci 
rezervovat a zakoupit on-
line, a to buď na jednotli-
vé konkrétní akce, u vy-
braných sedadel ovšem 
také například i na celou 
sezónu. Sky-boxy budou 
dlouhodobě pronajímá-
ny.

Multifunkční, sportov-
ně-kulturní, kongresové 
a výstavní centrum měs-
ta Karlovy Vary bude po 
dokončení (únor 2009) 
jedním z nejmodernějších svého druhu v ČR a jediné i v širokém regionu - nejbližší 
obdobné komplexy v tuzemsku jsou totiž až v hlavním městě Praze a v Liberci. Plný 
provoz centra plánuje společnost KV Arena na sezónu 2009/2010, první akce se zde 
uskuteční již na jaře 2009. Více informací získáte na: www.kvarena.cz.

Slavnostní zahájení lázeňské sezóny v Karlových Va-
rech (05/2009), tradiční For Arch (06/2009), část souběž-
ných akcí a doprovodných programů k Mezinárodnímu 
filmovému festivalu (07/2009), mezinárodnímu festiva-

lu studentských filmů Fresh Film Fest (08/2009) i me-
zinárodnímu filmovému festivalu Tourfilm (10/2009) 
plní již v současnosti předpokládaný termínový itinerář 
multifunkčního sportovně-kulturního, kongresového 
a výstavního centra města Karlovy Vary.

„V září 2009 pak přibudou pravidelné extraligové 
zápasy domácí HC Energie, ale i dorostu a juniorského 
týmu klubu a v listopadu 2009 bychom zde rádi uvítali 
mistrovství Evropy ve sledgehokeji,“ vybírá z připravo-
vaného harmonogramu ředitel společnosti KV Arena, 
Ing. Mgr. Milan Bártl s tím, že dosavadní jednání směřují 
také k hokejovému mistrovství světa handicapovaných 
(03-04/2011). „Za podpo-
ry dalších subjektů záro-
veň usilujeme o pořádání 
turnaje v rámci série Euro 
Hockey Tour (04/2009),“ 
doplňuje.

V souvislosti s rostou-
cím náběhem komplexu 
aktivit, nutných pro zajiš-
tění koncepce, progra-
mového obsazení a pro-

vozu v multifunkčním centru, bude tým společnosti 
KV Arena postupně narůstat až na zhruba pětadvacet 
zaměstnanců, od koncepčních specialistů pro jednot-
livé úseky po technický a obslužný personál. Tito pra-
covníci budou zajišťovat přípravu, koordinaci i realizaci 
veškerých akcí - od tradičních a periodických po jedno-
rázové, včetně speciálních objednaných doplňkových 
služeb.

„Naším záměrem je co největší možná obsazenost. 
Jádrem budou akce pro město i region typické. Značná 
variabilita a možnost přestavby interiéru navíc umožní 
doplňovat kapacitu multifunkčního centra o projekty 

nové a netradiční, a samozřejmě i běž-
né volnočasové – pro každodenní vyžití 
místních, ale i zájemců ze široké spádové 
oblasti,“ uzavírá ředitel Milan Bártl. Více 
informací o projektu centra získáte na: 

ww.kvarena.cz

Společnost KV Arena Vám přeje hez-
ké vánoce v kruhu nejbližších a mnoho 
úspěchů v Novém roce 2008.

1365 – první písemná zmínka

Nadmořská výška:
422 metrů n.m. v rozpětí 376 – 456 metrů (80 me-

trů výškový rozdíl)
426 hektarů (51,1 % lesní půda)
1850 – 1930 – samostatná obec, od r. 1939 pod 

správou Karlových Varů
1950 – 1974 samostatná obec, od roku 1974 pod 

správou Karlových Varů

Rok s nejmenším, největším a současným počtem:
- obyvatel   485 (1846), 2 459 (1930), 2 098 (2007)
- domů         71 (1846), 215 (1930), 253 (1980),
  453 (2007)
6 kilometrů jihozápadně od centra K. Varů

Dominantou městské části Karlových Varů 
– Doubí je zámeček, kulturní památka, která je vi-
zuálním dokladem bohaté historie obce od 14. sto-
letí. Pseudorenesanční zámek s bývalou neogotic-
kou kaplí, stojící v místech původního hradu, byl po 

mnoha peripetiích majitelů, správců, uživatelů (jen 
v období 1945 – 2000 jich bylo 15 doslova „maceš-
ských“) zachráněn a nákladně rekonstruován a.s. 
Karel Holoubek TRADE GROUP.  Veřejnosti byl celý 
areál otevřen v červnu 2002 jako stylový zámecký 
restaurant, vinárna, tančírna, pro firmu pak jako 
sídlo vrcholného managementu.

Zámek je současně jediná dochovaná památka 
bohatého doubského života v 19. století. Z mapy 
obce totiž zmizela cihelna, mlýn, pila, ovčín, továr-
na na kameninu (1806 – 1830), porcelánka (1850 
– 1945), pivovar (1654 – 1945), povrchový uhelný 
důl Antonín (1820 – 1858), pozdější Vilém (1890 - ?), 
vinopalna.

Přelom 20. a 21. století je pro Doubí obdobím 
rozvoje. Tato část města Karlových Varů dostává 
výrazný charakter s převažující funkcí bydlení a zá-
zemí cestovního ruchu, doprovázeného s pokulhá-
vající občanskou vybaveností, na druhé straně však 
s bohatou strukturou výrobních služeb. Proti stavu 
roku 1980  to dokazuje 12 nových ulic a uliček (Hor-
ní alej, Jahodová, Keřová, K přehradě, Modenská, 

Myslivecká, Skalní, Souběžná, Svatošská, Šeříková, 
U ovčárny). Výstavba nových rodinných domů po-
tlačila v obrazu Doubí několik socialistických pane-
lových domů, které nepůsobí v Doubí věrohodně 
a vhodně.

Z občanské vybavenosti kromě školy (1908) 
a hřbitova (1890) je řada nových soukromých pen-
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Partnerské město Viareggio www.comune.viareggio.lu.it

Slavnostní akt k dvacátému výročí partnerství. Sklárna 
Moser vyrobila pamětní dar města (zleva F. Pulzone,
Bc. T. Hybner, Dr. G. Parenti).

Primátorka JUDr. Vlková a Dr. A. D´Alessandro.

Panorama Viareggia na pobřeží Tyrhénského moře,  oblopující Apuanské Alpy.

zionů (např. Europenzion, Zlatá štika), hotel Prima, 
restaurace (např. U Záboje, Svatoš), sportovní hřiště 
pro kopanou a nohejbal, dětská vesnička SOS pro 
prodělané krizi, nově upravené zahrádkářské kolo-
nie.

V bohatém sortimentu služeb je to např. zakáz-
ková výroba nábytku a čalounictví, kožedělného 
zboží, okrasných kovových mříží, vrat, zábradlí, 
konfekční výroba, prodej hospodářských potřeb 

a řemeslnického nářadí, originálních autodílů pro 
vozy všech značek, prodej a půjčovna elektro a pne-
unářadí, prodej a služby technologie 21. století, au-
toservisy apod.

Příjezdová komunikace z Karlových Varů (Zá-
padní, Plzeňská, Studentská) jsou po rekonstrukci, 
upravená je Svatošská silnice do údolí řeky Ohře. 
Pro Doubí zbývá v budoucím období rekonstrukce 
a nová úprava dopravní doubské osy Studentské 

ulice včetně řešení místy  dožívající oboustranné  
uliční zástavby.

Stále více se o Doubí zajímají turisté, cyklisté, vo-
dáci, sportovci, houbaři, myslivci, gurmáni, svateb-
čané a občané vyhledávající nenarušenou přírodu 
a čistý vzduch. Doubí má spojení s Karlovými Vary 
hromadnou dopravou č. 6 a železnicí Karlovy Vary 
– Mariánské Lázně (1898).

Vladislav Jáchymovský

Je italské mondénní lázeňské město v Toskánsku, 
22 km západně od hlavního města Luccy, u Tyrhén-
ského moře a lemují ho Apuanské Alpy. Viareggio 
má více než 63 000 obyvatel. Na jeho místě byl ve 
středověku vystaven v roce 1172  hrad blízko cesty 
Via regis (Královská cesta), od níž má hrad odvoze-
no své jméno. Dodnes zde existuje cesta Via Regia, 
která je centrem kulturního dění.

Viareggio je známé a oblíbené turistické stře-
disko v celé Evropě, zabývá se také lázeňstvím 
s využitím mořských produktů jako je například 
„Thalassotherapie“. Nabízí bílé písečné pláže, spe-
ciality toskánské kuchyně, bohatý noční život a tu-
ristické, zábavné programy a kulturní celoroční 
akce. V zimě Viareggio svým bujarým karnevalem 
láká mnoho turistů, velké alegorické vozy 
každoročně v únoru přistupují k tématům 
politické a společenské satiry. Koná se zde 
„Evropský filmový festival“. Součástí města 
je i Torre del Lago , kde je dům a muzeum 
hudebního skladatele Giaccoma Pucciniho. 
V tomto místě se koná jeden z nejvýznam-
nějších hudebních festivalů Itálie, „Festival 
Puccini“. V našem partnerském městě je 
velké kongresové centrum, kde se konají 
také akce s názvem “Viareggio Incontri“, se-
tkávají se zde významné a slavné osobnosti 
a spousty odborníků, to vše pod záštitou 
ministerstva kultury.

V tomto turisticky významném středisku 
s historickým rybářským přístavem se na-
chází továrna na výrobu luxusních jachet. 
Závody v plachtění, potápění a plavání jsou 
každoroční součástí dění ve městě. Mezi vý-

znamné akce dalšího druhu 
se řadí udílení cen za mořské 
výzkumy a za přínos oceá-
nografii. Asi 30 km od města 
Viareggio je městečko Car-
rara, kde italský architekt, 
sochař a malíř  Michelange-
lo Buonarroti bral mramor
pro ztvárnění svých umělec-
kých sochařských děl.

Viareggio je známé krásou 
svých secesních budov, také 
proto bylo již od 19. století 
nazýváno „Perla Tyrhénské-
ho moře“ a odedávna lákalo 
šlechtické rody, které se v té-
to oblasti usazovaly. V roce 
1822 si nechala princezna 
Paolina Bonaparte Borge-
se, sestra Napoleona, přímo 
na pobřeží vybudovat velko-
lepé sídlo, ve kterém prožila 
poslední dny svého života.

Z města Viareggia a jeho okolí pocházelo a po-
chází mnoho významných osobností, jako byl na-
příklad hudební skladatel Giacomo Puccini. Další 
osobností současného hudebního světa je známý 
pěvec Andrea Bocelli. Je zde narozen i trenér fotba-
lového týmu Itálie a posledních mistrů světa, Mar-
cello Lippi. Úspěšnými občany z politického dění 
Itálie jsou současný I. náměstek ministra  kultury a  
místopředsedy vlády Itálie Andrea Marcucci a také 
rodák Viareggia Dr. Alberto D´Alessandro, který 
zastupuje mezinárodní vztahy Ministerstva kultu-
ry Itálie a je přímo vázán na město Karlovy Vary, 
kde je koordinátorem projektu Thermae Europae
a  město Karlovy Vary je leadrem projektu lázeňství 
Evropské unie. Tento občan Viareggia je současně 
aktivní v projektu a napomáhá prezentaci lázeňství 
našeho města v celé Evropě a společně s místosta-
rostou Viareggia Dr. Gianfrancescem Parentim mají 
v poslední době velkou zásluhu na kvalitě rozvíje-
jících se vztahů a aktivit pro naše město a jeho re-
prezentaci v zahraničí.

Smlouva o parterství mezi městy Karlovy Vary 
a Viareggiem byla podepsána 28. února 1987. Ak-
tivity mezi městy se začaly obnovovat teprve ne-
dávno a to při oficiální prezentaci města Viareggia 
a italské kultury v Karlových Varech při příležitosti 
Tourfilmu v roce 2006. Zazněly tóny italských oper 
mistra Pucciniho, které uvedla spolu s místostaros-
tou Viareggia Dr. Gianfrancescem Parentim vnučka 
hudebního skladatele, Simonette Puccini a vzpo-
mínala na jeho návštěvu Karlových Varů, při níž 
v srpnu 1912 pobýval v domě Osborne. 

V srpnu 2007 navštívil I. náměstek primátorky 
Bc. Tomáš Hybner město Viareggio, aby zastou-
pil a prezentoval naše město při slavnostním aktu
proklamace dvacetiletého partnerství s Viareggiem.

Prosinec 2007

• 12. prosince 1462 - daroval městu císař Maxmi-
lian zpustlý a sešlý lovecký zámeček (dnešní Zá-
meckou věž).

• 13. prosince 1707 - uděluje císař Svaté říše řím-
ské národa německého Josef I. Karlovým Varům 
privilegium město královské. Pruský král Fried-
rich I. privilegium potvrzuje, takže Karlovy Vary 
už nespadají do područí krajského města Lokte.

• 13. prosince 1957 - celostátní předpremiéra fil-
mové veselohry režiséra Josefa Macha Florenc 
13,30. Film se odehrává na autobusové trati Pra-
ha-Karlovy Vary a v Grandhotelu Pupp.

• 17. prosince 1847 - zemřela Marie Louisa, druhá 
manželka císaře Napoleona Bonaparta, dcera 
císaře Františka I., který s ní v červenci 1812 
navštívil Karlovy Vary.

• 21. prosince 1962 - po generálce znovu otevřen 
horský hotel a restaurace na Klínovci (45 lůžek).

• 1522 - vyslovil dr. med. Václav Payer zásadní 
větu o karlovarských pramenech: „Tato voda 
se má píti!“ V Traktátu o lázních císaře Karla IV. 
uvedl jako nejlepší hostinec vdovy Creuslinové.

• 1647 - dlel v Karlových Varech sedmiletý arcivé-
voda Leopold, od roku 1657 český a uherský král 
a od roku 1658 císař Svaté říše římské.

• 1762 - postavena první kolonáda Mlýnského 
pramene.

• 1807 - lékárník Josef Becher připravil první litr 
karlovarského hořkého likéru a od té doby sdru-
žuje lidi na celém světě oblíbená becherovka.

• 1857 - LUDWIG MOSER zakládá ve Dvorech 
sklárnu a svět dobývá karlovarské moserovské 
sklo.

• 1872 - 1900 - se budovala Sadová třída.

• 1872 - zemřel v Karlových Varech známý mece-
náš a ĺ enfant terrible graf AUGUST LÜTZOW, 
kterého město tak okouzlilo, že se sem přestěho-
val z rodného Meklenburska. Dal městu mj. so-
chu kamzíka, malého Karla IV. na vysokém soklu 
a nádhernou vilu v parku pod Pražskou silnicí.

• 1887 - předána veřejnosti Quisisana, depandan-
ce Grandhotelu Pupp, o které se vypravuje, že ji 
spolumajitel grandhotelu věnoval své choti bás-
nířce Marii Mattoni-Pupp k narozeninám.

• 1932 - vypracoval pařížský architekt C. Na-
skowski projekt prvního karlovarského golfo-
vého hřiště při Pražské silnici. Patří stejně jako 
mariánskolázeňské k nejkrásnějším v Evropě.

• 1937 - konalo se v Karlových Varech první Ama-
térské mistrovství světa v golfu.

• 1952 - když se podařilo rozptýlit návrhy na využi-
tí půdy golfového hřiště pro pole kukuřice nebo 
brambor, konal se první golfový turnaj o Pohár 
Vzkříšení. Zařazen byl i turnaj o Pohár Karla Nejd-
la, který se především zasloužil o zachování gol-
fového hřiště.

Eva Hanyková

Sloupek slavných 
návštěvníků a událostí
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Zpětný odběr elektrozařízení v ČR a zahraničí

I nápojový karton má svou druhou šanci

Bezpečnostní akce Městské policie Karlovy Vary

Město Karlovy Vary děkuje všem, kteří 
přispívají na útulek pro psy.

Milí čtenáři,

v minulém díle jste se dozvěděli, proč je nutné 
elektroodpad třídit a nosit na sběrná místa místo 
do popelnice. Ročně se v České republice vypro-
dukují tisíce tun odpadu z elektrických a elektro-
nických výrobků. Velká část z nich bohužel stále 
končí v popelnicích, kontejnerech nebo černých 
skládkách. Podle výzkumu, který si nechaly kolek-
tivní systémy zpracovat loni na podzim, v popelni-
ci končí více než tři čtvrtiny kompaktních zářivek 
a polovina fénů a kulem a lineárních zářivek. Čas-
tým problémem je neschopnost rozlišit, co patří 
do popelnice a co je třeba zanést na místo zpětné-
ho odběru. 

Podle směrnice Evropské unie musí Česká re-
publika do roku 2008 vybrat 4 kg elektrozařízení 

na osobu a rok, jinak budou následovat sankce. 
V současnosti se u nás vybere zhruba něco málo 

přes 2 kg elektroodpadu na osobu a rok. V západ-
ní Evropě se však průměrná výše sběru pohybuje 
kolem 9,6 kg, přičemž nákup nových elektrospo-
třebičů je s ČR srovnatelný. Nejlépe jsou na tom 
skandinávské státy. Finové vyberou 12, Norové 13,5 
a Švédové dokonce 14 kg elektroodpadu na osobu 
a rok. Důvodem je delší tradice sběru vycházející 
z dlouhodobého působení osvěty. 

V České republice se ve druhé polovině roku 
2005 se zpětným odběrem v podstatě začínalo 
od nuly. Ačkoliv v porovnání s rokem 2005 došlo 
k několikanásobnému nárůstu zpětně odebraného 
elektroodpadu, stále za západní Evropou výrazně 
pokulháváme. Je tedy jen na nás, zda se situaci po-
daří změnit.

Jedním ze způsobů, jak šetřit životní prostředí, je recyklace 
komunálního odpadu. Vedle papíru, skla a plastů můžete od ro-
ku 2003 třídit rovněž nápojové kartony. 

Sběr nápojových kartonů, tedy krabic od mléka, vína či džu-
sů, zaznamenal v České republice za poslední tři roky značný 
rozmach. Dnes má možnost třídit více než 1600 obcí, včetně 
velkých měst, což představuje zhruba 5,8 miliónu obyvatel ČR. 
V roce 2006 bylo vytříděno a recyklováno téměř 1300 tun těch-
to obalů, tedy dvakrát více než v roce předcházejícím. 

Výsledky zájmu o sběr nápojového kartonu lze hodnotit jako 
úspěšné, přestože někteří k jejich třídění nemají zatím přístup. 
Pro ty z vás, kteří se do sběru ještě nezapojili a mají kontejner 
blízko, máme několik rad. Nápojové kartony, které jsou u nás 
známé podle největšího dodavatele těchto obalů jako „tetra-
paky“, je nejlépe vytřídit přímo doma. Po upotřebení jednotlivé 
krabice vypláchněte malým množstvím vody, může být i použi-
tá, a nechte okapat. Vymytou a stlačenou krabici můžete doma 
skladovat, jak dlouho budete chtít. Při cestě do práce nebo 
do obchodu pak už jen odnesete nashromážděné množství 
nápojových kartonů do kontejnerů či nádob, které jsou ozna-
čeny oranžovou nálepkou. Oranžová samolepka je tedy nejen 
symbolem, ale také orientačním bodem při třídění nápojových 
kartonů. Jedině správným tříděním umožníte jejich další zpra-
cování. 

Nápojové kartony, které vhodíte do oranžově označeného 
kontejneru, odveze svozové auto na dotřiďovací linku. Z dotřiďovací linky pak 
nápojové kartony putují do tuzemských zpracovatelských firem, kde z nich 
vznikají nové materiály a výrobky. 

Pro recyklaci nápojových kartonů je podstatná jejich papírová 
část. Kartonové obaly jsou složeny nejméně ze 74% z obnovitel-
ného zdroje, tj. ze dřeva, které pochází z cíleně obhospodařova-
ných a obnovovaných lesních porostů severní Evropy. Z nich zís-
kaný papír je charakteristický velmi dlouhými a pevnými vlákny, 
které dodávají obalu potřebnou pevnost. Vytříděný nápojový 
karton se tak stává zdrojem kvalitního papírového vlákna, které 
lze použít v papírnách pro výrobu nových lepenkových obalů 
a jiné kartonáže, u níž je vyžadována vysoká pevnost. V České 
republice zpracovávají nápojový karton papírny v Bělé pod Bez-
dězem, v Žimrovicích u Opavy a v Tišnově. 

Druhou možností recyklace „tetrapaků“ je výroba staveb-
ních desek. V tomto případě se nápojové kartony rozdrtí, vy-
perou, usuší a pak se při teplotách okolo 200˚ C lisují do desek. 
Ty se svými vlastnostmi podobají sádrokartonovým deskám 
a mají i podobné využití. Ve stavebnictví se používají při monto-
vání tepelně nebo zvukově izolačních příček, podhledů či izola-
cí. Vyrábějí se z nich mimo jiné i školní nástěnky. 

Nápojový karton se v Karlových Varech třídí od podzimu roku 
2004. V současné době můžete využít 151 nádob na plasty, 
do kterých se sbírá také nápojový karton. Ten se následně vy-
třídí na dotřiďovací lince v Otovicích. Za první polovinu letošní-
ho roku se v Karlových Varech vytřídilo více než 5 t nápojového 
kartonu. 

Několika chvílemi, které věnujete třídění nápojových karto-
nů, přispějete nejen k ochraně životního prostředí, ale umožníte také recyklaci 
a znovupoužití využitelného odpadu.

Jednou z mnoha oblastí, kterými se Městská poli-
cie zabývá, jsou jednorázové bezpečnostní akce.

Nejviditelnější z těchto akcí je jistě dozor u vybra-
ných přechodů pro chodce v blízkosti základních 
a středních škol. Na rozdíl od státní policie, která 
tak činí 2x do roka, je Městská policie přítomna 
na přechodech každý školní den v průběhu celé-
ho roku. Tyto preventivní akce jsou stoprocentně 
úspěšné, v průběhu uplynulých let nebyl na těchto 

přechodech zaznamenán žádný úraz.

Dalšími preventivními akcemi jsou akce zaměřené 
na potírání podávání alkoholu mladistvým. 
Kontroly se provádějí za přímé účasti kurátorů 
odboru Sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu 
města. V průběhu roku 2006 a 2007 bylo provedeno 
několik desítek převážně večerních a nočních akcí, 
při kterých byli městští strážníci bohužel vždy 
úspěšní. V několika případech bylo prokázáno 

obsluze podávání alkoholu mladistvým a tyto 
osoby byly předány do správního řízení.

Stejným způsobem provádí Městská policie  kon-
troly tzv. Tabákového zákonu, tedy hlavně kontrolu 
dodržování zákazu prodeje tabákových výrobků 
mladistvým. Rovněž tyto kontroly vždy odhalí vi-
níky. 

Martin Zeman
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DYLEŇ slaví 50 let

Zhodnocení konání 1. ročníku cestovatelského festivalu Caminos 2007

Husovka, pohled do sálu.

Soubor písní a tanců Dyleň slaví v samém závě-
ru roku 2007 padesát let své nepřetržité činnosti. 
V roce 1957 ho v Karlových Varech založili manže-
lé Miroslav a Aleša Balounovi. Ti přišli jako učitelé 
do vysídleného pohraničí  v roce 1945 a začali se vě-
novat systematickému sběru a studiu místních pís-
ní, tanců a lidového oděvu. Paní Aleša vydala celou 
řadu odborných publikací, které dodnes zůstávají 
hlavním zdrojem inspirace pro činnost mnoha folk-
lorních souborů našeho regionu. Škoda jen, že už 
nelze zakladatele na oslavy 50. jubilea pozvat…

Při hledání prvotních začátků souboru se ale mu-
síme ohlédnout do minulosti ještě trošku před rok 
1957. V roce 1954 založil totiž učitel hudby a ma-
tematiky Miroslav Baloun při základní škole Jana 
Ámose Komenského ( té, která dnes už nestojí, 
protože na jejím místě byl postaven hotel Thermal 
) pěvecký sbor. Za čas napadlo jeho manželku Ale-
šu oživit dětský zpěv tancem. A právě v roce 1957 
začaly Karlovarský dětský sbor písní a taneční krou-
žek vystupovat společně. Děti postupně odrůstaly 
a z dětského tanečního kroužku se přirozeným způ-
sobem stal v roce 1963 soubor dospělý, vystupující 
až do roku 1974 pod jménem Mládí. Od doby svého 
založení nacvičoval tento soubor tance z různých 
oblastí tehdejšího Československa a tuto mozaiku 
předváděl hlavně zahraničním návštěvníkům Kar-
lových Varů. V roce 1974 bylo Mládí přejmenováno 
na Dyleň podle bájemi opředené hory Dyleň v Čes-
kém lese, která leží na česko-německé hranici, a pod 
tímto názvem funguje soubor až do dnešní doby. 
Jak vidět, měnily se s časem názvy souboru, jeho 
zřizovatelé i společenské režimy, ale nemění se lidé. 
Služebně nejstarší dnešní tanečníci totiž prošli jak 
tanečním kroužkem, tak souborem Mládí a dodnes 
vesele tančí v souboru Dyleň. Se souborem strávili 
až neuvěřitelný počet let - Ivanka Holubová 48, La-
dislav Husák 41, Jiří Žemlička 39, Alena Zúberová 35 
a Petr Holub 34, to abychom jmenovali jen ty nejza-
sloužilejší. Uvolnění poměrů po roce 1989 přineslo 
mnoho pozitivních změn i do činnosti souboru Dy-

leň. Soubor nikdy nebyl nikým rozmazlován a hýč-
kán, fungoval spíš na okraji pozornosti a měl vždy 
jen to, o co se sám přičinil. Brzy po revoluci se stal 
samostatným občanským sdružením, a zatímco 
mnohé do té doby věhlasné soubory hořekovaly 
nad rozpadem svých bohatých zřizovatelů, soubor 
Dyleň, odkázaný vždy jen sám na sebe, začal vzkvé-
tat. Zaměřil se na zpracovávání folklorního materi-
álu z Karlových Varů a jejich širšího okolí, Podkruš-
nohoří a Poohří, tedy nejzápadnějšího cípu Čech. 
Snaží se tím oživit tradice kraje, kde vedle sebe po 
staletí žili Češi a Němci. Písně a tance česko-němec-
kého pomezí ležely dlouho opomíjeny ve zpěvní-
cích a rukopisných sbírkách. Po mnoho desetiletí 
nebylo totiž politicky žádoucí prezentovat českou 
muziku s německými vlivy. Dnes se jeví tyto melo-
die zajímavé a neoposlouchané a vzbuzují zájem 
posluchačů i odborníků. 

V současné době sdružuje Dyleň 90 členů, počí-

naje maličkými Holoubátky, přes trochu větší Bleš-
ky, Dětský folklorní soubor Dyleň ( spoluzřizovate-
lem dětských složek je Dům dětí a mládeže Karlovy 
Vary – Čankovská ), dvě lidové muziky a dospělou 
složku. Tu tvoří 7 seniorských tanečních párů a 8 
párů Jelenů, což jsou středoškoláci a vysokoškolá-
ci, většinou bývalí tanečníci dětského souboru. Jen 
málokterý dospělý soubor se může pochlubit tím, 
že na jevišti zároveň tancují rodiče a jejich děti. Pří-
chod mladých členů z dětského souboru do kate-
gorie dospělých totiž neznamená v Dyleni výměnu 
generací, nýbrž jen rozšíření souboru. Všichni vy-
stupují v zrekonstruovaných karlovarských krojích.

Každoročně se dětská i dospělá složka zúčastňu-
je mnoha známých folklorních festivalů a přehlídek 
v celé naší republice a přiváží z nich řadu ocenění. 
Například ve Strážnici, na nejznámějším festivalu 
u nás, na který se touží dostat každý soubor, vystu-

poval Dyleň šestkrát a je nositelem titulu Laureát 
MFF ve Strážnici, což je nejvyšší titul, jakého u nás 
může folklorní soubor dosáhnout. Dětský folklorní 
soubor Dyleň patří mezi nejlepší dětské kolektivy 
v ČR, což znovu potvrdil při letošní celostátní pře-
hlídce v Jihlavě. Barbora Šedivá, členka tohoto sou-
boru, je Bronzový Zpěváček ČR ve zpěvu lidových 
písní pro rok 2007 a na svůj koncert si ji vybral i Mi-
str Peter Dvorský.

Dyleň rád a s hrdostí reprezentuje a propaguje 
své krásné město a s pýchou ho také ukazuje účast-
níkům Karlovarského folklorního festivalu, jehož 
pořadatelem je od roku 1996 právě soubor Dyleň. 
Za uplynulých 12 ročníků festivalu přijelo na po-
zvání Dyleně do Karlových Varů hrát, zpívat a tan-
covat skoro 3000 účastníků nejen z Čech, Moravy, 
Slezska, ale i z 23 zemí 5 různých kontinentů! Všich-
ni bez rozdílu jsou nadšeni krásou Karlových Varů 
a mnozí se sem jako turisté vracejí. Od roku 1989 
účinkoval soubor celkem ve 14 evropských zemích. 
Loni a letos dokonce reprezentoval z pověření Mi-
nisterstva kultury ČR naši republiku na významných 
mezinárodních festivalech ve Finsku ( Kaustinen 
2006 ) a v Portugalsku ( Folkfaro 2007 ). Lidovou 
muziku Dyleně je možné slýchat na vlnách Českého 
rozhlasu, na zvukových nosičích, soubor několikrát 
nahrával pro naši a německou televizi, rád navště-
vuje akce v partnerských městech Karlových Varů. 
Žádný úspěch však není zadarmo. Za vším je třeba 
vidět hodiny tvůrčí a organizátorské práce, zkoušek 
a tréninků. Na zkoušky je třeba obětovat dva večery 
v týdnu,  na festivaly volné víkendy a na zahraniční 
cesty dovolenou. Ale my z Dyleně to děláme rádi, 
jinak bychom to přece nemohli vydržet ty dlouhé 
desítky let!

Své 50. narozeniny oslavil Dyleň v sobotu 1. pro-
since 2007 slavnostním koncertem v karlovarském 
divadle. Jak jinak, než vesele, s hudbou, písní a tan-
cem.

 Eva a Lubor Hankovi

Ve dnech 3. a 4. listopadu 2007 proběhl v karlovarském divadle Husovka
1. ročník cestovatelského festivalu, nesoucí název Caminos 2007. 

Během dvou dní měli diváci možnost shlédnout přednášky deseti cestovate-
lů, složené z povídání, diashow a videoprojekcí téměř ze všech kontinentů. 

Organizátoři ve spolupráci s Magistrátem města Karlovy Vary se letošní
1. ročník zaměřili na cestovatele z Karlovarska a věnovali jim první den festi-
valu. Své první povídání před publikem si tak vyzkoušeli cestovatelé Michal 
Záhořík s přednáškou „Argentina a Chile“, David Neugebauer s přednáškou 
„Život v Keni“  a Pavel Svoboda s přednáškou „Kuba“. Občanské sdružení Cami-
nos  přispělo svou přednáškou „Mexiko – Belize – Guatemala – Salvador. Velký 
úspěch zaznamenal Libor Balák se synem s povídáním „Cesta na koloběžce 
do Říma a Santiaga de Compostela.“

Druhý den festivalu, tedy neděle, byla věnována pozvaným hostům. Ostříle-
ní cestovatelé z Prahy a Plzně přilákali do Husovky i více lidí. 

Během konání festivalu probíhalo také hlasování diváků „Becherovka –  di-
vácká soutěž o nejlepší přednášku“ , kterou vyhrál Lukáš Synek s přednáškou 
„Írán – horká země“. Tato přednáška změnila u mnoha diváků pohled na tuto, 
pro nás tak exotickou zemi. Na druhé místo zvolili hlasující přednášku Lucie Ko-
vaříkové a Michala Jona „Na kole všemi kontinenty“ a na třetím místě se umístil 
Roman „Žebro“ Pekař s povídáním o expedici „Pamír – Hindúkuš“.

Letošní 1. ročník cestovatelského festivalu hodnotí organizátoři jako úspěš-
ný, a to jak z hlediska návštěvnosti – festival navštívilo 150 lidí, tak z hlediska 
organizačního zajištění.

 
Příznivci nezávislého cestování se již nyní mohou těšit na 2. ročník cestova-

telského festivalu Caminos , který se bude konat 25. a 26. října 2008 a divákům 
opět nabídne přednášky začínajících i ostřílených cestovatelů , jako např. „Bra-

zílie – země samby“ , „Jemen“ , „Aljaška“  a další.

Organizátoři by touto cestou chtěli poděkovat nejen všem přednášejícím, 
ale také všem lidem kteří se pořádání této akce podíleli. (Magistrát města KV 
– Tomáš Svoboda, zaměstnanci divadla Husovka, zvukaři, moderátor „Jenda 
Herec“ a všichni sponzoři).



VYHLAŠUJE DRUHÝ RO NÍK  SOUT ŽE
PRO VŠECHNY OD 0 DO 99 LET 

,,DOPIS PRO JEŽÍŠKA,,
od 1.11.2007 do 21.12.2007 

Svá   literární   a   výtvarná   díla   odevzdávejte   v   M stské   knihovn
I.P.Pavlova 7,Karlovy Vary nebo na všech pobo kách M stské knihovny. 
Mailem na k.simunkova@mestskaknihovnakv.cz
Výherci budou vyhlášeni 23. 12. 2007 v rámci váno ních trh  na nám stí
Dr. M. Horákové, výherci získají váno ní dáre ky od knihovnického Ježíška. 
Více informací na d tském odd lení M stské knihovny nebo na tel: 
353 221 365 
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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

7. 12. BLUES  MESSENGERS  (Praha). špičková kapela naší bluesové scény, působivý 
zpěv i repertoár

14. 12. JAMIE MARSHALL & WATH  THE  FUNK. jedinečný londýnský zpěvák a kytarista, 
jehož charisma a osobitost projevu dotváří kapela skvělých pražských 
muzikantů

21. 12. LEE ANDREW  DAVISON & F. UHLÍŘ TEAM (USA/CZ). koncerty amerického 
černošského zpěváka mají autentickou a sugestivní atmosféru… ve spojení 
s formací brilantních jazzmanů vzniká mimořádný hudební zážitek

28. 12. SOUL  COLLECTION (Praha). hudba nabitá salsou, sambou, bosa novou…
originální band v čele se stylovým zpěvákem a saxofonistou V. Drtinou  

4. 1. 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

DIVADLO DAGMAR
Komorní scéna “U” Lidická ul., Karlovy Vary – Drahovice

Začátky představení v 19.30
2. 12. 17.00 Komorní scéna „U“ BETLÉM. Vánoční představení na motivy knihy K. 

Bochořáka
19. 12. 19.30 Komorní scéna „U“ předplatné „S“ KRUDUM. Hornoslavkovské pověsti 

vypravuje Hana Franková
20. 12. 19:30 Komorní scéna „U“ ANTICKÉ DĚTI XI.. Večer pravidelného setkávání 

studentské divadelní, literární a hudební tvorby.

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

2. 12. 15.00 VÁNOČNÍ POVÍDÁNÍ. Leporelo sestavené z vánočních koled, říkanek 
a pohádek. Režie: Jiří Untermüller

7. 12. 19.30 HUGO KARAS Dodo Gombár. Divadelní studio D3. V původním znění 
bez titulků. Režie: Anna Ratajská

14. 12. 19.30 POLITICKÝ KABARET ZUZANY BUBÍLKOVÉ A ERIKA BEZDÍČKA. 
Hudební doprovod Václav Vedral.

15. 12. 19.30 PETR NEBO PAVEL. Vánoční koncert karlovarské hudební skupiny
19. 12. 19.30 HUGO KARAS Dodo Gombár. Divadelní studio D3. V původním znění 

bez titulků. Režie: Anna Ratajská
21. 12. 19.30 Jazzový večer na HUSOVCE  Vánoční besídka Milana Krajíce

DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35

Otevřeno po – pá 15.00 – 18.00
VÝSTAVA:
LÁZEŇSKÉ EDIČNÍ SDRUŽENÍ, PETR STRNAD kresby a ilustrace karlovarského malíře a grafi ka
12. 12. 18.00 Literární večer: Jiřina Rottová

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

OTEVÍRACÍ DOBA BĚHEM SVÁTKŮ:
24. - 25. 12.  zavřeno
26. 12. otevřeno 13 - 17 hodin 
27. - 30. 12.  otevřeno 9.30 - 12, 13 - 17 hodin 
31. 12. zavřeno
1. 1. otevřeno 13 - 17 hodin 

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. (do 6. 1. 2008)

pokračuje: Druhý pohled
Grafi ka a ex libris německy mluvících autorů působících v Čechách v letech 1890-1938  ze 

sbírek galerie umění a ze sbírky ing. M.Humplíka pořádaná v rámci sjezdu Spolku sběratelů 
a přátel ex libris. (do 31. 12. 2007)

pokračuje: Artkontakt 2007 - Trialog 
Non stop přístupná výstava ve výkladcích galerie představí umělecké výsledky 

mezinárodního workshopu konaného letos v Göteborgu, Hannoveru a Karlových Varech, 
kterého se zúčastnilo 15 autorů z Německa, Švédska a České republiky. (do 16. 12. 2007)

DALŠÍ AKCE:
1. 12. 15.00 Byla cesta byla ušlapaná…. Předmikulášská pohádka v podání 

jihočeského Divadla Studna netradičně představí příběh o Marii, Josefu 
a jejich synovi, kromě andělů na chůdách vás potěší kramářské písně, 
stínohra, žongléři i létající loutkový tyjátr. Velkolepé artistní a cirkusácko-
komediantské výkony doplní i koledy.

12. 12. 19.30 Zuzana Lapčíková – Moravské lidové písně. Prostá krása lidových 
písní a vánočních koled v podmanivém podání vynikající zpěvačky 
a cimbalistky Zuzany Lapčíkové doprovázené výtečným kontrabasistou 
Josefem Fečem.

15. 12. 17.00  a 19.30   Den preslavný jest nám prišel. Vánoční koncerty DaD 
kvintetu, Velmi malého komorního orchestru Varvary Divišové a jeho 
20tičlenného vokálního sboru – tradičně s koledami a punčem.

KLUB PADEREWSKI
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. 

1. 12.  Václav Havel – Audience. 6. premiéra Divadla V patře Vás tentokrát 
přenese v čase do dob před listopad ’89 do prostor trutnovského 
pivovaru. Havlova jednoaktovka je natolik známá a populární, že některé 
věty z dialogu pivovarského sládka s Ferdinandem Vaňkem už zlidověly. 
Režisér Andrej Krob je na Havla specialista, máte se tedy na co těšit.   

4. 12.  Lenka Dusilová. Populární  karlovarská rodačka je zpěvačkou mnoha 
tváří. V Klubu Paderewski budete mít možnost spatřit tu tvář, kterou 

možná ještě neznáte. Lenka Dusilová vyrazila na předvánoční turné 
v akustickém triu.  

11. 12. 18.30 Maria – mateřská tvář Boha. Křesťanská akademie pořádá přednášku 
Ctirada Pospíšila. 

12. 12. 18.00 Jóga pro zdraví a duchovní rozvoj. Sdružení jóga v denním životě 
Karlovy Vary pořádá přednášku pana Luďka Zanášky na věčně populární 
téma. 

13. 12. 17.00 a 19.30   Roháči – vánoční koncert. Za 8 let existence má i Klub Paderewski 
svoje tradice. K nim rozhodně patří i vánoční koncerty loketské kapely 
Roháči. Přestože se jedná o dvojkoncert (odpoledne a večer), bývají 
vždyoba beznadějně vyprodány. Pro vstupenky si tedy pospěšte. 

18. 12.  Oldřich Janota Písničkář Oldřich Janota se do klubu Paderewski vrací 
pravidelně. Adventní doba je určena k rozjímání a meditativní Janotovy 
písničky jsou pro to jako stvořené. 

VÝSTAVA:
Hana Rysová – Bigbíťáci 60. let – fotografi e -Výstava fotografi í sympatické autorky, která 

pro nás zvěčnila začátky českých hudebních veličin ve zlatém bigbítovém období 60. let.

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVYVARY 
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary

2. 12. 19.30 Patrik Hartl  „KLÁRA A BÁRA“ STUDIO DVA. Radikální komedie o dvou 
manželských krizích a jednom úmyslně založeném požáru. hrají: Ivana 
Chýlková, Eva Holubová, Mojmír Maděrič, Eva Suchánková, Jan Holík, 
Monika Zoubková, ze záznamu mluví Anna Šišková. Režie: Patrik Hartl

10. 12.  19.30 Peter Quilter :“Je úchvatná“. Divadlo Kalich. Komedie Petera Quiltera „JE 
ÚCHVATNÁ“ se odehrává v roce 1944 v New Yorku. Je to příběh skutečně 
žijící osoby, Florence Jenkinsové. Režie se ujala Jana Kališová a velkou 
hereckou příležitost v hlavní postavě nachází Jaroslava Kretschmerová. 
Vedle ní se můžete těšit na Ladislava Potměšila, Jana Maxiána, Naďu 
Konvalinkovou, Lilian Malkinu a Danielu Bakerovou.

17. 12. 19.30 Martin Sherman „KDYŽ TANČILA“ Romantická, bouřlivá, zničující 
láska slavné americké tanečnice Isadory Duncanové a ruského 
básníka Sergeje Jesenina v kosmopolitní Paříži roku 1923.Hrají: Zuzana 
Bydžovská, Bohumil Klepl, Filip Čapka, Adrian Jastraban, Lenka 
Termerová, Lenka Vlasáková/MarthaIssová ,Adéla Kačerová/ Jana 
Tabrea, Klára Lidová

22. 12. 15.00 „Stříbrné tajemství“ – pohádka, Liduščino divadlo Praha
26. 12. 19.30 VÁNOČNÍ GALAKONCERT, Komorní orchestr a vokální sbor. Zuzana 

Seibertová – soprán, Miroslava Kalousková – alt, Jarmila Štruncová 
– klavír, fl étna. dirigent a sbormistr: Jiří Štrunc. Vánoční písně autorů:  
W. A. Mozarta, G. P. Telemanna, A. Dvořáka, J. Zacha, J. Suka, Z Lukáše 
a dalších.

29. 12. 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. Galakoncert operetních melodií a evergreenů ze slavných 
operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dalších.
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KINO PANASONIC
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel.: 353 233 933

www.kinopanasonic.cz / Vítězná 50 / K.Vary / rezervace 353 233 933
1. - 2. 12. 15.00 Bijásek pro nejmenší BROUČCI - A BYLA ZIMA ČR 
1. - 2. 12. 16.30 HVĚZDNÝ PRACH, VB, USA 2007. Režie: Matthew Vaughn. Hrají: Charlie 

Cox, Claire Danes, Robert De Niro, Michelle Pfeiff er aj.
1. - 3. 12. 19.00 Bio Art VÁŠEŇ A CIT. VB, USA 2007. Režie: Julian Jarrold. Hrají: Anne 

Hathaway, James McAvoy, James Cromwell aj.
1. - 2. 12. 21.30 GYMPL  ČR 2007. Režie: Tomáš Vorel. Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva 

Holubová, Jiří Schmitzer aj.
3. - 4. 12. 17.00 PROBUZENÍ TMY . USA 2007. Režie: David Cunningham. Hrají: 

Christopher Eccleston, Ian McShane, Alexander Ludwig aj.
4. - 5. 12. 19.30 MÉ DRUHÉ JÁ. USA, Austrálie 2007. Režie: Neil Jordan. Hrají: Jodie Foster, 

Terrence Howard, Naveen Andrews aj.
6. 12. 19.30 Filmový klub KV INTERVIEW, režie: Steve Buscemi, USA 2007
7. - 9. 12. 17.00 RATATOUILLE USA 2007
7. 12. 18.30, 21.30   Bio Art KAUZA CIA. USA 2006Režie: ROBERT DE NIRO. Hrají: Matt 

Damon, Angelina Jolie, Robert De Niro aj.
8. - 9. 12. 15.00 Bijásek pro nejmenší MIKEŠ O VÁNOCÍCH ČR 
8. - 9. 12. 19.30 Bio Art NEZNÁMÁ  Itálie 2006. Hrají: Claudia Gerini, Michele Placido, 

Ángela Molina aj.
10. - 11. 12. 19.30 CHUŤ LÁSKY USA 2007
12. 12. 17.00 Představení pro seniory PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA 
13. 12. 19.30 Filmový klub KV  JÁ A TY A VŠICHNI OSTATNÍ, režie: Miranda July, USA 

2005
14. - 15. 12. 17.00 CRASH ROAD ČR 2007. Režie: Kryštof Hanzlík. Hrají: Agáta Hanychová, 

Pavla Tomicová, Bohdan Tůma aj.
14. - 16. 12. 19.30, 14.12. i od 21.30   Bio Art  ONCE. Irsko, USA 2007. Scénář a režie: John 

Carney. Hrají: Glen Hansard, Markéta Irglová, Hugh Walsh aj.
15. - 16. 12. 15.00 Bijásek pro nejmenší DVANÁCT MĚSÍČKŮ ČR 
17. - 18. 12. 17.30 GYMPL ČR 2007.Režie: Tomáš Vorel. Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva 

Holubová, Jiří Schmitzer aj.
17. - 19. 12. 19.30 Bio Art MEZI NEPŘÁTELI. Francie 2007. Režie: Florent Emilio Siri. Hrají: 

Benoit Magimel, Albert Dupontel, Marc Barbé aj.
21. - 22. 12. 17.00 KOUZELNÁ ROMANCE. USA 2007. Režie: Kevin Lima. Hrají: Amy Adams, 

Patrick Dempsey, James Marsden, Susan Sarandon aj.
20. 12. 19.30 Filmový klub FK KV IRINA PALM, režie: Sam Garbarski, Belg./Lux./VB/

Něm./Fr. 2007
20. 12. 17.30 a 21.30 21. - 22. 12. 19.00
23. 12. 17.00 a 19.30   VÁCLAV. ČR 2007. Režie: Jiří Vejdělek. Hrají: Ivan Trojan, Emília 

Vašáryová, Jan Budař, Petra Špalková aj.
21. - 22. 12. 21.00 Bio Art PERSEPOLIS Francie 2007.
22. - 23. 12. 15.00 Bijásek pro nejmenší VÁNOČNÍ STROMEČEK ČR 
25. a 27. 12. 17.30 a 19.30
26., 29., 30. 12. 19.30 a 21.30
28. 12. 19.30 POSLEDNÍ PLAVKY ČR 2007. Režie: Michal Krajnák. Hrají: Petr Čtvrtníček, 

Josef Polášek, Jiří Lábus, Jiří Mádl aj.
26. 12. 17.00 Představení pro seniory PÝCHA A PŘEDSUDEK VB, Francie 2005. Režie: 

Joe Wright. Hrají: Keira Knightley, Rosamund Pike, Jena Malone, Judi 
Dench aj.

27. - 28. 12. 21.30 Bio Art - Nestihli jste na MFF? ŠŤASTNÉ MÍLE. Austrálie 2007. Režie: 
Michael James Rowland. Hrají: Geoff  Morrell,

28. - 30. 12.  17.00 HVĚZDNÝ PRACH 
29. - 30. 12. 15.00 Bijásek pro nejmenší VÁNOCE U ZVÍŘÁTEK ČR 

GALERIE NA OCHOZU
Vřídelní kolonáda, 1. patro

VÝSTAVA:
Venkovské památky Karlovarského kraje, pořádá spolek pro obnovu venkova 

Karlovarského kraje.

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

STŘEDISKO HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel. 353 225 772

Hvezdarna.kv@email.cz, www.astropatrola.cz
Každý pátek a sobotu  18.00   Xaverius a Měsíc

Pohádkové pozorování večerní oblohy určené nejmenším, tedy dětem od 5 do 9 let 
s rodiči. Program je zaměřen na pohádkovou mytologii souhvězdí vhodnou právě pro tuto 
věkovou kategorii. Návštěvníkům doporučujeme přijít hlavně v období od 23.12. do 26.12., 
kdy je na obloze Měsíc, pro děti vhodný objekt k pozorování dalekohledem.

Každý pátek a sobotu  19.30   Na křídlech Pegasa
Pozorování noční oblohy pro dospělé a děti od 9 let. Program je zaměřen na odbornější 

seznámení s objekty noční oblohy. Doporučené období pro návštěvu hvězdárny s dětmi 
je v době, kdy na obloze nesvítí Měsíc, tedy v době od 5. do 14.12. nebo kdy lze pozorovat 
Měsíc kolem poslední čtvrti od 1. do 3.12. Nejhorší pozorovací podmínky nastávají od 17. 
do 31.12

Denně
9. - 13. 12. 18.00 Souhvězdí 4. - 8. 11. 
  Audiovizuální program o astronomii a astrologii. Historie souhvězdí 

a znamení od starověku až po dnešek.  
9. - 13. 12. 19.30 Na křídlech Pegasa
  Pozorování noční oblohy pro dospělé a děti od 9 let. Program je zaměřen 

na odbornější seznámení s objekty noční oblohy.  

Na pozorování doporučujeme přijít, je-li jasno a není silný vítr. Jen tehdy probíhá pozorování 
oblohy. 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

STŘEDISKO RADIOKLUB OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary

Vedoucí kroužku mládeže: Michal Rybka, mrybka@centrum.cz.tel.: 732 212 091
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.

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

Čítárna (linka 23), půjčovna pro dospělé (linka 20,27), oddělení pro děti a mládež (linka 21)
Půjčovní doba:
Půjčovna pro dospělé po, út, čt, pá 10.00 -  18.00
Čítárna  st 10.00  - 14.00
  so 9.00 -  12.00
Oddělení pro děti a mládež 
  po, út, čt, pá 13.00 – 18.00
  st 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
 Út 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, otevřeno: ST – NE 9.00 – 12. 00 a 13.00 – 17.00

VÝSTAVA:
Pokračuje: Šaty dělají pračlověka, Pravěk očima i rukama (do 31. 12.)
12. 12. 18.00 Přednáška s projekcí PhDr. Stanislava Burachoviče Adventní zvyky 

KRAJSKÉ MUZEUM
Nová Louka 23, tel: 353 226 252, otevřeno: ST – NE 9.00 – 12. 00 a 13.00 – 17.00

VÝSTAVA:
Pokračuje: Spolek krušnohorských hrnčířů - výstava soudobé tvorby keramiků, kteří 

se sdružují v Spolku krušnohorských hrnčířů, doplněno o černobílé fotografi e 
fotografky Jitky Rjažkové, přiblížení historické keramiky z depozitářů Muzea 
Karlovy Vary (do 31. 12. )

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

A je tu zas, ten adventní čas......

Kdy: ve středu od 8:30 - 10:30
5. 12.  Přijďte  a zdobte s námi perníčky a vánoční stromek
12. 12.  Zapálíme druhou svíčku a vyrábíme dárky a zpíváme koledy
19. 12.  Přijďte pro inspiraci a inspirujte druhé- výměna zaručených receptů 

i s ochutnávkou??  .....těšíme se, přijďte mezi nás.
6. 12. 13.30 Mikulášská besídka pro seniory s přednáškou na téma sv. Mikuláše
13. 12. 16.00 Vánoční jarmark s divadelním vystoupením pro děti
21. 12. 13.30 Pěvecké a hudební vystoupení dětí ZUŠ Antonína Dvořáka
 

Po - Pá: 11.30 - 12.30 Výdej obědů
Pondělí: 9.00 - 11.00 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 ...)
Úterý: 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
Středa: 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 ...)
Čtvrtek: 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...)
Pátek: 8:30 - 9:15 Angličtina pro mírně pokročilé I.
 9:30 - 10:15 Angličtina pro mírně pokročilé II.
 13:00 - 15:00 Sociální poradenství

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

domluvě.

Vzhledem k tomu, že bude  do 11.října probíhat Anketa  - Tísňový systém  ( Pořádaná Řídící 
skupinou komunitního plánování v KV), tak 4. 10. v 13.30  bude v rámci Senior klubu probíhat 
beseda na téma -  Tísňový systém- ano či ne ? 

A 18.10.  pořádáme pro seniory výlet do Chebu a okolí. 
Od 1. 10. 2006 můžete přispět zasláním DMS Armádě spásy. Stačí odeslat SMS s textem 

DMS ARMADASPASY na číslo 87777. Cena DMS je 30,- Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 27,- Kč. 
Děkujeme! Službu DMS zajišťuje o.s. Fórum dárců.

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

Od 1. 10. 2006 můžete přispět zasláním DMS Armádě spásy. Stačí odeslat SMS s textem 
DMS ARMADASPASY na číslo 87777. Cena DMS je 30,- Kč, příjemce Vaší 
pomoci obdrží 27,- Kč. Děkujeme! Službu DMS zajišťuje o.s. Fórum dárců.

MATEŘSKÉ CENTRUM  
Východní 6, 360 20 K.Vary, tel. 353 230 847, 606 581 369, www.materske-centrum.cz

1. 12. 14.00 Vázání adventních věnců I. - s sebou svíčky dle vlastního výběru, šikovné 
ruce a tavnou lepicí pistoli (není podmínkou), vše ostatní zajistíme

5. 12. 15. 00 Mikulášská nadílka
8. 12. 9.30 Zahájení adventu - pečení perníčků, nazdobení stromečku, zpívání ko-

led.... přijďte se i Vy vánočně naladit
9. 12. 14.00 Vázání adventních věnců II. - s sebou svíčky dle vlastního výběru, šikov-

né ruce a tavnou lepicí pistoli (není podmínkou), vše ostatní zajistíme
11. 12. 14.00 konference v Alžbětiných lázních - téma Dobrovolníci v nemocnicích. 

Účastnický poplatek - program konference i základní občerstvení jsou 
pro registrované účastníky zdarma

  Volná místa: v kurzu Masáže dětí, logopedie, biofeedback, rekvalifi -
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Vánoce nám dávají příležitost zastavit se a věnovat se věcem, které jsou 
skutečně důležité. Jsou to svátky, kdy dáváme své rodině, přátelům a lidem 
z našeho okolí najevo, že nám na nich záleží, že je máme rádi a že je nám s nimi 
dobře. Coca-Cola má již po mnoho let své místo v srdcích miliónů lidí. A zno-
vu jim připomíná kouzelnou atmosféru těchto svátků – také díky Vánočnímu 
kamionu Coca-Cola, který i letos rozváží tu pravou vánoční atmosféru po celé 
České republice. Vánoční kamion vypadá přesně tak, jak ho znáte z televizní 
reklamy, a přiváží k vám Santa Clause, hravé Elfy, spoustu zábavy, soutěží, pís-
niček – a samozřejmě dárků. 

V Karlových Varech můžete Vánoční kamion vidět v pátek 7. prosince 2007 
již od 11 hodin před obchodním centrem Varyáda. Do tří hodin si budete moci 
kamion pořádně prohlédnout nebo si vyzkoušet jednu z atrakcí, které budou 
okolo kamionu. Ve tři čtvrtě na tři začne samotný program, během kterého 
se mohou děti zapojit do nejrůznějších soutěží – například se zkusit protáh-
nout komínem či naplnit vánoční punčošky dárky až po okraj. Malí i velcí ná-
vštěvníci kamionu si budou moci zazpívat při karaoke svou oblíbenou vánoční 
koledu či jinou známou písničku. Kdo bude mít zájem, toho šikovní Elfové vy-
fotí se Santa Clausem nebo se sobem Rudolfem. Fotografie budou poté umís-
těny na internetové stránky www.vanocnikamion.com, odkud si je budete 
moci stáhnout. Sob Rudolf vás nechá sáhnout na svůj červený nos a když si bu-
dete něco přát, třeba 
se vám to splní…

Všechny soutěže, 
které kamion při-
váží, jsou zdarma. 
Dárky si děti mohou 
zasloužit svou účas-
tí v soutěžích nebo 
na atrakcích.

Přijďte si i vy užít 
předvánoční odpo-
ledne plné dárků, zá-
bavy a překvapení. 
Těšíme se na setkání 
s vámi u Vánočního 
kamionu.

Vánoční kamion opět zavítá
do Karlových Varů!

kačních kurzech projektu „Snadný návrat“.
 
Vánoční prázdniny:  všechny kurzy i plavání končí k 14.12.2007 a pokračovat budou od 7. 1. 

2008. Plavání bude zahájeno později (bude upřesněno).
 

Všem zaměstnancům, spolupracovníkům, sponzorům, návštěvníkům a dalším příznivcům 
MCKV přejeme krásné Vánoce, plné radosti, klidu, pohody.
 

Na všechny akce je nutno se předem nahlásit na tel. 353 230 847
nebo e-mailem: mckv@seznam.cz

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13 ,36001 K.Vary, tel. 608 947 794, 353 236 605

Stálá nabídka: léčitelská poradna,masáže -thajské,anticelulitní, horkými kameny, 
refl exní ,výklad karet, horoskopu, cvičení tai chi, cchi kung
www.regeneracnicentrum.cz a e-mail regeneracni@centrum.cz

Krajská knihovna Karlovy Vary
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary, tel: 353 502 811 

e-mail: knihovna@knihovnakv.cz, www.knihovnakv.cz
VÝSTAVA: 
 Krajkové límce a oděvní doplňky – kavárna (po – pá 10:00 – 18:00)
 (22.12. )
 Herní klub - každý čtvrtek od 15:00, A-klub
 Chytrá zábava pro každého bez rozdílu věku. Pro zájemce o hraní strategických 

a logických deskových, společenských her (Carcassone, Atlantic Star, Amun-re, 
Da Vinci Code a další)

VÝSTAVA – HALA:
  Zaniklé obce Doupovska, retrospektivní výstava fotografií (do 30.12.)
10. 12. 17.00 Zaniklé obce Karlovarského kraje II. – Sokolovsko, přednáší 

Mgr. Romana Beranová-Vaicová, vedoucí historického oddělení 
Krajského muzea v Sokolově

11. 12.  Jak jste na tom s pamětí? III. Paměť v každodenním životě Přednášky 
Jany Vejsadové: 11:00 Studijní oddělení-Lidická, 14:30 sál Dvory

12. 12. 17.30 Britský filmový klub – Billy Elliot (VB/Francie 2000) promítání 
v angličtině s anglickými titulky

18. 12. 17.30 odd. pro nevidomé Reading group – setkání zájemců o britskou 
literaturu. Ve spolupráci s British council.

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
5. 12. od 14.00 Těšíme se na Vánoce – výtvarná dílna
7. 12. od 14:00 Turnaj ve hře Člověče nezob se
14. 12. od 14.00 Turnaj v luštění SUDOKU

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 od 10.00
Pro děti (6-15 let):
 každé pondělí, středa a čtvrtek, 14.00-16.00 – Advent v knihovně

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

THERMAL, VELKÝ SÁL 
7. 12. 17.00 „Vánoční koncert 2007“ Orchestru Václava Hybše jeho sólistů a hostů   

N. Urbánková (hlavní host), É. Loué –Feichter (Francie), Nikoleta 
Spalosová (Řecko), G. Urbánková, J. Šmikmátor.
Výdej vstupenek bude zahájen od 3.12.2007 v předprodeji Dopravního 
podniku Zeyerova ul. a Městské knihovně, I. P. Pavlova.

Jógacentrum Karlovy Vary
Chebská 58 – 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
 
12. 12. 18:00 Jóga pro zdraví a duchovní rozvoj, přednáška Luďka Zanášky v Klubu 

Paderewski

Kostel sv. Anny, K. Vary - Sedlec 
2. 12. 17.00 Adventní koncert - účinkují pěvecké sbory Chorea Nova a Orbis Pictus 

Ostrov n. Ohří,
16. 12. 17.00 Adventní koncert - účinkují Komorní sbor Paleta a Smyčcový kvartet 

sourozenců Rezkových 

Český červený kříž Karlovy Vary nabízí 
-  Výuku a výcvik v poskytování první pomoci pro všechny věkové kategorie
- Zdravotnickou přípravu uchazečů o řidičský průkaz
- Pro fi rmy 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

LÁZEŇSKÝ HOTEL SANSSOUCI – kavárna
2. 12. 15. 00 módní přehlídka ve spolupráci s kožešnickou fi rmou, volný vstup pro 

všechny návštěvníky. 
29. 12. 14.00 „Kuťásek a Kutilka“, loutkové divadlo Cecílie Tajšlové
  

LOUTKOVÁ PŘEDSTAVENÍ DIVADÉLKA VOSKARKA
KARLOVY VARY

začátky představení v 15.00
1. 12. divadlo TOSCA (vedle kostela sv. Máří Magdalény) - Vodníkova Hanička 
8. 12. divadlo Husovka - Vodníkova Hanička 
15. 12. kino Čas - Vodníkova Hanička 
29. 12. kino Panasonic - Vodníkova Hanička
                   

omezená kapacita, rezervace na telefonu 774 688 349
na všechna představení vstup zdarma

Knihovna humanitních věd se sídlem ve Varšavské ulici č. 2,
otevřeno máme vždy ve středu od 14. - 18.00

pořádáme přednášky Křesťanské akademie v klubu Paderewski.

Odkaz na webu je: http://www.akavar.atlasweb.cz.

HUDEBNÍ VÁNOCE V GRANDHOTELU PUPP 2007
NOVÝ ROK 2008

Neděle 23. prosince 2007 – 13.30 – Před Grandhotelem Pupp
Odpoledne pod vánočním stromem

Folková hudba. Vánoční koledy. Fanfáry. Pastorely. 
DECHOVÝ SOUBOR A SÓLISTÉ KSO,FOLK S LOKETSKOU SKUPINOU, KLÁVESOVÝ NÁSTROJ, 
ZPĚV, HUDBA Z CD, TRUBAČI

Pondělí  24. prosince 2007 – 14.30 
Tichá noc, svatá noc…

Betlémské zpěvy. Pastorely vánoční hudba a koledy z celého světa
ORCHESTR, PĚVECKÝ SBOR, SÓLISTÉ A VARHANNÍ HUDBA

Úterý 25. prosince 2007 – 15.00
Sváteční koncert při svíčkách

Mozart: Malá noční hudba,  Koncert pro fl étnu a orchestr /výběr/
Vivaldi: Čtvero ročních období
SMYČCOVÝ ORCHESTR KSO DIVERTIMENTO A JARMILA ŠTRUNCOVÁ /FLÉTNA/ UMĚLECKÝ 
VEDENÍ DIVERTIMENTA A HOUSLOVÉ SÓLO: VLADISLAV LINĚCKÝ
DIRIGENT: ALEXANDR APOLÍN

Středa 26. prosince 2007 – 15.00
Tradiční jazzové vánoce 

/Blueberry Hill,  Basin Street Blues, Dinah …/ 
STEAMBOAT STOMPERS PRAHA A JITKA VRBOVÁ - ZPĚV

Úterý 1. ledna 2008 – 15.00
Slavnostní Novoroční koncert

Mozart, Dvořák, Verdi, Puccini, Strauss, Lehár , Kálmán,  Monti..
Slavné skladby velkých mistrů. Operní a operetní árie. Houslová sóla.
GABRIELA KOPPEROVÁ /SOPRÁN/,  SVATOPLUK SEM /BARYTON/ A VLADISLAV LINĚCKÝ. 
KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR  DIRIGENT:  FRANTIŠEK DRS
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Ironman Hawai 2008

Prosinec 2007
7. 12. 07 ; 19.30
Lázně III

Abonentní koncert KSO  -  A 5          
Antonín Dvořák:Serenáda pro dechové nástroje d moll,op.44     
Josef Suk: Serenáda pro smyčce Es dur, op. 6
Ludwig. van Beethoven: Symfonie č. 8 F dur, op. 93 
                 
Karlovarský symfonický orchestr
Dirigent Alexander Apolín

14. 12. 07 ; 19.30
Grandhotel Pupp

Vánoční koncert   -  B 4           
Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga C dur „Vánoční“ 
Antonio Vivaldi: Koncert pro housle „Zima“
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Jan Křtitel Vaňhal: Koncert pro varhany a smyčce F dur
Adam Viktora - varhany
Vladislav Liněckij - housle
Karlovarský pěvecký sbor, Fontána Mariánské Lázně       
Zpívají: Lívie Vénosová, Tereza Chýňavová,
Václav Lemberk, Pavel Klečka 
Karlovarský symfonický orchestr 
Dirigent František Drs

Karlovarský symfonický orchestr

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

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

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

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

B R U S L E N Í
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)

H O K E J
Zimní stadion HC ENERGIE, kontakt 353 449 174

Extraliga:
4. 12. HC ENERGIE – HC Oceláři Třinec
19. 12. HC ENERGIE – HC Chemopetrol Litvínov
23. 12. HC ENERGIE – HC Lasselsberger Plzeň
28. 12. HC ENERGIE – HC Vítkovice Steel

K O Š Í K O V Á
TJ Thermia, tělocvična ZŠ Dvory, kontakt 353 226 061

Dorostenecká liga starších dorostenců:
1. 12. 17.00 TJ THERMIA – BK Baník Most
2. 12. 10.00 TJ THERMIA – BK Děčín
II. liga muži:
8. 12. 17.00 TJ THERMIA – BSK České Budějovice

V říjnu 2007 se na Havajském ostrově 
Big Island uskutečnil 29.  ročník Mistrov-
ství světa v dlouhém triatlonu – Iron-
man Hawaii.  Na start se letos v Koně 
(hlavní město ostrova) postavilo 1.800 
borců z více než padesáti zemí světa. 
Naše město  na tomto prestižním závo-
dě reprezentovali, za finanční podpory 
Města Karlovy Vary,  Tomáš Báča a Jan 
Kovalovský.

Absolvovat závod na Hawaji, ale není 
žádná Havaj. 3,8 km plavání v moři,
180 km na kole, na závěr 42 km běhu, 
to vše během jednoho dne, navíc  
žhnoucí slunce, vysoká vlhkost vzdu-
chu a vítr, který může dosahovat rych-

losti až 60 mil za hodinu, dělají z tohoto 
závodu triatlonové peklo. Závod přímo 
na Havaji sleduje okolo 25.000 diváků, 
kteří v cíli bouřlivě oslavují každého, 
kdo se blíží do cíle, televizní záznam 
pak zhlédne téměř 50 miliónů diváků 
na celém světě.

Letošní ročník se stal kořistí Austra-
lana McCormacka a Britky Wellington. 
Jan Kovalovský proběhl cílem na cel-
kovém 476. místě (63. v kategorii Profi) 
a Tomáš Báča v čase 10:28 na 548. (72. 
v kategorii Amatér  25 – 30 let).

(Na obrázcích Tomáš Báča)

9. 12. 10.00 TJ THERMIA – TJ Sokol Písek
Krajský přebor muži:
15. 12. 17.00 TJ THERMIA „B“ – BK Sokolov

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 golfové-
ho hřiště připraveny běžecké stopy.

LK Slovan, kontakt 353 586 229
                                                 

30. 12. Zahajovací závod 
 Místo konání: Boží Dar, lyžařský areál „Jahodová louka“
 Přihlášky a prezentace: v místě startu 12.30 – 13.30
 Kategorie: žáci – 1994 a ml. 
   dorost 1990 – 1993
   dospělí 1989 a st. 

Přihlášky do 28. 12. 2007 na adresu: Jitka Salajková, Dr. Bechera 18,
360 01 Karlovy Vary, tel. a fax. 353 815 146

K A R L O V A R S K É   F O T B A L I S T K Y
1. 12. 10.30 SO FC Buldoci Karlovy Vary - FK Mladá Boleslav (K.V. Draho-

vice)

B K  L O K O M O T I V A    K A R L O V Y  V A R Y
Jízdárenská 1, 36001 Karlovy Vary

8. 12. dorostenecká liga mladších dorostenek K.Vary - Kožlany
8. 12. krajský přebor žen K.Vary - Tachov
8. 12. Trocal ŽBL K.Vary - Sparta
16. 12. extraliga starších dorostenek K.Vary - Ústí nad Labem
19. 12. Trocal ŽBL K.Vary - Ústí nad Labem 2008 
5. 1. KP ženy K.Vary - Toužim

K A R L O V A R S K É   F O T B A L I S T K Y
děkuje všem svým věrným fanouškům a sponzorům včetně města Karlovy 

Vary za projevenou přízeň a podporu v podzimní části fotbalových soutěží. 

Děkuje rovněž hráčům všech svých družstev, funkcionářům a dobrovolným 
pracovníkům za reprezentaci klubu a podíl na plnění stanovených sportovních 
cílů v soutěži dospělých i mládeže.

Vzhledem k tomu, že zahájení jarní části soutěží se předpokládá až v měsí-
ci březnu 2008, přeje touto cestou všem příjemné a klidné prožití Vánočních 
svátků a do roku 2008 hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
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Telegrafi cky

Eiblovi – zlatá svatba: Manželé Václav a Eva Eiblovi 
z Karlových Varů oslavili zlatou svatbu.

Karlovarští reprezentanti v extrémním triatlonu obdrželi při 
setkání na magistrátu města drobný dárek.

I v letošním roce si představitelé města, kraje a dalších 
organizací připomněli výročí založení našeho státu. Letos 
poprvé na novém místě na ulici T. G. Masaryka.

Víkend plný rytmů

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY,
Okresní ředitelství, Karlovy Vary

přijme:
do služebního poměru po splnění podmínek přijímacího řízení policisty

POŘÁDKOVÉ  - DOPRAVNÍ POLICIE
Podmínky k zahájení přijímacího řízení do služebního poměru:

 •  věk nad 18 let 
 •  minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 •  občanství České republiky 
 •  bezúhonnost 
 •  fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby 
 •  bez stranické příslušnosti

Zájemci se mohou hlásit na adrese:
 Policie České republiky
 Okresní ředitelství – personální oddělení
 I.P. Pavlova 26, 360 01 Karlovy Vary

Tel: 974 366 500, paní Farkasová              e-mail: orkv.nabor@atlas.cz
Web: http://www.mvcr.cz/anonce/zamestnani/karlvary/index.html

Zlatou svatbu oslavili letos na podzim manželé Vác-
lav a Eva Eiblovi.  Své „ano“ si manželé řekli v kostele sv. 
Máří Magdaleny před neuvěřitelnými 50 lety.  Na otáz-
ku, jaký recept na šťastné manželství by nám Eiblovi 
doporučili, odpověděla vtipně paní Eva, že je zapotřebí 
mít tak tolerantní ženu, jako je ona. Za magistrát města 
Karlovy Vary pogratulovala manželům k jubileu ná-
městkyně primátorky Jana Petříková.

  

Primátorka města Veronika Vlková spolu se svým 
náměstkem Tomášem Hybnerem přivítala v salonku 
na magistrátu města karlovarské sportovce Lubomíra 
Bachuru a Martina Jiskru. Oba reprezentanti se zúčast-
nili mistrovství světa juniorů v extrémním terénním tri-
atlonu na Havaji, kde soupeřili závodníci z celého světa. 
Martin Jiskra v tomto klání zvítězil a stal se tak mistrem 
světa. Lubomír Bachura se umístil jako sedmý.

  

Na konci října proběhla velká úklidová akce v problé-
mové lokalitě v areálu garáží  v Jabloňové ulici. Prove-
dením úklidu byla pověřena společnost AVE CZ odpa-
dové hospodářství s.r.o., která zvítězila ve výběrovém 
řízení. Celoplošný úklid, při němž si pracovníci rozdělili 
areál na 5 sektorů, aby práce nebyly prováděny naho-
dile stál radnici 2 miliony korun – v tak špatném stavu 
se místo nacházelo. Celkem bylo během úklidu odve-
zeno 663 tun objemného odpadu, neuvěřitelných 1172 
pneumatik a navíc i tuna nebezpečných odpadů. I přes 
snahu magistrátu se zde bohužel opět začínají objevo-
vat náznaky černých skládek.

  

Ve středu 7. listopadu uspořádalo město Karlovy Vary 
spolu se zhotovitelem stavby nového mostu přes řeku 
Ohři, který bude spojovat Tuhnice a Rybáře, „technický 
den“. Šlo o setkání s odbornou veřejností, při němž měli 
odborníci možnost si unikátní most důkladně prohléd-
nout a dozvědět se o něm více. Sloužit řidičům začne 
nový most již za nedlouho a stane se tak součástí nově 
otevřeného průtahu městem. 

  

Na ofi ciální návštěvu do Karlových Varů dne
19. listopadu přijela velvyslankyně Jihoafrické republi-
ky J. E. Nomsa Qhamkile Dume, kterou na magistrátu 
města přijala primátorka Veronika Vlková. Velvyslanky-
ně uvedla, že se snaží o bližší propojení s kulturou naší 
země a ráda by také více prezentovala jihoafrickou kul-
turu u nás. Byly jí primátorkou představeny nejrůznější 
akce, které probíhají v průběhu roku v našem městě, 
na kterých je možno prezentovat kultury ostatních 
zemí. Velvyslankyně se zmínila, že již navštívila festival 
studentských fi lmů “FRESH FILM FEST“ v Karlových Va-
rech. 

  

Při příležitosti oslav Dne vzniku samostatného česko-
slovenského státu uspořádal 28. října Magistrát města 
Karlovy Vary ve spolupráci s Českým svazem bojovníků 
za svobodu pietní vzpomínkovou akci.  Mezi účastníky 
vzpomínkové akce nechyběli ani zástupci Českosloven-
ské obce legionářské, České obce sokolské či hejtman 
Karlovarského kraje. Na oslavách, které se uskutečnily 
u nově instalované sochy T.G. Masaryka na stejnojmen-
né třídě, vystoupila i vojenská posádková hudba. 

Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města

Dne 30. 10. 2007 navštívil obchodní akademii posla-
nec Evropského parlamentu, doc. MuDr. Jaroslav Zvěři-
na. Zúčastnil se besedy se studenty vyšší odborné ško-
ly cestovního ruchu na téma Evropská unie a Evropský 
parlament, což jsou zároveň témata výuky předmětů 
Mezinárodní vztahy 1 a Mezinárodní vztahy 2 na vyšší 
odborné škole. 

Docenta Zvěřinu přivítala ředitelka školy ing. Hana 
Motyčková a Mgr. Václav Beran, vyučující předmět 
Mezinárodní vztahy. Studenti se aktivně zapojili do ná-
sledné diskuse a položili docentu Zvěřinovi různé za-
jímavé otázky na aktuální témata, týkající se evropské 
problematiky. S besedou byli všichni velmi spokojeni.

Mgr. Václav Beran

Beseda poslance Evropského 
parlamentu, doc. MuDr. Jaro-
slava Zvěřiny, se studenty

Báječný víkend plný rytmů zažilo pět žáků Základní 
školy 1. máje v Karlových Varech – Dvorech, kteří se zú-
častnili mezinárodního semináře ,,Rytmus – moje řeč“, 
v ekologickém vzdělávacím centru na hradě Hohen-
berg u Selbu v SRN. Spolu se svými vrstevníky z Ba-
vorska a Čech se mohli přesvědčit, že hudba, rytmus 
a pohyb jsou ten nejpřirozenější dorozumívací prostře-
dek. Pod vedením odborníků se seznámili s netradič-
ními hudebními nástroji z celého světa, vyzkoušeli si, 
jak se na ně hraje, některé si pak mohli dokonce sami 
zhotovit. 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z pro-
gramu INTERREG III A, Euroregiem Egrensis, Bavorskou 
státní kanceláří a nadací Horní Franky

Žáci ZŠ v Karlových Varech – Dvorech se neúčastní 
česko-německých projektů Ekologického centra v Ho-
henbergu  poprvé – už v březnu letošního roku zde 
strávili projektový týden s jednou třídou Volksschule 
Bindlach u Bayreuthu, se kterou dodnes udržují part-
nerskou spolupráci.

Alena Coubalová


