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ČÍSLO 6 – ČERVEN

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

Karlovarské

30.-1. 6. pá
ne

Thermal
MK

Přehlídka vojenských hudeb a Čestné 
stráže AČR Karlovy Vary 2008

12. 6. čt 15.00 Thermal DĚTSKÝ DEN                  (akce ZRUŠENA)Michal Nesvadba
13.-15. 6. čt

ne
Thermal KANOE MATTONI

doprovodné kulturní akce
15. 6. ne 11.00 město První Karlovarský karneval

14.7. - 31.8.
denně

14.00 Sadová
Kolonáda

Koncerty na Sadové kolonádě

17. 7. čt 16.00 Thermal 
podium

JAZZ - (Jazzové mosty Rudyho Mazače: 
Praha - Karlovy Vary- München)

24. 7. čt 16.00 Thermal 
podium

Moravěnka
koncert dechové kapely

31. 7. čt 16.00 Thermal
podium

Muzikálový koktejl světových melodií

7. 8. čt 19.30 Mlýnská
kolonáda 1 

VEČER VÍDEŇSKÝCH VALČÍKŮ

8. 8. pá 19.30 Lázně III Beethovenovy dny

9.–10. 8. so
ne

City Triathlon Karlovy Vary doprovodné 
kulturní akce

14. 8. čt 16.00 Thermal 
podium

Zbyněk Drda – Karlovarský hlas

21. 8. čt 19.30 Mlýnská
kolonáda

POCTA W. A. MOZARTOVI

28. 8. čt 16.00 Thermal
podium

ABBA STARS
se živou kapelou

29.-31.8. so
ne

město KARLOVARSKÁ RŮŽE
Exhibice mistrů mažoretkových skupin

6.-7. 9. so
ne

město FOLKLÓRNÍ FESTIVAL

11. 9. čt 16.00 Thermal
podium

COUNTRY
koncert Věry Martinové

13. 9. so AC Start Elán – koncert skupiny

20. 9. čt 15.00 MK Hudba hradní stráže a Policie ČR 

26.9. pá 19.30 GH Pupp 50. ročník Dvořákův karl.podzim 
– závěrečný koncert

K A R L OVA R S K É                   K U LT U R N Í  L É T O  2 0 0 8K A R L OVA R S K É                   K U LT U R N Í  L É T O  2 0 0 8
       pořádá Město Karlovy Vary

Akce se konají většinou ve čtvrtek, na podiu před Thermalem, na Mlýnské kolonádě.

Kolegium karlovarských lázeňských lékařů zve odbornou i laickou veřejnost
na regionální LETNÍ LÁZEŇSKÝ PŮLDEN v úterý 10. června 2008.

12:00 – 14:00   LÁZNĚ V -  vestibul 
VZP představuje své programové novinky 
(pro zájemce exkurze do balneoprovozu – 13,00 hod) 

14:00 – 16:30   LÁZNĚ V – Společenský sál
Lázeňství -  jeho pozice v nové legislativě o zdravotních službách (13:00 
– 15:00)
Workshop se zástupci MZd, SLL ČR a ZP
Anafylaktické reakce – diagnostika a včasná  léčba (15:15 – 16:30)
Přednášku a diskusi o akutní přednemocniční péči vede lektor MUDr Jiří 
Pokorný 

18:00 – 24:00   LETNÍ SOIREÉ 
Regionální setkání  sympatizantů karlovarských tradic s  odbornou 
veřejností 
DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ DVORY, Hotel „U Šimla“(18:00- 22:00)
Přátelské povídání o zážitcích z  cest za lázeňstvím různých světadílů
Fakta z minulosti a současnosti Karlovarského šachového klubu TIETZ 
Prezentace  zahradních šachů
HVĚZDÁRNA, HŮRKY  (22:30 – 24:00 )
Pozorování noční oblohy

LETNÍ LÁZEŇSKÝ PŮLDEN
Magistrát města Karlovy Vary společně s Baumaxem ČR, s.r.o. vyhla-

šují v rámci oslav 650. výročí od založení města akci: „Vyzdob si své 
okno, balkón“

Akce potrvá od 1. května do 31. července 2008. V průběhu to-
hoto období se mohou občané Karlových Varů, kteří jsou hrdí na svou 
květinovou výzdobu v okně či na balkóně do soutěže přihlásit. Přihláš-
ky naleznou ve vestibulu Magistrátu města Karlovy Vary v Moskevské 
ulici a v Baumaxu v Karlových Varech. Přihlášku je dále možné vyplnit na internetových 
stránkách magistrátu města a odeslat elektronicky.

V průběhu měsíce srpna vyhodnotí všechny přihlášené odborná komise, která zvolí 
celkem dvacet oken, či balkónů s nejkrásnější květinovou výzdobou. Všech dvacet autorů 
nejkrásnější květinové výzdoby v oknech či na balkónech obdrží poukázku na nákup 
v Baumaxu v hodnotě 1.500,- Kč.

SLAVÍME S VÁMI - ZDOBTE S NÁMI!

První Karlovarský karneval
pouliční průvod městem Karlovy Vary 15. 6. 2008

V průvodu vystoupí chůdaři, žongléři, muzikanti, obří loutky, alegorické vozy a objekty, klauni a mimové…   

Průvod bude zahájen z nádvoří ZŠ Poštovní v Tuhnicích  v neděli 15.6. v 11.00 hodin po trase:
ZŠ Poštovní - Tuhnice, Moskevská ulice, Třída T.G.Masaryka, Zahradní ulice, Mlýnské nábřeží, 

Mlýnská kolonáda, LH Thermal
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Karlovy Vary slavnostně zahájily LÁZEŇSKOU SEZÓNU 2008 ve znamení oslav 650. výročí 
založení města

Cena Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech za rok 2007
Cena Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech za rok 2007 byla udělena paní Jitce 

Hradílkové za dlouholetou a obětavou práci ve prospěch lázeňství v Karlových Varech. 
Její neúnavná práce je přínosem pro podnikatelské subjekty působící v oblasti lázeňství 
a cestovního ruchu v Karlovarském regionu.

Fotografi cká soutěž, Hloubavý portrét lázeňského 
životního stylu, 1. místo J. RauerováVýtvarná a literární soutěž ZŠ a MŚ v K. Varech – vítězové

Fotografi cká soutěž, kategorie Architektonické dědictví
1. místo J. Rajšková

Cena Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech za rok 2007 byla udělena lázeňské-
mu ústavu Tosca za trvale vysokou úroveň lázeňské péče, poskytovanou hlavně domácím 
pacientům. Lázeňský ústav Tosca léčí hlavně české pacienty na účet zdravotních pojišťo-
ven, jejichž ceny jsou pro většinu lázeňských subjektů neatraktivní.

Cenu převzal MUDr. Novotný ředitel LÚ Tosca

Oceněné učitelky v Anketě o neoblíbenějšího učitele
• Mateřská škola – Naděžda Pilečková
• 1. stupeň – ZŠ Truhlářská Stará Role –  Josefa Turčinová
• 2. Stupeň – ZŠ Libušina – Mgr. Marta Havránková

Ocenění nejlepší příslušníci Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje
Zdeněk Andrášek, Petr Fencl, Ing. Roman Krumphanzl, 
Václav Trosman (Jednotka sboru dobrovolných hasičů Stará Role – dobrovolní hasiči
Milan Holý st. (JSDH Tašovice – Stará Role)

J. Hradílková přebírá cenu

Akce projektu THERMAE EUROPAE
Ve dnech 4. 5. - 6. 5. 2008 proběhlo mnoho akcí organi-

zovaných dle rozpisu projektu Evropské komise s názvem 
Thermae Europae. Jako jsou například:

4. 5. 2008 – technický meeting řídící a odborné komi-
se projektu Thermae Europae v Grandhotelu Pupp, kde 
také proběhla prezentace produktů: Časopis lázní Evropy 

s názvem „ Thermae Europae“ a také průvodce putovní vý-
stavou. Dále byl upřesněn další rozvrh akcí projektu. Zcela 
nad rámec akce z iniciativy zástupců Evropské komise,  se  
odehrálo přátelské fotbalové utkání s našimi politiky a her-
ci a zpěváky z Prahy dne 4. 5. 2008 od 13:00 na hřišti Slávie 
u hotelu Marttel - vstup byl zdarma a jak Evropská komise, 

prostřednictvím hráčů, tak naše zastoupení v Praze, po-
skytlo mnoho dárkových a reklamních předmětů zdarma 
všem přítomným občanům našeho města i z okolí.

Otevření putovní výstavy s názvem „ Kulturní dědictví 
lázní Evropy“, včetně oficiální prezentace výše zmíněného 
časopisu a průvodce v anglickém a českém jazyce. Od-

Slavnostní zahajovací večer 2. 5. v Thermalu byl ve znamení předávání cen těm nejlep-
ším.
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Dopravní omezení při stavbě okružní křižovatky pod hasičskou zbrojnicí na ulici 
Sokolovská

Mezi poslední úseky stavby průtahu Karlovými Vary, které ještě čekají na úplné 
dokončení, jsou okružní křižovatky na ulicích Sokolovská – Dolní Kamenná (pod ha-
sičskou zbrojnicí) a Chebská – Počernická (u Kauflandu).

Vážení spoluobčané,
v závěru měsíce května a v začátku měsíce června, tj. od 19.5. – 6.6.2008, probíhaly 

a dále probíhají stavební práce na výstavbě okružní křižovatky ulic Sokolovská – Dolní 
Kamenná, které výrazně omezily dopravu v dotčeném úseku. Stavební práce na této kři-
žovatce se blíží k závěru, ale před samotným dokončením stavby dojede k následnému 
dopravnímu omezení: na celý víkend ve dnech 7.6. – 8.6. 2008 budou zcela uzavřeny obě 

nově postavené okružní křižovatky, tj. nově budovaná křižovatka na ulicích Sokolovská x 
Dolní kamenná a již vybudovaná křižovatka U Koníčka u Kauflandu . V této době budou 
provedeny finální práce na obou křižovatkách, tj. živičné spojovací postřiky a poslední ži-
vičná vrstva, kterou nelze provádět ani za provozu autobusů. Současně bude v rámci této 
úplné uzavírky provedena obnova živičného krytu silnice I/6 mezi těmito křižovatkami.

V době úplné uzavírky uvedeného úseku budou linky MHD jezdit dle přechodných 
jízdních řádů, které budou v dostatečném předstihu vyvěšeny na příslušných zastávkách 
a označnících. 

Objízdné dopravní trasy jsou svedeny na novou čtyřpruhovou komunikaci silnice I/6.
Zhotovitel stavby se omlouvá za dopravní omezení, která jsou však nezbytná k dokon-

čení posledních úseků stavby „Průtah silnice I/6 Karlovy Vary - západ“. 
Po dokončení stavby již bude umožněno dopravně se napojit na novou čtyřpruhovou 

komunikaci silnice I/6 přímo z ulice Sokolovské.

bornou přednášku na téma „přírodní dědictví“ přednesl 
RNDr. Tomáš Vylita.

V období 4. 5. - 6. 5. 2008 proběhlo také mnoho kultur-
ních akcí v rámci prezentace českých tradic a folklóru.

5. 5. - 6. 5. 2008 probíhalo v hotelu Sanssouci odborné 
sympozium zaměřené na kulturní dědictví lázní Evropy. 
Zahájila ho primátorka JUDr. V.Vlková a zástupce Karlovar-
ského kraje v Bruselu Ing. W. Hauptmann včetně hl. koor-
dinátora projektu Thermae Europae Dr. A. D´Alessandra  
spolu s manažerkou L.Hánovou.

Veškeré akce projektu přijel podpořit velvyslanec ČR 
v Belgickém království   PhDr. Vladimír  Müller Csc.  spolu 
se zástupcem Karlovarského kraje v Bruselu Ing. Werne-
rem Hauptmannem.

Výstava Thermae Europae s názvem „ Kulturní dědictví 
Evropy“. Jak napovídá sám název, jedná se o ojedinělou vý-
stavu lázeňských města Evropy. Součástí výstavy jsou part-
nerská města  projektu (jako například: Švédsko - Varberg, 
Bulharsko - Velingrad, Slovensko - Piěšťany, Itálie - Acqui 
Terme , Velká Británie – Bath a s Francie  - Vichy, Mont Dore, 
Vittel, Evian a mnoho dalších.).  Expozice prezentuje nád-
herné pohledy lázeňských měst ve fotografiích, které měs-
ta poslala, ale také zachycuje vývoj lázeňství a jeho historii. 
Zdůrazňuje rozdílnost kultur a rozdílný životní styl v Evro-

pě, který se samozřejmě odráží také v rozdílnosti vývoje 
lázeňství. Dochází k možnosti srovnání rozdílů a následně 
i výměně zkušeností. Celá výstava je doprovázena texty 
v anglickém jazyce - jazyce Evropské unie. Není náhodou, 
že výstava lázeňství  projektu Thermae Europae byla umís-
těna právě do historické budovy Císařských lázní. Jedná 
se o jednu z nejkrásnějších lázeňských budov v Evropě. Za-
jímavostí  je, že celá expozice začíná v předsálí a pokračuje 
v Zanderově sále, kde je doplněna typickými lázeňskými 
suvenýry. Součástí  výstavy  jsou i nejlepší práce, které pů-
jdou s celou výstavou po Evropě. Vzhledem k tomu, že na-
še město Karlovy Vary je leadrem projektu, rozhodli jsme 
se rovněž  dát prostor občanům a žákům škol v Karlových 
Varech. Byly vyhlášeny soutěže: fotografická pro občany 
města Karlovy Vary a výtvarně - literární pro žáky škol v na-
šem městě , to vše  v rámci interkulturního dialogu projek-
tu Thermae Europae, kde nejlepší dostali prostor prezen-
tovat své město ve světě.  Ceny byly  předány 21.5.2008 
vedením města Karlovy Vary v budově magistrátu.

Celá Výstava je putovní a po ukončení expozice v Láz-
ních I. v  Karlových Varech bude dále pokračovat po Evro-
pě do dalších partnerských měst  projektu . 

Výstava byla  zahájena primátorkou města Karlovy Vary 
JUDr. Veronikou Vlkovou. Slavnostního otevření se účast-

nilo i mnoho dalších významných osobností nejen z po-
litického dění (výše zmíněno) včetně poslance Lubomíra 
Suka, ale také mnoho odborníků z ČR, ale také ze zahraničí 
(balneologové, architekti, pracovníci památkového ústa-
vu, odborníci z oblasti přírodních věd a mnoho dalších).

Velvyslanec  PhDr. Vladimír Müller,  Csc., veřejně vystou-
pil a upozornil na přínos projektů EU v rámci rozvoje eko-
nomického růstu.

Výstava lázní Evropy bude otevřena v Karlových 
Varech po celý měsíc květen 2008. Otevírací doba:
10:00 - 17:00 hodin kromě pondělí. Vstup pro širokou 
veřejnost je zdarma.

Článek připravila: Libuše Hánová
Manager projektu Thermae Europae města Karlovy Vary

proslov velvyslance ČR v Belgickém království
(PhDr. V. Müller, Csc.)

Lázeňské sympozium v LS Sanssouci – ing. W. Hauptman, 
JUDr. V. Vlková, Dr. A. D´Allessandro, J. Hradílková,
L. Hánová

Fotbalové  utkání dne 4.5. 2008 na stadionu Slavie u hotelu 
Martell. Naši politici, TOP REAL Praha a fotbalový tým 
Evropské komise
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Červen 2008

• 1. června 1833 – přijíždí princ Henri Chambord z dy-
nastie Bourbonů.

• 1. června 1913 – slavnostně otevřena Městská tržni-
ce (dnes Albert), jedna z nejpozoruhodnějších v Če-
chách. Měla 240 prodejních stánků.

• 3. června 1808 – se narodil v Karlových Varech po-
lyglot August Plitzmaier, docent orientalistiky na ví-
deňské univerzitě. Jako první přeložil knihu z japon-
štiny do němčiny.

• 4. června 2003 – vyráběl František Čechura ve sklár-
ně MOSER za účasti veřejnosti křišťálové koule, které 
drží - „Dívka s křišťálovým globem“, tj. Hlavní cena 
MFF. O náročnosti výroby svědčí fakt, že jen 2 z 10 
koulí se podaří dokonale a dají se použít.

• 5. června 1968 – při zahájení XVI. MFF položen zá-
kladní kámen k Thermalu.

• 11. června 1893 – položen základní kámen k ruské-
mu kostelu.

• 11. června 1948 – navrhla rada udělit čestné občan-
ství Janu Masarykovi.

• 13. června 1888 – zadána výstavba vyhlídkové věže 
na vrchu Věčný život vídeňské firmě Fellner a Helmer 
(dnes Goethova vyhlídka).

• 14. června 1958 – v divadle premiéra Nezvalových 
Milenců z kiosku, jejichž část se odehrává v Karlových 
Varech. U příležitosti 600. výročí založení Karlových 
Varů přejmenováno Krajské divadlo na Divadlo Ví-
tězslava Nezvala. Po sametové revoluci Městské diva-
dlo.

• 16. června 1998 – slavnostně předána veřejnosti Ja-
ponská zahrada.

• 18. června 1913 – přijel Leoš Janáček.
 Léčil se u MUDr. Milana Mixy.

• 18. června 1963 – celebritou lázeňské Rallye Vltava 
byl Louis Chiron.

• 22. června 1833 – z Magdeburku přijíždí poprvé 
Otto Bismarck. Ubytoval se v domě Merkur na Tržišti 
(zbourán při výstavbě nové Vřídelní kolonády).

• 22. června 1968 – IV. Mezinárodní soutěž zpěváků 
přenáší z Grandhotelu Pupp Eurovize a Intervize. 
Z těžké evropské konkurence vychází vítězně Karel 
Gott.

• 25. června 1833 – z Prahy přijíždí princ Camil Rohan. 
Ubytoval se u Zlatého Elefantu. Celkem se v Karlo-
vých Varech léčil 67krát.

• 26. června 1833 – skladatel Vojtěch Jírovec z Vídně. 
Bydlí v domě Perun.

• 27. června 1833 – generál major Sergej Stroganov. 
Bydlí U Zlatého pelikána.

• 29. června 1833 – přijíždí z Petrohradu hraběnka 
Olga Fersen, rozená hraběnka Stroganovová, se sy-
nem Pavlem. Ubytovali se v domě Merkur na Tržišti.

• 30. června 1918 – přijíždí na léčení generál Mustafa 
Kemal Paša, první turecký prezident, zvaný Atatürk 
(Otec Turků). Ubytoval se v domě Rudolfshof (dnes 
Carlsbad Plaza) v Mariánskolázeňské ulici. Ošetřující 
lázeňský lékař MUDr. Vermer mu předepsal pití pra-
menů, koupele a rašelinové obklady. Státnické povin-
nosti ho 23. července odvolaly z léčby. Na domě jeho 
pobyt připomíná od 27. května 1981 pamětní deska. 

Eva Hanyková

Sloupek slavných 
návštěvníků a událostí

Rybáře

Dnešní Rybáře. Mnoho budov za 60 let zmizelo 
nebo se změnilo. Bývalé Rybářské spořitelně přibylo
po přestavbě pravé křídlo i když původní křídlo zůstalo 
a je zakryto nově přistaveným.

Hustá zástavba Rybář za dnešním Magistrátem města II., 
pohled na původní Rybáře.

Počet domů:
1991: 566  (Rybáře: 261, Zlatý kopeček: 76, Růžový vrch: 

68, Čapkovská: 160, Jáchymovská: 1)
2008: 1029

Počet obyvatel: 
1991: 12 820 (Rybáře: 4 067, Zlatý kopeček: 487, Růžový 

vrch:  2980, Jáchymovská 5, Čapkovská: 5 281)
2008: 10 796

Privilegia:
1680 poddaní z Rybářů žádali město Karlovy Vary 

o zmírnění robot
1875 František Josef I. povýšil Rybáře na městečko
1897 František Josef I povýšil Rybáře na město
1917 Karel I. Potvrdil povýšení na město a udělil mu 

znak se starým znamením pečetí Rybářů

Rybáře se rozkládají nad levým břehem Ohře pod ús-
tím řeky Rolavy. Západně od Rolavy se zvedá Zlatý kope-
ček (432,2 m n.m.) vybíhající nad soutokem s nevysokou 
ostrožnou, pod jejíž severní stranou je napuštěn Mlýnský 
rybník, vodou zásobovaný z Rolavy. Největší část Rybář 
se táhne východně od Rolavy (kde na tomto břehu leží 
nejstarší část obce). Také zde souběžně s Ohří probíhá 
vyvýšený hřbet, jehož závěr tvoří vyvýšenina, na níž stojí 
starý rybářský kostel

Leží v severozápadní  a severní části území velkých Kar-
lových Varů. Prakticky pouze řeka Ohře rozděluje souvislou 
zástavbu na katastry Karlovy Vary a Rybáře. První písemná 
zmínka o této části Karlových Varů je teprve z roku 1511.

Obec Rybáře je starší než Karlovy Vary, protože z docho-
vané listiny z roku 1290 je patrno, že osada Rybáře byla 
připojena ke kostelu v Oboře (zaniklá ves v prostoru re-
staurace Linhart). Její obyvatelé žili v domcích při soutoku 
průzračných řek Ohře a Rolavy, kde našli i vhodný zdroj 
obživy v rybaření. Pozdější rytířský statek vlastnili bratři 
Mikuláš, Jiří, Jeroným, Wolf, Šebastián, Erasmus a posléze 
Jiljí ze Štampachu, který v závěti celé své panství odkázal 
roku 1511 Karlovým Varům. V majetku města ves zůstala 
až do roku 1848.

Život v Rybářích byl nezáviděníhodný, protože se staly 
místem častých vojenských průchodů a táborů, s tím spo-
jených plenění, drancování, požárů. V rybářské kronice 
jsou krví zapsány roky 1620, 1634, 1742 a další.

Ještě v roce 1850 žilo zde ve 29 domcích pouhých 208 

obyvatel. Rozmach Rybář podnítil nejen prudký rozvoj lá-
zeňského místa Karlovy Vary, ale i jejich spojení se světem: 
roku 1807 byla dána do provozu silnice do Lokte a Chebu, 
roku 1890 do Chodova, roku 1869 byl vybudován masivní 
most přes Ohři, v letech 1870 – 1871 byly Karlovy Vary na-
pojeny na evropskou železniční síť.

Obec se začala rychle rozrůstat centrickým směrem 
k hornímu nádraží, na Růžový vrch, do předmostí Cheb-
ského mostu.

Jako magnet přitahovaly Rybáře podnikatele všeho 
druhu, kteří zde zakládali průmysl. Industrializaci zahájila 
rodina Knollů založením továrny na porcelán roku 1848, 
pak mlýn, výroba kamen, strojírna, slévárna, truhlárny, 
jemná mechanika, opravy hornických strojů a zařízení, 
nábytkářství, výroba barev, mýdla, přičemž neúplný výčet 
uzavírá 13. prosince 1879 zahájený provoz pivovaru Anto-
nína Webera ze Žatce.

To již od roku 1880 rostl počet rybářských obyva-
tel po desetiletích z 3 411 osob na 5 237, 8 234, 10 579,  
v roce 1930 dokonce na 11 769 obyvatel v 5222 domech. 
Občanská a technická vybavenost se však značně zpožďo-
vala. Kromě zhoršeného životního prostředí rybářských 
občanů se zvedl i varovně vztyčený ukazováček městské 
rady světových lázní poukazující na nedůstojný vzhled
„předměstí“ Karlových Varů.

Do dějin Rybář se zapsala i 2. světová válka a s ní v ro-
ce 1945 dubnové bombardování Rybář včetně horního 
nádraží. S mnoha obytnými domy na Růžovém vrchu 
a u Chebského mostu padl za oběť i velký hotel Weber s ki-
nem a varieté …

V květnu 1945 byly Rybáře osvobozeny americkou ar-
mádou.

Kromě zástavby proluk novými objekty, výstavby dvou 
sídlišť „Růžový vrch“ a „Čankovská“ celkový fond pozvolna 
chátral. Určité oživení nastalo po roce 1989 zvláště na So-
kolovské ulici. Rybáře jsou sídlem Střední průmyslové ško-
ly keramické z let 1923-1924, která má dlouholetou tradici, 
je zde umístěn urnový háj s krematoriem, dům pečovatel-
ské služby, azylový dům Armády spásy další. 

Na území Rybář jsou dva kostely a to kostel sv. Urbana, 
který  byl postaven kolem roku 1500 na místě staršího kos-
tela a  doložen roku 1585 a kostel sv. Kříže, který byl posta-
ven v letech 1904-1906.                    

V. Jáchymovský
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Stavba karlovarského sportovně zábavního multicentra postupuje mílovými kroky

Webové stránky KV Areny nově posílily o jazykové mutace
Anglické, německé a ruské mutace vybraných tema-

tických okruhů přibližujících Výstavní, sportovně kulturní 
a kongresové centrum Karlovy Vary obohatily od posled-
ních dubnových dnů 2008 webové stránky jeho provozo-
vatele - společnosti KV Arena. Zahraniční návštěvníci zde 
získají základní ucelený přehled o celém projektu i vybrané 
detailní informace, například o některých jeho unikátech.

S blížícím se termínem otevření multicentra pak jed-
notlivé jazykové verze budou paralelně k české platformě 
webu přinášet daleko širší spektrum informací - přede-
vším anotace a podrobnější odkazy k plánovaným akcím 
a nejrůznější prezentace a upoutávky k programům. Z jed-
notlivých modifikací bude samozřejmě přístup do rezer-
vačního modulu. Upoutávky budou aktuálně doplňovány 

o nabídku dílčích produktů a doprovodných služeb. 
Nejnovější informace o výstavbě a projektu největšího 

sportovního a zábavního krytého komplexu v Karlovar-
ském kraji a celém regionu s plánovanou kapacitou šest 
tisíc sedících diváků získáte na www.kvarena.cz.

Karlovy Vary navštívil chorvatský prezident

Vnitřek multicentra ve výstavbě - Květen 2008

Zábavní a sportovní multicentrum z lokality Pod Rohem u Jenišova.

Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary očima laického návštěv-
níka

Máte-li štěstí udělat si v těchto dnech exkurzi po rozsáhlém areálu určitě jedné z největ-
ších staveb v regionu za posledních pár desetiletí, budete asi stejně jako já co by staveb-
ník - laik žasnout. Zvenku při pohledu ze silnice teď už totiž žádné zásadní nebo překotné 
změny v dílčích rozestavěných zónách nezaznamenáte, protože jak střechy, tak zastřešení 
teras jsou stejně jako opláštění budov a monolitické betonáže zbývajících svislých bloků 
prakticky hotovy, takže přes ně nelze prostě dovnitř vidět. Zbytky dosud volných fasád-
ních prostupů, které kolemjdoucím ještě před nedávnem umožňovaly porovnávat vývoj 
v postupu prací, navíc během posledních týdnů téměř všude plně zakryly obvodové vy-
zdívky s liniemi okenních výplní.

Zcela jiný – a hodně konkrétní dojem o neutuchajícím sledu a přesné koordinaci sta-
vebních činností na vás ovšem nejspíš udělá vnitřek multicentra… To v situaci, když jako 
by utopeni v jiné dimenzi s pocitem pidimužíka stanete vlastníma nohama uprostřed aré-
ny. Abyste si prohlédli všechny detaily unikátního prostoru a stropní konstrukce, musíte 
se opravdu hluboce zaklonit. Ze všech stran se k vám přitom strmě svažují jednotlivá pa-
tra se stupňovitými lavicemi budoucího hlediště. Velmi vysoko nad hlavou se v pološeru 
klenou mohutné ocelové vazníky, z jejichž středu bude posléze zavěšena masivní mul-
timediální kostka. Skrze střešní otvory se do celého prostoru v přesně řezaných úhlech 
vlévá očím velice příjemně zabarvené, tlumené denní světlo.

Zvláštní atmosféru toho místa doplňují matné odlesky betonových lemů, nad který-
mi se později podél celého obloukového půdorysu arény bude tyčit několik řad telesko-
pických tribun umožňujících variabilně přestavět hrací plochu (jeviště). Na její polovině 
mezitím řemeslníci velice soustředěně vážou a svářejí výztuž pod budoucími nášlapnými 
vrstvami, zanedlouho se přesunou na druhou strany haly, kde zatím dělníci s válci zhut-
ňují podloží základového násypu…

Moderně řešená zázemí pod budoucími tribunami pro 6.000 sedících diváků, kde 
se ještě před pár týdny dalo zcela volně projít, jsou dnes už nejen zcela rozčleněna hustou 
hradbou dělících příček, ale čety montérů zde již navíc instalují i potrubí pro vzducho-
techniku, odpady a další sítě. Jak mi za budoucího provozovatele prozradil ředitel spo-
lečnosti KV Arena Ing. Mgr. Milan Bártl, jenom kabely elektrických a dalších rozvodů a in-
terního komunikačního okruhu, které nakonec protkají všechny kouty a výškové úrovně 
mohutného objektu, mají mít stovky kilometrů.

V samotném srdci multikomplexu, na úrovni parteru (jeviště, kluziště), u spojovacího 
krčku mezi arénou a tréninkovou halou, pak narazíte také na stavebně skoro dokončené 
strojovny a s překvapením hned zjistíte, že jsou zde už osazené jednotlivé agregáty mra-
zicích jednotek a dílčí součásti budoucí samostatné kogenerační jednotky. Ta je přitom 
koncipována tak, aby kromě energetické soběstačnosti celého areálu jímala zbytkové 
odpadní teplo a zpětně ho využívala.  Vyrobené přebytky pak má v podobě elektrické 
energie dokonce dodávat do veřejné soustavy.

… Až při osobní prohlídce náročné a rozlehlé stavby leckomu stejně jako mě dojde, 
že výsledky zatím bezmála jedenapůlroční intenzivní práce architektů, projektantů, inže-
nýrů, techniků, zkušených řemeslníků a dělníků jsou tu vidět doslova na každém kroku. 
Mám shodou okolností možnost postupující rozestavěnost projektu sledovat pravidel-
něji a podrobněji, přesto mě pokaždé znovu a znovu napadá, že tady jde dílo stavbařům 
vskutku příkladně od ruky…. 

Pokud máte zájem se o výstavbě dozvídat více, mohu vám doporučit rubriky „Foto-
galerie“ a „Letecké snímky“ v odkazu „Výstavba“ na oficiálních webových stránkách spo-
lečnosti KV Arena - www.kvarena.cz a textové novinky na web průběžně zařazované. 
Mimořádně zajímavé jsou také virtuální prezentace a měsíčně aktualizované videodoku-
menty v odkazu „Arena TV“.

Ve dnech 25. - 26. dubna navštívil Karlovy Vary na po-
zvání primátorky města prezident Chorvatské republiky 
Stjepan Mesič.

Prezident Chorvatské republiky již pobýval v Karlových 
Varech v rámci své návštěvy České republiky na podzim 
roku 2006 a naše město jej natolik okouzlilo, že se rozhodl 
jej navštívit i v roce oslav výročí 650 let od jeho založení.

Prezidenta Mesiče v pátek večer čekala oficiální večeře 
s představiteli města, následně se v sobotu zúčastnil pó-
diové diskuse s názvem „Quo vadis, Europa“, která byla 
pořádána v Městském divadle Karlovy Vary jako součást 
programu tradičního setkání evropské šlechty a poté ver-
nisáže výstavy „Slavní u nás“, která je zaměřena na slavné 
návštěvníky v historii našeho města. Chorvatský prezident 
se zúčastnil i vzpomínkové slavnosti u pomníku maršála 

Karla Filipa Schwarzenberga, který dosáhl vítězství nad 
Napoleonem v bitvě u Lipska. Po obědě pak prezident 
Mesič, jež mimo jiné doprovázel i starosta města Opatija, 
které již v loňském roce navázalo s Karlovými Vary bližší 
spolupráci, odletěl.
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Blokové čištění a noční mytí komunikací

Čas zahájení 13.00

Technický odbor  upozorňuje občany, na termíny blo-
kového čištění parkovišť, komunikací včetně parkovacích 
zálivů a chodníků. Na parkovištích a  komunikacích, kde 
bude prováděno blokové čištění bude s týdenním před-
stihem umístěno přenosné dopravní značení omezující 
zastavení a stání vozidel. Začátky blokových čištění byly 
stanoveny  každý pracovní den od 8:00 hod.

 
V letošním roce bude rovněž v době od 20:00 hod 

prováděno noční mytí komunikací v lázeňském území, 
obchodně správním centru a na komunikaci Sokolov-
ská. Rozpis nočního mytí komunikací byl oproti minulým 
létům změněn. Z tohoto důvodů je třeba respektovat 
zónové značky, které jsou v těchto lokalitách trvale in-
stalovány. Vozidla bránící provádění blokového čištění  
a nočního mytí budou odtažena.

Rozpis blokového čištění je rovněž uveřejněn na ofi-
ciálních webových stránkách města Karlovy Vary www.
karlovyvary.cz a na úřední desce magistrátu města Mos-
kevská 21.

Plán blokového čištění města v roce 2008 vypracovala 
společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Jáchy-
movská 40, Karlovy Vary – Bohatice, která bude úklid pro-
vádět. Ve dnech, které nejsou v tomto rozpisu uvedeny 
se blokové čištění neprovádí. Změny v rozpisech úklidů 
jsou vyhrazeny.

ČERVEN
23. týden

2. pondělí 
Noční mytí:

I.P.Pavlova, Karla IV, Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Sokolovská, Chebský most, náměstí 
Republiky

3. úterý 
Noční mytí:

Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka,Divadelní 
nám.,Mírové nám., Stará louka, Vřídelní, Lázeňská, Tržiště 

4. středa 
Noční mytí:

T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně podchodu 
u Becherovky, dr. D.Bechera (část od křižovatky s ul.Mos-
kevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova včetně spojky 

na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

24. týden
9. pondělí Blokové čištění:

Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého, 
Sadová,  Svahová, Moskevská, Dr.Janatky, Dr. Engla, Běle-
hradská, Jaltská, nám. M. Horákové 
Noční mytí: 

I.P.Pavlova, Karla IV, Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Sokolovská, Chebský most, náměstí 
Republiky

10.úterý Blokové čištění:
Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská (od pivo-

varu ke křižovatce s I/6) 
Noční mytí:

Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka,Divadelní 
nám.,Mírové nám., Stará louka, Vřídelní, Lázeňská, Tržiště 

11. středa Blokové čištění:
U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, Hynaisova, Rai-

sova, Petřín, Pražská
Noční mytí:

T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně podchodu 
u Becherovky, dr. D.Bechera (část od křižovatky s ul.Mos-
kevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova včetně spojky 
na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

12. čtvrtek Blokové čištění:
Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na Vyhlídce, Bezru-

čova, Ondřejská

13. pátek Blokové čištění:
Hřbitovní, 5.května (část nad Lidickou), Máchova, Pol-

ská, Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova

25. týden
16. pondělí 
Noční mytí:

I.P.Pavlova, Karla IV, Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Sokolovská, Chebský most, náměstí 
Republiky

17. úterý 
Noční mytí:

Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka,Divadelní 
nám.,Mírové nám., Stará louka, Vřídelní, Lázeňská, Tržiště 

18. středa 
Noční mytí:

T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně podchodu 
u Becherovky, dr. D.Bechera (část od křižovatky s ul.Mos-
kevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova včetně spojky 
na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

26. týden
23. pondělí Blokové čištění:

B. Němcové, Švermova,Vrchlického, 5.května (část pod 
Lidickou), Anglická, Rumunská, Lidická, Havlíčkova, Jirás-
kova, Palackého nám., Vrchlického (část mezi křižovatka-
mi s ul. 5. května a Jiráskovou), Italská, Americká 
Noční mytí: 

I.P.Pavlova, Karla IV, Zahradní, nábřeží Osvobození, 
nábřeží J.Palacha, Sokolovská, Chebský most, náměstí 
Republiky

24. úterý Blokové čištění:
Krokova, Lidická, Národní, Gagarinova, Maďarská, 

Jungmannova,Viktora Huga, Čechova, Chodská, Kolláro-
va, nábř. Jana Palacha, Koptova, Karla Čapka, Foersterova, 
Jateční
Noční mytí:

Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka,Divadelní 
nám.,Mírové nám., Stará louka, Vřídelní, Lázeňská, Tržiště 

25. středa Blokové čištění:
nám. Emy Destinové, nám. Václava Ŕezáče, Kvapilova, 

Ondříčkova, Prašná, Vítězná (úsek od Drahomířina nábř. 
k Prašné), Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí
Noční mytí:

T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně podchodu 
u Becherovky, dr. D.Bechera (část od křižovatky s ul.Mos-
kevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova včetně spojky 
na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

26. čtvrtek Blokové čištění:
Smetanova, Školní, Hlávkova, Družstevní, Třešňová, 

Kladenská, Kryzánkova, Závodu míru dům č. 682-689, Ná-
dražní, chodníky na Závodu Míru

27. pátek 
Západní, Plzeňská
 

Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru

Přehled přidělených účelových 
neinvestičních dotací z rozpočtu Města 
Karlovy Vary na r. 2008 do oblasti zdravotní 
a sociální

Vysvětlivky:
ADP - agentura domácí péče
DOP - dům ošetřovatelské péče
SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

J. Dušková/556

1. ADP LADARA K. Vary 315 000,00 Kč

2. Armáda spásy K. Vary 285 000,00 Kč

3. Bambini K. Vary 20 000,00 Kč

4. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 330 000,00 Kč

5. Centrum služeb pro zdravotně postižené K. Vary 30 000,00 Kč

6. Český červený kříž K. Vary 20 000,00 Kč

7. DOP-HOME CARE Dolní Rychnov 60 000,00 Kč

8. Farní charita K. Vary 80 000,00 Kč

9. Hipocentrum PÁ-JA K. Vary 130 000,00 Kč

10. Klub stomiků K. Vary 3 000,00 Kč

11. Kontakt bB K. Vary 75 000,00 Kč

12. Mateřské centrum K. Vary 30 000,00 Kč

13. Res vitae K. Vary 50 000,00 Kč

14. Romské občanské sdružení K. Vary 180 000,00 Kč

15. SONS K. Vary 50 000,00 Kč

16. Společnost slepých a slabozrakých občanů K. Vary 10 210,00 Kč

17. Středisko rané péče Plzeň 6 000,00 Kč

18. Svaz diabetiků K. Vary 30 000,00 Kč

19. Tyflocentrum K. Vary 80 000,00 Kč

20. Tyfloservis K. Vary 140 000,00 Kč
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Informace o prodej předplatného na koncerty Karlovarského symfonického orchestru

Děti oslaví 650. výročí 
založení města s velrybou 
Varybou

Výstava slavných návštěvníků v Galerii umění Karlovy Vary  od 26. dubna  do  29. června  08 

Prázdninové aktivity dětí a mládeže 14. 7. – 15. 8. 2008
s AC Startem Karlovy Vary a městem Karlovy Vary

Město Karlovy Vary organizuje u příležitosti 650. výročí založení města českým králem 
a římským císařem Karlem IV. mimořádnou výstavu s názvem:  „Karlovy Vary – slavní 
u nás“. 

Takováto výstava  se koná v našem městě vůbec poprvé.  Smlouvu o spolupráci a man-
dátní smlouvu pro zajištění této výstavy  město uzavřelo s p. Bc. Marianem Odlevákem, 
který se věnoval tomuto úkolu s velkým nasazením. 

 Byla stanovena  pracovní skupina a osloveni  odborníci na historii. Na přípravě  pod-
kladů a textů se podíleli karlovarští odborníci:  PhDr. Kamila Bešťáková, PhDr. Stanislav 
Burachovič,  Vladislav Jáchymovský a Mgr. Květoslav Kroča. 

Nebylo lehké vybrat z tisíců slavných jmen hostů, kteří rádi vyhledávali a stále další 
vyhledávají Karlovy Vary pro vynikající účinky horkých léčivých pramenů, ale i pro potěše-
ní ducha pobytem uprostřed krásné architektury a  malebných lázeňských  lesů a parků, 
ve městě s mimořádným geniem loci, který měl a má stále velký  náboj inspirace pro mno-
ho kulturních velikánů ze světa hudby, literatury, poezie, výtvarného umění, ale i vědy, 
rovněž tak jako ze světa filmu.

Historici  si rozdělili  zpracování  osobností podle oborů. Důraz byl kladen na  jejich 
návštěvu v Karlových Varech. Paní Dr. Bešťáková vybrala  a zpracovala představitele  pa-
novnických rodů,

 Dr. S. Burachovič zpracoval vybrané návštěvníky z různých oborů jako je literatura, 
věda, poezie, výtvarné umění, filosofie atd., p. V. Jáchymovský stihl ještě  zpracovat  vy-
brané hudební skladatele a p. Mgr. K. Kroča se věnoval  výběru  proslulých představitelů 
a tvůrců ze světa filmu. 

Grafické ztvárnění a tiskové zpracování výstavy vytvořil grafik Jaroslav Malena  ze Stu-
dia DIX ve Staré Roli. Nesmírně náročným úkolem bylo sestavení scénáře výstavy a  kurá-
torství se ujala velice obětavě paní Dr. Kamila Bešťáková. Byla to ona, která  se věnovala 
detailnímu přezkumu informací . 

Na výstavě je možno spatřit  fotokopie   obou nástěnných obrazů slavných návštěvníků 
Karlových Varů  od Wilhelma Schneidera  z Císařských lázní (Lázní I.). Autorem fotokopií 
je Jan Poživil. K obrazům   Dr. Bešťáková  zpracovala  popis všech  vyobrazených postav. 
První obraz představuje celkem čtyřicetšest osobností, které navštívily Karlovy Vary od r. 
1521 – 1790.  Na druhém obraze malíř W. Schneider    ztvárnil šedesátsedm slavných hos-
tů, kteří navštívili Karlovy Vary v období zhruba od r. 1785 – 1913. Je dlužno říci, že v ně-
kterých publikacích  a popisech těchto obrazů v minulosti byly uváděny mylné popisky. 

U příležitosti 650. výročí založení města Karlovy Vary 
byla pro děti karlovarských základních škol připravena 
soutěž Velké putování s velrybou Varybou. Soutěžní list 
dostanou děti na svých školách a hravou formou se tak 
mohou seznámit s některými zajímavostmi našeho města. 
Na konci cesty je čeká malá odměna a v září potom při vy-
vrcholení oficiálních oslav proběhne 
losování o hodnotné ceny. Putovat 
mohou děti od 1. května do 31. 
srpna 2008, a to ve dvou katego-
riích: 1. - 3.třída, 4. - 9. třída. Velké 
putování s velrybou Varybou vznik-
lo ve spolupráci ZŠ Karlovy Vary, 
Konečná 25 s městem Karlovy Vary 
a Galerií umění Karlovy Vary.

Děti: od 7-15 let
Všechny aktivity probíhají pravidelně od pondělí 

do pátku od 9.00 -15.00 hodin. Sraz je vždy na stadionu 
AC Start K. Vary.

Organizátor celé akce zodpovídá za děti od 9.00 – 15.00, 
výjimkou jsou celodenní výlety, kdy za děti zodpovídá 
do příjezdu autobusů. Příchod a odchod dětí si zabez-
pečují rodiče sami. Akce probíhající mimo areál AC Start 
K. Vary budou končit v dané lokalitě. Děti jsou pojištěny. 
Akce jsou pro děti města Karlovy Vary.

Pozor změna: Od letošního roku z důvodu zdražení 
dopravy a poplatků bude registrační poplatek 150,- 
Kč na týden. Poplatky uhraďte do 30. 6. 2008 na č. ú.
15831-341/0100 KB. K. Vary nebo složenkou na adresu AC 
Start K. Vary, Západní 1781, K. Vary, 360 01 - v obou přípa-
dech uveďte do poznámek jméno a příjmení dítěte.

Za organizaci odpovědná osoba:
  od 14 - 18. 7.     - p. Bohumil Řezáč
   353 224 771

  21 - 25. 7.     - pí. Jana Buchtelová 
   724281515

 od  28. 7. - 1. 8.  - pí. Dohnalová
   606 644 982

Mgr. Vladimír Hůrka

Program (Po – Pá od 9.00 – 15.00 hod.)
Zahájení vždy v 9.00

stadion AC Start K.Vary – Tuhnice

Po 9. 7. 9 -12 hod. - Hon na lišku - Lázeňské lesy 
 12.00 - 15.00 tenis - základy úderů - malá hra
Út 10. 7. Celodenní výlet Klínovec (turistika)
 Potůčky - plavání (hry - metodika stylů)
St 11. 7. Galerie - výtvarná tvorba, prohlídka paměti-

hodností K. Varů
Čt 12. 7. 1. skupina - kanoistika - technika pádlování
 2. skupina - tenis - ve 12 hod výměna skupin
Pá 13. 7. Celodenní výcvik v areálu golfu - turistika 

- výstup na Andělskou horu

Po 16. 7. Celodenní výlet autobusem do Chebu - pro-

hlídka, v 11 hod odjezd do Františkových Lázní-
aquapark, pěší túra na jezero Amerika

Út 17. 7. Celodenní výlet do Chomutova - zologická 
zahrada, Kamencové jezero - prohlídka

St 18. 7. 1. skupina - Exkurze na koníčky (Hory)
 2. skupina koupaliště Michal - hry, plavání 

(koupání)
Čt 19. 7. Výlet do Lokte - prohlídka hradu - pěší turistika 

podél Ohře
 Starší skupina - sjezd Ohře na lodičkách do Va-

rů
Pá 20. 7. 9 -12.00 - základy bruslení - Rolava - hry, horská 

stěna, plavání
 12 - 15.00 - líný tenis, badminton - opékání 

buřtů

Po 23. 7. Sportovní den - různé druhy sportů, výtvarné 
techniky, keramika

Út 24. 7. Pěší výlet - krásy karlovarských vyhlídek (Diana, 
lanovka)

St 25. 7. Výcvik golfu + letiště prohlídka
Čt 26. 7. Parkur - jízda na koních - Děpoltovice - hry 

v přírodě
Pá 27. 7. Sportovní hry + hry v přírodě - Liapor Doubí

Po 30. 7. Sportovní hry, výtvarné techniky, keramika
Út.31. 7. Pěší turistika - Svatošské skály + Loket (rafty)
St 1. 8. Muzeum a galerie - prohlídka kulturních pamá-

tek
Čt 2. 8. Smolné Pece (jezírka) + Babiččin Dvoreček
Pá 3. 8. ZOO Plzeň + Dinopark, prohlídka města - do 17 

hod. návrat 

Po 6. 8. Výlet Jáchymov - lanovka Klínovec
Út 7. 8. Koně - výcvik, ukázky, jízda + opékání vuřtů
St 8. 8. Sklárna Moser, porcelánka + Liapor Doubí - hry
Čt 9. 8. Mariánské lázně - miniaquapark (Fr. Lázně)
Pá 10. 8. Základy tance, hudby,  diskotéka, malování, 

základy keramiky - promítání filmů, Sportovní 
soutěže

Další informace naleznete:

www.zscankov.karlovyvary.indos.cz

Mgr. Vladimír Hůrka
608 502 012

Prodej předplatného bude zahájen v pondělí 9. června 
2008 v budově ředitelství KSO, Husovo náměstí 2, 360 01 
Karlovy Vary.

Stávajícím abonentům rezervujeme jejich současná 
místa do 20. června 2008.

Prodej bude probíhat od 9. 6. do 30. 6. 08 dle následu-
jícího rozvrhu: 

Pondělí     9.00 - 11.00 h   a   15.00 - 17.30 h 
Středa     9.00 - 11.00 h   a   14.00 - 16.30 h 
Čtvrtek     9.00 - 11.00 h   a   13.00 - 15.00 h 

V období od 20. 8. do 5. 9. 2008 bude možnost zakoupit 
předplatné od 8:00 do 15:00 hodin v uvedených dnech. 

Předplatné lze zakoupit také bezprostředně před zaha-
jovacím koncertem všech cyklů na večerní pokladně.
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Koncert žáků ZŠ a ZUŠ ve švýcarském Montreux

Hudebníci u sochy Fredie Mercuryho

Je ve školkách dost míst pro karlovarské 
děti?

V uplynulých týdnech se v Karlových Varech rozhořela diskuse o mateřské škole, kte-
rá se nachází v ulici Krále Jiřího. Příběh o této mateřské škole, který se táhne již od roku 
2005 a je prodlužován na základě jednotlivých výjimek ze zákona, které přestaly platit
k 31. prosinci loňského roku, bude pokračovat i na zastupitelstvu města.

Existují dvě varianty řešení problému. Buď do školky město investuje částku v řádech 
milionů korun, nebo město nabídne rodičům a jejich ratolestem celou jednu společnou 
třídu v mateřské škole v Krymské ulici včetně přechodu pedagogického personálu. Rodi-
če mají navíc i možnost umístit přednostně dítě v jiné mateřské škole. 

Město se stará o 16 mateřských škol, do kterých se investovalo za poslední tři roky více 
než 60 milionů korun z rozpočtu a další investice se plánují v následujících letech. V přípa-
dě, že by se objekt školky v ulici Krále Jiřího nacházel ve vlastnictví města, jistě by nebyl 
problém se rozhodnout pro první - tedy investiční - variantu. Bohužel tento dům z roku 
1930 má z 60 % cizí majitele, z toho tři společnosti s ručením omezeným. Mateřskou školu 
v ulici Krále Jiřího jsme navštívili v minulosti již několikrát, ale nyní jsme se zaměřili na vý-
stupy z jednotlivých revizních a kontrolních zpráv o technickém stavu místností a objektu. 
Celou školku včetně společných sklepních prostor, zahrady, sociálního zařízení, přípravny 
pokrmů a dalších částí jsme si velmi pečlivě prohlédli. Některé prostory dost možná ne-
viděli ani rodiče dětí. 

Nechceme a nebudeme zajišťovat služby neúplné a v rozporu se zákonem, vyhláškami 
a nařízeními a nedbat tak na bezpečnost dětí, které ani nemohou již po dobu dvou let vy-
užívat zahradu za domem ke hraní. Je nám líto, že si tato fakta maminky nechtějí připustit, 
ale v případě jakéhokoliv maléru jsme zodpovědní my a ostatní zaměstnanci magistrátu. 
Místo toho nabízíme objekt moderní školky v Krymské ulici v dostupnosti MHD, s pro-
stornou a účelově zařízenou zahradou pro hry, odpočinek a volný pohyb dětí a věříme, 
že maminky budou nakonec spokojeny. Děti, které od září nastoupí do nové, modernější 
školky, jistě budou pokračovat ve vlastních projektech, které v jejich školce běží.

Zvažujeme samozřejmě i další demografický vývoj a podle informací pobočky Českého 
statistického úřadu v Karlových Varech počítá statistická prognóza předpokládaný nárůst 
poptávaných míst v mateřských školách v příštích třech letech s nárůstem o přibližně 1000 
dětí na území celého Karlovarského kraje, což znamená, že v samotných Karlových Varech 
by v období tří let mohlo přibýt odhadem 160 - 170 dětí. V tuto chvíli máme v 1. Mateřské 
školce více než 60 a ve 2. Mateřské školce dokonce přes 110 neobsazených míst. O dosta-
tečné kapacitě karlovarských školek svědčí i fakt, že místo nyní poskytujeme i 150 dětem, 
které v Karlových Varech nebydlí a rodiče je sem vozí z jiných obcí. Je tedy zřejmé, že pro 
všechny karlovarské děti máme dostatečnou volnou kapacitu ve stávajících školkách.

Tomáš Hybner, Jana Petříková
Náměstci primátorky města

2. dubna 2008 odjela skupina žáků a učitelů ze Zá-
kladní školy a Základní umělecké školy v Karlových 
Varech do švýcarského Montreux, kam nás pozval 
ředitel The Conservatory of Montreux-Vevey pan 
Jean–Claude Reber a profesorka Alice Michel, která 
se v Karlových Varech představila se svoji klavírní 
třídou už v dubnu loňského roku. 3. dubna byl v sá-
le konzervatoře připraven prostor pro uskutečnění 
našeho samostatného koncertu. Chtěli jsme přivést 
do Švýcarska naše nejlepší žáky, a tak jsme vybírali 
ty, kteří dosáhli v loňském nebo letošním roce nejvý-
raznějších úspěchů. Do Montreux tedy odjeli členové 
souboru Jasnozřivá múza ve složení Kateřina Tomšo-
vá, Pavla Dědková, Martin Chocholouš a Daniel Pitra 
pod vedením Petra Čamka, kteří se mohou pochlubit 
vítězstvím v celostátním kole soutěže ZUŠ v loňském 
roce. Spolu s Magdalénou Hniličkovou tvoří i soubor 
Tres Animae a i oni zvítězili v krajském kole stejné 
soutěže. Členové obou souborů vystoupili v rámci 
koncertu i samostatně. Zájezdu se zúčastnila také 
Karolína Františová ze třídy Renaty Pitrové. Ve Švý-
carsku se představila nejen jako nadějná klavíristka, ale i jako výborná flétnistka. Z interpretací písní B. Marti-

nů, V. Nováka a G. F. Händela vystoupila zpěvačka 
Martina Závodná za klavírního a cembalového do-
provodu Renaty Pitrové. Sál konzervatoře nadšeně 
tleskal houslistovi Ivanu Milevovi a jeho mamince, 
klavíristce Haně Milevové, za nastudování Sonatiny 
pro housle a klavír B. Martinů. Koncert našich žáků 
vzbudil velmi kladný ohlas a švýcarské publikum nás 
ocenilo bouřlivým potleskem a přislibem od našich 
hostitelů na uskutečnění zájezdu Big Bandu Gringos 
do Montreux v rámci jazzového festivalu v červenci 
příštího roku.

Koncertování našich žáků ve Švýcarsku by 
se ovšem mohlo jen obtížně uskutečnit bez výrazné-
ho finančního přispění, za který děkujeme Magistrá-
tu města Karlovy Vary. Doufáme, že jsme tímto naším 
úspěšným zájezdem potvrdili umělecké kvality naší 
školy i trvalou spolupráci s milými lidmi z malebné-
ho města u Ženevského jezera pod Alpami.

Mgr. Karel Simandl,
zástupce ředitele ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

Primátorka města Karlovy Vary Dr. Veronika Vlková  děkuje  za velice krásnou spolupráci  
Galerii umění Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje, rovněž tak  Krajskému muzeu Karlovy 
Vary, p.o.Karlovarského kraje za vstřícnost a zapůjčení vybraných  sbírkových předmětů 

pro dokreslení výstavy. Mezi nimi je i fotokopie ukázky  předchůdce Kurlisty, tzv. „Speci-
fication….“  z r. 1686 a Kurlista z r. 1892 s registrací  pobytu rakouské císařovny Alžběty 
v Karlových Varech. 

Dále poděkování patří  sklárně Moser a.s. Karlovy Vary za zapůjčení skleněných  expo-
nátů této světově proslulé sklárny. Mimo nich mohou návštěvníci výstavy spatřit  i sošku 
Hlavní ceny Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary vytvořenou sklářskými uměl-
ci Moseru.  

Nebylo  lehké  shromáždit  kvalitnější  fotodokumentaci pro tuto výstavu a tak rádi 
děkujeme  za dobrou spolupráci  nakladatelství Mirror a ČTK za jejich  přístup. Velmi po-
mohla i pí. Mgr. Jitka Banzetová, zástupkyně ředitelky Krajské knihovny  Karlovy Vary při 
vyhledávání podkladů. 

Celé oslavy  650. výročí založení města  by se neobešly  bez přispění sponzorů, kterým 
vedení města Karlovy Vary  velice děkuje  za jejich  velmi hezký vztah k městu a jejichž  
jména a loga jsou uvedena na panelu a na plakátech  k výstavě.

Jitka Hradílková, vnější vztahy města 
technická koordinace výstavy
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Kulturní akce a výstavy v červnu 2008
CLUB IMPERIAL

Lázeňský hotel Imperiál, Libušina 18, Karlovy Varxy
Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak  

6. 6. Jakub Zomer Quartet. Současný jazz v energickém a stylovém podání, 
formace talentovaného pianisty J. Zomera.

13. 6. Vibe Fantasy. Jedinečný umělecký zážitek s kapelou špičkového vibrafonisty           
Radka Krampla, působivé aranžmá skladeb a výborný repertoár.

20. 6. Ivan Audes Trio & Petra Brabencová. Jazzové trio v klasickém obsazení: Ivan 
Audes - bicí, Kryštof Marek - piano, Dan Eberle - kontrabas; esence moderního 
jazzu podbarvená jemným vokálem zpěvačky Petry Brabencové.

27. 6. Vesna Cáceres & Vojtěch Eckert Trio. Charismatická zpěvačka chorvatsko-
španělského původu, latinskoamerické, brazilské a kubánské rytmy; 
v doprovodu předních pražských instrumentalistů.

DIVADLO DAGMAR
Komorní scéna „U“, Lidická ul., Karlovy Vary - Drahovice 

Začátky představení v 19.30
5. 6. MASOX aneb Matky v kostce. Hraje Hana Franková
10. 6. Alexander Mikoláš Tiebreak. Absurdní hříčka o nesmyslnosti odporu v režii 

autora
24. 6. Miloš Macourek Hra na Zuzanku. 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.“ Hraje Studio Divadla Dagmar. Derniéra.

25. 6. Antigoné. Scénická koláž opírající se zejména o stejnojmennou. Sofoklovu 
tragédii. Hraje Studio Divadla Dagmar.

26. 6. Kdyby bylo nebe… Scénická koláž na motivy z knihy F. Fénelonové Dívčí 
orchestr, svědectví z koncentračního tábora Osvětim - Birkenau. Hraje Studio 
Divadla Dagmar

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

1. 6. 17.00 Divadelní studio D3 Jan Drda: HRÁTKY S ČERTEM. Pohádkový příběh 
pro děti i dospělé. Režie: Anna Ratajská

6. 6. 19.30 Divadelní studio D3 NEJBLÁZNIVĚJŠÍ DEN. Před arogancí a mocí nelze 
utéci ani se schovat. Je třeba se bránit včas. Režie: Anna Ratajská

8. 6. 16.00 Loutkové divadlo VOSKÁREK. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA  tak trochu 
jinak

12. 6. 19.30 Divadelní studio D3 NEJBLÁZNIVĚJŠÍ DEN. Před arogancí a mocí nelze 
utéci ani se schovat. Je třeba se bránit včas. Režie: Anna Ratajská

20. 6. 19.30 JAZZOVÝ VEČER NA HUSOVCE. Účinkují kapely: BIGBAND GRINGOS  
BRIGÁDA BRATŘÍ PELCŮ – vystoupení legendární karlovarské skupiny 
po 20ti letech.

DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35

Otevřeno po – pá 15.00 – 18.00
VÝSTAVA: Práce žáků ZŠ a ZUŠ K. Vary, Ateliér J. Severové, Kdo tu byl a kdo tu zůstal

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary

tel: 353 224 387, fax: 353 224 388,
e-mail: info@galeriekvary.cz,

URL: www.galeriekvary.cz
Otevírací doba:  úterý – neděle   9.30 –12.00 a 13.00 –17.00 

Vždy první středu v měsíci vstup zdarma
VÝSTAVY:
pokračuje:  Léta čtyřicátá a padesátá. Reprezentativní výběr obrazů, soch a plastik 

z 50. let 20. století ze sbírky galerie Zlatá husa v Praze (do 22.6.) 
26. 6. 17.00 vernisáž  La Strada. Výstava prezentuje mezinárodní projekt fi nských, 

kanadských a českých umělců, akcentujících netradiční prostředky 
na pomezí fotografi e, fi lmu, videa, divadla a výtvarného umění. 
(do 31.8.)

pokračuje:  Karlovy Vary - Slavní u nás. Výstava představující slavné návštěvníky 
Karlových Varů pořádaná Městem Karlovy Vary v rámci oslav 650. 
výročí založení města (do 29.6.)

pokračuje:  Art in Art. Mezinárodní workshop v rámci společného projektu Galerie 
umění Karlovy Vary a Kunstverein Hochfranken Selb Miteinander 
pro mladé české a německé autory nabídne parafráze a inspiraci díly 
českého umění 20.století (do 22.6)

7. 6. 13.00 - 19.00   Den otevřených dveří. Linie, barva, tvar, světlo atd. výtvarné 
výrazové prostředky ve výtvarných hrách, soutěžích, animacích,  
výtvarných ateliérech pod širým nebem, divadlo. Pořádá Galerie umění 
ve spolupráci se ZUŠ Antonína Dvořáka, se ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary-
Rybáře.

 18.00 Divadlo Mimotaurus – DlouŠiBy. Loutková šestnáctiválcová 
turbopohádka pro děti o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém 
s metrovými loutkovými herci.

KONCERT:
10. 6. 19.30 Jablkoň – Sladkých 30! Lehce sebeoslavný koncert k 30. narozeninám 

vždy vynikající a nikdy nezařaditelné kapely opráší některé původní 
prapísně a zároveň představí i aktuální novinky. Vše doplní Aniččina 
divadelně kulturní vložka a Kakalíkovy zákeřné animace…

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR 
Husovo nám. 2, Karlovy Vary

6. 6. 19.30 Lázně III. Symfonický koncert KSO (A 10). Antonín Dvořák: Vodník 
- symfonická báseň, op. 107. Sergej Rachmaninov: Rapsodie 
na Paganiniho téma,op. 43. Petr Iljič Čajkovskij: Symfonie č. 4 f moll, op. 
36. Jitka Čechová – klavír, dirigent Jiří Stárek

11. 6. 19.30 Lázně III. Klavírní recitál. Dvořák, Smetana, Janáček, Fibich, Chopin. 
Radoslav Kvapil - klavír

13. 6. 19.30 Lázně III. The Best of Opera! (B 10). Bohéma, Tosca, Manon Lescaut, 
Trubadúr, Othello, Aida aj.  árie ze světových oper, Maria Haan - soprán. 
Galia Ibragimova - mezzosoprán. Sergej Ljadov - tenor . Dirigent 
František Drs

20. 6. 19.30 Lázně III. Symfonický koncert KSO (C 10). Ludwig van Beethoven: 
Koncert pro klavír č.5 Es dur, op. 73 „Císařský“. Antonín Dvořák: 
Symfonie č. 7 d moll, op. 70. Jan Jiraský - klavír. Dirigent Jiří Stárek.

25. 6. 19.30 Lázně III. Koncert smyčcového orchestru KSO. Bach, Mozart, Dvořák, 
Čajkovskij. Umělecký vedoucí Vladislav Liněckij

GALERIE NA OCHOZU 
Vřídelní kolonáda, 1. patro

VERNISÁŽ:
1. 6. 17.00  „Úplně jiný než obvykle“ - Petr Štech - Jana Štechová - keramické 

a kovové plastiky a fotografi e (do 27.6.)

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, 360 01  Karlovy Vary

Tel.:603 375 555, tel./fax: 353 227 875, e-mail: klubpaderwski@volny.cz
Představení začínají v 19.30 hodin – pokud není uvedeno jinak.

Karlovarská kapela produkující vlastní tvorbu se stopami reaggae, punku i country  pevnou 
půdu pod nohama a v Paderewském se představí s novým kytaristou a komorním zvukem.
11. 6.  Ta Jana z Velké Ohrady. Skupina založená v roce 1996 na Velké Ohradě 

v Praze má za sebou angažmá v divadle Semafor,  řadu koncertů doma 
i v zahraničí a tři vydaná CD. Zpěvačka Jana Husáková, alias „Ta Jana“ 
spolupracovala v minulosti s Pepou Nosem a hudební publicista Josef 
Vlček ji zařadil mezi 10 nejvýznamnějších českých zpěvaček nové 
generace.  

13. 6.  Václav Havel – Protest. Spolupráce Divadla na tahu, Divadla v patře 
a režiséra Andreje Kroba přinesla opět chutný plod  -  nastudování další 
jednoaktovky Václava Havla – Protest. Konverzační drama odehrávající 
se mezi dvěma někdejšími přáteli, Staňkem a Vaňkem, má morální 
přesah i do dnešní doby. 

17. 6. 18.30 Tomáš Akvinský – „Němý vůl“, který svým řevem naplnil svět. 
Přednášku PhDr. Václava Němce pořádá Křesťanská akademie.

23. 6.  Neřež. Na závěr úspěšné 9. sezóny se Klub Paderewski rozloučí 
se svými příznivci   koncertem skutečné legendy. Skupina Neřež, 
mladší sestra slavných Nerez s frontmanem Zdeňkem Vřešťálem 
se Karlovarákům představí v triu a zahraje staré hitovky i poslední 
novinky. 

VÝSTAVA: Leon Havlíček – Pura Natura. Přední karlovarský výtvarník a hudebník vystavuje 
fotografi e jež nám ukáží přírodu v netušených souvislostech a krásách.

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVYVARY 
Divadelní nám. 21, Karlovy Vary

2. 6. 19.30 J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, P.Malásek  „CIKÁNI JDOU DO NEBE“. 
Divadlo Bez zábradlí. Muzikál. 

4. 6. 19.30 Peter Nichols: „HRA VÁŠNÍ“, Divadlo ABC. Hrají: Zuzana Kajnarová, 
Oldřich Vízner, Dana Syslová, Vlasta Žehrová, Otakar Brousek ml., Dana 
Batulková

5. 6. 19.30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ. Komorní 
orchestr Nálady se sólisty: 

8. 6. 19.30 „EDITH, VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ“ L. Vaculík, P. Malásek. Divadlo J. 
K. Tyla Plzeň. V inscenaci zazní nejslavnější a nejkrásnější šansony 
Edith Piaf ve strhujícím autentickém podání Radky Fišarové, 
světově nejmladší představitelky titulní role muzikálu Evita. Režie 
a choreografi e: Libor Vaculík
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13. 6. 19.30 Michael Frayn  „BEZ ROUCHA ANEB JEŠTĚ JEDNOU ZE ZADU“. Divadlo 
Bez zábradlí. Komedie světoznámého dramatika Michaela Frayna. 
Hrají: Jana Švandová, Veronika Freimanová/ Kateřina Frýbová, Barbora 
Leichnerová, Petra Hobzová/ Dana Morávková, Rudolf Hrušínský, 
Zdeněk Žák/ Jiří Menzel, Josef Carda, Petr Pospíchal, David Suchařípa/
Martin Kubačák. Režie: Jiří Menzel

14. 6. 19.30 J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, P.Malásek „CIKÁNI JDOU DO NEBE“. 
Divadlo Bez zábradlí. Muzikál. Hrají: Vanda Konečná/Jitka Čvančarová, 
Michal Kavalčík, Johanna Tesařová, Zuzana Ďurdinová, Jana Stryková, 
Jana Balašová Trčková/AthinaLangoska, Kateřina Kenardžievová, 
Zdeněk Žák/Stanislav Zindulka, Filip Čapka, Tomáš Petřík/Martin 
Hofmann, Petr Pospíchal, Adrian Jastraban, Ivo Hrbáč, Martin Kubačák, 
Petr Macháček. Režie a choreografi e: Radek Balaš

17. 6. 19. 30 Petr Iljič Čajkovskij „LABUTÍ JEZERO“. Severočeské divadlo opery 
a baletu. Režie Vladimír Nečas. Choreografi e: Lev Ivanov, Marius Petipa, 
Vladimír Nečas.Dirigent: Tvrtko Karlovič

18. 6. 19.30 András Kern: „HÁDEJ KDO PŘIJDE...“ Divadlo Na Fidlovačce. 
V legendární dvojici se představí Tomáš Töpfer a Eliška Balzerová. Dále 
hrají: Z. Maryška, M. Kobrová, P. Nečas, M. Holý, Z. Palusga, D. Hák a M. 
Kratochvílová

23. 6. 19.30 W.A. Mozart: FIGAROVA SVATBA. Orchestr Severočeského divadla 
opery a baletu, Hudební fakulta Akademie múzických umění a Divadlo 
Bez zábradlí. Komická opera o 4 dějstvích, v italském originále. Režie: 
Martin Otava

25. 6. 19.30 GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ. Komorní 
orchestr Nálady se sólisty: Venuše Dvořáková – soprán, sólistka operety 
Divadla J.K. Tyla v Plzni. Roman Krebs – tenor – sólista operety Divadla 
J. K. Tyla v Plzni

26. 6. 19.30 Milan Kundera: “JAKUB A JEHO PÁN“. Divadlo Bez zábradlí. Nejslavnější 
český Jakub a jeho pán – Jiří Bartoška a Karel Heřmánek – skládají 
po třiceti letech opět hold Denisi Diderotovi, neméně slavnému Milanu 
Kunderovi, ale hlavně divadlu, které nepostrádá šarm a vtip! Dále hrají: 
Zdeněk Žák, Veronika Freimanová, Josef Carda, Vanda Konečná, Petr 
Pospíchal, Dana Morávková, Kateřina Janečková a Martin Kubačák 

29. 6. 19.30 J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, P.Malásek „CIKÁNI JDOU DO NEBE“. 
Divadlo Bez zábradlí. Hrají: Vanda Konečná/Jitka Čvančarová, Michal 
Kavalčík, Johanna Tesařová, Zuzana Ďurdinová, Jana Stryková, Jana 
Balašová Trčková/AthinaLangoska, Kateřina Kenardžievová, Zdeněk 
Žák/Stanislav Zindulka, Filip Čapka, Tomáš Petřík/Martin Hofmann, Petr 
Pospíchal, Adrian Jastraban, Ivo Hrbáč, Martin Kubačák, Petr Macháček. 
Režie a choreografi e: Radek Balaš

KINO PANASONIC
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel.: 353 233 933

www.kinopanasonic.cz
Vítězná 50 / K.Vary / rezervace 353 233 933

1. 6. 15.00 Bijásek pro nejmenší KRTEK A OREL ČR 
1. 6. 17.00 SPEED RACER. USA 2008
1. 6. 19.30 a 2. 6.   17.30 a 20.00   IRON MAN (Iron man). USA 2008
3. - 4. 6. 19.30 BLÁZNOVO ZLATO USA 2008
4. 6. 15.00 a 17.00   Představení pro seniory MEDVÍDEK. ČR 2007
6. - 8. 6. 19.30 VENKOVSKÝ UČITEL, ČR, Francie, Německo 2008
5. 6. 19.30 Filmový klub KV KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ. Norsko 2006
6. - 8. 6. 17.00 LOVCI DRAKŮ (Francie, SRN, Lucembursko 2008
8. 6. 15.00 Bijásek pro nejmenší
9. 6. 19.30 Bio Art SLÍDIL USA 2007
10. - 11. 6. 18.00 a 20.00,
12. 6. 17.00,
13. - 14. 6. 19.00 a 21.00,
15. 6. 19.30 U MĚ DOBRÝ. ČR 2008
12. 6. 19.30 Filmový klub KV REVIZOŘI, Maďarsko 2004
13. - 15. 6. 17.00 KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ USA 2007
15. 6. 15.00 Bijásek pro nejmenší
16. - 17. 6. 18.00 Bio Art
18. 6. 19.30 SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ
16. - 17. 6. 20.00 V Ruggách, VB Belgie 2008
18. 6. 17.00 Představení pro seniory MISS POTTER, VB, USA 2006
19. 6. 19.30 Filmový klub KV OBČAN HAVEL, ČR 2007
21. - 22. 6. 17.00 SPEED RACER USA 2008
20. - 21. 6. 19.30 Bio Art TAJEMSTVÍ PRSTENU, VB, Kanada, USA 2007
22. 6. 15.00 Bijásek pro nejmenší
22. 6. 19.30 Bio Art
23. - 24. 6. 20.00 KULIČKY, ČR 2008
23. - 24. 6. 17.30
25. 6. 17.00 a 19.30   INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY, USA 2008
26. 6. 19.30 Filmový klub KV  3-IRON, režie: Kim Ki-Duk, Jižní Korea 2004 
27. - 29. 6. 17.00 HORTON, USA 2008
29. 6. 15.00 Bijásek pro nejmenší
27. - 29. 6. 19.00 a 21.00,
30. 6. 18.00 a 20.00   FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ. ČR 2008

KINO ČAS 
Tel. 353 223 272, www. kinocaskv.cz

1. 6. 16.30 a 18.45   Mongol- Čingischán
1. 6. 21.00 Tajemství prstenu    
2. - 4. 6. 17.30 a 20.00   Útěk do divočiny
5. - 11. 6. 16.00, 18.30 a 21.00   Indiana Jones a království křišťálové lebky
12. - 18. 6. 16.00 Winx Club – výprava do ztraceného království
12. - 18. 6. 17.45 Speed Racer
12. - 15. 6. 20.30 Úhel pohledu
16. - 18. 6. 20.00 U mě dobrý
19. - 22. 6. 16.00, 18.15 a 20.30   U mě dobrý
23. - 25. 6. 16.30 Mejdan v Las Vegas
23. - 25. 6. 18.15 a 20.30 Karamazovi
26. - 27. 6. 18. 00 a 20.00,
28. – 29. 6. 18.00 Clona
28. - 29. 6. 20.00 Iron Man

Pojďte s námi do pohádky
5. 6. 13.00 Ztracený poklad templářských rytířů

 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
Každý pátek a sobotu ve 22.00 
 Na křídlech Labutě a Orla. Pozorování večerní oblohy dalekohledem KVT. Odbornější 

pozorování jarní a letní noční oblohy. V případě jasné oblohy doba programu 120 
minut. Na pozorování doporučujeme přijít, je-li jasno a není silný vítr. Jen tehdy probíhá 
pozorování oblohy. Vstup do objektu hvězdárny provozovatelem umožněn vždy 30 
minut před uvedeným začátkem programu. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout 
stálou expozici hvězdárny.

Nejhorší pozorovací podmínky nastanou 13. - 14. 6. kolem Měsíčního úplňku, ideální 
podmínky ke sledování Měsíce 6. - 7. 6. Uvidíme také nádherné planety Saturn a Jupiter.

Astronomická expozice 
Každou středu, pátek a sobotu od 15:00 do 17:00 hodin a každou neděli od 14:00 

do 16:00 hodin Volně přístupná prohlídka nové stálé astronomické expozice 
s řadou volitelných programových doplňků pro děti i dospělé. Nabízíme také prodej 
astronomických publikací, pohlednic a suvenýrů a především Turistickou známku Klubu 
Českých turistů číslo 1531. Návštěvníci si na místě vyberou také z široké nabídky našich 
vlastních odborných astronomických pořadů, včetně pohádek pro děti. 

Internetová pozorování WWW.ASTRO-WEBCAST.EU. On-line pozorování oblohy 
podle pozorovacích podmínek nabízíme non-stop dle možností jednotlivých operátorů 
dalekohledů a on-line astronomických kamer na našem ojedinělém webu.

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  16.00 Kroužek elektrotechniky – pro pokročilé
Každé út  16.00 Klub pro dospělé
Každou st 16.00 Kroužek elektrotechniky
Každý čt  16.00 Kroužek elektrotechniky

7. – 8. 6. 14.00 -  14.00 Mikrovlný závod
7. 6. 14.00 -  17.00 Závod mládeže
7. 6. 04.00 - 06.00 SSB liga
15. 6. 08.00 - 11.00 Mistrovství ČR junuorů
21. - 22. 6. 14.00 - 14.00 IARU- 50 MHz Contest

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
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Oddělení pro děti a mládež 
  po, út, čt, pá 13.00 – 18.00
  st 12.00 – 15.00

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Půjč.doba  po - čt 10.00 –12. 00,  12.30 - 18.00 ; pá 12.00 –16.00, st zavřeno

Kontakty na pobočky
Čankovská, U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085 ,  
Drahovice, Vítězná 49, tel.: 353 226 346  
Růžový vrch, Sedlecká 4, tel.:353 564 844 , 
Tuhnice, Wolkerova 1, tel.:353 227 747 , 
Vyhlídka, Raisova 4,tel.: 353 224 203, 
Doubí, Modenská 150 Po 13.00 –18.00
Tašovice, U Brodu 9 ÚT 14.00 –18.00
Stará Role – pobočka je již otevřena v nových prostorech - v budově ZŠ Truhlářská 
– (vchod směrem od hřiště za budovou školy). 

ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888

Otevřeno: ST – NE 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
VÝSTAVA:
VERNISÁŽ:
4. 6. 17.00 ONA: Krása arabské ženy ze Středomoří  - připraveno ve spolupráci 

s česko-arabskou společností. Výstava poukáže na stereotypy 
evropského pohledu na zahalenou ženu Blízkého východu. Představí 
pestrý ženský šat a nezbytné doplňky jako jsou šátky, šály a zkrášlovací 
prostředky. Vnitřní krása ženy osloví návštěvníky v podobě literatury 
arabských žen. Ojedinělost výstavy spočívá v úzkém propojení 
náboženství s přesně vymezenou etnickou skupinou.Vernisáž 
ve (do 28. 9). 

PŘEDNÁŠKA: 
18. 6. 17.00 Naučné stezky na Karlovarsku - Ing. Stanislav Wieser seznámí 

posluchače se známými i doposud méně známými naučnými stezkami 
v okolí Karlových Varů. Ve středu 18. 6. v 17 hodin

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

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!

MATEŘSKÉ CENTRUM 
Východní 6, 360 20 K.Vary, tel. 353 230 847, 606 581 369,

e-mail: mckv@seznam.cz, www.materske-centrum.cz
Upozorňujeme všechny návštěvníky MCKV, že od 1. června do 31. srpna 2008 bude 

MCKV uzavřeno z důvodu rekonstrukce střechy a vnitřních svodů. 
Červnové kurzy (Hrátky s batolátky, Kluby dětí a maminek, Poprvé bez mámy, Tanečky, 

Výtvarná dílna) se neruší, budou pokračovat, lektoři mají připravený zajímavý program mimo 
prostory MCKV.

Hlídání dětí a Rekvalifi kační kurzy ve spolupráci s o.s. STUDNICE budou realizovány v ná-
hradních prostorách ZŠ Truhlářská, ve Staré Roli.
11. 6. 13.00 Zápis na plavání pro rodiče s dětmi od 6měsíců do 3 let v prostorách 

Alžbětiných lázních u recepce bazénu.
 

Letní tábor od 14. července do 16. srpna 2008 bude probíhat také v náhradních prosto-
rách v Základní škole pro žáky se specifi ckými poruchami učení v Mozartově ulici č.7, Karlovy 
Vary - Drahovice.
 

V době Mezinárodního fi lmového festivalu připravujeme hlídání dětí přímo v LS Thermál.
 

Od září pokračují rekvalifi kační kurzy ve spolupráci s o.s. STUDNICE v prostorách MCKV. 
V nabídce bude: Rekvalifi kace PC, Angličtina základy, Podvojné účetnictví, Digitální fotogra-
fi e, Komunikační a prezentační dovednosti, Tvorba webových stránek, PowerPoint, Vystupo-
vání při pohovorech, Základy společenského chování, Praktický SW a multimédia a Příprava 
a řízení projektu. Kurzy nejsou určeny pouze matkám na MD, ale široké veřejnosti, budou 
částečně zpoplatněny.

Zájem nutno nahlásit na tel.: 723 611 544 paní Radka Svatková,
e-mail: RSvatkova@seznam.cz
 

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

Každé úterý od 15.00 Léčitelská poradna zdarma - Centrum regenerace v pasáži Thermal
10., 24. 6. 8.00 - 18.00 Večery reiki, meditace, tanec ,učení, MUDr. Petr Kadleček
2., 9., 16., 23. a 30. 6. 18.30 Cvičení Tai chi - tělocvična Svahová
4., 11., 18. a 25. 6. 19.00 Cvičení Tai chi
22. 1 - 22. 6. 9. 00 Kurz ajurvédské masáže Abhyanga
5. - 8. 6. 9. 00 Kurz thajské masáže
14. 6. 9.00 Kurz anticelulitidní masáže 
AKCE - KLUBOVÁ KARTA NA 30%SLEVU MASÁŽÍ

Krajská knihovna Karlovy Vary
Karlovy Vary–Dvory, Závodní 378/84, tel. 353 502 888, www.knihovna.kvary.cz 

Otevřeno - pondělí – sobota, 10:00-19:00
VÝSTAVY:
Otazníky, výstava obrazů Jiřiny Romové  (do 27.6.)
5. 6. 17.00 Za tajemstvím písma III. Kresebné metody v grafologii (nejen 

písmo o nás dokáže mluvit) přednáší Irena Michaláková, odbornice 
na gragologii

11. 6. 17.00 Britský filmový klub – Bridget Jones: The Edge of Reason. projekce 
v angličtině s anglickými titulky

24. 6. 17.30 Reading group, setkání zájemců o britskou literaturu - SMITH: 1st 
Lady´s Detective Agency, lektorka M. Appeltauerová

Herní klub – v A-klubu každý čtvrtek od 15:00. Pro zájemce o hraní strategických 
a logických deskových, společenských her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní 
věková hranice není omezena.

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

KRAJSKÉ MUZEUM
Nová Louka 23, tel.: 353 226 252-3, Otevřeno : ÚT – NE 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

VÝSTAVA: „Čáry máry fuk“ -  Erich Eibl  rakouský karikaturista se trefuje vždy do černého. 
Mezi rakouskými karikaturisty patří k nejlaskavějším. Trefuje vždy do černého, 
ale jeho karikatury postrádají většinou agresivní podtón. Snaží se přimět lidi 
k úsměvu nad sebou samými a k lepšímu sebepoznání (do 15.6.)

DVEŘE DOKOŘÁN
Dveře dokořán OS ,integrace lidí s mentálním postižením 

Veškeré informace Vám budou poskytnuty na tel. č.  353 235 267, 353 565 551 
a 604 234 574

Osobní asistence, volnočasové aktivity, podpora samostatného bydlení
Pondělí 1x za 14 dní  Pracovní terapie -příprava jídel, vaření (ZUŠ Vančurova, ul. Stará Role)
Každé úterý 15.00 - 16.00 Pohybová terapie - sportstudio Prima (Buchenwaldská ul.)
Každá středa 10.00 - 12.30 Výtvarná terapie v DDM (Čankovská ul.)
Každý čtvrtek 10.00 - 12.00 Chovatelství, práce na PC, společenské aktivity (dle 

počasí).
Každý pátek 10.00 - 12.00 Sportovní aktivity (cvičení, bowling, petangue ap., vše dle 

počasí).
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Jógacentrum Karlovy Vary
CChebská 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

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 fi rmy povinné školení v rámci bezpečnosti práce

Bližší informace poskytne OS ČČK:
Kollárova 551/17, Karlovy Vary, tel./FAX: 353 221 854, 602 865 110, www.cck-kv.wz.cz
email: v.sladkova@email.cz

LÁZEŇSKÝ HOTEL SANSSOUCI – kavárna
28. 6. 14.00 Loutkové divadlo Cecílie Tajšlové “Víkend Kuby a Vendelína” 

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

Pořádáme přednášky Křesťanské akademie v klubu Paderewski.

„Galerie Jindra Husáriková“ 
Rumunská 8, Karlovy Vary, tel.: 353332045, 608335902

Otevřeno: Po – ČT 9.00 – 17. 00, PÁ 9.00 – 15.00
e-mail: galerie.husarik@seznam.cz;www.galerie-husarikova.cz

VÝSTAVA:   
VERNISÁŽ:
10. 6. 17.00 J. Husáriková - Konfrontace (do 23. 7.)

KOSTEL SV. ANNY SEDLEC 
26. 6. 19.30 Benefi ční koncert. Účinkují: Smíšený pěvecký sbor The Wallace High 

School - Severní Irsko. Program: písně irských, anglických i světových 
autorů. 

 
Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů bude použit na opravu kostela.
Akce se koná za podpory města Karlovy Vary

HOTEL THERMAL - Velký sál 
12. 6. 15.00 velký sál LH Thermal  Dětské představení Michala Nesvadby „Michal 

je pajdulák“, Vstupenky (maximálně 4 na osobu) budou k dispozici,
  od 2. 6. 2008 v DPKV - Zeyerova ulice a v kině Čas.

Cestovatelské přednášky sdružení CAMINOS
www.caminos.cz; www.caminos.blog.cz

20. 6. 19.30 Tosca Putování po Nepálu
27. 6. 19.30 Tosca Nepál - Indie
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MYSTIC SKATES, s.r.o
Trvalo to dlouho, ale bude to stát za to.

Karlovy Vary se konečně dočkaly.V této době se dokončuje předposlední etapa výstav-
by  streetových překážek ve Skateparku v K.Varech - Bohaticích. Po zbourání skate haly 
na Rozcestí a dlouhých šesti letech máme konečně kde trénovat a navázat tak na tradici 
několika závodů, které se vždy v K. Varech konaly. Takový areál jen tak někde nestojí , my 
jsme se dočkali a stojí to za to. Máme zde  také skvělý bazén, ovšem musíme zdůraznit, 
že není určen pro kola – z důvodu možného poškození.

Chtěli bychom poděkovat Městu Karlovy Vary, že nám takový skvělý a kvalitní ska-
tepark staví, který  bude splňovat celorepublikové normy. Také bychom rádi poděkovali 
firmě SLOT Game, která nám  pomohla začít  vybavovat  klubovnu sportovním náčiním 
pro členy a paní V. Fenclové za její úsílí a vytrvalost. Trochu nám dělá starost provoz Ska-
teparku, zda-li  ho nebudeme muset se smutnýma očima pozorovat jen za plotem.

napsali: skejťáci  z Karlových Varů
Jakub Strejc, Marek Verebely,

Jiří Minařík a Martin Kindl

Informace v krizových situacích pomocí 
SMS zpráv

S P O R T
ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119

Nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými povrchy 
a dlouhodobého pronájmu na tel.: 353 564 119
Tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, dětské hřiště

- možnost zamluvit si termín na tel.: 721 673 972
- provoz: po – pá 14.00 – 21.00
  so – ne 10.00 – 19.30 (vč. volných dnů)

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

odbíjenou, nhejbal, kopnaou, tenisový kurt, cvičná tenisová stěna, doskočiště pro skok 
daleký a trojskok, technický sektor pro vrh koulí – možnost využití pro petangue

- možnost zamluvit si termín
- provoz: po – pá 14.00 – 19.30

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

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

   so – ne 15.00 – 20.00
  svátky, prázdniny 15.00 – 20.00

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

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

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

K O P A N Á
SK Buldoci, stadion Dvory, Drahovice, Tuhnice, kontakt 353 227 426

Česká fotbalová liga –muži
1. 6. 10.30 FC Buldoci – FK Chmel Blšany
4. 6. 17.00 FC Buldoci – FK Mladá Boleslav
II. Česká ženská fotbalová liga
7. 6. 10.30 FC Buldoci – ŽFK Trutnov
Česká divize staršího/mladšího dorostu
14. 6. 10.00/12.15   FC Buldoci – FK Dukla Praha
Krajský přebor dorostu – hřiště Stará Role
1. 6. 14.00 FC Buldoci B – Lokomotiva Karlovy Vary
15. 6. 14.00 FC Buldoci – FC UNION Cheb
Krajská soutěž dorostu – hřiště Drahovice
14. 6. 14.00 FC Buldoci – Sokol Teplá
Česká divize starších/mladších žáků – hřiště Drahovice
7. 6. 10.00/11.45   FC Buldoci – AC Sparta Praha B
21. 6. 10.00/11.45   FC Buldoci – FK Tachov
Krajský přebor starších/mladších žáků – hřiště Drahovice
8. 6. 10.00/11.45   FC Buldoci  – FC Cheb
22. 6. 10.00/11.45   FC Buldoci – Sokol Žlutice
Okresní přebor žáků – hřiště Drahovice
1. 6. 13.30 FC Buldoci C – TJ Jáchymov
15. 6. 13.30 FC Buldoci C – Sokol Chyše

N O H E J B A L
SK LIAPOR DOUBÍ

353 332 396, info@skliapor.wz.cz
LIAPOR OPEN 2008
28. 6. 9.00 „LIAPOR OPEN 2008“ - prestižní nohejbalový turnaj dvojic mužů.  

Místo konání - Sportovní areál SK Liapor KV

EXTRALIGA MUŽI
14. 6. 14.00 SK Liapor Karlovy Vary SKN Nohejbal Žatec
21. 6. 14.00 SK Liapor Karlovy Vary Sokol SDS Exmost

DOROSTENECKÁ LIGA – skupina „A“
15. 6. 12.00 SK Liapor WITTE K.Vary SK Kotlářka

Všechna utkání se hrají v areálu SK Liapor - Doubí

J E Z D E C T V Í
JK STARÁ ROLE

sak.jit@centrum.cz
7. 6. CSN Pohár St.Role ve skoku
14. - 15. 6. CDN Pohár St.Role v drezuře

Vážení spoluobčané, Magistrát města Karlovy Vary  pro Vás připravil nový způsob 
informování v krizových situacích (povodně, zemětřesení, živelné katastrofy, 
technické havárie) pomocí moderního komunikačního kanálu – posílání SMS 
zpráv na Váš mobilní telefon. 

Pokud máte zájem dostávat tyto informace, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru:
MESTO mezera KVARY mezera KRIZE mezera ANO mezera PŘÍJMENÍ  mezera 
JMÉNO mezera ULICE mezera ČÍSLO POPISNÉ (můžete psát i malými písmeny). 

Příklad SMS zprávy:
 mesto kvary krize ano novak petr krizikova 20

Tuto zprávu odešlete na číslo: 900 77 03.  Cena této odeslané SMS zprávy je 3,- 
Kč vč. DPH. Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu 
odběratelů informací zařazení. 

Pokud budete kdykoliv chtít ukončit odběr informací, napište prosím SMS 
ve tvaru:
MESTO mezera KVARY mezera KRIZE mezera NE

Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, napište SMS 
zprávu ve tvaru: 
MESTO mezera KVARY mezera KRIZE mezera STAV

Informace, které Vám budeme v případě krizových situací zasílat jsou pro Vás 
bezplatné. Vy zaplatíte jen zaslání přihlašovací či odhlašovací SMS zprávy za 3,- Kč 
(vč. DPH).

Jen samé dobré informace Vám přeje primátorka města Karlovy Vary.
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Telegrafi cky

Ceny výhercům v soutěži pořádané v rámci projektu Thermae - Europae předávala ná-
městkyně primátorky Jana Petříková.

Poutače při vjezdu do Karlových Varů jsou místy ve velmi špatném stavu. Nedávno prošel obnovou poutač při příjezdu od Sokolova.

Po - Pá 9.00 - 17.00 hod.
So 9.00 - 12.00 hod.

A nyní větší výběr na větším prostoru !A nyní větší výběr na větším prostoru !

Na konci května se v Karlových Varech uskutečnilo již druhé setkání karlovarské ve-
řejnosti s poskytovateli sociálních služeb. To se tentokrát odehrávalo netradiční formou 
pouličního jarmarku s doprovodným programem u Hlavní pošty na třídě T. G. Masaryka. 
Cílem akce bylo nejen setkání odborné veřejnosti, ale seznámení dalších lidí s problema-
tikou sociálních služeb.

  

S nástupem jara se opět můžeme ve svém okolí setkat s výskytem bolševníku velko-
lepého. Jedná se o vzhledově velmi atraktivní, ale pro člověka poměrně nebezpečnou 
rostlinu. Při kontaktu s ní vznikají na kůži zarudlé plochy a puchýře, následně pak hnědavá 
pigmentace. Velmi nebezpečný je bolševník především pro děti, a to zvláště při kontak-
tu s obličejem. Z důvodu předcházení nepříjemnostem, které tato rostlina může lidem 
způsobit, je již řadu let prováděna na území města Karlovy Vary její likvidace. Likvida-
ce se provádí speciálním postřikem a v místech, kde nelze z různých důvodů chemické 
přípravky použít, přistupujeme k sekání případně vykopání celých rostlin. Velká ohniska 
výskytu zde jsou již zlikvidována, nicméně každoročně jsou nalézány nové rostliny. Výskyt 
bolševníku na území města Karlovy Vary je možno nahlásit na Magistrát města Karlovy 
Vary, odbor životního prostředí – tel. 353118732, 353118733. 

  
 
Letošní hokejová sezona je lemována hned několika medailovými úspěchy. Celkovou 

bilanci doplnili o stříbro i nejmladší žáci – hráči čtvrtých tříd. V základní části regionálního 
přeboru nenašli soupeře a 28 zápasů absolvovali bez porážky. Na republikovém mistrov-
ství v Jihlavě skončili nakonec stříbrní, když podlehli týmu Sparty 1:3. Skvělý výkon podtr-
huje i fakt, že mladí karlovarští hokejisté nasbírali nejméně trestných minut.

  

Již více než měsíc je možné v karlovarské hvězdárně navštívit novu stálou astronomic-
kou expozici. Ta byla představena současně s ofi ciálním znovuotevřením hvězdárny poté, 
co zde proběhly některé nezbytné práce a úpravy. Hvězdárna opět nabízí zájemcům ši-
roké spektrum přednášek a programů včetně akcí pro školy. V létě zde opět proběhnou 
oblíbené tematicky zaměřené letní tábory pro děti. Více informací o místní hvězdárně 
zájemci mohou zjistit na webových stránkách www.astropatrola.cz.

  

Ve středu 21. května proběhlo na magistrátu města předání cen za fotografi ckou a vý-
tvarně-literární soutěž škol v rámci projektu Thermae Europae. Fotografi cká soutěž byla 
rozdělena do dvou kategorií: „Architektonické dědictví“ a „Hloubavý portrét lázeňského 
životního stylu“. Každá z kategorií byla odměněna samostatně a za první místo byl předán 
šek na 25.000 korun. Výtvarná soutěž byla rozdělena dvou hlavních a jedné přidružené 
kategorie a ocenění si odnesli věcné dary.

Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města


