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Rok 2008 ve znamení oslav 650. výročí založení města Karlovy vary

Vážení karlovarští občané,
žijeme v uspěchané době plné
starostí, stresů a útrap moderního

globalizovaného světa. Věnujte tedy
prosím několik málo minut přečtení
tohoto krátkého příspěvku, který pro
Vás může být inspirací a vodítkem,
jak strávit příjemné a pohodové chvíle v roce 2008. Tento rok je pro naše
město vskutku unikátním a jubilejním. Vycházíme-li ze záznamů a archiválií roku 1858, kdy město slavilo
pětisté výročí založení, je letopočet
2008 neuvěřitelným šestsetpadesátým a zcela zásadním.
Letošní rok je ve znamení oslav,
mimo jiné březnový Ples města Karlovy Vary, květnové Zahájení lázeňské
sezony, Večery města v rámci filmového festivalu na počátku července,
říjnový festival s cestopisnou tématikou Tourfilm, golfové turnaje, Dvořákův karlovarský podzim, na sklonku
roku vánoční trhy.

Výjimečnými a premiérovými kulturními počiny, směřujícími k roku
2008, bude červnový dobový Karlovarský karneval, který bude jistě
příjemnou a neobvyklou podívanou
pro občany města i jeho návštěvníky.
V tomto ohledu komunikujeme s naším partnerským městem Viareggio
v Itálii, jež má s podobnými karnevaly
bohaté a úspěšné zkušenosti. Vyvrcholením a hlavní oslavou bude Velká
zářijová slavnost, částečně motivována velkolepými slavnostmi roku 1858.
V návaznosti na zářijovou slavnost
bude v říjnu vyhlášena poněkud neobvyklá soutěž - „Karlovarská losovačka“. Z osudí budou vylosována
jména tří dítek, narozených karlovarským rodičům v průběhu zmíněných
slavností. Radost rodičů z čerstvě narozených potomků jistě zvýší i získa-

ná finanční odměna.
Tímto bych Vás ráda pozvala
na první slavnostní akci – 4. Reprezentační ples města Karlovy Vary, který se ponese v duchu legendy o kráse,
hojnosti a zdraví. Při této příležitosti
zahájíme jubilejní šestisetpadesátý
rok výročí založení města.
Renomé Karlových Varů přesahuje už dávno nejen hranice města, ale
zcela jistě také hranice státu. Vzdejme
tedy při oslavách hold našim předkům, kteří nám umožnili oslavu této
krásné tradice.
Přeji Vám příjemnou zábavu
a to nejen v roce 2008
Karlovy Vary v roce 2008 – Oslavy
pro všechny!
JUDr. Veronika Vlková
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FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
den, kolonád apod.)
2. Hloubavý portrét “lázeňského životního stylu“.
- část mnohem více umělecky a kreativně zaměřená.
- snahou je zachytit vzhled současného lázeňství a životní styl s ním spojený
- (zachycení momentů v průběhu různých ročních období - osoby při rekreaci, vyzařující pocity štěstí, vyrovnanosti, spokojenosti)

Acqui Terme - Itálie

Projekt Therma Europae je podporován dotacemi
z Evropské unie a je zde také prostor pro širokou veřejnost, která má možnost se zapojit do prezentace
svého lázeňského města nejen u nás, ale také v zahraničí (např. Itálie, Bulharsko, Švédsko a mnoho dalších zemí EU).
Město Karlovy Vary tímto vyzývá širokou veřejnost
k účasti v amatérské fotografické soutěži s námětem
„Život v lázních aneb kulturní lázeňské dědictví“, která proběhne v rámci projektu Thermae Europae. Její
vítězové budou informováni v průběhu měsíce dubna a následně zveřejněni v květnovém čísle Radničních listů. Osobně je odmění primátorka Města Karlovy Vary u příležitosti slavnostního otevření Putovní
výstavy s námětem „Lázeňství“.
Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, přičemž
není podmínkou zúčastnit se obou z nich.
1. Architektonické dědictví
- přírodní prostředí, prameny, kulturní místa
a budovy lázeňských měst;
- (fotografie historických budov, parků, rozhle-

Každá z kategorií bude odměněna samostatně,
a to následovně:
1. místo – šek na 25.000,- Kč
2. místo – voucher pro 2 osoby na wellness víkend
v některém z partnerských měst
3. místo – dárkový koš s drobnými předměty a typickými lázeňskými produkty.
Podmínky soutěže:
1. věk účastníka minimálně 18 let.
2. DŮLEŽITÉ!
Fotografie budou zaslány pouze na CD nebo
DVD v odpovídající tiskové kvalitě (v rozlišení
300 dpi o velikosti nejméně 3 MB)
3. k jednotlivým kategoriím bude zasláno maximálně po 3 fotografiích
4. každá fotografie musí obsahovat popisek (název
fotografie nebo celého souboru)
5. soutěže se mohou účastnit pouze amatérští fotografové
6. poskytnutí osobních údajů (jméno, příjmení,
věk, adresa, telefonní kontakt/e-mail.)
7. každý účastník soutěže souhlasí s tím, že veškeré
jím zaslané fotografické materiály se automaticky stanou majetkem projektu Thermae Europae,
který se stane výhradním držitelem autorských

Rekonstrukce mostu v Bohaticích
Město Karlovy Vary v letošním roce bude
realizovat rekonstrukci mostu v Bohaticích v ul.
U Trati.

umožněna pouze ul. Fričovou a Kamenického
přes železniční přejezd a viadukt, dočasná trasa
pro pěší bude vedena ul. Vilovou a Lomenou.

Realizace stavby bude prováděna za plné
uzávěry silničního provozu na místní
komunikaci. Provoz na železniční trati, která
je v pojezdu mostu, tj. mezi Horním a Dolním
nádražím, bude zachován.

Stávající linka MHD č. 5 bude ukončena
na zastávce „Bohatice náměstí“. Náhradní
obslužnost konečné zastávky „Bohatice“
je navržena zvláštní linkou z Růžového Vrchu.

Automobilová doprava do lokality bude

práv a budou využívány k šíření a distribuci související s projektem Thermae Europae. Zaslané
podklady a snímky se nevrací. Děkujeme za pochopení.
Do soutěže budou zařazeny pouze ti účastníci,
kteří splní všechny výše uvedené podmínky. Vítězné snímky vybrané odbornou porotou se stanou
součástí putovní výstavy lázeňství v Evropě. Vernisáž bude slavnostně zahájena primátorkou města
Karlových Varů dne 4. 5. 2008, přičemž místo a čas
konání budou včas oznámeny.
Potřebné údaje spolu s fotografiemi zasílejte fyzicky
poštou či osobně doručte na adresu:
Koordinační technická kancelář
projektu Thermae Europae
Husovo nám. 2, 360 01 Karlovy Vary
UZÁVĚRKA SOUTĚŽE: 20. 3. 2008
Libuše Hánová

Varberg

Vzpomínková akce narození T.G.M.

Předpokládaný termín realizace rekonstrukce:
květen – říjen 2008

Město
Karlovy
Vary
ve spolupráci s Klubem
T. G. M. si Vás dovoluje
pozvat na vzpomínkovou
akci při příležitosti výročí
narození prvního prezidenta
samostatnéhoČeskoslovenska
T. G. Masaryka. Vzpomínkový
akt se uskuteční v pátek
7. března 2008 od 15 hodin
u sochy T. G. Masaryka.

Třídíme odpad - recyklace elektrozařízení
Milí čtenáři,
v minulém díle jste se dozvěděli, jak naložit s elektrospotřebičem, když doslouží. Když už elektrozařízení zanecháte ve sběrném dvoře, prodejně elektra,
servisu či opravně nebo využijete mobilní svoz, vyzvedne jej specializovaná firma a odveze do zpracovatelského závodu. Tam elektrozařízení rozeberou
a zajistí jeho recyklaci.
V dnešní době je zpětný odběr a následná recyklace nutností. Jejich cílem je omezení čerpání přírodních zdrojů a ochrana životního prostředí. Některá
elektrozařízení totiž obsahují jedovaté látky jako
olovo, kadmium, či freon. Po převozu elektrozařízení ke zpracovateli se nejprve ručně odstraní nebezpečné části (např. akumulátory nebo kondenzátory),
kabely a některé další elektronické komponenty.
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Částmi obsahujícími nebezpečné látky se dále zabývají specializované společnosti. Zbytek se rozdrtí
na menší části a je tříděn na železo, neželezné kovy,
sklo a různé druhy plastů. Ta část elektroodpadu,
kterou není možno dále použít ve výrobě, je využita
energeticky ve spalovnách odpadů nebo cementár-

nách jako palivo.
Okolo 50–80 % elektroodpadu je opětovně použito přímo na výrobu nových elektrozařízení nebo
komodit v jiných průmyslových odvětvích. Vytříděné
železo je používáno v ocelářském průmyslu. Neželezné kovy se používají pro výrobu kabelů a elektronických komponentů a stejně jako železo mohou
být recyklovány opakovaně. Plasty jsou dále využity
zejména v automobilovém a nábytkářském průmyslu. Sklo bývá opětovně implementováno zejména
do obrazovek barevných CRT televizorů.
Proces recyklace přináší pracovní příležitosti také
pro tělesně postižené. Děje se tak prostřednictvím
chráněných dílen. Jejich zaměstnanci se podílejí
na mechanickém třídění vysloužilých elektrozařízení.

Rozvojový plán Karlových Varů
většiny konstruktivní a pro obsahu SPURM přínosné.
Aniž bychom chtěli ale význam tohoto „elektronického dialogu“ podceňovat, máme za to, že nemůže nahradit otevřené, veřejné projednávání
SPURM: u dokumentu, který má aspiraci otevřeně
a veřejně formulovat společný strategický veřejný
zájem města tomu ani nemůže být jinak.

BLÍŽÍ SE VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE KARLOVÝCH VARŮ

Dovolte proto abychom vás pozvali na veřejné projednání Strategického plánu udržitelného rozvojem Karlových Varů, které
se bude konat 17. března 2008, v 16:00 hodin
v LH Thermal – Kongresovém sále

Práce na Strategickém plánu udržitelného rozvoje našeho města (dále SPURM), o nichž jsme
na stránkách Radničních listů již několikrát informovali, dále pokračují. Na základě obsáhlé výměny
názorů místních i externích odborníků se již rýsuje
představa o tom, kam a jakým způsobem by se měli
Karlovy Vary ve svém dlouhodobém rozvoji ubírat
– jak v zájmu zachování resp. růstu vnější „konkurenceschopnosti“ našeho města, tak v zájmu jeho
atraktivity pro jeho současné (ale i budoucí) obyvatele.
Tato představa je zachycena jednak v návrhu
Vize rozvoje města, kde jde o určení dlouhodobých záměrů jeho rozvoje, jednak v návrhu Katalogu projektů, který ukazuje, prostřednictvím jakých
konkrétních kroků by se mohla tato dlouhodobá
vize prosazovat do reality. Oba tyto návrhy (vedle
dalších částí SPURM) jsou zveřejněny na internetových stránkách města (www.karlovyvary.cz) a oba
také již vyvolaly ze strany občanů, ale i občanských
sdružení a dalších subjektů četné reakce – z velké

Konkrétní témata toto veřejného setkání nad návrhem SPURM si samozřejmě určí sami účastníci,
podle našeho názoru by se však dialog měl dotýkat
v jisté rovnováze jak celkové strategie rozvoje našeho města, tak konkrétních navrhovaných projektů
– tak abychom, obrazně řečeno, pro „les nezapomněli na stromy a pro stromy na les“.
Pokud jde o celkovou strategii, především je třeba konstatovat, že Karlovy Vary nejsou a asi nikdy
nebudou „jednoduchým městem“. Minulý historický vývoj i současná ekonomická a sociální
struktura města činí z města „kolbiště“ často velmi
protichůdných zájmů a záměrů. Vize proto musí
být vždy do jisté míry kompromisem. Proto také
přichází s dlouhodobým záměrem budovat město
jako polyfunkční, čili město „mnoha tváří“. Tradiční
(dominantní) role lázeňství by tedy měla být doplněna jak rozvojem dalších forem cestovního ruchu,
tak zejména modernizací místního průmyslu budovaného na rozvoji vzdělanosti a výzkumu. Stejně
důležitý je i rozvoj Karlových Varů jako lákavého

Č.

2. 9. Propagace K. Varů jako centra cestovního ruchu
2. 10. Podpora vzdělávání pracovníků v lázeňství
a cestovním ruchu
2. 11. Program oprav a údržby památkových objektů
na území K. Varů
2. 12. Výstavba krytého plaveckého bazénu
2. 13. Revitalizace areálu Rolava

Název projektu
Rozvoj lázeňství

Prioritní osa

1. 1. Příprava, zřízení a zahájení činnosti výzkumného ústavu se zaměřením na balneologii a balneoterapii
1. 2. Ochrana lázeňské zóny před rozvojem nelázeňských aktivit
1. 3. Ochrana a využití termálních pramenů
1. 4. Zapojení Krajské nemocnice a.s. K. Vary do péče
o lázeňské hosty
1. 5. Rekonstrukce Císařských lázní
1. 6. Modernizace Alžbětiných lázní
1. 7. Rekonstrukce Lázní III
1. 8. Rekonstrukce Mlýnské kolonády
1. 9. Využití proluky u Vřídla na stavbu lázeňského
hotelu
1. 10. Program podpory výstavby nového lázeňského
areálu Jih
1. 11. Obnova opěrných zdí v lázeňské zóně
1. 12. Program obnovy lázeňských lesů
1. 13. Modernizace Letiště K. Vary
1. 14. Propagace lázeňských K. Var
1. 15. Lobování za liberalizaci zákonné úpravy stanovování lázeňského poplatku
1. 16. Účast města na privatizaci Thermalu
1. 17. Aktivní účast K. Var na činnosti Sdružení lázeňských míst
1. 18. Vybudování přesnějšího informačního systému
o kapacitách a výkonech v lázeňství a v cestovním ruchu

Rozvoj cestovního ruchu
2. 1. Výstavba a dostavba areálu Výstavního a sportovně kulturního areálu v Tuhnicích
2. 2. Výstavba zábavního a rekreačního centra
v Tuhnicích
2. 3. Modernizace Dostihového závodiště
2. 4. Výstavba Turistického areálu Jih (Kouzelné městečko)
2. 5. Cyklostezka Ohře
2. 6. Projekt vodácká Ohře
2. 7. Podpora nových produktů poznávací a zážitkové turistiky
2. 8. Podpora výstavby ubytovacích zařízení mimo
centrum města

Rozvoj průmyslu a služeb
3. 1.
3. 2.
3. 3.
3. 4.
3. 5.
3. 6.
3. 7.
3. 8.
3. 9.
3. 10.
3. 11.
3. 12.
3. 13.
3. 14.
3. 15.

Výstavba a provoz vědeckotechnického parku
Výstavba průmyslové zóny Tašovice
Podpora drobného a středního podnikání
Podpora rozvoje vysokého školství v K. Varech
Rekonstrukce a dostavba 1. českého gymnázia
K Vary
Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy
Přestavba železničního uzlu K. Vary
Program obnovy místních komunikací
Program výstavby parkovacích míst
Regulační a sanační opatření v případě těžby
ložisek kaolínu Sedlec
Program využívání obnovitelných zdrojů energie
Podpora výstavby (startovních) nájemních bytových domů/bytů
Program obnovy panelových sídlišť a revitalizace sídlištního prostředí
Podpora vzdělávání dospělých
Zpracování katalogu investičních příležitostí

Růst kvality života
4. 1. Modernizace Krajské knihovny a výstavba areálu ekologického vzdělávání
4. 2. Rekonstrukce Becherovy vily na kulturní a vzdělávací centrum
4. 3. Rekonstrukce Národního domu
4. 4. Modernizace a dostavba (včetně zateplení budov) Krajské nemocnice Karlovy Vary
4. 5. Zateplení a úpravy budov středních a základních škol, středních odborných učilišť, Domova
mládeže a DDM
4. 6. Program chráněného bydlení a výstavby penzionů pro seniory
4. 7. Přemístění centrální stanice MHD a revitalizace
náměstí u Tržnice

rezidenčního města, v němž se dobře žije a bydlí,
a samozřejmě zkvalitnění samotné správy města.
Pokud jde o zatím navržené rozvojové projekty,
část z nich je notoricky známá (a část již dokonce
stojí před vlastní realizací). Řada z nich však otvírá
nová témata, a část z nich má dokonce „průzkumný“ charakter. Ne všechny projekty přitom spadají
do přímé kompetence městské správy, všechny
se však – v menší či větší míře – dotýkají života
města.
V této chvíli obsahuje Katalog projektů SPURM
celkem 75 projektových návrhů (viz tabulka dále)
a může být – zejména v rámci veřejného projednávání – dále doplněn. Na druhé straně je možné,
že část ze zatím diskutovaných projektů se SPURM
„vypadne“, ať již proto, že nezískají veřejnou (resp.
politickou) podporu, nebo proto, že se svým obsahem ukáží jako prakticky nerealizovatelné.

Den učitelů
28. březen je Dnem učitelů, kdy si připomínáme výročí narození J.A. Komenského
(1592 – 1670), který je nejvýznamnější osobností našeho školství a který patří k osobnostem našich dějin světového významu.
T. G. Masaryk svůj obdiv k J.A. Komenskému
vyjádřil slovy:
„Komenský jest nám skvělým příkladem,
jak pro národ svůj a národ cizí má člověk
pracovati“.
4. 8. Ekologizace MHD
4. 9. Vytvoření celoměstského systému hospodaření s odpady
4. 10. Podpora realizace ÚSES
4. 11. Rozvoj veřejné zeleně mimo lázeňskou zónu
4. 12. Karlovarská karta
4. 13. Program prevence kriminality
4. 14. Program bezbariérového města
4. 15. Program podpory nevrcholového sportu
4. 16. Dobudování sítě cyklostezek a cyklotras
4. 17. Program cyklistické dopravy ve městě
4. 18. Program prevence v oblasti ochrany životního
prostředí, zdraví a životů občanů města a jejich
majetku – zřízení poradenského a informačního centra

Růst kvality správy města
5. 1. Zavedení procesního a projektového řízení
na MMKV na bázi SPURM
5. 2. Zdravé město K. Vary (komunitní plánování
a participační aktivity v rámci MA 21)
5. 3. Program potlačování korupčních aktivit ve veřejné správě města
5. 4. Zapojení periferních městských částí do řízení
města
5. 5. Lobování ve prospěch připojení Jenišova, Dalovic, Březové a Otovic k městu K. Vary
5. 6. Zřízené společné koordinační komise města
a kraje K. Vary
5. 7. Výstavba správního areálu Dvory pro krajské
instituce státní správy
5. 8. Pořízení nového Územního plánu města
K. Vary
5. 9. Zpracování koncepce environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (Státní a krajský program
EVVO) a její realizace
5. 10. Členství města Karlovy Vary v rámci Západočeského lázeňského trojúhelníku na seznamu
UNESCO
5. 11. Zahájení dialogu s cizojazyčnými menšinami
ve městě
RNDr. Pavel Žlebek
Předseda Výboru
pro rozvoj města

Ing. Jan Přikryl
Manažer SPURM
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Sloupek slavných
návštěvníků a událostí

Stavební klenot Hůrek - stará pražská silnice

Březen 2008
• 6. března 1858 se narodil dánský spisovatel Gustav
Johannes Wied, ve své zemi oblíbený humorista
a satirik. Do Karlových Varů jezdil opakovaně koncem
19. století a našel tu náměty pro své humoristické obrázky Knagsted, vydané roku 1902. Do češtiny jeho
dílo nikdy nebylo přeloženo.
• 7. března 1833 se narodil Johannes Brahms. Do Karlových Varů přijel koncem léta 1896. Zvolil lázeňského lékaře dr. med. Alfréda Gruensberga a ubytoval
se Pod Jelením skokem v domě U města Bruselu.
Pil Zámecký pramen, procházel se lázeňskými lesy
a s léčbou i lázeňským prostředím byl velmi spokojen,
takže rád přislíbil, že příští rok přijede znovu. Zdaleka
ne tak klidný byl dr. Gruensberg, který poznal, že má
Brahms rakovinu v pokročilém stadiu. Dne 1. dubna
1897 vydechl Brahms naposledy.
• 8. března 1968 byla ve Dvořákových sadech odhalena socha Mateřství, kterou vytvořil karlovarský ak.
sochař Karel Kuneš. Později mu byla zadána socha
Antonína Dvořáka, takže Mateřství bylo přemístěno
na náměstí Palackého a Dvořákovy sady zdobí bronzový Antonín Dvořák.
• 10. března 1918 se narodil Karel Ludvík, pátý syn
císařského páru Karel I. a Zita Parmská. Nikdo tehdy
netušil, že dny habsburských panovníků jsou sečteny. Dodejme ještě, že bratr Karla Ludvíka, prvorozený
Otto Habsburský uvedl do Karlových Varů květnové
setkávání evropské šlechty.
• 12. března 1913 se narodil Sergej Michalkov, básník
a autor dětské literatury, otec významných filmových
režisérů Andreje Končalovského-Michalkova a Nikity Michalkova. Oba se představili na Mezinárodních
filmových festivalech v Karlových Varech. Sergej Michalkov jezdil do Karlových Varů opakovaně od roku
1947. Až do roku 1973 bydlel každoročně v Imperialu,
pak zvolil Grandhotel Pupp. V klidu lázeňského pokoje napsal nejednu veselou báseň, bajku či povídku.
• 31. března 1948 skonal v Praze zuřivý reportér Egon
Ervin Kisch. Karlovy Vary navštívil dvakrát, vždy pracovně, ne jako pacient. Poprvé roku 1936, to přednášel v dnešních Lázních III, a podruhé v roce 1947, kdy
se rozhodl napsat reportáž o třech lázeňských pobytech Karla Marxe. Vyhledal tehdy slečnu Stadlerovou,
jejímž rodičům patřil penzion Germania, v kterém
Marx bydlel. Slečna Stadlerová nebyla odsunuta jen
proto, že ukázala komisi fotografii, na níž jako malá
holčička sedí Marxovi na klíně. Kischovi poskytla cenné informace.
• Roku 1813 se seznámil Clement Metternich (40) s vévodkyní Kateřinou Vilemínou Zaháňskou (32) a prožili
spolu velkou lásku. Vyměnili si přes 500 dopisů a láska by trvala až za hrob, kdyby Metternich splnil přání
kněžny Zaháňské a oženil se s ní. Metternich byl však
příliš velký intrikán a měl zcela jiné plány. Kateřina splnila svou vyhrůžku a o Metternichovi už nechtěla ani
slyšet. Marně za ní přijel v červenci 1819 do Karlových
Varů. Kateřina (39) už měla v lázních nového ženicha,
kterého zde představila své rodině. Byl jím hrabě Karel Rudolf von Schulenburg-Witzenburg (31). A právě
s ním přijel poprvé na Staré bělidlo kočí Pankl s manželkou a dcerkou Barunkou, pozdější Boženou Němcovou.
• Roku 1828 byla Marie Szymanowská jmenována
klavíristkou carského dvora v Petrohradě. Až dosud
bývali klavíristy královských dvorů jmenováni výhradně muži! Szymanowská trávila léto 1823 v Mariánských Lázních, byla svědkem nenaplněné lásky J.
W. Goetha k Ulrice von Levetzow, a proto následovala
celou společnost do Karlových Varů, aby byla Goethovi nápomocna v jeho životním traumatu
Eva Hanyková
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Akvatinta z roku 1835 „Příjezd do Karlových Varů“

Autobusem osmičkou trvá cesta od Tržnice
na Hůrky jen 13 minut. Kdysi malá osada Dorf
Berghäuser (550 metrů n.m.) má dnes čtyři ulice
s 220 obyvateli.
Vedle Olšových Vrat (gotický kostel sv. Kateřiny) nebo Andělské Hory (ruina hradu, kostel
sv. Michaela Archanděla či opravená trojboká
poutní kaple Nejsvětější Trojice), vypadají Hůrky z památkového hlediska jako chudý příbuzný. Opravdu?
Opěšalý návštěvník, který směřuje po staré
pražské silnici na hvězdárnu, obnovenou v roce
1977 po požáru, si ani neuvědomuje, že šlape
po dlažbě pozoruhodné technické památky
chráněné od roku 2004 zákonem.
Tato nová příjezdová komunikace od Prahy,
českých a německých měst, spojnice mezi obcemi Hůrky a Rybáře, vznikla za napoleonských
válek v letech 1804-1811. Iniciátorem stavby byl
nejvyšší purkrabí hrabě Rudolf Chotek (17481824). Ve svém úřadě podporoval vědy a umění
a zasloužil se o rozvoj komunikací v Čechách.
Silnice se skládá ze tří částí: spodní, střední
a horní s velkou serpentinou. Odtud se otevírají
krásné panoramatické výhledy na město, hotel
Imperial a severozápad Krušných hor.
Pod fotkou v německém časopise z minulé
války se dočteme: “Imperial, bývalé rejdiště mezinárodního kapitálu, dnes ozdravovna Hitlerjugend.“ A poválečný osud objektu? Lázeňské
sanatorium - mnohaletý (dočasný) dar Sovětskému svazu za osvobození.
Stará pražská silnice, nad níž se ve svahu skrývá ta „nejstarší“ cesta na Prahu, si až do dnešní doby zachovala svou podobu a částečně

i funkčnost. Poeticky byla nazývána také
„Kunststrasse“ a stala se místem romantických
vycházek a setkání mnoha slavných návštěvníků města ( třeba v roce 1812 J. W. Goetha s L. van
Beethovenem).
Pro formanské vozy, na rozdíl od lehkých
dostavníků, to však byla trasa těžké práce. Čtyřspřeží statných valachů s těžkým nákladem
trvala cesta z Rybář na Hůrky víc než půlden.
Teprve v zájezdní hospodě na Hůrkách je čekal
nutný odpočinek.
V průběhu své existence byla silnice několikrát opravována. Posledním důležitým zásahem
byla oprava některých částí v 80. - 90. létech minulého století: parapetních zídek v Pražské ulici a některých částí kamenné plenty v horních
úsecích v obci Hůrky.
Napojením Karlových Varů na buštěhradskou
dráhu v roce 1870 končí slavná éra dostavníků
i „Kunstrasse.“ Po stříbrném pásu kolejí přijíždělo do lázní rychle a pohodlně od Prahy, z vnitrozemí i ciziny, stále více pacientů a návštěvníků.
Ovšem ani vlak úplně neobstál v konkurenci
s autobusovou dopravou. Většina cestujících
do Prahy dnes volí autobus, který je po úseku nové pražské silnice dopraví do metropole
v polovičním čase.
Pro šéfy nenasytné lobby, která staví naše
předražené dálnice, a zkorumpované úředníky,
by měla být exkurze „Kunststrasse,“ tohoto divu
silničního stavitelství své doby, bez pardonu
povinná.
Květoslav Kroča
kronikář města

Partnerské město Carlsbad v Kalifornii, USA

Město Carlsbad leží na břehu Tichého oceánu asi 30 mil severně od San Diega,
do Mexika je z Carlsbadu asi hodinu jízdy autem, 100 mil severněji je vzdáleno
město Los Angeles a 100 mil do vnitrozemí se nachází rozsáhlá Mohawská poušť.
Časově se tato oblast nalézá 9 hodin za naším středoevropským časem.
Oblast obývali po staletí Indiáni, kteří byli v průběhu konce 18. století obraceni na křesťanskou víru španělskými misionáři. Postavení železnice kolem r. 1880
až do San Diega umožnilo příchod mnoha přistěhovalcům do celé oblasti. Za zakladatele města je považován bývalý námořní kapitán John Frazier, který při
kopání artézských studní narazil na pramen teplé minerální vody, která se svým
chemickým složením podobala pramenům světoznámých lázní Karlsbad v Čechách. Frazier s několika dalšími obchodníky založil společnost Carlsbad Land
and Mineral Water Company. Místo, které se do té doby nazývalo Frazier Station,
bylo přejmenováno na Carlsbad podle našeho města.
Frazier zakrátko pozemky i s prameny prodal německému přistěhovalci Gerhardu Schuttemu, který do svého nového hotelu se 100 pokoji lákal klienty s textem: „Největší přímořské sanatorium na pobřeží Pacifiku, vybavené minerálními
prameny, které zajišťují úžasné léčebné kúry.“ Na počátku 20. století měl Carlsbad,
zvaný rovněž jako „Village by the Sea“ (Vesnice u moře) pouze 300 obyvatel. Světová hospodářská krize kolem roku 1930 přinesla úpadek i do Carlsbadu, hotel
zkrachoval a byl zbourán, prameny zavřeny na 60 let. V roce 1952, kdy zde žilo
pouhých 7.000 obyvatel, dostalo město název „City of Carlsbad“. V roce 2005 žilo

www.visitcarlsbad.com

Lázně Alt Karlsbad se sochou zakladatele J. Fraziera od ak. sochaře V. Lokvence

práce. Několik skupin občanů Karlových Varů a občanů Carlsbadu navštívilo své
partnerské město, v uplynulých letech došlo také k výměnným pobytům jednotlivých studentů v rodinách, v r. 1997 proběhl v Carlsbadu Karlovarský kulturní
týden s koncerty členů KSO, výstavou fotografií p. Halámka a obrázků grafika E.
Milky, pořádali jsme několik prezentačních výstav o Karlových Varech v Carlsbadu
s přednáškami o našem městě. V r. 2001, 2003 a 2004 jsme organizovali v Muzeu
Zlatý klíč výstavy o našich partnerských městech a aktivitách s nimi.
V roce 2000 se poprvé účastnila 35. Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína
Dvořáka v Karlových Varech mladá talentovaná operní pěvkyně Priti Gandhi,
vyslaná městem Carlsbadem a získala celkem 3 ceny. Do té doby zpívala pouze
ve sboru opery v San Diegu, ale po úspěchu v této soutěži v Karlových Varech,
která má pro svou vysokou úroveň ve světě velké renomé, je angažována do sólových rolí velkými operními divadly nejen v USA, ale i v Evropě.
I z toho důvodu začalo město Carlsbad, zatím jen v sudých letech, pořádat
pěveckou soutěž pro mladé operní zpěváky a zpěvačky z oblasti Jižní Kalifornie
(okresy San Diego, Orange, Los Angeles, Imperial, Riverside, San Bernardino, Ventura a Santa Barbara). Její vítěz je vysílán na Mezinárodní pěveckou soutěž Antonína Dvořáka do Karlových Varů, která se letos v listopadu koná v Karlových Varech
již po čtyřicátétřetí. Američtí kolegové konají svou akci letos potřetí pod názvem:
„Carlsbad to Karlovy Vary Vocal Competition“.
Od loňského roku probíhá spolupráce, podpořená dotací i naším městem,
mezi studenty, organizovanými neziskovým občanským sdružením PRO TEBE
live Karlovy Vary se studenty Carlsbadu, fotoprojekt s názvem: „Moje město, jak
ho vidím já“. Výstava fotoprací studentů obou měst se koná v Muzeu Zlatý klíč
v termínu od 11. 3. – 4. 5. 2008 a poté bude odeslána ke společnému vystavení
do Carlsbadu do Kalifornie.

Pláže v Carlsbadu na pobřeží Tichého oceánu

v Carlsbadu již 98.000 obyvatel. Rozvoj města je velice dynamický, je zde velice
příjemné podnebí, bylo vybráno mezi 10 nejlepších míst pro rekreaci a odpočinek v celých USA. V r. 1992 získal a obnovil místní minerální prameny pan Ludvík
Grigoras, který emigroval z Karlových Varů v r. 1969. Pan Grigoras plní minerální
vodu do lahví a prodává ji mnoha odběratelům a rovněž podává lázeňské procedury s minerální vodou ve svých lázních Alt Karlsbad.
Kolem Carlsbadu se nacházejí rozsáhlé barevné květinové plantáže na 50
akrech půdy šlechtěného obřího pryskyřníku (Tecolote Giant Ranunculus), které
kvetou od března do začátku května. Je zde velká průmyslová zóna s lehkým průmyslem, která poskytuje více než 40.000 pracovních míst pro obyvatele z celého
okolí. Pro milovníky golfu se zde ve městě a v okolí nachází několik obrovských
golfových hřišť a navíc je Carlsbad sídlem největších výrobců golfového vybavení
na světě, sídlí zde firmy Callaway a TaylorMade-adidas.
Jsou zde výzkumné ústavy a lehký průmysl v oblasti biotechnologií, komunikace, farmaceutické výroby, zdravotnické techniky a dalších odvětví vysokých
technologií. Více než 70 let tu existuje Institut gemologie, kde se vzdělávají nejlepší světoví odborníci ve zpracování šperků a drahých kamenů, je zde několik
středních škol, vysokých škol a také vojenská námořní akademie. V Carlsbadu
se rozprostírá obrovský dětský zábavní park LEGOLAND. Problémem v celém regionu je nedostatek pitné vody, takže město spolu se soukromými společnostmi
vybudovalo obrovské zařízení pro odsolování mořské vody a přeměnu na pitnou
vodu.
Krátce po změně politického systému v naší zemi v r. 1991 byla z iniciativy
p. Ludvíka Grigorase podepsána partnerská dohoda o spolupráci zejména v oblasti školství a kultury. Od r. 1994 stojí v blízkosti lázní Alt Karlsbad bronzová socha
zakladatele města Johna Fraziera, kterou vyhotovil bývalý primátor Karlových
Varů akademický sochař Václav Lokvenc.
I přes velkou vzdálenost mezi našimi městy probíhá po celá léta čilá spolu-

Udivilo nás sdělení amerického velvyslance Williama Cabanisse, který nás informoval, že i když USA patří objemem svých investic v České republice hned na 2.
místo za SRN, oficiální aktivní partnerskou spolupráci provozuje s americkými
městy pouze 12 měst v České republice. Karlovy Vary mezi ně patří již od roku
1991.
Podrobný přehled jednotlivých společných akcí naleznete na internetové adrese www.mmkv.cz pod heslem „Zahraniční vztahy“.
Jitka Hradílková , vnější vztahy města

Květinové plantáže v okolí Carlsbadu
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Finální uspořádání prostoru v interiéru arény multicentra
a pomocné provozy multicentra. V nejnižším – prvním podlaží
arény je situována rozsáhlá parkovací zóna.
Na pátém podlaží (rovněž nezobrazeno) bude tiskové centrum
s kapacitou kolem 100 osob pro akreditované mediální štáby,
interní produkční studio a velín multicentra.
Vysoko nad plochou uprostřed areny bude zavěšena obrovská
multimediální kostka – osmiboká, osazená velkološnými displeji
s vysokou svítivostí a extrémním rozlišením. Špičkovou audio
i videotechnickou úroveň haly bude doplňovat motivační
(multimediální) pás, instalovaný podél celého jejího obvodu.
Jeviště (parter) arény je ve 2. NP – příchozí hosté se sedadly
na sektor-tribuně II nebo na klubové tribuně II tak k němu budou
scházet směrem dolu. Použité unikátní řešení umožní díky
pohyblivé, teleskopické části několika spodních stupňů tribun,
přestavět v relativně krátkém čase jeho délku a šířku až do osmi
modifikací rozměrů, resp. pozic vnějšího ohrazení. Kontaktním
povrchem zde přitom podle konkrétní akce bude moci být
– alternativně ledová plocha, palubovka, příp. jiný adekvátní
vnější povrch.
Společnost KV Arena přináší aktualizovaný náhled konečného uspořádání
interiéru hlavní haly multicentra – arény. Znázorňuje závazné členění vnitřní
dispozice, o kterém bylo definitivně rozhodnuto po nedávno uzavřených,
rozsáhlých odborných konzultacích.
Ve finální verzi tak jsou relevantní interiéry arény přizpůsobeny mezinárodně
platným regulím a standardům – jejich splnění bylo stěžejní podmínkou pro
možnost pořádat zde některé typy již konkrétně rozjednávaných, plánovaných
i zvažovaných sportovních, kulturně-společenských a dalších akcí.
„Racionalizací rozmístění provozního, servisního a technologického
zázemí jsme zároveň posílili využitelnost prostorů komplexu a také výrazně
přispěli ke zkvalitnění pobytového komfortu budoucích návštěvníků včetně
handicapovaných sportovců, účinkujících, diváků i fanoušků,“ popisuje důvody
změn Ing. Mgr. Milan Bártl, ředitel společnosti KV Arena.

Ledová plocha arény přitom bude nejflexibilnější v celé
ČR - stejně tak půjdou upravovat rozměry rozměry kluziště také ve vedlejší
tréninkové hale. Přestavitelnost obou ledových ploch v obou halách současně
– to je minimálně středoevropská rarita a primát!
Všestrannou využitelnost arény dokládá i fakt, že poměrně snadno – po pouhém
spuštění projekčního plátna a speciálních protihlukových závěsů do vchodů
tribun – v ní bude moci vzniknout třeba velkokapacitní kino nejmodernějších
parametrů. Každé takové filmové představení přitom bude reálné během několika
hodin, nutných na montáž pódia, nazvučení a nasvětlení vystřídat koncertem
populární kapely, divadelním představením nebo televizní show.
Více informací o Výstavním, sportovně-kulturním a kongresovém centru města
Karlovy Vary se dozvíte na oficiální webové stránce společnosti KV Arena:
www.kvarena.cz.

Náhledová vizualizace přináší přehledné schéma – zachycuje rozmístění
jednotlivých sektorů a zón hned ve třech nadzemních podlažích arény (2. - 4.NP).
Do největší části hlediště – ve třetím nadzemím podlaží, určené pro zhruba
5.000 diváků (z celkové kapacity 6.000), se návštěvníci dostanou pohodlně
– bez nutnosti překonávání výškových rozdílů. Je totiž přístupná v jedné rovině
s hlavním vstupem, který je na stejném podlaží. Pro bezmála tisíc z nich přitom
budou k dispozici komfortnější sedadla na klubové tribuně. Na stejném podlaží
bude prostor vyhrazený pro skalní fanoušky, tribuna pro handicapované
a současně centrální velkokapacitní restaurace (přímo pod restaurací ve 4.NP
na obrázku), schopná operativně obsloužit stovky zájemců, a dále 6 doplňkových
fast-foodů a bufetů.
Ve čtvrtém podlaží, které je koncipováno pro přibližně dalších 900 osob, je 26
samostatných lóží (sky-boxů), dva VIP salónky a jednací salon (workshop-room).
Z prostoru restaurace na tomto podlaží je pak přístup na VIP tribunu. Ve 4. NP
je umístněno také TV studio.
Druhé a první podlaží (na obrázku nezakresleny) jsou již částečně nebo zcela
pod úrovní okolního terénu. V nich se budou vedle nezbytného kompletního
zázemí pro účinkující, sportovce, realizační týmy apod. nacházet také obslužné

Poslední trapézový střešní plech i na hlavní halu – arénu (tréninková byla zatřešována
jako první) byl připevněn v pátek 25.ledna 2008 přesně v 11:00 hod - více viz krátký článek
na www.kvarena.cz

Nové webové stránky společnosti KV Arena
Zcela nové oficiální webové stránky na doméně
www.kvarena.cz spustila na celosvětové virtuální
síti 18. února 2008, společnost KV Arena, s.r.o.,
připravující koncepci a zajištění provozu v budoucím
Výstavním, sportovně kulturním a společenském
centru města Karlovy Vary. Stalo se tak na den přesně
po sedmi měsících fungování stránek původních
– pilotních (v provozu od 18.7.2007).
Důvodem k poměrně výrazné změně obsahu byla
především nutnost přizpůsobit aktuální strukturu,
přehlednost a uživatelskou přívětivost jednotlivých
rubrik a sekcí webu novým potřebám společnosti.
Zároveň s transformací obsahu a struktury nového
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webu se společnost KV Arena rozhodla přistoupit
k relativně zásadní modernizaci jeho designu,
který návštěvníci budou moci ocenit v anketě
na www.kvarena.cz.
Webové stránky nabídnou celkem sedm výchozích
rubrik, které se dále účelně větví podle svého
specifického zaměření. Divácky nejatraktivnějším
modulem se zřejmě stane rubrika Arena TV, která
zájemcům nabídne možnost na speciálně vyvinutém
virtuálním dálkovém ovladači vybrat si a shlédnout
prezentace a klipy nejrůznějšího zaměření.
„Doufáme, že s novými webovými stránkami
budou uživatelé spokojeni, a těšíme se na všechny

www.kvarena.cz
vstřícné podněty k jejich dalšímu zlepšování,“
podtrhuje očekávání společnosti KV Arena její ředitel
Ing. Mgr. Milan Bártl.
K trvale bezplatnému odběru upozornění
na všechny novinky na nové webové stránky
www.kvarena.cz čerstvě umísťované se lze
po vyplnění cílové e-mailové adresy snadno přihlásit
z příslušných rubrik.
Další funkcionality související se zahájením plného
provozu v karlovarském multicentru – např. kalendář
akcí a rezervace vstupenek – budou do stávajícího
webu zakomponovány později.

Prezentace 1. Mateřské školy Karlovy Vary
Komenského 7
360 07 Karlovy Vary
Ředitelka mateřské školy: Mgr. Zdeňka Tichá
e-mail: reditelka@materinkykv.cz
Telefon: 353 332 499, fax: 353 332 079
BAREVNÁ ŠKOLKA
MŠ Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
Vedoucí učitelka: Mgr. Dana Malá
e-mail: komenskeho7@materinkykv.cz
Telefon: 353 232 421
Mateřská škola je trojtřídní, s kapacitou 75 dětí, v klidné lokalitě městské části Doubí, v dostupnosti MHD,
uprostřed pěkného prostředí vilkové zástavby, s velkou a členitou zahradou. Škola pracuje se dvěma alternativními vzdělávacími programy: „Začít spolu“ a „Waldorfské školství“. Cílem projektů je rozvoj komunikace
na základě rozvoje kognitivního myšlení a smyslového
poznávání světa, waldorfské pojetí vychází z ročního
životního rytmu, ročních období, křesťanských svátků,
lidových a kulturních tradic země. V průběhu školního
roku pořádáme ve spolupráci s rodiči třídní slavnosti,
karnevaly, besídky s vystoupením dětí, školní výlety.
Pravidelně navštěvujeme tělocvičnu v ZŠ. Každý měsíc
dětem hraje KARLOVARSKÉ HUDEBNÍ DIVADLO novou
pohádku.
Dále nabízíme: kroužek flétniček a anglického jazyka,
„Baby klub“, který je specialitou naší školičky, sloužící
k adaptaci na nové prostředí pro budoucí malé klienty
a zakládající podstatu dobré spolupráce s rodiči.
ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
Krymská 12, 360 01 Karlovy Vary – Tuhnice
Vedoucí učitelka: Pavlína Růžičková
e-mail: krymská12@materinkykv.cz
Telefon: 353 223 519
Mateřská škola pavilónového typu má čtyři heterogenní třídy s kapacitou 112 dětí. Najdete ji v blízkosti Západní ulice jako součást sídliště v městské části Tuhnice,
v dostupnosti MHD, s prostornou a účelově zařízenou
zahradou pro hry, odpočinek a volný pohyb dětí. Škola pracuje od r. 2002 v projektu „Zdravá MŠ“, který v r.
2005 obhájila a získala tak certifikát Státního zdravotního ústavu Praha. Záměrem tohoto projektu je vedení
dětí k získávání správného postoje ke zdraví, k návykům i praktickým dovednostem chránícím zdraví člověka, zaměřené na respektování individuality dítěte.
Doplňkové aktivity pro děti: výuka anglického jazyka, pískání na koncové flétny, výuka hry na flétnu,
výtvarný a taneční kroužek, bruslení, plavání, základy
práce na PC ve třech třídách, pravidelná divadelní představení, velmi úspěšná prezentace ve výtvarných soutěžích, spolupráce s Krajskou a Městskou knihovnou,
Zdravotním ústavem v Karlových Varech, ZŠ Tuhnice,
kde využíváme ke cvičení školní tělocvičnu.
MATEŘSKÁ ŠKOLA „STUDÁNKA“
Krymská 10, 360 01 Karlovy Vary – Tuhnice
Vedoucí učitelka: Božena Vojtová
e-mail: krymská10@materinkykv.cz
Telefon: 353 237 410
Tato čtyřtřídní školička s kapacitou 112 dětí je obdobou „svého oranžovomodrého dvojčete přes zahradu“.
Venkovní i vnitřní uspořádání je obdobné, na školní
zahradě rovněž najdete různé atrakce pro děti, brouzdaliště pro teplé letní dny, plno pěkně upravené zeleně. Škola pracuje podle vlastního projektu „Spolu
u studánky hrajeme si celý rok“. Ten probouzí v dětech
zájem aktivně pozorovat svět kolem sebe, objevovat
nové a chuť předvést vše, co se naučí: své znalosti, dovednosti a zdravé sebevědomí.
Doplňkové aktivity: výuka hry na flétnu pod vedením učitele ZUŠ, dramatický a výtvarný kroužek,
zpívání a kroužek německého jazyka. Třetím rokem
se nám daří naše nadstandardní činnost v jazykové přípravě dětí v anglickém jazyce s denní výukou
na třídě předškolních dětí, která je ze strany rodičů
velmi chválena.
MATEŘSKÁ ŠKOLA „NA HRADĚ KRÁLE JIŘÍHO“
Krále Jiřího 4, 360 01 Karlovy Vary – město
Vedoucí učitelka: Romana Kleinmannová
e-mail: kralejiriho4@materinkykv.cz
Telefon: 353 223 595
Tato dvoutřídní mateřská škola, s kapacitou 40 dětí,

je jako jediná zřízena v přízemních prostorách bytového domu ze 30. let minulého století s vlastní zahradou,
v klidné lokalitě centrální části města, v dostupnosti
MHD. Pro svůj vlastní projekt „Kouzelný čarokruh“
škola čerpala z „Rámcového vzdělávacího programu“
MŠMT, „Zdravé MŠ“ a „Metody dobrého startu“. Cílem
výchovně vzdělávací práce je vytvoření zdravého životního stylu, správných návyků, postojů a rozvíjení
interaktivních dovedností.
Doplňkové aktivity: dramatický a výtvarný kroužek,
bruslení, výuka hry na flétnu pod vedením učitele ZUŠ,
turistický pobyt v přírodě, sportovní olympiáda, pálení
čarodějnic, pasování na školáky, spolupráce s Městskou i Krajskou knihovnou, s Městskou policií, se ZŠ,
SZŠ – cvičení ve školní tělocvičně, pravidelné akce
v průběhu roku (besídky, karneval, divadlo, návštěva
Mini ZOO, výlety apod.).
MATEŘSKÁ ŠKOLA „NA KOPEČKU“
Mozartova 4, 360 09 Karlovy Vary – Drahovice
Vedoucí učitelka: Blanka Smrčinová
e-mail:mozartova4@materinkykv.cz
Telefon: 353 221 775
Tato čtyřtřídní mateřská škola úsporného typu, s kapacitou 108 dětí, zahájila svůj provoz již 17. září 1962. Má
členitou, prostornou a velmi dobře vybavenou zahradu dětskými konstrukcemi, pískovišti, spoustou zeleně
a laviček vybízejících k odpočinku. Škola je umístěna
v parkové části sídliště v městské čtvrti Horních Drahovic, v blízkosti lázeňského lesa, který využíváme s dětmi
k pohybovým aktivitám a pobytu na čerstvém vzduchu, v dostupnosti MHD. Filozofií naší školy je podporovat všestranný individuální rozvoj dítěte, jeho komunikativní dovednosti, vzájemnou toleranci a přátelství
k druhým. Máme na paměti, že nejdůležitější pro dítě
je to, jak se dítě v MŠ cítí a co prožívá, aby bylo šťastné
a spokojené. Školička pracuje podle vlastního projektu
„Každý den je jiný“, čerpající z „Rámcového vzdělávacího programu“ MŠMT. Škola je od roku 1962 cvičnou
školou pro studenty SPgŠ v Karlových Varech.
Doplňkové aktivity: hudebně pohybový, pěvecký,
sportovní a výtvarný kroužek, hra na flétnu pro začátečníky i pokročilé, zpěv, recitace, grafomotorická cvičení pro děti s odkladem školní docházky, „Pasování
na školáky“, výuka německého jazyka, výlety, exkurze,
sportovní soutěže a kulturní programy.
Velkou péči věnujeme spolupráci s rodinou,
naše školička má registrovanou samostatně fungující Radu rodičů.
MATEŘSKÁ ŠKOLA „NOTIČKA“
E.Destinové 1, 360 09 Karlovy Vary – Drahovice
Vedoucí učitelka: Jitka Bartyzalová
e-mail: edestinove1@materinkykv.cz
Telefon: 353 224 675
Mateřská škola je trojtřídní, s kapacitou 97 dětí,
v městské části Drahovice, v dostupnosti MHD. MŠ
je obklopena velkou členitou, nově vybavenou zahradou. Dnes jsou v provozu tři prostorné třídy, umožňující dětem dostatek místa nejen k vytvoření pracovních
center a míst k odpočinku dětí, ale i k jejich rušnějším
pohybovým aktivitám. V homogenních skupinách učitelky pracují s alternativním vzdělávacím programem „
Začít spolu“, jehož cílem je výchova dětí k samostatnému rozhodování, odpovědnosti za své jednání a komunikaci s dospělými.
Doplňkové aktivity: besedy, vystoupení pro seniory,
výtvarné soutěže, návštěvy v Městské knihovně, víkendové lyžování v Kraslicích - napadne-li sníh, bruslení,
turistické výlety, divadelní představení, nocování v MŠ,
„Putování s vílou“, sportovní soutěže.
O všech našich aktivitách se můžete dočíst
na webových stránkách školičky ve „Zprávičkách
ze školičky“.
MATEŘSKÁ ŠKOLA „SLUNÍČKO“
Východní 6, 360 20 Karlovy Vary – Drahovice
Vedoucí učitelka: Gabriela Žaloudíková
e-mail: východní6@materinkykv.cz
Telefon: 353 224 706
Mateřská škola „SLUNÍČKO“ je umístěna v klidné lokalitě sídliště v městské části Drahovice, v dostupnosti
MHD, s kapacitou 108 dětí ve 4 třídách. MŠ v současné
době provozuje pouze tři třídy s celkovou kapacitou
77 dětí. Čtvrtou třídu využívá od roku 2004 občanské

příspěvková organizace
sdružení „Mateřské centrum“ pro děti do 3 let, takže
děti mohou v případě zájmu rodičů plynule pokračovat
v docházce do MŠ ve stejném objektu. Součástí školy
je rozlehlá zahrada osázená stromy a keři, vybavená
průlezkami, skluzavkami altánem, dřevěným vláčkem,
venkovními kreslícími tabulemi, pískovišti a zahradními sprchami s brouzdalištěm. Školička se zaměřuje
ve vlastním projektu „Putování se sluníčkem za radostí
a poznáním“ na estetickou výchovu, tvořivou dramatiku, prožitkové učení, na vytváření příjemného prostředí, kde se děti cítí dobře, umí se v něm radovat a šťastně
se smát.
Doplňkové aktivity: logopedická péče, výuka hry
na flétnu pro začátečníky i pokročilé, výuka anglického jazyka, bruslení, divadelní představení, kouzelník,
besídky, „Pasování na školáky“, spolupráce s Městskou policií, hasiči, Městskou i Krajskou knihovnou, ZŠ
Komenského a 1. soukromou ZŠ Drahovice, s OOPP,
se zdravotnickým střediskem, besedy, karneval, dopravní, sportovní i výtvarné soutěže, celoškolní akce,
výlety.
MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠOVA VRATA
Hornická 66, 360 01 Karlovy Vary – Olšova Vrata
Vedoucí učitelka: Mgr. Zdena Kučerová
e-mail: hornicka66@materinkykv.cz
Telefon: 353 331 207
Jsme jednotřídní mateřská škola, s kapacitou 28 dětí,
na samém okraji Karlových Varů, v lokalitě rodinné zástavby v Olšových Vratech, v dostupnosti MHD, uprostřed přírody v nadmořské výšce cca 600 m. Objekt
z roku 1873 prošel rozsáhlou rekonstrukcí hrazenou
z finančních prostředků Magistrátu města K. Vary (střecha, obvodový plášť, plastová okna a vstupní dveře,
vodoinstalace, topení s novým topným médiem, sociální zařízení, kuchyně, skladové prostory, nové šatny,
vnitřníc pojezdové komunikace, chodníky, oplocení
přilehlé zahrady s její vybaveností pro hry a volný pohyb dětí). Pro svoji polohu v podhorském pásu bez
inverzí a smogu je vhodná pro děti s respiračními problémy nebo chorobami. Vytvořily jsme pro děti nový
projekt „Školka plná zábavy“, kdy využíváme k výchovně vzdělávací práci s věkově smíšeným dětským kolektivem od 2,5 do 7 let vzdělávací programy „Zdravá
MŠ“, „Metoda dobrého startu“ a materiály pro výchovu
k ekologii. Rodiče našich dětí s námi velice úzce spolupracují nejenom při výchově a vzdělávání svých dětí,
ale i na řadě školních akcí, při nichž často vznikají pěkná
a trvalá přátelství.
Doplňkové aktivity: individuální práce s dětmi, kteří
mají poslední rok před školní docházkou, turistika, rozvoj tělesné zdatnosti, sportovní olympiáda, Koloběžkiáda, celoškolní akce, výtvarné výstavy, besídky, výlety,
Honba za pokladem, Posezení u táborového ohně při
rozloučení s budoucími školáky, soutěže, oslavy tradičních lidových svátků a zvyků - Karneval, Vítání jara,
nadílky.
Naší specialitou je velmi zajímavá kronika školy
z roku 1946, v níž je zaznamenána celá šedesátiletá historie, doprovozená spoustou dobových fotografií. Přijďte se na nás podívat, jste srdečně zváni!
MATEŘSKÁ ŠKOLA TAŠOVICE
U Brodu 73, 360 18 Karlovy Vary – Tašovice
Vedoucí učitelka: Pavlína Tvrzová
e-mail: ubrodu73@materinkykv.cz
Telefon: 353 225 857
Naše jednotřídní mateřská škola, s kapacitou 28 dětí
od 2,5 až 7 let, je umístěna do větší rodinné vilky v příměstské části Tašovice, která v r. 2007 prošla rozsáhlou
kompletní rekonstrukcí. Ve velmi klidném, téměř venkovském prostředí, stranou dopravního ruchu, s možností vycházek do blízkého lesa a okolí Svatošských
skal se nachází oblast CHKO „Slavkovský les“. Součástí
objektu MŠ je prostorná, dobře vybavená a udržovaná
zahrada, jak s klidnými koutky pro tvořivou hru dětí,
tak i jejich sport. Celý vnitřní prostor MŠ, včetně kuchyně, je otevřený, přístupný i rodičům. Pracujeme podle
alternativního vzdělávacího programu „Začít spolu“
ve vlastním projektu „Pojďme poznávat svět“. Filozofie programu vychází z otevřené společnosti, vede
k demokratickému myšlení a jednání dětí i dospělých,
klade důraz na konstruktivismus akulturní tradice naší
země.
Doplňkové aktivity: kurzy plavání a bruslení, návště-
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vy divadelních i jiných kulturních představení, spolupráce s Hasiči, ZŠ, sportovní olympiáda, celoškolní
akce, besídky, výlety, přírodovědné vycházky, rozloučení s budoucími školáky, pravidelné oslavy narozenin
dětí, soutěže, oslavy tradičních lidových svátků a zvyků
- Vánoc, Tří králů, Masopustu - Karneval, Vítání jara, velikonoc, Dne matek, Dne dětí.

Termíny zápisů do MŠ proběhnou
dne 22. 4. a 23. 4.2008 od 14.00 - 16.00 hod.
Dny otevřených dveří na našich školičkách
proběhnou následovně:
• 14. 4. - MŠ Mozartova, E.Destinové

Prezentace 2. Mateřské školy Karlovy Vary
telefon: 353 449 570
e-mail: 2.ms.reditelstvi@seznam.cz
fax: 353 540 229
webové stránky: www.skolkykarlovyvary2.cz
ředitelka: Alena Ammerová
MŠ Krušnohorská 16 - Růžový vrch
360 10 Karlovy Vary
provozní doba: 6,00-17,00
telefon: 353 564 066
kapacita: 96 dětí
e-mail: materinka.rv@seznam.cz
vedoucí odloučeného pracoviště: Zdeňka Bečvářová
Čtyřtřídní mateřská škola s velice hezky vybavenou zahradou. Zařazena do projektu „ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA“ od roku 1997. Jedna třída je integrovaná – zapisují se děti se středně těžkým postižením
v omezeném počtu
Co nabízíme?
Příjemné a pohodové prostředí.
Rodiče máme jako partnera v naší práci.
Pro děti s odkladem školní docházky
individuální přípravu.
Dále dětem nabízíme:
Plavání, bruslení, výuku anglického jazyka,
poznávací akce.
A co máme nového? Nově zrekonstruovanou
MŠ a zahradu.
Proč k nám máte přijít právě Vy? Protože
se na Vás a Vaše děti těšíme a chceme jim ukázat
naši školičku na Růžovém vršíčku!
MŠ Sedlec 5
360 10 Karlovy Vary
provozní doba: 6,00-16,30
telefon: 353 564 807
kapacita: 50dětí
e-mail: mssedlec@volny.cz
vedoucí odloučeného pracoviště: Bc. Jaroslava Petlíková
Mateřská škola se nachází v okrajové části Karlových Varů s kapacitou 50 dětí.
Upřednostňujeme pohyb, rozvoj tělesné kondice,
estetické cítění a české tradice.
Děti jsou vedeny v malém rodinném prostředí
k ohleduplnosti a empatii. Škola disponuje velkou zahradou, kde se nachází bazén, asfaltové hřiště /na kola a koloběžky/, tenisová stěna.
V podkroví děti využívají velkou tělocvičnu. Součástí našich činností je celoroční předplavecký bazén, bruslení a další sportovní aktivity. V budově MŠ
je keramický ateliér, kam děti mohou docházet.
MŠ Vilová 1 Bohatice
360 02 Karlovy Vary
provozní doba: 6,00 – 17,00
telefon: 353 232 054
kapacita: 84 dětí
e-mail: ms.vilova@seznam.cz
vedoucí odloučeného pracoviště: Eva Vaňkátová
MŠ je trojtřídní, rodinného typu s velkou zahradou.
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu
Kouzelná škola, který je zaměřený na estetickou výchovu s respektováním potřeb a zájmu dětí. Cílem
je harmonický rozvoj osobnosti dítěte.
Nadstandardní aktivity: výtvarná zájmová činnost
a hudebně pohybová, hra na flétnu, aerobic, bruslení, plavání, výlety do okolí, ZOO Plzeň, Chomutov, výuka angličtiny a kulturní akce pro děti po celý rok.
Nabízíme: odborné přednášky pro rodiče, vyšetření školní zralosti přímo v MŠ a společné akce rodičů
a dětí /Týden dětské radosti/.
MŠ Kpt.Jaroše 6 – Dvory
360 06 Karlovy Vary
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provozní doba: 6,00-17,00
telefon: 353 563 351
kapacita: 84 dětí
e-mail: msdvory@volny.cz
vedoucí odloučeného pracoviště : Marie Kufrerová
Trojtřídní MŠ s vlastní tělocvičnou a prostornou zahradou v přírodním prostředí.
Součástí zahrady je zahradní altán a herní prvky
pro děti.
V roce 2007 byla ve všech třídách provedena celková oprava s novým sociálním zázemím.
Vzdělávací program MŠ s názvem NAVLÉKÁME
KORÁLKY POZNÁNÍ je zaměřen na rozvíjení vztahu
dětí k přírodě a její ochraně.
Nabízíme: zájmové kroužky Hrátky s hudbou /hudebně-pohybový/ Kamarádi přírody /přírodovědný/ slavnosti, soutěže a akce pro děti a rodiče.
MŠ Truhlářská 11 – Stará Role
360 17 Karlovy Vary
provozní doba:6,00-17,00
telefon : 353 562 285
kapacita: 112 dětí
e-mail: mstruhlarska@tiscali
vedoucí odloučeného pracoviště: Alena Drobná
Mateřská škola pavilónového typu nabízí pro děti
útulné a podnětné prostředí po rekonstrukci interiéru, příjemnou atmosféru ve 4 třídách. V současné
době probíhá i vybavení a úprava zahrady.
Koncepce školního vzdělávacího programu
„S BARVIČKOU ZA POZNÁNÍM“ je postavena na prožitku, estetickém a ekologickém cítění, radosti z poznání. Je zaměřena na rozšiřování dětských obzorů,
na aktivní zábavu a hru, na přípravu dětí na vstup
do světa dospělých. Spolupracujeme s různými institucemi. Každé dítě má možnost si najít tu správnou
barvičku nejen v příjemném prostředí, ale i v různých
aktivitách školy - adaptační program, sportovní aktivity dle aktuálních podmínek (bruslení, plavání,
cvičení v ZŠ, sportovní hry), ekologické výtvarnictví,
výuku angličtiny, aktivní přípravu předškolních dětí
pro vstup do ZŠ, kulturně vzdělávací a poznávací
akce, tradice, výlety, slavnosti. Přijďte se k nám podívat – srdečně Vás zveme.
MŠ Javorova 2A – Stará Role
360 17 Karlovy Vary
provozní doba: 6,00-16,30
telefon: 353 562 955
kapacita: 46 dětí
e-mail: ms.javorova@seznam.cz
vedoucí odloučeného pracoviště: Dagmar Bohatová
MŠ je dvojtřídní, vilového typu, což nabízí takřka
domácí rodinné prostředí.
Školní vzdělávací program pod názvem „BYL JEDEN DOMEČEK“, jehož základem je předávání a zprostředkování základních životních postojů a zkušeností metodami přímých zážitků pomocí nosných tradic
naší společnosti. Velkou výhodou naší MŠ je menší
počet dětí, které se navzájem dobře znají a nemají
tak mezi sebou zábrany. Mají větší možnost a prostor
k poznávání nových věcí. Dobré zázemí u nás nacházejí děti citlivější s větší potřebou individuálního přístupu učitelky.
Nabízíme: Úzkou spolupráci s rodiči. Společně organizujeme po celý rok akce pro děti a rodiče, poznávací výlety do okolí pěšky nebo vlakem.
MŠ Mládežnická 6 – Rybáře
360 02 Karlovy Vary
provozní doba: 6,00-16,30
telefon: 353 564 254
kapacita: 140 dětí
e-mail: msmladeznicka6@volny.cz
vedoucí odloučeného pracoviště: Alena Kroupová

• 15. 4. - MŠ Krymská 10, Krymská 12,
U Brodu 73-Tašovice
• 16. 4. - MŠ Krále Jiřího, Východní
• 17. 4. - MŠ Komenského, Hornická 66
Olšova Vrata
Pro rodičovskou veřejnost je celý den k dispozici veškerý personál 1.MŠ K.Vary, Komenského 7.

příspěvková organizace
Vítejte v MŠ PAPRSEK – jsme pětitřídní, krásně vybavená a barevně laděná školka s tělocvičnou a velkou zahradou, kde máme plno dřevěných herních
prvků, ale také funkční brouzdaliště, které děti využívají v teplých dnech. Jedna třída je pro děti maminek,
které jsou na MD a mohou děti nechávat v MŠ na 4
hodiny denně.
Nabízíme: Tanečně – dramatický kroužek, Foukání pro zdraví /flétničky/ Výtvarný a pracovní
kroužek a také keramiku. Zajímavostí je také
každoroční týdenní ozdravný pobyt na Šumavě,
prezentace i v jiných městech /účast na Mateřince,
spolupráce se ZŠ /Spirála, společné témat. akce/
v neposlední řadě děláme radost „starouškům“ z lázeňského domu pro válečné veterány Bílý kříž, kde
pravidelně vystupujeme. Zapojili jsme se do projektu Bangbaby adopce na dálku a posíláme malému
školákovi z Bangladéše finanční podporu na vzdělávání. V naší školce se setkáte s velkým množstvím
akcí pro rodiče a děti a také se studentkami Pedagogické školy v Karlových Varech, kterým umožňujeme
odbornou praxi.
Srdečně Vás zveme, přijďte se podívat a doufáme, že se Vám u nás bude líbit.
MŠ Fibichova 5 - Stará Role
360 17 Karlovy Vary
provozní doba: 6,00-17,00
telefon:353 562 972
kapacita: 56 dětí
e-mail: ms.fibichova.kv@centrum.cz
vedoucí odloučeného pracoviště: Renata Záhorská
Zveme Vás do naší dvojtřídní mateřské školy rodinného typu, kde se setkáte Vy i Vaše děti s klidným,
vstřícným a podnětným prostředím. Naší školku
obklopuje veliká zahrada plná zeleně vybavena pískovišti, brouzdalištěm, zahradními domky a dalšími dřevěnými hračkami. S dětmi plníme program
„HROU KAŽDÝ DEN POZNÁVÁME, JAKÉ DARY ZEMĚ
MÁME.“ Je zaměřený na komplexní rozvoj osobnosti
a obohacený o prvky ekologické výchovy, což nám
za jišťuje úzká spolupráce s Ekoateliérem Jitky Horové.
Co nabízíme:
* cvičení v tělocvičně ZŠ ve Školní ulici
* smyslové hry a praktické činnosti
dle Marie Montessori
* prvky Lerngymnastiky
* přípravu dětí na ZŠ pomocí metody
Dobrého startu
* angličtina hrou (s odbornou lektorkou)
* kroužek country tanečků
„JSME TU PRO VÁS A ŠŤASTNÉ DÍTĚ JE V RUKOU
NÁS VŠECH.“

Termíny zápisů do MŠ proběhnou
dne 22. 4. a 23. 4.2008 od 14.00 - 16.00 hod.
Dny otevřených dveří budou před zápisem
na jednotlivých MŠ v tomto pořadí:
• 1. 4. - MŠ Krušnohorská 16 –Růžový vrch
• 2. 4. - MŠ Sedlec 5
• 3. 4. - MŠ Vilová 1 - Bohatice
• 7. 4. - MŠ Kpt.Jaroše - Dvory
• 8. 4. - MŠ Truhlářská 11-Stará Role
• 9. 4. - MŠ Javorova 2 A –Stará Role
• 10. 4. - MŠ Mládežnická 6 – Rybáře
• 14. 4. - MŠ Fibichova 5 –Stará Role
A. Ammerová
ředitelka 2. MŠ Karlovy Vary
Krušnohorská 16

Kulturní akce a výstavy v březnu 2008
CLUB IMPERIAL
Lázeňský hotel Imperiál, Libušina 18, Karlovy Varxy
Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak
Každý den v Clubu Imperial hraje živá hudba, každou sobotu diskotékový pořad
a každé úterý vystoupení Magic show či orientální tance

DIVADLO DAGMAR
Komorní scéna „U“, Lidická ul., Karlovy Vary - Drahovice
Začátky představení v 19.30
11. 3.

13. 3.
27. 3.

Hra na Zuzanku. Miloš Macourek – Malé absurdní pohrávání
„…jede se a jede se… na voze i na koze, na plný plyn, na plnou kapsu,
na plnou márnici, na plnou hubu… jede se a jede se…“ Hraje studio Divadla
Dagmar
Antické děti. Večer pravidelného setkávání studentské,divadelní, hudební
a literární tvorby
Masox – premiéra. Hraje Hana Franková. Představení k Mezinárodnímu dni
divadla

DIVADLO HUSOVKA
1. 3.

19.30

2. 3.
6. 3.

15.00
19.30

7. 3.

19.30

9. 3.

15.00

11. 3.

19.30

14. 3.
19. 3.

19.30
19.30

27. 3.

19.30

Karlovy Vary, Husovo nám. 2,
tel.: 353 333 316
Bengt Ahfors DIVADELNÍ KOMEDIE, Divadlo bez zákulisí Sokolov.
„Opravdové je jen divadlo. Všechno ostatní je divadlo“. Hra o vzniku
jedné divadelní hry. I herci jsou jen lidé, se všemi svými pocity,
emocemi, klady i zápory. Režie: Martin Volný
HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY, Docela velké divadlo Litvínov
HRÁTKY S ČERTEM. Pohádkový příběh pro děti i dospělé na motivy
pohádky Jana Drdy. Divadelní studio D3. Režie: Anna Ratajská
IRISH DEW. Koncert pražské hudební skupiny, která propojuje prvky
tradiční irské muziky s rockovou hudbou a jinými proudy world music,
patří již dlouhá léta ke špičce tzv. keltské hudby.
PRINCEZNA A LOUPEŽNÍCI. Divadelní agentura Praha. Úsměvným
pohádkovým „skoromuzikálem“ navazuje autorka na nejlepší tradice
české moderní pohádky v linii, reprezentované např. jmény Jana Drdy
nebo Josefa Lady, Charakterizuje ji humor, lidová moudrost i krásná
čeština. Režie: Věra Jordánová
LÁSKY A NELÁSKY, dvě poněkud rozverné hříčky z Boccacciova
Dekameronu. Hudební divadlo KAPSA Dvě samostatné novely
ze známé renesanční sbírky o lásce, zradě a neřestech.
ŽALMAN A SPOL. Koncert známé folkové kapely.
Dodo Gombár HUGO KARAS. Divadelní studio D3. V původním znění
bez titulků. Režie: Anna Ratajská
Jazzový večer na HUSOVCE. Účinkují dva vyspělé studentské jazzové
big bandy: BIG BAND GRINGOS – žáci ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary pod
vedením Milana Krajíce. ELMHURST COLLEGE JAZZ BAND - (z oblasti
Chicaga, stát Illinois), pod vedením dirigenta Doug Beach.

DUHOVÁ PALETA
5. 3.

17.00

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35
Otevřeno po – pá 15.00 – 18.00
VERNISÁŽ: Fotografie, A. Leinweberová, D. Dimitrovová, J. Kučerová,
B. Oblazná (do 27.3.)

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

28. 3.

19.30

KLUB PADEREWSKI

4. 3.

5. 3.

12. 3.

15. 3.
18. 3.

20. 3.

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.
18.00 Lenka Herzogová – Papír a růže. Vernisáž výstavy netradičních
objektů z papíru, kovu, kamene a jiných materiálů karlovarské
výtvarnice, která je pedagožkou na keramické škole.
19.30 Cop Známá bluegrassová kapela se zpěvákem Míšou Leichtem,
která má za sebou řadu alb nevystoupí v Klubu Paderewski poprvé.
Tentokrát nám představí nový repertoár.
Kulturní událost roku 2007 v Karlovarském kraji podle Mf Dnes
– vyhlášení výsledků. Vyhlášení výsledků každoroční kulturní ankety
deníku Mf Dnes. Václav Havel – Audience. Představení Divadla
V patře v režii Andreje Kroba shlédl v Praze sám autor V. Havel
a označil ho za jedno z nejlepších, jež za léta viděl.
Jiří Schmitzer. Populárního pražského herce, člena divadla
Ypsilon znají z filmového plátna a z obrazovek jistě všichni, ale jako
svérázného písničkáře možná jen někteří. Jeho písničky nepostrádají
humor, i když místy trochu drsný a překvapivý.
15.00 Máme demokracii. Máme taky demokraty? Přednášku Dr. Václava
Žáka pořádá Křesťanská akademie.
Krch - Off. Nejslavnější žijící český básník J. H. Krchovský odložil brk
a papír a do ruky vzal elektrickou kytaru. Vy, kteří znáte utrápenou
četbu Krchovského veršů, jistě oceníte změnu a poslechnete si jejich
rockovou podobu za doprovodu špičkových hudebníků.
MARW. Kapela která vstoupila na hudební scénu roku 2000 vychází
především z irské lidové hudby, současně ale hledá inspiraci i v jiných
kulturních oblastech a v jiných žánrech.
Kalandr a Revival Band. Legendární bluesman a rocker Petr Kalandra
znovu ožije na scéně, ztělesněn příležitostnou formací tvořenou členy
Velmi malého komorního orchestru Varvary Divišové.

VÝSTAVY:
pokračuje: Petr Veselý - Dveře
Výstava malířského díla neprávem opomíjeného umělce, který svou osobitou
cestou překonával inspirační zdroje moderny 20. století i složitost nelehkého
osudu. Potrvá do 2. 3. 2008

28. 3.

6. 3.

2. 3.

19.30

3. 3.

19.30

9. 3.

19.30

12. 3.

19.30

14. 3.

19.30

15. 3.

19.30

19. 3.

19.30

20. 3.
22. 3.

19.30
19.30

17.00

KONCERTY:
26. 3.
19.30

vernisáž Mikuláš a Emila Medkovi - Souvislosti. Výstava obrazů
a kreseb Mikuláše Medka a fotografií Emily Medkové přiblíží intenzivní
propojení obou umělců, nepřetržitě probíhající myšlenkový a tvůrčí
dialog dvou významných osobností moderního českého umění.
(do 27.4.)
Feng-yün Song & PUO. Nadžánrová zpěvačka a její emocemi nabité
pojetí lidových písní z různých lokalit Číny, Tibetu, Mongolska a písně
dalších národů a etnik za doprovodu jazzového tria.

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVYVARY

STÁLÁ EXPOZICE:
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.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
7. 3.

14. 3.

22. 3.

19.30

19.30

19.30

Husovo nám. 2, Karlovy Vary
Lázně III Koncert XIII. Mezinárodního interpretačního semináře.
Mistrovské pěvecké kurzy. Slavné operní árie W. A. Mozarta, A.
Dvořáka, G. Verdiho, G. Pucciniho, Ch. Gounoda aj. Zpívají účastníci
semináře z České republiky, Slovenska, Číny, Ruska, Německa a Irska.
Dirigent František Drs. Ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým
centrem A. Dvořáka o. p. s
Lázně III Abonentní koncert KSO - A 7. Bohuslav Martinů: Fresky
de Pierro della Francesca. Manuel de Falla: Noci ve španělských
zahradách pro klavír. Felix Mendelssohn-Bartholdy: Symfonie č. 4
A dur „Italská“, op. 90. Boris Krajný - klavír. Dirigent Jiří Stárek
GH Pupp Velikonoční koncert. Johan Sebastian Bach: Toccata a fuga

d moll. Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č.40 g moll. Camille
Saint-Saëns: Symfonie č. 3 c moll. Adam Viktora – varhany. Dirigent
Stanislav Vavřínek
Lázně III 19.30 Abonentní koncert KSO - C 7. Otmar Mácha: Noc
a naděje - symfonická báseň. Petr Iljič Čajkovskij: Variace na rokokové
téma pro violoncello, op. 33. Ludwig van Beethoven: Symfonie č.3 Es
dur, op. 54 „Eroica“. Šimon Kaňka – violoncello. Dirigent Jiří Stárek

Divadelní nám. 21, Karlovy Vary
„EDITH, VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ“ L. Vaculík, P. Malásek. Divadlo
J. K. Tyla Plzeň. Inscenace mapuje životní cestu slavné francouzské
šansoniérky Edith Piaf od prvních písniček v pařížských ulicích přes
slavné kabarety až po triumfální vystoupení v Olympii.
Francois Villon, Irena Žantovská: „VŠECHNO JEN DO PUTYK
A ŽENSKÝM!“ Divadlo Ungelt. Hrají: Vilma Cibulková a Miroslav Etzler.
Režie: Miroslav Krobot
J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, P.Malásek „CIKÁNI JDOU DO NEBE”.
Divadlo Bez zábradlí. Hrají: Vanda Konečná/Jitka Čvančarová, Michal
Kavalčík, Johanna Tesařová, Zuzana Ďurdinová, Jana Stryková, Jana
Balašová Trčková/AthinaLangoska, Kateřina Kenardžievová, Zdeněk
Žák/Stanislav Zindulka, Filip Čapka, Tomáš Petřík/Martin Hofmann,
Petr Pospíchal, Adrian Jastraban, Ivo Hrbáč, Martin Kubačák, Petr
Macháček. Režie a choreografie: Radek Balaš
GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ. Komorní
orchestr Nálady se sólisty: Josef Hajna – tenor, sólista opery
Národního divadla Praha. Štěpánka Heřmánková – soprán, sólistka
hudebních divadel
Bernard Slade: „DALŠÍ ROKY VE STEJNOU DOBU“. Divadlo Bez
zábradlí. Režie: Jiří Menzel Hrají: Veronika Freimanová a Zdeněk Žák
„MUZIKÁLY Z BROADWAYE“ Městské divadlo Brno. Muzikálové gala.
Patnáct nejoblíbenějších světových muzikálů.
Esther Vilarová „ŽÁRLIVOST“ Divadelní agentura Jaroslavy
Svobodové. Hrají: Hana Maciuchová, Jana Hlaváčová, L. Matoušková/J.
Moučková. Režie: Luděk Munzar
HANA HEGEROVÁ, koncert, doprovod: skupina Petra Maláska
Petr Iljič Čajkovskij „LABUTÍ JEZERO“ Severočeské divadlo opery
a baletu. Režie Vladimír Nečas. Choreografie: Lev Ivanov, Marius
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24. 3.

19.30

26. 3.

19.30

29. 3.

19.30

30. 3.

15.00

Petipa, Vladimír Nečas. Dirigent: Tvrtko Karlovič
J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, P.Malásek „CIKÁNI JDOU DO NEBE“.
Divadlo Bez zábradlí. Režie a choreografie: Radek Balaš
Miguel de Cervantes – M. Lasica – J. Satinský – V. Strnisko „DON
QUIJOTE“ klasika, jak ji neznáte. Divadlo Kalich, hrají: Don Quijote …..
Jiří Lábus, Sancho Panza ….. Oldřich Kaiser, režie: Vladimír Strnisko
„MOZARTISSIMO“ HVL ART AGENCY. Účinkují: Markéta Bechyňová
(soprán), Aleš Hedrych (basbaryton) a Novákovo trio (Gabriela
Krčková – hoboj, zobcová flétna, Štěpán Koutník – klarinet, Vladimír
Lejčko – fagot. Aranžmá: Jaroslav Krček, Kostýmy“ Josef Jelínek.
Roman Chlup „Sněhurka a sedm trpaslíků“ Liduščino divadlo Praha.
Režie: Ludmila Císařová

KINO PANASONIC
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel.: 353 233 933
www.kinopanasonic.cz / Vítězná 50 / K.Vary / rezervace 353 233 933
1. - 2. 3.
15.00 Bijásek pro nejmenší PANE, POJĎTE SI HRÁT
1. - 2. 3.
17.00 PAN VČELKA (Bee Movie). USA 2007, animovaný, rodinný
1. - 2. 3.
19.00 a 3. 3. 19.30 Bio Art LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY USA 2007. Režie:
Mike Newell. Hrají: John Leguizamo, Liev Schreiber, Javier Bardem,
Giovanna Mezzogiorno aj. Adaptace jednoho z nejslavnějších románů
klasika světové literatury dvacátého století - Gabriela Garcíi Marquéze.
1. - 2. 3.
21.30 VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY
4. - 5. 3.
19.30 Bio Art TOUHA, OPATRNOST Čína, Tajwan, USA 2007. Režie: Ang Lee.
Hrají: Tony Leung, Chiu Wai aj.
6. 3.
19.30 Filmový klub KV Zhrobudohrobu, režie: Jan Cvitkovič, Slovinsko 2008
6. - 7. 3.
17.00 ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY. Španělsko, Francie 2008Režie:
Frédéric Forestier, Thomas Langmann. Hrají: Clovis Cordillac, Gérard
Depardieu, Alain Delon aj.
7. 3.
19.30 Bio Art USA VS. JOHN LENNON USA 2006 Režie: David Leaf, John
Scheinfeld.
8. - 9. 3.
15.00 Bijásek pro nejmenší
8. - 9. 3.
17.00 ŘÍŠE HRAČEK USA 2007. Režie: Zach Helm. Hrají: Jason Bateman,
Dustin Hoffman, Natalie Portman aj.
8. - 9. 3.
19.30 Bio Art DARJEELING S RUČENÍM OMEZENÝM USA 2007. Režie: Wes
Anderso. Hrají: Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman,
Natalie Portman, Bill Muray aj.
10. - 12. 3. 19.30 Bio Art SKAFANDR A MOTÝL Francie, USA 2007. Režie: Julian
Schnabel. Hrají: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner aj.
12. 3.
17.00 Představení pro seniory MODIGLIANI USA, Francie, SRN, VB 2004.
Režie: Mick Davis. Hrají: Andy García, Elsa Zylberstein, Omid Djalili aj.
13. 3.
19.30 Filmový klub KV Sherrybaby, režie: Laurie Collyer, USA 2006
13. 3.
17.30, 14. 3. 19.30 a 15. 3. 21.30 O ŽIVOT. ČR 2007. Režie: Milan Šteindler.
14. - 16. 3. 17.00 ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY Španělsko, Francie 2008. Režie:
Frédéric Forestier, Thomas Langmann. Hrají: Clovis Cordillac, Gérard
Depardieu, Alain Delon aj.
15. - 16. 3. 15.00 Bijásek pro nejmenší
15. - 16. 3. 19.30 Bio Art KAŽDÝ PRO SEBE A BŮH PROTI VŠEM. SRN 1974. Scénář
a režie: Werner Herzog. Hrají: Bruno S., Walter Ladengast, Brigitte Mira
aj.
17. - 25. 3. 17.00 a POZOR! 19. 3. 14.30 NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA. ČR 2007. Režie:
Zdeněk Troška. Hrají: Jan Dolanský, Ladislav Potměšil, Veronika
Kubařová, Miroslav Táborský aj.
17. - 19. 3. 19.30 LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ USA 2007. Režie: Jon Turteltaub.
Hrají: Nicolas Cage, Harvey Keitel, Diane Kruger, Jon Voight aj.
20. 3.
19.30 Filmový klub KV Šťastné míle, režie: Michael J. Rowland, Austral. 2007
21. - 22. 3. 19.00 SVATBA NA BITEVNÍM POLI, ČR 2007
21. - 22. 3. 21.00 Bio Art a 23.3. 19.00 a 21.15. SWEENEY TODD: Ďábelský holič z Fleet
Street. USA, VB 2007. Režie: TIM BURTON. Hrají: Johnny Depp, Helena
Bonham Carter, Alan Rickman, Sacha Baron Cohen aj.
22. - 23. 3. 15.00 Bijásek pro nejmenší
24. - 26. 3. 19.30 AMERICKÝ GANGSTER. USA 2007. Režie: Ridley Scott. Hrají: Denzel
Washington, Russell Crowe, Josh Brolin aj.
26. 3.
17.00 Představení pro seniory PRÁZDNINY PANA BEANA
27. 3.
19.30 Filmový klub KV Půl čtvrté, režie: Tomáš Hodan, ČR 2006
28.3. - 5.4. pátek - sobota
JEDEN SVĚT - 10. ročník mezinárodního film. festivalu o lidských právech
28. 03.
17.30 Kalinovského náměstí
19.30 Ve stínu proroka
29. 03.
15.30 Vládneme , nerušit!. Můj manžel Sacharov
17.30 Plavba po Jang ´C T ´iang
19.30 Zločin a trest
30. 3.
15.30 Oni, my a Skitskoj. Putování červené ledničky
17.30 Na konci duhy
19.30 Globální pohoda
31. 03.
17.30 Jihad TV. Hormonální akvárium
19.30 Kongo, hluboké ticho
01. 04.
17.30 Modlitba za mír. Jak dál v Africe
19.30 Občan Havel
02. 04.
18.15 200 000 přízraků. Škorpióni
19.30 Kauza Litviněnko
03. 04.
17.30 Děti v otroctví
19.30 Darfur now
04. 04.
17.30 Dopis Anně
19.30 Ztracená pravda
05. 04.
15.30 Shit and chicks, Asylův Život. Proklaté karikatury
17.30 DMZ. Severní Korea, jeden den života. Tváře
19.30 War/Dance

KINO ČAS
tel.: 353 223 272,
www.kinocaskv.cz
Do 5. 3. TÝDEN SOCIALISTICKÉHO FILMU
1. 3.
16. 30 Honzíkova cesta, 1956
18.30 V horách duní, 1946
21.00 Sokolovo, 1974
2. 3.
16.30 Julek, 1979
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18.30 Boj o Moskvu – Agrese, 1985
21.00 Boj o Moskvu – Tajfun, 1985
3. 3.
18.30 Pád Berlína, 1949
21.00 Němá barikáda, 1949
4. 3.
18.30 Osvobození Prahy I, 1976
21.00 Osvobození Prahy II, 1976
5. 3.
18.30 Dny zrady I, 1973
21.00 Dny zrady, II, 1973
6. - 9. 3.
16. 30 Alvin a Chipmunkové, USA, animovaná komedie
6. - 9. 3.
18.30 a 20.30 Monstrum, USA, akční sci-fi
10. - 12. 3. 16.30 Ratatoille, USA, animovaná komedie
10. - 12. 3. 18.30 a 20.30 Gympl, ČR, komedie
13. - 19. 3. 16.00, 18.30 a 21.00 a 15. a 16.3. 13.30 10 000 př. n. l. , USA dobrodužný
20. - 26. 3. 16.00, 18.30 a 21.00 Jumper, USA, akční sci-fi
27. - 30. 3. 16.00 a 19.15 O život, ČR komedie
27. - 30. 3. 17.35 a 21.00 Na vlastní nebezpečí, ČR/Rumunsko
31. 3.
17.30 a 19.30 Lovec draků, USA, drama
Představení pro děti
13. 3.
13.00 Bibi – Tajemství modrých sov, Německo
27. 3.
13.00 Potkan 007, Norsko

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 ve 20.30 hodin za jasné oblohy před budovou hvězdárny.
POZOROVÁNÍ ZIMNÍ NOČNÍ OBLOHY PŘENOSNÝMI DALEKOHLEDY
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 březnu 2008 nepřijímáme exkurse v prostorách hvězdárny, nabízíme ale možnost
uskutečnění programů přímo v prostorách objednavatele, především v mateřských,
základních a středních školách dle nabídky na http://www.astropatrola.cz/exkurse.htm.
Podle počasí a viditelnosti objektů oblohy WEBCAST.
http://astro.sci.muni.cz/live. On-line pozorování objektů zimní a jarní noční i denní
oblohy, meteokamera.
Připravujeme letní astronomické tábory pro děti ve věku 8 – 14 let:
1. běh 5. - 13. 7. 2008: Tajemství vesmíru
2. běh 20.7. - 2. 8. 2008: Zuby Machairodů
3. běh 10. - 23. 8. 2008: Zánik Faeny
4. běh 24. - 30. 8. 2008: Od krystalky k mobilům
PŘEDBĚŽNOU PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE ve tvaru:
ASTROTÁBOR číslo běhu, jmeno a příjmení, datum narození, adresa pro zaslání závazné
přihlášky.
- sms zprávou na číslo 774953421,
- e-mailem na adresu hvezdarna.kv@email.cz
- pomocí formuláře na adrese http://www.astropatrola.cz/tabory.htm

STŘEDISKO RADIOKLUB OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary
info@ok1kvk.cz – www.ok1kvk.cz
Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež se zaměřením
na radiotechniku, základy elektrotechniky a na radioamatérský zeměpis, provoz
a sport. Z vysílacího střediska na Blatenském vrchu se pravidelně účastní v národních
i mezinárodních radioamatérských závodů a soutěží.
Každé po
Každé út
Každou st
Každý čt
1. 3.
3. - 4. 3.
16. 3.
29. - 30. 3.

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

05.00 - 07.00 SSB liga
14.00 - 14.00 I. Subregional Contest
08.00 - 11.00 Mistrovství ČR juniorů VKV
00.00 - 23.59 CQ WW WPX Contest - SSB

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 – 31. 3. se znovuotevírá pobočka St.Role v nových prostorech v budově ZŠ Truhlářská – (vchod směrem od hřiště za budovou školy).

17.00

3. 3.
11. 3.
14. 3.
17. 3.
18. 3.
21. 3.
25. 3.
28. 3.

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ - Dvory
Výtvarná dílna - vyrábíme kulisy a loutky pro dram. dílnu
Psychologické hry
Dramatická dílna
Čteme pro malé děti - O človíčkovi - výročí narození Josefa Augusty
Příprava na Velikonoce - malování, soutěže
První jarní den - zahájení týdenní soutěže Poznáváme rostliny
Psychologické hry
Dramatická dílna

ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888
Otevřeno : ST – NE 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
STÁLÁ EXPOZICE:
Atmosféra Karlových Varů na přelomu 19. a 20. století v obrazech vídeňského malíře
W. Gauseho.
11. 3.
17.00 VERNISÁŽ: Výstava „moje-město-vary.cz„ fotografie uměleckých škol
partnerských měst Studenti ukazují, jak vidí Karlovy Vary (do 27.4.).
Po skončení této prezentace bude kolekce vystavena v Carlsbadu
12. 3.
17.00 „Amenhotep III. a jeho manželka Ti„ přednáška o archeologickém
výzkumu v Egyptě Ing. Michaela Balíka,CSc., …z chrámu Amenhotepa
III. zbyly pouze dva monumentální kolosy… Lze nalezené fragmenty
zrekonstruovat?

KRAJSKÉ MUZEUM
Nová Louka 23, tel.: 353 226 252
Otevřeno : ST – NE 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
STÁLÁ EXPOZICE:
Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska, dějiny karlovarského
lázeňství, karlovarská řemesla, porcelán, sklo.
5. 3.
17.00 VERNISÁŽ výstavy „Makrofotografie brouků„ (do 13.4.)

- Doris Lessing: The Fifth Child, lektorka M. Appeltauerová
Jak rozumět náboženským textům, 8. část cyklu Světová
náboženství a filosofie přednáší religionista Václav Němec

27. 3.

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 (6-15 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

KOMUNITNÍ CENTRUM ARMÁDY SPÁSY

DVEŘE DOKOŘÁN

Nová Louka 23, tel.: 353 226 252
Otevřeno : ST – NE 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Každé úterý od 4. 3. 13.00 – 17. 00 Burza sezónních oděvů a obuvi
15. 3.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Po - Pá:
11.30 - 12.30 Společný oběd
Pondělí: 9.00 - 11.00
Klub Sluníčko (pro rodiče s dětmi) (cvičení na míčích, výtvarné
činnosti, divadlo, zpívání, říkanky...)
14.00 - 14.30 Klub Učíme se spolu (práce na PC, doučování AJ, ČJ, M ...)
14.30 - 16.00 Klub Netradiční hry (D)
Úterý:
8.30 - 9.15
Angličtina pro pokročilé (SP)
9.30 - 10.15
Angličtina pro začátečníky (SP)
NOVĚ!
Pouze 1. úterý v měsíci 13.00 - 17.00 hod:
Burza sezónních oděvů a obuvi (příjem a prodej) (MK)
Středa:
8.30 - 11.00
Kavárnička (SP)
9.00 - 15.00
Sociální poradenství (jiný termín po domluvě možný)
14.00 - 16.00 Klub Šikula (výtvarné a vzdělávací činnosti) (D)
16.00 - 18.00 Chvály a modlitby s Armádou spásy
Čtvrtek: 9.00 - 9.45
Kondiční cvičení I. - SP
10.00 - 10.45 Kondiční cvičení II. - SP
13.30 - 15.00 Senior klub (přednášky, výlety, výtvarka, zajím. hry..)
Pátek:
8.30 - 9.15
Angličtina pro mírně pokročilé I. - SP
9.30 - 10.15
Angličtina pro mírně pokročilé II. – SP
Veřejný internet - po domluvě - SP+D.
Srdečně Vás zveme!

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

MATEŘSKÉ CENTRUM
Východní 6, 360 20 K.Vary, tel. 353 230 847, 606 581 369,
www.materske-centrum.cz
7. 3.
18.00 hrad Loket slavnostní vyhlášení a předávání cen Křesadlo 2007, ocenění dobrovolníků-obyčejných lidí, kteří dělají neobyčejné věci
15. 3.
9.30 Velikonoční tradice v MC - velikonoční hrátky a tvoření s tetou Blankou
21. - 22. 3. 7.30 - 16.30 Celoroční tábor - pro děti 1. - 5 tříd ZŠ, program na celý den, (svačina, oběd, pitný režim zajištěny), cena 300,- Kč/den
24. 3.
15.30 Velikonoční nadílka - společná vycházka do lesa s překvapením
28. - 29. 3.
Burza - nákup a prodej všeho, co souvisí s dětmi, zaměřeno na jarní
a letní věci (šaty, trika, botky, autosedačky, nosítka, hračky, těhotenská
móda)
- nabízíme služby Dobrovolnického centra Vlaštovka, kurz masáže dětí a aromaterapie
- ve spolupráci s OS Studnice nabízíme nadále rekvalifikační kurzy (počítačové), motivační kurzy z oblasti psychologie a ekonomie a nově od března kurzy angličtiny (začátečníci,pokročilí) a příprava a řízení projektů EU! To vše včetně hlídání dětí při studiu
i nadále ZDARMA! Telefonní číslo na studijní asistentku 723 611 544, e-mail: radka.
svatkova@studnice-os.cz

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO

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
Sobota 15. 3.
Odpoledne s Jógou od 14.00 hod., uzávěrka přihlášek:
13. 3. přihlašování na výše uvedených kontaktech
Aktuální informace o dalších programech (soboty, víkendy ...) najdete na www.joga.cz

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

THERMAL – Malý sál
6. 3.

19. 30 Jakub Smolík v klubovém pořadu se zábavným vyprávěním
a písničkami při kytaře. Předprodej vstupenek: Infocentrum Dolní
nádraží, Infocentrum v ulici Lázeňská, recepce hotelu Thermal

29. 3.

14.00 O nedočkavé sněžence, činoherní divadlo Libora Baláka, loutkové
představení pro děti, vstup volný

LÁZEŃSKÝ HOTEL SANSSOUCI – kavárna

Varšavská 13 ,36001 K.Vary, tel. 608 947 794, 353 236 605
KAŽDÉ ÚTERÝ 14.30 – 16.00.
ZDARMA poradna o stavu vitamínů a minerálů V PRODEJNĚ v pasáži THERMALU
4. a 18.
18.00 REIKI (tanec, beseda, přednáška) MUDr. Petr Kadleček
8. 3.
9.00 kurz PINDA SVEDA - masáž bylinnými měšci
9. 3.
9.00 kurz GARSHAN - typická ayurvédská suchá anticelulitidní procedura
15. 3.
9.00 kurz TWIGGY MASÁŽ - procedura určená k formování postavy
16. 3.
9.00 kurz MASÁŽ V SEDĚ - na speciální židli
9.00 kurz BAŇKOVÁNÍ
22. - 23. 3. 9.00 kurz ABHYANGA - základní ayurvédská olejová masáž celého těla
29. 3.
9.00 kurz AROMAMASÁŽ holistická (celotělová) - terapie pro tělo i mysl

Krajská knihovna Karlovy Vary

3. 3.
13. 3.
18. 3.
19. 3.
20. 3.
25. 3.

Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary, tel: 353 502 811
e-mail: knihovna@knihovnakv.cz, www.knihovnakv.cz
Březen – měsíc knihy a internetu
17.00 Babička je OMA - Petr Mikšíček a Martin Janoušek. Projekce snímku
a přednáška na téma Život v Krušnohoří v předválečném a poválečném
období a problematika odsunu sudetských Němců.
17.30 Jakub Krejča – autorské čtení
17.00 Úvod do současné britské literatury, lektor Pavel Vítek
17.00 Britský filmový klub – Trainspotting, projekce v angličtině
s anglickými tiutlky
17.00 Vývoj architektury K.Varů I. , přednáší Ing. arch. Petr Mráz
17.30 odd. pro nevidomé Reading group, pro zájemce o britskou literaturu
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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)

25. 3.
14,00
SK Buldoci C – S. Útvina, krajská soutěž dorostu
31. 3.
10,00
SK Buldoci – FK Chmel Blšany, česká divize st. dorostu
31. 3.
10,00
SK Buldoci – FK Chmel Blšany, česká divize ml. dorostu
Soutěžní utkání - stadion Drahovice
23. 3.
10.30
FC Buldoci – FC Viktoria Plzeň B – Muži
29. 3.
10.00/11.45 FC Buldoci – FK SIAD Most – Česká divize žáci
29. 3.
15.00
FC Buldoci – SK Slovan Varnsdorf – II. česká ženská FL
30. 3.
10.00/11.45 FC Buldoci – Spartak Horní Slavkov, Krajský přebor žáci

TJTERMIAKARLOVYVARY

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 Růžový Vrch, kontakt 353 437 111

1. 3.
2. 3.
29. 3.

17.00
17.00
17. 00

Muži II. liga 17.00 – BK Beroun
Muži II. liga – SKB Rokycany
Muži B, krajský přebor – Slovan M. Lázně

BĚŽECKÉLYŽOVÁNÍ

Golf Resort, Pražská 125, Olšová Vrata, kontakt 353 331 101
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 – 21.00
so – ne 09.00 – 21.00
svátky, prázdniny 9.00 – 21.00

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

LK Slovan,Dr. Bechera18, Karlovy Vary kontakt 353 586 229
10. - 11. 3.

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

Kategorie a tratě
Kategorie
Mladší dorostenci
Mladší dorostenky
Starší dorostenci
Starší dorostenky

M ČR dorostu s mezinárodní účastí
- místo konání: Boží Dar – lyžařský areál „Jahodová louka“
- přihlášky: do 2.3.2007 LK Slovan K. Vary
Bechera 18
360 01 Karlovy Vary
Tel, fax: +420 353 586 229
E-mail: oddil@lkslovan.cz
Sobota 10. 3. 2007
10 km V interval
7 km V interval
15 km V interval
10 km V interval

Neděle 11. 3. 2007
Sprint K
Sprint K
Sprint K
Sprint K

Ročník
1991 – 1992
1991 – 1992
1989 – 1990
1989 – 1990

VEŘEJNÉ KLUZIŠTĚ – KARLOVY VARY
Umělá ledová plocha, kryté kluziště s umělým osvětlením,
Dostihový areál Dvory, kontakt + objednávky 353 592 111, 353 592 130
Bruslení pro školy:
po – pá
7.30 – 14.30
Bruslení pro veřejnost:
út,čt,pá
16.00 – 19.00
so, ne
14.00 – 18.30
Komerční využití:
po – pá
19.00 – 22.00
so, ne
9.30 – 13.30, 19.00 – 22.00
Cena pro veřejnost: 30,- Kč /hod (vč. DPH)
Cena komerčního bruslení: 1 700,- Kč/hod (vč. DPH)

HOKEJ

PLES SPORTOVCŮ
se koná dne 28. března 2008 od 19.30 hodin
v LIDOVÉM DOMĚ
Na plese proběhne vyhlášení nejlepších sportovců roku 2007
za město Karlovy Vary.

Zimní stadion HC ENERGIE, kontakt 353 449 174
Play off
3. 3.
17.30 HC ENERGIE – Litvínov
4. 3.
17.30 HC ENERGIE - Litvínov
Pokud série nebude rozhodnuta na 4 vítězné zápasy, pokračují zápasy:
11. 3.
17.30 HC ENERGIE - Litvínov
15. 3.
17.30 HC ENERGIE - Litvínov
Termíny dalších zápasů, v případě postupu HC ENERGIE, sledujte v denním
tisku a na www.hokejkv.cz

BKLOKOMOTIVAKARLOVYVARY
Jízdárenská 1, 360 01 Karlovy Vary

1. 3.
1. 3.
2. 3.
8. 3.
9. 3.
15. 3.
16. 3.
29. 3.

KP ženy K.Vary - Bezdružice
dorostenecká liga mladších dorostenek K.Vary - Strakonice B
dorostenecká liga mladších dorostenek K.Vary - Sparta B
extraliga starších dorostenek K.Vary - Trutnov
extraliga starších dorostenek K.Vary - Hradec Králové
Českomoravská liga mladších dorostenek K.Vary - Sokol Nusle
Českomoravská liga mladších dorostenek K.Vary - Sokol Dolní
Počernice
KP ženy K.Vary - Kraslice

KOPANÁ

SK Buldoci, stadion Dvory, Drahovice, Tuhnice, kontakt 353 227 426
Hřistě Drahovice:
18. 3.
10,30
SK Buldoci – FC Viktoria Plzeň, ČFL
24. 3.
10,00
SK Buldoci – SK Roudnice n/Labem , česká divize st. žáků
24. 3.
11,45
SK Buldoci – SK Roudnice n/Labem, česká divize ml. žáků
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Zralý věk fandí sportu s Thermalem
Projekt programu zdravého životního stylu pro seniory z karlovarského kraje
1. Cílem celého projektu je podpořit zdravý životní styl seniorů z karlovarského kraje a podporovat tak sportovní aktivity této cílové skupiny se zaměřením na zlepšení fyzického
a psychického stavu.
2. Dalším cílem projektu „Zralý věk fandí sportu s Thermalem“
je zpřístupnění wellness prostor hotelu Thermal nejen lázeňským hostům, ale i místním občanům a zlepšit tak celkový pohled karlovarské
veřejnosti na objekty hotelu Thermal.
Celý zátěžový program, včetně odborných přednášek povede absolvent vysoké školy FTVS-UK Praha Mgr Jan Kovalovský, reprezentant České republiky v prestižní soutěži Ironman.
Kritéria hodnocení:
věk, datum přihlášení, zdravotní stav, časová flexibilita
Věková skupina:
50 let a více
Termíny uskutečnění:
26. 2. 2008 - 17. 3. 2008 – vyzvednutí a odevzdání přihlášek na Fitness Thermal
7. 4. 2008 - začátek projektu

Hipoterapie
Tento článek by
měl seznámit veřejnost jako léčebnou metodu, která
v kombinaci s dalšími rehabilitačními
technikami je velice
účinná.
Hipoterapie
je komplex aktivit,
které využívají koně
k léčbě a rehabilitaci tělesných i duševních poruch pod vedením
kvalifikovaného personálu. Zdůrazňuji kvalifikovaného,protože hipoterapie začíná být velice „in“
a provádí se stylem: Někdo vezme nějakého koně
posadí na něho nějakého postiženého a nějak ho
povozí. Tímto způsobem se může dotyčnému klientovi hodně ublížit.
Hipoterapie je forma pohybové léčby využívající hybné fyziologické vzruchy koně ke koordinaci
motoriky jako celku. Působí na pohybovou soustavu, ale především na řídící systém této soustavy.
Využíváme přirozeného pohybu koně s jeho typickým chůzovým mechanismem jako motorického
vzoru, kterému se pacient přizpůsobuje. Snažíme
se o soulad pohybu koně a klienta, protože kůň má
obdobný chůzový mechanismus jako člověk a při
pasivní jízdě dochází k přenosu tohoto pohybu
na jedince sedícím na koňském hřbetě. Kůň a člověk musí tvořit jednu pohybovou soustavu a mít
společné těžiště. Touto aferencí vysíláme signály
ke geneticky kodovanému fyziologickému programu chůze v centrální nervové soustavě a provokujeme jej k fyziologické odpovědi. Klient na koni
je pasivní a pohyb zvířete je přenášen na klienta
ve třech osách najednou. Dochází k mimovolnímu zapojení celého organismu do pohybu. U hi-

porehabilitace nacvičujeme pasivně nácvik chůze
vpřed, zlepšuje se stabilita v důsledku obranné
reakce proti pádu,zlepšuje koordinace pohybu
a normalizuje se svalový tonus, posiluje se srdeční a plicní soustava. Naruší se patologické stereotypy a vytvoří nové pohybové programy. Koriguje
se vadné držení těla.
Hiporehabilitace se může poskytovat dětem
od 7 měsíců. Indikuje se v oborech:
NEUROLOGIE – dětské mozkové obrny
Roztroušená skleroza
Stavy po cévních mozkových příhodách
Parézy,myopatie
Spastické stavy
Hypotonické syndromy
Ataktické syndromy
Poruchy rovnováhy
Poruchy chůze
Poruchy řeči atd.
ORTOPEDIE:
Vadné držení těla,skoliozy
Bolesti zad
Stavy po amputaci končetin
GYNEKOLOGIE:
funkční sterility
Dysmenorea
Inkontinence,posílení pánevního dna
INTERNA:
Revmatické potíže
Částečná rehabilitace po infarktu myokardu
Obstipace-zácpa
Hlavně v neurologii a ortopedii je důležitá volba koně v závislosti na postižení klienta. Terapeut
musí znát klinický obraz postižení a musí vymezit
cíle, kterých chceme dosáhnout. Proto je nemožné,
aby s postiženým pracoval laik. Velký důraz je kladen na bezpečnost klienta, která z 99 procent závisí
na připravenosti koně. 1 procento jištění tvoří do-

provod. Vodič, který má na starosti pouze koně, terapeut jistí klienta, sleduje jeho stav,asistent nebo
rodinný přslušník jdoucí z druhé strany.
Další částí hipoterapie je pedagogicko –psychologické ježdění,dále jen PPJ.
U PPJ pracujeme s mentálně postiženými pacienty, psychiatrickými klienty a dětmi s poruchami chování a učení. Zde dochází vlivem působení
netypického prostředí a zvířete k navození vztahu
se zvířetem.
U klienta se zvyšuje sebevědomí, aktivuje se činnost centrální nervové soustavy, zvětšuje se pocit
zodpovědnosti, klient překonává sám sebe a nachází svou identitu. Odstraňují se úzkostné stavy,
zklidňuje se hyperaktivita a agresivita.
V těchto případech spolupracuje terapeut s pedagogy, psychiatry a psychology. Důležitá je spolupráce s rodinou.
Sport postižených dělíme na paradrezuru a paravoltiž. Sportovci jsou rozděleni podle stupně postižení do skupin. I v tomto případě úspěch závisí
nejen na sportovci , ale i na připravenosti koně.
Vzhledem k tomu, že hipoterapie je ve většině
případů prováděna laicky připravuje Česká hiporehabilitační společnost prohlášení pro krajské úřady
a magistráty, kdo za jakých podmínek může hipoterapii provádět a k tomu seznam center, která vyhovují podmínkám ČHS. A závisí i na samotných klientech jaká pracoviště si vyberou. Rodiče i klienti
by měli chtít od terapeutů akreditaci a tím chránit
zdraví své i svých dětí.
Hana Uhlířová Šafrová
Terapeutka a jednatelka Hipocentra Pája

www.hipopa-ja.euweb.cz

Komplexní služby
v odpadovém hospodáĜství
Spoleþnost AVE CZ odpadové hospodáĜství s.r.o.,
nabízí tyto služby :
- odvoz a odstranČní smČsného komunálního odpadu
- svoz a využití separovaného odpadu
- odvoz a odstranČní nebezpeþného odpadu
- odvoz a odstranČní velkoobjemového odpadu
- kontejnerová doprava
- þištČní a zimní údržba komunikací
- odstraĖování nepovolených skládek
- výstavba a oprava komunikací
- ekologické poradenství, ekologická osvČta
AVE CZ odpadové hospodáĜství s.r.o.,Jáchymovská 40, 360 04 Karlovy Vary,
Tel.: +420 353 176 261, Fax.: +420 353 224 738, www.avecz.cz
Společnost provozující síť restaurací hledá pro restauraci Golf
Club Astoria - Karlovy Vary barmany,číšníky a servírky, kuchaře,
grilaře a studená kuchyně. Nabízíme: zajímavou práci v mladém
kolektivu, dobré platové podmínky, příjemné pracovní prostředí.

Požadujeme: částečnou praxi!

MASÁŽE

FOR MORE INFO

Bylinné produkty
Magie Mrtvého moře

PRESS HERE

Volejte: servis - 721271161, kuchyň - 724590929

Po-Pá 10.00 – 17.00 hodin

Email: topazbohemia@volny.cz

ZDE

Nám. Václava Řezáče 10
36009 Karlovy Vary – dolní Drahovice
775 029 254

Zavedenená účetní kancelář nabízí:

MŮŽE BÝT
VÁŠ INZERÁT

- zpracování účetnictví včetně DPH
- zpracování daňové evidence
včetně DPH
- personalistika
- mzdy
- účetní poradenství
Kontakt:
353 228 192
607 851 541, 606 324 227

Nabízíme atraktivní možnost spolupráce pro kvaliﬁkované,
profesionální řidiče, na obsluhu VIP klientů pro projekty realizované v roce 2008. MFFKV 2008 - Mezinárodní ﬁlmový festival Karlovy Vary, Kongresová turistika 2008, služební cesty VIP servis. Bližší informace naleznete na stránkách společnosti
FRABAZ po kliknutí na příslušný odkaz.
hot line: +420 731 888 000, ofﬁce manager: +420 353 997 171

www.frabaz.cz
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Telegraficky
Po úspěšně zvládnuté základní části extraligy ledního hokeje, kde hokejisté HC
Energie Karlovy Vary obsadili 4. místo, proběhlo na magistrátu města setkání primátorky Veroniky Vlkové s hráči a realizačním štábem. Primátorka města ocenila
skvělý dosavadní výsledek karlovarských hokejistů a poděkovala jim za výbornou
reprezentaci našeho města.
V pondělí 11. února ráno vyrazily z magistrátu města do ulic Karlových Varů skupiny studentů obchodní akademie, kteří byli vybaveni barevnými samolepkami
s informacemi o správném třídění odpadu. Ty nalepovali na kontejnery přístupné
po městě, aby se lidem více připomněla nutnost ekologického chování. Kontejnery na běžný komunální odpad jsou bezpochyby tím správným místem pro takové informace, neboť lidé si tak přímko na nich budou moci přečíst, který druh
odpadu by sem vhazovat neměli, protože je možné jej třídit. Studenti obchodní
akademie si rozdělili město do jednotlivých oblastí a zde systematicky označovali
nádoby na odpad. Celou akci přichystal karlovarský magistrát spolu se společností EKO – KOM a studenty Obchodní akademie Karlovy Vary.

Karlovy Vary, podobně jako celá řada dalších měst, jsou místem s větší koncentrací holubů. Ačkoli jejich počet není extrémně vysoký, přistupuje se v pravidelných cyklech k realizaci opatření ke snížení jejich počtu. Od počátku prosince
loňského roku až do konce února proto proběhl v Karlových Varech regulační
odchyt holubů. Odchyt zajišťovala pomocí speciálních klecí firma s potřebnou
licencí a byl realizován na deseti stanovištích nejen v centru města, ale například
i v Drahovicích a na Růžovém vrchu. Tento způsob odchytu holubů je podstatně
efektivnější než vysazování dravých ptáků ve městě, kteří po krátké době odletí
do volné přírody. Důvodem ke snižování počtu holubů je nebezpečí nákazy některými chorobami, které přenášejí a navíc jejich agresivní trus ničí omítky domů,
sochy a další památky. Místem hnízdění holubů ve městech jsou nezabezpečené
půdy domů a podobné prostory, ve kterých se holubi zdržují.

Vzhledem ke značnému nárůstu počtu řidičů, kteří měli za povinnost si do konce roku 2007 vyměnit starý řidičský průkaz, zavedl magistrát města v polovině
loňského roku rozšíření úředních dnů na registru řidičů o čtvrteční dopoledne.
Nyní již počet žadatelů značně poklesl a lidé čtvrteční úřední hodiny příliš nevyužívají. Proto se od 1. března navracíme k předešlým úředním hodinám. Registr
řidičů bude tedy pro veřejnost otevřen v pondělí a středu od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin.
V průběhu února se na mostě nad průtahem v prostoru za Chebským mostem
uskutečnila výměna starého, místy už rezavého a často poškozeného zábradlí
za nové. Celkové délka vyměněných kusů kovového zábradlí je 139 metrů včetně
zábradlí na přístupovém chodníku k budově Magistrátu města v ulici U Spořitelny. Cena, kterou magistrát zaplatí, je 825 tisíc korun.

Prestižní ocenění Mosty převzala za Karlovy Vary primátorka Vlková od starosty města
Chrudim.

Na začátku února se v Chrudimi konal 5. ročník slavnostního předávání výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Mosty. Jedno z těchto
prestižních ocenění převzala i primátorka města Karlovy Vary za projekt, který
představoval provoz nízkopodlažních autobusů na linkách MHD. V současné době
je již více než polovina autobusů městské hromadné dopravy nízkopodlažních
a během dvou let by v této kategorii mělo být 80% autobusů. Vzhledem k tomu,
že tento projekt významně usnadňuje cestování imobilních občanů po městě,
vyhodnotila jej porota Národní rady osob se zdravotním postižením ČR mezi pěti
nejlepšími počiny v kategorii, do níž se hlásily instituce veřejné správy. Slavnostní
vyhlášení se konalo pod záštitou a za účasti paní Livie Klausové.
Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města

VELIKONOČNÍ TRHY
se konají ve dnech 20. – 23. března 2008
denně od 10. 00 – 18.00 hodin
na třídě T.G. Masaryka u Hlavní pošty
Manželé Bašusovi z Karlových Varů oslavili výročí zlaté svatby. Mezi gratulanty se připojila
i náměstkyně primátorky Jana Petříková.

ukázky tradičních řemesel s prodejem velikonočního sortimentu

Vydává: Město Karlovy Vary se sídlem Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary, IČ: 002 54 657, vychází 11x ročně
1. dne v měsíci. Redakce, administrativa, reklamace, distribuce: tel. a fax: 353 118 309. Tisk: KVTISK s.r.o. Příjem inzerce: J. Arnoldová,
tel.: 353 118 273. Redakční rada: Ing. J. Vávra, JUDr. V. Vlková, Ing. P. Keřka, Bc. T. Hybner, J. Balek, Mgr. J. Kaválek, M. Zeman. Registrováno pod č. MKČR E 11990. Podávání
novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p. OZ Západní Čechy, řed. v Plzni, č.j. P/3.90:13/97 ze dne 31. 1. 1997.
Redakce neodpovídá za obsah reklamy. e-mail:krl@mmkv.cz, http://www.mmkv.cz.

