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Zahájení lázeňské sezóny 2008
Vážení Karlovaráci,
lázeňství, cestovní ruch a kultura,
které z Karlových Varů už zhruba
dvě staletí dělají lázeňský a kulturní
fenomén, jsou už jen při letmém
statistickém pohledu na minulý rok
na vzestupu. Celkový počet hostů,
kteří se do našeho města přijeli
léčit, vzrostl z 75 651 hostů v roce
2006 na 94 112 hostů v roce 2007.
Meziročně tedy jejich počet stoupl
o 24,4 %. Počet léčících se cizinců
v roce 2007 zaznamenal oproti roku
2006 nárůst o 20,5 %. Tento velice
příznivý fakt potvrzuje růstový
trend posledních zhruba pěti let.
Cennějším
statistickým
údajem

za rok 2007 však pro nás představuje
celkový počet lázeňských pacientů
z České republiky. Jejich počet 11 041
představuje nárůst proti roku 2006
o 64,9 %. Česká klientela se k nám
po propadu roku 2006 vrací a dostává
se na úroveň posledních let. Kromě
léčících se hostů tvoří v Karlových
Varech významnou část návštěvníků
města hosté bez léčení - turisté
a jiní návštěvníci, kteří se ubytují
v hotelových a lázeňských zařízeních,
avšak neúčastní se lázeňského léčení.
Infocentrum města Karlovy Vary
zpracovává každoročně statistiku
i těchto hostů. Zatímco počet
turistů ze zahraničí mezi lety 2006
a 2007 poklesl zhruba o 7 %, počet

tuzemských turistů stoupl téměř
o 9 %. Abychom návštěvníkům města,
ale i Vám Karlovarákům, měli i v roce
2008 - v roce 650. výročí založení města
- co nabídnout, a proto, abychom růst
zahraničních i domácích návštěvníků
města udrželi a dále zvyšovali, snažíme
se pro nadcházející lázeňskou a letní
sezonu připravit pestrý kalendář
společenských a kulturních akcí
a aktivit, které dostanou naše město,
věřím že natrvalo, na kulturní mapu
České republiky a Evropy. Podrobnosti
najdete na www.karlovyvary650.cz...
Jan Balek, náměstek primátorky

(Pálení čarodějnic na Sokolském vrchu)

30. dubna 2008
PROGRAM:
17.00 Začátek programu pro děti
(registrace všech malých čarodějnic a pohádkových bytostí
do soutěže o nejkrásnější masku)
17.20 Různé soutěže a hry - podle
počasí
17.30 Zapálení malých ohňů
na opékání uzenin
18.00 pohádky a soutěž Miss „Malá
čarodějka“ (MMČ)
19.30 Vyhlášení Miss „Malá
čarodějka“ (nejkrásnější
maska)
20.08 Slavnostní zapálení Velkého
ohně
20.20 Filipojakubská noc
(účast jen na vlastní
nebezpečí)
(účinkují hudebníci, čerti,
baby Jagy apod.)
22.22 Vyhlášení Super Ježibaby
roku 2008!
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Příprava a projednávání nového územního plánu města Karlovy Vary
Město Karlovy Vary má územní plán, který byl
schválen zastupitelstvem města na jeho 10. zasedání
dne 14. října 1997. Územní plán je funkční, naplňuje
požadavky města i správních orgánů.
Platný Územní plán města Karlovy Vary z roku 1997
naleznete na internetových stránkách magistrátu
města a současně je k nahlédnutí v obou budovách
Magistrátu města Karlovy Vary na odboru rozvoje
a investic – ul. Moskevská 21 a úřadu územního plánování a stavebním úřadu – ul. U Spořitelny 2 .
V současné době vyplývá pro město Karlovy Vary
povinnost pořídit nový Územní plán města Karlovy
Vary podle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon). Plán musí navazovat na rozpracovaný Územní
plán Karlovarského kraje.
Během platnosti Územního plánu města Karlovy
Vary bylo schváleno 45 změn funkčního využití některých území a jednotlivých lokalit v tomto dokumentu a současně se stále objevují nové požadavky
na jeho další změny. Za dobu platnosti územního
plánu se změnili i některé podmínky v území, objevily se nové limity v území a podstatně se změnila
i situace ve vlastnických vztazích.
Územní plán je dohodou občanů, města a státu
o způsobu využití území města , o charakteru činností v něm probíhajícím a o míře jejich dalšího rozvoje.
Po schválení je územní plán závazným dokumentem,

a to pro každého občana bydlícího i podnikajícího
ve městě a pro všechny subjekty, vyvíjející na území
města svoji činnost. V praxi je územní plán nástrojem
k regulování změn ve využití území města.
Územní plán neurčuje podrobně co se bude stavět
a kde. Územní plán určuje, kde se co může (popřípadě nesmí ) stavět a stanoví pro to základní podmínky
a omezení. Územní plán nabízí prostor pro soukromé
iniciativy občanům i firmám, současně však navrhuje
i plochy pro zajištění a výstavbu společných potřeb
– veřejně prospěšných staveb a opatření.
Uplatněte proto svoje náměty a názory již
ve fázi přípravy nového územního plánu.
Podněty občanů a vlastníků pozemků jsou v této
fázi přípravy nového územního plánu vítány. Budou
vyhodnoceny a zapracovány do zadání pro zpracování nového územního plánu.
Podněty lze zasílat na Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary, odbor - úřad územního plánování a stavební úřad.
Na předepsaných formulářích, které jsou uveřejněny na internetových stránkách magistrátu města
www.mmkv.cz, odkaz Co dělat když, Tiskopisy Úřadu
územního plánování a stavebního úřadu, je možné
žádat o změnu stávající funkce pozemku – návrh

pořízení územního plánu (vlastník). Další možností
je přímo podrobně popsat problém, o kterém se domníváte, že je potřeba řešit, který negativně ovlivňuje život v našem městě, popřípadě navrhnout nové
řešení či využití některých problematických lokalit
a míst a také upozornit na chybějící vybavenost konkrétního území.
Doporučený termín k podání návrhů a žádostí
je 30. květen 2008.
Aby měly případné žádosti o změnu územního
plánu patřičné náležitosti, je vhodné vyzvednout
si na úřadu územního plánování a stavebním úřadu
– příslušný formulář nebo si jej stáhnout z webových
stránek úřadu. Připomínky do listin správně vepsat
a formulovat pomohou zájemcům i úřednice.
„Chtěli bychom nový územní plán zhotovit tak
do tří let. Už letos na podzim chceme připravit návrh
jeho zadání. Jinak postup je takový, že zhotovený návrh zádání tohoto územně plánovacího dokumentu
prochází radou a zastupitelstvem a poté jej město
zadá ke zpracování urbanistům. Projednávání zhotoveného konceptu a následně návrhu územního plánu
je jak v průběhu jeho zpracovávání, tak i v závěrečné
fázi veřejné,“ informuje předseda komise územního
plánování při radě města Arnošt Donth.

Partnerství Města a Ekocentra Karlovy Vary
Již přes rok působí v našem městě Ekoporadna
Společnosti pro trvale udržitelný život – Karlovy
Vary (STUŽ K.Vary), která získala z programu - EU
Rozvoj lidských zdrojů prostředky na její provozování. Partnerem celého projektu je i Město Karlovy
Vary. Kromě základního poslání tzn. ekologického
informování a poradenství se také již v prvním roce
podařilo několik zajímavých akcí ve spolupráci se SŠ,
neziskovými organizacemi i podnikateli. Kromě několika seminářů s ekologickou tématikou to bylo především vybudovaní naučné stezky Stará Role - Nová
Role, uspořádaní prvního karlovarského biojarmarku, několik výstav a soutěží, zájezd pro středoškoláky
na celostátní akci Ekofilm v Č. Budějovicích a Č. Krumlově, o kterých jsme průběžně informovali.
Veřejné projednání Strategického plánu udržitelného
rozvoje města Karlovy Vary, 17. 3. 2008, Kongresový sál, LH
Thermal, Organizátor - Ekocentrum KV.

V letošním roce již proběhl seminář o sinicích
a připravují se další i pro seniory a lázeňské hosty.
Karlovarské bioslavnosti ve spolupráci s Ekofarmou
Kozodoj proběhnou 24. května a v červnu pak 2. kar-

lovarský biojarmark. Ve spolupráci s městem bude
pokračovat i výstavba několika naučných stezek
především v lázeňských lesích a parcích ale i kolem
stávajících cyklostezek.
Ekocentrum Karlovy Vary ve spolupráci s městem
také připravuje vydání několika publikací, nejužitečnější pro veřejnost asi bude Praktický rádce – Jak
chránit životní prostředí na Karlovarsku.
Posláním Ekocentra je také spolupracovat s dalšími subjekty zejména v neziskové sféře, ale i dalšími. Pokud vaše škola, sdružení nebo jiné seskupení
chystá v roce 2008 nějakou akci související s životním
prostředím, zdravým životním stylem nebo prevenci
zdraví, ozvěte se na níže uvedené kontakty. Budeme
hledat možnosti, jak vaším aktivitám pomoci - minimálně pomůžeme s propagaci.
RNDr. Pavel Žlebek, Koordinátor projektu
Kontakty:
p.zlebek@mmkv.cz
martin.vins.kv@centrum.cz

THERMAE EUROPAE

THERMAE EUROPAE je evropský tříletý projekt
zaměřený na zhodnocení a ochranu lázeňského
kulturního dědictví evropských termálních měst,
přičemž účelem celého projektu je zviditelnění lázeňských měst v Evropě a zdůraznění významu jejich
kulturního bohatství. Karlovy Vary, které jsou vedoucím celého projektu, se tak staly hlavním městem
evropských lázní. Město Karlovy Vary stálo u samého
zrodu celého projektu a jeho zahájením, které proběhlo v rámci Kick-off mítinku v Grandhotelu Pupp
dne 1. října 2006, se tak stalo oficiálně jeho lídrem
a hlavním organizátorem. Partneři projektu vytvořili
rozsáhlou síť zahrnující důležitá lázeňská města a organizace z jedenácti zemí Evropy. Během tří let trvání
projektu budou, kromě jiných aktivit, zorganizovány
3 významné kulturní události. úplně největší a nejvýznamnější proběhne u příležitosti oslav zahájení
lázeňské sezóny v Karlových Varech v květnu tohoto
roku. V rámci projektu se uskuteční několik různých
akcí jako např. přátelské exhibiční fotbalové utkání mezi eurokomisaři a zástupci politiků a slavných
osobností, které bude volně přístupné veřejnosti dne
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4. 5. 2008 na hřišti v Drahovicích, dále bude slavnostně zahájena putovní výstava zaměřená na historické
a kulturní dědictví evropského lázeňství, tvořená
z několika různých sekcí. Neméně významnou událostí pak bude pořádání mezinárodní lázeňské konference, která potrvá dva dny a kde budou prezentovány nejdůležitější výstupy projektu Thermae Europae:
kniha o evropském lázeňství, publikace White Book
- studie o evropském lázeňském dědictví zpracovaná kvalifikovanými specialisty a magazím Thermae
Europae, který bude až do ukončení projektu, tedy
do 30. září 2009, vycházet čtvrtletně a bude distribuován do všech zemí Evropy.
Díky tomuto projektu se Karlovy Vary ještě více
zviditelní a stanou se skutečnou vlajkovou lodí evropského lázeňství.
SOUTĚŽE:
Projekt Thermae Europae je podporován dotacemi z Evropské unie a byl zde také prostor pro širokou
veřejnost, která měla 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 vyzvalo 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 vedení Města Karlových Varů u příležitosti slavnostního otevření
Putovní výstavy s námětem“Lázeňství“.
Ve školách Karlových Varů probíhala výtvarná
a literární soutěž podporovaná projektem Thermae Europae. Projekt Evropské unie napomáhá šíření kultury v Evropě a dává prostor a příležitost žákům
a studentům našeho města zapojit se do prezentace
Karlových Varů jako lázeňského města Evropy a napomoci šíření kultury po celé Evropě. Projekt Thermae
Europae, kromě jiného, umožní také přiblížit žákům
i studentům podstatu Evropské unie (propojení kultur a zvyků zemí EU, vyjádření pocitů pomocí umění
a jeho šíření mezi širokou veřejnost, což napomáhá
pochopení, míru a sounáležitosti v celé Evropě.)

Rekonstrukce Sokolovské ulice
Základním řešením je obousměrná komunikace
s jízdními pruhy šířky 2 x 3 m, ke kterým těsně přiléhají parkovací pruhy proměnné šířky, chodníky jsou
projektovány v šířkách minimálně 2,25 m. Na celém
rekonstruovaném úseku bude vytvořeno 9 značených
přechodů pro pěší a vzniknou dva kruhové objezdy.
Pro město byl v roce 2001 zpracován směrový
dopravní průzkum, následovalo zpracování analýzy stávající a navrhované komunikační sítě města.
To byl podklad ke zpracování kapacitního posouzení
křižovatek v rekonstruovaných částech ulic Sokolovská a Nákladní. Dnešní nejvíce zatížená část ulice

Už během druhé poloviny letošního roku začnou
práce na rekonstrukci Sokolovské ulice. Ta bude zahájena u křižovatky ulic Sokolovská a Dolní Kamenná
a bude postupovat směrem do centra. Letos proběhne přibližně polovina z plánovaného rozsahu prací.
Součástí prováděných prací jsou i vegetační úpravy,
které představují kácení stávající zeleně a výsadbu
zeleně nové.
Komunikace budou rekonstruovány v celé šířce,
kompletně se změní vozovka i chodníky. Rekonstruovaná komunikace sleduje výškově stávající vozovku
a bere ohled na současné vjezdy do budov.

Sokolovské v úseku Nákladní – Šmeralova má denní
intenzitu 22 700 vozidel. Ta by se měla snížit v roce
2030 vlivem dobudování okolních dopravních tras
na 14 500 vozidel za den.
Díky revitalizaci celého prostoru bude na Sokolovské ulici po dokončení její rekonstrukce dvojnásobné
množství stromů, než je dnes. Většina stromů se vysadí na volná prostranství u přechodů a na místech,
kde se křižují ulice. V blízkosti stromů se umístí i lavičky a odpadkové koše. Práce na Sokolovské ulici
budou dokončeny v příštím roce a celkové náklady
překročí 100 milionů korun.

Město má zájem na co nejširším využití multicentra veřejností
„Naše centrum bude multifunkční hlavně proto, že se bude snažit nabízet něco
zajímavého nejširšímu okruhu zájemců. Aktivity škol a podobných organizací
přitom budeme podporovat,“ zdůraznila připravenost města Karlovy Vary jako
investora výstavby primátorka Vlková.
S komplexem multicentra tak do Karlových Varů a celého regionu přichází jedinečný prostor a bezkonkurenčně kapacitně dimenzované a vybavené zázemí
jak pro každodenní volnočasové aktivity místních, tak pro rutinní sportovní přípravu a tréninky – zároveň ovšem i pro pořádání mistrovských sportovních akcí,
pro koncerty domácích i zahraničních hudebních těles, interpretů a kapel, pro
filmové projekce, show nejrůznějších žánrů včetně televizních, pro výstavy a kongresy.

Primátorka Karlových Varů JUDr. Veronika Vlková v rámci prohlídky rozestavěného multifunkčního komplexu znovu potvrdila přednostní záměr vedení města
Karlovy Vary na jeho co nejširší využitelnosti pro obyvatele města stejně jako pro
zájemce ze spádové oblasti i celého kraje.

Multicentrum tak bude nejen v celém kraji, ale i svým nadregionálním záběrem jednoznačně fenoménem. Bude silně poutat zájem a pozornost – návštěvníci si z něj budou trvale odnášet nezapomenutelné zážitky. Přispěje také k oživení
cestovního ruchu a přinese nové výzvy pro plnější život. Stane se přirozeným
centrem a symbolem vstřícné spolupráce, vyhledávaným průsečíkem a symbolickým nositelem pozitivních společenských hodnot a nově se rodících vztahů.
Mělo by tedy většinu veřejnosti spíše spojovat než rozdělovat. „Možná, že mnozí
z jeho dnešních kritiků a skeptiků budou muset své stávající názory ještě značně
přehodnotit,“ uzavřela primátorka.

Organizace hokejových tréninků i ligových utkání (zhruba tři tisíce hodin ročně) je například jednoznačně koncipována s cílem nabídnout nevytížené časy pro
skupinově organizované sportovní a podobné zájmové aktivity žáků mateřských,
základních a studentů středních škol. Dvě samostatné plochy multicentra – v tréninkové hale a v aréně – totiž umožňují v ustálených časech poskytovat veřejnosti
maximum prostoru – například pro pravidelné rekreační bruslení.
„Předpokládáme, že běžný denní rozpis bude zaplněn od velmi časných ranních hodin hluboko do noci,“ přiblížil konkrétní podobu využití Ing. Mgr. Milan
Bártl, ředitel společnosti KV Arena, provozovatele budoucího multicentra. Jak
dále upřesnil, tréninky – například krasobruslařů nebo hokejistů – budou zařazovány zpravidla po ránu a v období krátce po poledni. Celé zbývající dopoledne
bude k dispozici právě školám, veřejné bruslení pak bude směřováno do odpoledne a podvečerního času.
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Sloupek slavných
návštěvníků a událostí
Duben 2008
• 1. dubna 1813 stanul Carl Maria von Weber jako
šéfdirigent v čele Prozatímního divadla v Praze, kde
chytil z průvanu revma a odjel si je léčit roku 1816
do Karlových Varů. V létě 1817 léčbu opakoval, ale
už jako dirigent opery v Drážďanech.
• 2. dubna 1863 se narodil karlovarský lázeňský lékař MUDr. František Zatloukal. Do Karlových Varů
přišel roku 1894. Když zjistil, že chybí zasvěcený
průvodce městem, napsal ho a poprvé vydal roku
1897. Průvodce byl přeložen do němčiny, angličtiny
a ruštiny a vyšel ještě mnohokrát.
• 15. dubna 1938 přejímá lékařské vedení sanatoria
Esplanade (od roku 1959 Jessenius) na Staré louce
MUDr. Andrej Fried, dosavadní přednosta sanatoria
Bellevue.
• 17. dubna 1978 se konala v karlovarské Galerii umění vernisáž výstavy Cyrila Boudy. Mistr byl osobně
přítomen. Měl stříbrné vlasy a šátek uvázaný kolem
krku jako pravý pražský bohém. Ochotně se podepisoval, naslouchal každému, kdo s ním chtěl hovořit a s úsměvem odpovídal na všechny otázky.
• 22. dubna 1873 koupil dosavadní exportér karlovarských minerálních vod Jindřich Mattoni lázně
Kyselku (Guesshuebel) se stáčírnou vod, a to od Černínů za 405 tisíc zlatých. Kyselku začal budovat jako
lázně, které měly konkurovat Karlovým Varům. Dal
postavit Zámecký hotel, Vilemínin dvůr, Švýcarský
dům, Jindřichův dvůr a hotel Praha. Celkem 300
lůžek. Prameny opatřil pavilony, například Ottův
pramen uložil do mramorové dvorany. Do Kyselky
nechal mj. zavést telegraf, protáhnout železniční
trať, na Ohři dal postavit plovárnu a otevřel půjčovnu lodiček.

Počerny
1523 – první písemná zmínka
Nadmořská výška:
410 – 438 metrů n.m.
celková rozloha: 352 hektarů, z toho 76,8% zemědělská půda, 11,7% lesní půda, 9,5% ostatní
půda, 1,1% z celkové plochy je zastavěno, 1,4 %
vodní plocha.
Rok s nejmenším, největším a současným počtem:
- obyvatel 173 (1845), 986 (1900), 1062 (1910),
280 (2008)
- domů
30 (1845), 68 (1900), 133 (2008)
Čtyři kilometry západně od Karlových Varů leží
obec Počerny (Putschirn), která do roku 1869 spadala pod správu obce Jenišov, od roku 1950 byla
samostatná, pak spadala pod správu Staré Role
a od 1. ledna 1976 je součástí Karlových Varů.
První písemná zmínka o této části Karlových
Varů je z roku 1523. Počerny leží uprostřed polí
v průměrné nadmořské výšce 414 metrů. V lokalitě je patrné složiště balvanů z druhohorního
řečiště Ohře. Před 150 lety zde ve 30 domcích žilo
173 obyvatel, na přelomu 19. a 20. století již v 68
obydlích 986 obyvatel.
Počerny byla zemědělsko-dělnická vesnice.
Kromě zemědělství se zde důlním způsobem
těžilo hnědé uhlí. Byl znám hlubinný důl KAROLI-JAOHANNI, který v roce 1900 musel být pro
průval důlních vod zrušen. Na začátku 30. let tohoto století se na Rudolfově výšině otevřel ještě

skromný, malý hlubinný důl ILSE, který však neměl dlouhou životnost.
Kromě spolku dobrovolných hasičů zde vyvíjel
činnost mužský pěvecký sbor „Höhenklang“, Dělnický pěvecký spolek a Dělnická tělovýchovná
jednota, která si v pozměněné době udržela aktivitu do dnešních dnů. Místní kapli dali postavit
majitelé cihelny ve Dvorech a v Počernech, bratři
František a Josef Schrammové.
Po skončení 2. světové války zde byl v provozu
pod národní správou Rudolfa Vyhnala válcový
obchodní mlýn.
V posledních letech v Počernech zakládají své
sídlo některé společnosti, např. Agropol, Chlazení
apod., které jistě přispěje k oživení této části Karlových Varů.
Počerny jsou rodištěm průkopníka fyzika profesora Jana Josefa Loschmidta, který před 143
lety jako první vypočítal velikost molekuly vzduchu. Za pomoci tehdy erudovaného fyzika J.
Stefana se habilitoval jako soukromý docent, aby
se později stal profesorem fyzikální chemie na vídeňské univerzitě. Tento skromný vědec zemřel
v roce 1895 ve Vídni a v roce 1935 mu byla v jeho
rodišti odhalena pamětní deska. Pokud navštívíte
tuto část Karlových Varů, doporučuji volit zpáteční cestu poli do středu Staré Role ke konečné
zastávce městské hromadné dopravy. Uprostřed
cesty na kótě 493 m n.m. se vám před očima rozevře panoramatický pohled.
Vladislav Jáchymovský
S laskavým svolením paní Jáchymovské

• V roce 1603 přijal dr. med. Michal Reudenius místo důlního lékaře v Horním Slavkově a zároveň byl
svým zaměstnavatelem pověřen funkcí lázeňského
lékaře v Karlových Varech, které tehdy byly jako
císařské zboží zastaveny slavkovskému občanovi
Egerovi.
• V roce 1868 se léčila v Karlových Varech Clara
Schumannová. Opět vyhledala svého lázeňského
lékaře prof. dr. med. Seegena: „Nenutí mne pít prameny už ráno v pět, ale až vstanu, jak jsem zvyklá.
Pak jdu na vodu a za hodinu na snídani,“ pochvalovala si.
• V dubnu 1833 mezi prvními hosty přijela poprvé
i vévodkyně Marie Tereza Charlotta d´Angouleme,
dcera popravené Marie Antoinetty. Po červencové
revoluci v Paříži byl její manžel král Karel X. svržen
z trůnu a se všemi Bourbony poslán do exilu. Střechu nad hlavou jim - na žádost vévodkyně d´Angouleme - poskytl její bratranec, císař František I.
v Praze na Hradčanech. Když pražský Hrad potřeboval, poslal francouzskou královskou rodinu do lázní.
Vévodkyně vždy volila Karlovy Vary, kde se jí zdála
šlechtická společnost na nejvyšší úrovni.
• V roce 1808 si Goethe při pobytu v Karlových Varech poznamenal o vévodkyni Dorothee Kuronské
do notesu: „Je stále zářící, až příliš obletovaná, ale
zdá se, že pomalu odkvétá. Ani nevím, o čem bych
si s ní povídal. Za vším je u ní pouhá koketerie...“
• V roce 1798 se vévodkyně Dorothea Kuronská
v Karlových Varech zamilovala do fešného vyslance
barona Gustava d´Armfelda a angažovala ho jako
vychovatele svých čtyř dcer. Čiperný d´Armfeld
se věnoval prvorozené Kateřině Vilemíně s takovým
elánem, že se jim narodila dcera Gustava.
Eva Hanyková
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Pohled od Počeren jižním směrem na Tašovice - ráz krajiny se do dnešní doby příliš nezměnil

Připravované změny v MHD v Karlových Varech
V souvislosti s otevřením nového hypermarketu Globus a vytvoření nové dopravní situace
v Rybářích, budou na jaře provedeny následující
změny v trasách linek MHD:
Obchodní dům Globus má naplánováno
otevření dne 25. 4. 2008. K tomu novému obchodnímu centru bude jezdit linka číslo 1 MHD
v Karlových Varech v půlhodinových intervalech,
ve špičce pak v intervalu 20 minut včetně sobot
a nedělí. Nová trasa linky číslo 1 bude: Lázně
III – Tržnice – Horní nádraží – Rozcestí u Koníčka
– Dvory – Krajský úřad – Tašovice – Globus. Tím
bude nově zajištěno přímé spojení Horního nádraží s Lázněmi III a s krajským úřadem. Přes Horní
nádraží nebude naopak jezdit linka číslo 12. Linka
číslo 10 bude nově jezdit po trase Lidická – Tržnice – Dvory a nebude již zajíždět do Tašovic. Rozsah školních spojů z oblasti Dvorů, Doubí a Tašo-

vic zůstane zachován. Prvních 10 dní po otevření
obchodního centra Globus bude ještě navíc jezdit zvláštní autobus Tržnice-Globus zdarma.
Dále po dokončení kruhového objezdu v Rybářích u prodejny Lidl, bude změněna trasa linky číslo 3 ze Staré Role přes Rozcestí u Koníčka
– nové přemostění do Tuhnic a po ulici Západní
k Tržnici. Občané Staré Role tak získají přímé spojení s úřady a poliklinikou na pravé straně řeky
Ohře. Přestupní místa na nových trasách MHD
budou ve Dvorech a na Rozcestí u Koníčka.
Od měsíce září, po dodání nového malého autobusu do vozového parku dopravního podniku, bude zajišťován provoz na lince číslo 4 tímto
menším autobusem a současně bude obnoveno
nedělní spojení linkou číslo 21 na hřbitov v Drahovicích.

Partnerské město Kusatsu v Japonsku

Rituální zchlazování horké vody pro koupel

www.town.kusatsu.gunma.jp

v Kusatsu má velmi pozitivní účinky na léčení
pohybového aparátu, chronických kožních
chorob, chronických ženských chorob, pocitů
celkové únavy atd.
Kusatsu zpopularizoval i německý lékař
Dr. Erwin von Bälz, kterého pozval v r. 1876
japonský císař vyučovat medicínu na Tokijské
univerzitě, Dr. Bälz se stal i osobním lékařem
císaře.Tento lékař navštívil v průběhu svého
pobytu i Kusatsu, o kterém do svého deníku
napsal: „ Pokud by takovéto místo existovalo
v Evropě, bylo by slavnější než lázně Karlsbad.“
Japonci velice často i opakovaně během roku
navštěvují své lázně, jejich statistiky uvádějí,
že při počtu 126 miliónů obyvatel, každoročně
japonské lázně s ubytováním navštíví v průměru 137 miliónů osob.
Kontakty mezi Karlovými Vary a Kusatsu pomáhala zprostředkovat japonská spisovatelka,
Masumi Schmidt-Muraki (nyní Böttcher-Muraki), která žije od r. 1972 v německém Mnichově. Do Karlových Varů zavítala těsně po převratu v roce 1990, když
dělala rešerše pro svou knihu o Haně Bälz, japonské

satsu město Bietigheim-Bissingen v Badensku-Württembersku, kde se narodil Dr. Erwin von Bälz, dále
pak mají partnerské město Neustift v Rakousku v Tyrolských Alpách, Snowy River v Austrálii a město Hayama v Japonsku. V Kusatsu se také nachází Bälzovo
Museum, kde jsou vystaveny i karlovarské suvenýry
z porcelánu a zejména i dary našeho města, které
byly k různým výročím vyrobeny ve sklárně Moser.
Moserovské sklo je v Japonsku velmi obdivované.
Kusatští velice milují i naši becherovku a návštěva
Muzea Becherovky nesmí v jejich programu návštěvy Karlových Varů nikdy chybět.
Paní Muraki iniciovala také v našem městě vybudování Kamenné zenové zahrady Hany Bälz, která
slouží meditaci a naleznete ji na břehu řeky Teplé
v blízkosti Richmondu nedaleko pomníku Ludwiga
van Beethovena. Zahradu vybudovali zahradníci
z provincie Aichi, rodiště Hany Bälz, v r. 1998 a v roce 1999 byla zahrada slavnostně pojmenována
za přítomnosti japonského velvyslance a mnoha
významných hostů, včetně zahradníků. Můžeme být
pyšní na to, že japonští odborníci vytvořili v našem
městě zajímavé odpočinkové místo sloužící meditaci a složené ze speciálně vybraných kamenů
z našich lesů. Vybírány byly pouze kameny, které
mají „duši“, neboť Japonci věří, že kámen není
neživá hmota. Kamennou Buddhovu lucernu
do této zahrady přivezli japonští zahradníci jako
dar od města Kusatsu. Každý kámen vyjadřuje
zvláštní symboliku, která je vysvětlena na informační tabuli v blízkosti zahrady. Velmi zajímavá
byla spolupráce se zaměstnanci naší Správy lázeňských parků pod vedením ředitelky Ing. Zuzany Maceškové s japonskými zahradníky a architektem Kenji Nomurou.
V loňském roce 2007 uběhlo již 15 let od podepsání společné partnerské smlouvy, v letošním roce koncem června přijede do Karlových
Varů na 2 noci třicetičlenná skupina jejich občanů spolu s pěti jejich politickými představiteli.
Podrobnější informace o společných aktivitách můžete nalézt na internetových stránkách
www.mmkv.cz pod heslem „Zahraniční vztahy“.

V Japonsku existuje asi 3000 lázeňských míst s horkými minerálními prameny, které jsou sopečného
původu. Kusatsu jsou nejstarší a nejznámější japonské lázně, leží cca 160 km od Tokia, v hornaté části
středního Japonska. Město s více než 8000 obyvateli
je obklopeno horami – sopkami, z nichž nejvyšší
je Mt. Shirane s 2160 m, tato sopka ještě v r. 1982
aktivně soptila, v jejím kráteru na vrcholu je jezero světle zelené barvy, jehož voda má vysoký pH
faktor - blížící se až kyselině sírové. Z druhé strany hor se nachází proslulé zimní středisko Nagano – dějiště Zimních olympijských her 1998. I Kusatsu je v zimním období rájem zimních sportů
a ještě do roku 2005-6 zde bylo mnoho sněhu
od listopadu do téměř 20. dubna, ale poslední
dvě zimní sezony globální oteplování, zdá se,
zasáhlo i Japonsko a sněhu měli velmi málo. Najdete zde mnoho velkých hotelů a různých druhů ubytovacích služeb, uvádějí až 20.000 lůžek
pro klienty.
Velkým přírodním bohatstvím Kusatsu jsou
jejich horké minerální prameny v počtu přes sto
Kráter sopky Mt. Shirane
pramenů s teplotou od 42-89°C s vysokým obsahem síry, mají vydatnost v průměru více než
30.000 litrů za minutu (karlovarské horké prameny manželce Dr. Erwina von Bälze. Kusatští představitelé
mají vydatnost 2.000 litrů za minutu), patří k nejvy- města, již dlouho před tím, si přáli navázat kontakty
Jitka Hradílková, vnější vztahy města
datnějším nejen v Japonsku, ale i na celém světě. s naším městem a podařilo se to tedy až počátkem
V centru města se nachází velké pole připomínající 90. let 20. století. Karlovy Vary, jako první
řeku s celou řadou bublajících horkých pramenů, město v tehdejším Československu, podekteré se nazývá Yubatake, velmi silně páchnoucí psaly partnerskou smlouvu v květnu 1992
po síře. Tato oblast byla objevena před více než 800 s japonským Kusatsu. I když je vzdálenost
lety. Voda z Yubatake je rozváděna ke koupelím mezi našimi městy značná, časově je Kusado hotelů a ubytovacích hostinců, zvaných ryokan, tsu 7 hodin před naším středoevropským
cestou se z teploty 55°C zchlazuje asi na 42°C. Rov- časem, rozdílnost kultur a zejména jazyků
něž odpařováním vody se vyrábí sirný prášek, kte- je velká, pomáhá toto partnerství propagarý se prodává pro další léčebné použití. Ponoříte-li ci Karlových Varů v Japonsku. Japonská tedo kusatských pramenů patnácticentimetrový silný levize s pomocí paní Muraki velice často nakovový hřebík, silně kyselá voda ho za pět dní zmenší táčela v našem městě v uplynulých letech,
na polovinu a za dvanáct dní je tenký jako jehla. Kou- v roce 1996 nás navštívila při své soukromé
pele v japonských lázních se odlišují od koupelí v ji- návštěvě i dcera japonského císaře – prinných lázních na světě tím, že Japonci, před vstupem cezna Sayako. Komunikace s radnicí v Kudo horké lázně, poměrně dlouhou dobu v oddělené satsu probíhá v němčině, protože zaměstmístnosti důkladně drhnou celé tělo různými druhy návají v rámci zvláštního mezinárodního
sprchových gelů, tento proces se nazývá araiba a pak programu vždy na dva roky mladou dívku
nazí, bez jakýchkoliv šperků, vstupují pomalu do hlu- z Německa nebo Rakouska, která musí ovláboké lázně, zapuštěné v zemi a pobývají několik málo dat kromě němčiny i perfektně japonštinu.
Japonská zahrada Hany Bälz v Karlových Varech
minut v horké vodě ponořeni až po krk. Léčivá voda Od roku 1962 je partnerským městem Ku-

moje-město-vary.cz

A Day in the Life of Carlsbad

fotografická soutěž pro studenty partnerských měst Karlovy Vary a Carlsbad
mezinárodní výstava v Karlových Varech (CZ) a v Carlsbadu (USA)

Dovolujeme si Vás a Vaše přátele pozvat na zahájení mezinárodní výstavy studentských
fotografií, ve kterých autoři zachycují město, ve kterém žijí „teď a tady“ a objevují skrytý
půvab míst, který často ani nevnímáme, ačkoliv těmito místy často procházíme.
Město se jejich prostřednictvím představuje v netradiční podobě.

vernisáž
Vernisáž se koná 11. 3. 2008 v 17.00 hodin v Muzeu Zlatý klíč v Karlových Varech.
Krajské muzeum Karlovarského kraje p. o., Muzeum Karlovy Vary, Muzeum Zlatý klíč,
Lázeňská 3, Karlovy Vary

divácká soutěž
12. 3. – 30. 4. 2008
V této době můžete hodnotit soutěžní práce autorů z Karlových Varů i Carlsbadu a udělit
za ně 1. – 3. místo. Pro autory hlasujte prostřednictvím formuláře na internetových stránkách
www.moje-mesto-vary.cz nebo během návštěvy výstavy v Muzeu Zlatý klíč (Lázeňská 3,
Karlovy Vary), kde jsou k dispozici hlasovací lístky.
Na závěr divácké soutěže bude z hlasujících vylosován jeden výherce. Tento výherce získá
originální fotografii dle vlastního výběru od autora, kterému přidělil svůj hlas. Velikost
a způsob adjustace fotografie můžete vidět v reálu na výstavě v Muzeu Zlatý klíč.
Autoři fotografií, kteří se umístí v divácké soutěži na prvních třech místech,
získají čestné uznání.

11. 3. – 4. 5. 2008 / Muzeum Zlatý klíč Karlovy Vary
www.moje-mesto-vary.cz
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Kolik let organizované turistiky v Karlových
Varech ?
Téměř bez povšimnutí by zůstal významný den 26. 3. 1862, kdy byl před 140
lety ustaven turistický klub Wander - Club v Karlových Varech. Zakladatelem byl
Jindřich Anger, majitel restaurace Sanssousi s dalšími devíti nadšenci (např. známý
karlovarský zlatník Adalbert Barton).
Klub si dal za cíl:

pěstovat pěší turistiku, šířit vlastivědu Karlovarska,
ušlechtilé mravní vlastnosti, přispět ke zpestření společenského života lázní a zkrášlení jeho okolí,
přispět k popularizaci Krušných hor.
A také vykonal první pochod z Lubů do Ústí n.L.

Nad restaurací Sanssousi byl v r. 1874 odhalen kamenný pamětní sloup
a v r. 1881 u Gejzírparku železná pamětní deska s iniciálou W a datem založení
klubu. 28. 4. 1912 byl odhalen na Výšině přátelství pomník. Tvořila jej pyramida
z kamenů na níž byla litinová socha poutníka v nadživotní velikosti. Odhalení
se zúčastnil také starosta a řečník dr. Pfeifer. V té době klub už čítá 26 členů (např.
regionální národopisec Josef Hofmann, ředitel hudební školy Alois Janetschek,
průkopník krajinné fotografie Karel Schöttner).
Karlovarský turistický klub působil až do začátku druhé světové války. Historie
klubu turistů pokračovala až po roce 1945.
A tak drží K. Vary prvenství před Prahou, kde byl turistický klub založen až v roce
1888.
Jiří Jásek,
Klub českých turistů při TJ Slovan Karlovy Vary

Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením Dveře dokořán

zve na Kytičkový bál, dne 26. 4. 2008 od 14 hodin
do restaurace U Kaštanů v Rosnicích
OS Dveře dokořán děkuje majitelům restaurace U Kaštanů v Rosnicích
za uskutečnění bálu pro postižené, za jejich podporu a bezvadný hudební
doprovod.

Karlovarští včelaři slaví
Z historie se dozvíme, že včely existují asi 100 milionů roků. 10 tisíc roků pravděpodobně lidé znají med
a z roku 1350 je první zpráva o sdružení včelařů - Karel
IV udělil medařské právo včelařům v norimberském
lese. První spolek v Čechách vznikl v roce 1864 a první sdružení spolků v roce 1873. První český spolek
v Karlových Varech byl založen 28. 2. 1948 a jmenoval
se Pobočný včelařský spolek pro Karlovy Vary a okolí.
Prvním předsedou se stal pan Antonín Průša, ředitel
měšťanské školy. To je v podstatě vše co o té události víme. Dnes spolek působí
pod názvem Český svazu včelařů, občanské sdružení, základní organizace Karlovy Vary. V dobách největší slávy – okolo roku 1989 měla ZO přes 200 členů a 2336
včelstev, dnes jen 81 členů, kteří obhospodařují 928 včelstev a pokles trvá. V České republice je celkem okolo padesáti tisíc včelařů a okolo půl milionu včelstev
a také se počty stále snižují.
Všichni včelaři naší organizace chovají včely ze záliby a podobně je tomu v celé
republice i když v příznivějších oblastech již existují včelařské farmy. Pro zájmové
včelaře jsou organizovány přednášky, kurzy a zájezdy na různé výstavy a včelařské akce. Nejen že se členové seznámí s novinkami, obstarají si včelařské pomůcky, ale také se navzájem lépe poznají a pobesedují, což bylo, je a bude hlavním
posláním spolků.
Oslavy šedesátého výročí založení spolku oslavíme skromně, v podstatě jen
slavnostní schůzí, která bude pokračovat kulturním programem a tancem. Hlavním těžištěm oslav bude účast ZO na akcích pro mládež a pro veřejnost. Hlavně
chceme přiblížit dětem a jejich rodičům zajímavý život včel a chceme se těšit,
že některé z nich uvítáme ve svých řadách.
Včelaři chovají včely, aby získali kvalitní med a své přebytky nabízejí ostatním.
Získávají tím částečně zpátky část nákladů do chovu včel, zejména do cestování
za včelami, které je potřeba umístit tam, kde se jim dobře daří a kde se jich nebude
nikdo bát . V poslední době se výkup českého medu v podstatě zastavil a na český
trh jsou dováženy laciné medy ze vzdálených oblastí Asie a jižní Ameriky. Včelaři
proto nabízejí svůj velmi kvalitní med přímo, tak zvaně ze dvora. Pro tuto činnost
platí výzva občanům:
„NAJDI SI SVÉHO VČELAŘE“
Za ZO ČSV o.s. Karlovy Vary Ing Pavel Krapáč,
předseda ZO, e-mail: pkrapac@seznam. cz

Vytvořili jsme pro děti e-learningový portál
Učitelé druhého stupně Základní školy Jana
Amose
Komenského
v Karlových Varech realizovali projekt, ve kterém vytvořili e-learningový
portál v internetovém prostředí Moodle (softwarový
balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu).
Proč e-learningový portál? E-learning je učení
v elektronické podobě, jehož specifickým znakem je možnost určit si místo a čas, kdy se chceme a potřebujeme učit. Pro naše děti to znamená,
že se na vzdělávací materiál mohou podívat nejen
ve škole, ale třeba i v domácím prostředí. E-learning
umožňuje efektivní využívání informačních technologií ve vzdělávání a tím se výuka stává atraktivnější.
Přináší nové možnosti, které můžeme ve vzdělávání
využít. Nepotřebujeme klasické učebnice, materiály
mohou žáci dostat v elektronické podobě včetně
odkazů na další zajímavé zdroje. E-learningové prostředí poskytuje možnost vytváření multimediální
sady ve formě encyklopedií nebo testů, které slouží

k upevňování učiva. Přes všechny výhody e-learningu zůstává klasické vzdělávání pod vedením učitelů
nezastupitelné.
Projekt je realizován pod názvem „Vytvoření elearningového portálu, rozvoj klíčových kompetencí žáků“ a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

programu školy. Pedagogové si osvojili dovednosti
tvorby kurzů, e-learningový portál je dětmi využíván
jako zdroj výukových materiálů přístupný z internetového prostředí. V rámci projektu byla škola vybavena novými počítačovými stanicemi, digitálním fotoaparátem a videokamerou, užitečnými propagačními
předměty a vzdělávacími materiály, které ve spojení
s e-learningovým portálem přispívají ke zkvalitnění
výuky.
Cílem projektu je vytvořit e-learningové prostředí
pro žáky školy a vybavit je dovedností samostudia,
připravit je pro celoživotní vzdělávání a zvýšit jejich
gramotnost.
Projekt byl zahájen v únoru roku 2007 a bude
ukončen v dubnu 2008. Realizace projektu vyžadovala od pedagogů vysoké nasazení, kolektiv učitelů
se účastnil školení a následně zpracovával vzdělávací
témata. V průběhu projektu se učitelé často scházeli,
konzultovali navzájem postup a předávali si zkušenosti z ověřování e-learningu ve výuce.
K ukončení projektu bude dětem k dispozici velké
množství e-learningových jednotek, které podpoří
vzdělávání ve všech oblastech nového vzdělávacího
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Studenti ukazují jak vidí Vary
Moje město / My town - Společná mezinárodní
výstava fotografií studentů středních škol z Karlových Varů a partnerského města Carlsbadu
v Kalifornii. V roce 2007 proběhl na obou stranách Atlantiku workshop pod odborným vedením lektorů, jehož vyvrcholením bylo vyhlášení
vítězů a udělení cen. Česká prezentace projektu
proběhne od 11. 3. do 4. 5. 2008 v Muzeu Zlatý
klíč v Karlových Varech. Zahájení výstavy proběhlo 11. 3. 2008. Po skončení této prezentace
bude kolekce vystavena v Carlsbadu.
Výstavu doprovází divácká soutěž, která pro-

bíhá od 12. 3. do 30. 4. 2008. V této době může veřejnost hodnotit soutěžní práce autorů z Karlových
Varů i Carlsbadu a udělit za ně 1. – 3. místo.
Hlasovat je možné prostřednictvím formuláře
na internetových stránkách www.moje-mesto-vary.
cz nebo během návštěvy výstavy v Muzeu Zlatý klíč
(Lázeňská 3, Karlovy Vary), kde jsou k dispozici hlasovací lístky.
Na závěr divácké soutěže bude z hlasujících vylosován jeden výherce. Tento výherce získá originální
fotografii dle vlastního výběru od autora, kterému
přidělil svůj hlas.
„Posláním projektu je představit město takové, jaké
jej vidí lidé, kteří v něm žijí. Pro lázeňské město jako jsou
Karlovy Vary jde o netradiční pohled, protože veřejnost
místní i mezinárodní vnímá zaběhnutá klišé – obrazy
historického centra města s odkazy na minulost.
Studenti ve svých fotografiích zachycují město „teď
a tady“. Nacházejí – a dalším lidem ukazují – skrytý
půvab míst, který neznáme, ačkoliv těmito místy často
procházíme. Město se jejich prostřednictvím představuje v originální podobě. Zajímavé bude jistě srovnání
pohledu účastníků s Čech a ze Spojených států.“
Jiří Hanek, koordinátor projektu
„Výstupy projektu jsou cenné v tom, že ukazují místa,
kde tito lidí skutečně žijí, řada fotografií ukazuje skrytou
krásu míst nebo nálad, kterých si nikdo běžně nevšímá.
Otevírají tak divákům oči. Fotografie je proto možné
vnímat také jako jakousi sociologickou výpověď.“

Purkyně v Ústí nad Labem.
Jak potvrdily dosavadní reakce účastníků, občanskému sdružení PROTEBE live se podařilo zajistit výchovný a vzdělávací aspekt projektu. Účastníci se učili
výtvarnému pojetí a také se zabývali tím, co to vůbec
fotografie je a jak je možné k tomuto výrazovému
prostředku přistupovat.

Kateřina Pavelková, lektorka projektu
Dílnu a konzultace s účastníky projektu vedli lektoři Aleš Loziak a Kateřina Pavelková, kteří studují obor
fotografie na Fakultě umění a designu Univerzity J. E.

Přehlídka scénického tance
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary za finančního přispění města Karlovy Vary
srdečně zve všechny příznivce tanečního umění na

Krajskou postupovou přehlídku
scénického tance mládeže a dospělých
Dne 26. 4. 2008 Malý sál hotelu Thermal od 13:00 hodin
Doprovodný program: 15:00 - 16:00 hod.
Taneční vystoupení - Duncan Centre konzervatoř Praha
Kapela SWINGDOWS pod vedením J.Volfa
V letošním roce se v prostorách MS hotelu Thermal uskuteční krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých, která se karlovarské
veřejnosti představí poprvé.
Na poli tanečním však úplným nováčkem není.
V letech minulých tato přehlídka probíhala v Horním Slavkově - organizace
se chopila ZUŠ H. Slavkov, následně si pod svá křídla realizaci přehlídky převzala
Základní škola a Základní umělecká škola Šmeralova 15, Karlovy Vary.
Přehlídka je postupová - to znamená, že v hledišti bude svým pečlivým a spravedlivým okem posuzovat výkony tanečníků a tanečních souborů odborná porota, která pak vybere a navrhne některé z prezentovaných choreografií k účasti
na Celostátní přehlídce scénického tance Tanec, tanec…2008 v Jablonci nad
Nisou.
Scénický tanec, jehož hlavním nástrojem vyjádření je výraz a sdělení prostřednictvím pohybu, má tu jedinečnost, že umí vyvolávat obdobné síly u diváka.
Srdečně Vás zveme. Nechte se inspirovat krásou pohybu, krásou tance….!

Tento projekt vznikl díky finanční podpoře Magistrátu města Karlovy Vary.

Galerie SUPERMARKET WC
Občanské sdružení PROTEBE live v současné době rekonstruuje bývalý objekt
veřejných toalet u Dolního nádraží v Karlových Varech a přeměňuje jej na galerii
SUPERMARKET WC.
Rekonstrukce bude dokončena v dubnu 2008, květen by měl být měsícem slavnostního otevření galerie.
6. března PROTEBE live o. s. zahájilo veřejnou sbírku. Účelem sbírky je doplnění
chybějících finančních prostředků, které jsou k dokončení rekonstrukce a vybavení galerie nezbytně nutné. Je otevřen transparentní účet, na který můžou občané
Karlových Varů posílat své příspěvky, aby tak podpořili vznik galerie, o které se více informací dozvědí na stránkách www.pro.tebe.cz v sekci galerie SUPERMARKET WC.
Číslo účtu: 2773510001/2400 E-banka v Karlových Varech.
Galeri by mělo vzniknout ojedinělé místo, kde se mohou setkávat lidé různých
profesí a obohacovat sebe sami navzájem. Vznikne místo pro jejich prezentace
a zviditelnění široké veřejnosti.
Služby galerie:
Mládež a studenti: možnosti realizace vlastních nápadů, ukázky maturitních prací, volnočasové aktivity, bezbariérový přístup
Neziskové organizace: prezentace, zviditelnění široké veřejnosti, získávání
dobrovolníků, semináře
Podnikatelé: možnost prezentace, semináře, možnosti spolupráce
s neziskovým sektorem, reklama
Široká veřejnost: kulturní zážitky, internet, možnosti realizace vlastních
výstav a zapojení se do kampaní s nimiž sympatizují

Vstupné dobrovolné!
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ZŠ Krušnohorská, Růžový vrch, Karlovy Vary
pořádá v úterý 6. 5. 2008 od 16.00 hodin nábor žáků do budoucí 6. sportovní
třídy pro školní rok 2008/2009.
Jsme škola s třídami s rozšířeným vyučování tělesné výchovy se zaměřením
na lední hokej, atletiku, lyžování a biatlon. Nabízíme víceúčelové a atletické
hřiště, školní bazén, posilovnu, 2 počítačové učebny s připojením na internet,
řadu zájmových kroužků. Na škole působí Školní poradenské pracoviště pod
vedením speciální pedagožky.
Žákům ve sportovní třídě nabízíme 5 hodin tělesné výchovy – z toho hodinu plavání; tři sportovní soustředění za rok, z toho jedno lyžařské; možnost
trénování na školním atletickém hřišti. Zájemci o naší školu mohou kdykoliv
po telefonické domluvě přijít a prohlédnout si veškeré prostory.
Kontaktní údaje: tel.: 353 437 111,
www.zsruzovyvrch.cz
e-mail: skola@zsruzovyvrch.cz

Výsledky soutěže o nejoblíbenějšího učitele
Mateřské školy:
1. místo - Naďa Pilečková – MŠ Vilová (Bohatice)
2. místo - Alena Kroupová – MŠ Mládežnická (Čankovská)
3. místo - Zdena Bečvářová – MŠ Krušnohorská (Růžový Vrch)
Základní školy:
I. stupeň:
1. místo - Mgr. Josefa Turčínová – ZŠ Truhlářská (Stará Role)
2. místo - Mgr. Marie Vinšová – ZŠ Krušnohorská (Růžový Vrch)
3. místo - Mgr. Jarmila Lembacherová – ZŠ Libušina
II. stupeň:
1. místo - Mgr. Marta Havránková – ZŠ Libušina
2. místo - Mgr. Karel Fiala – ZŠ Poštovní (Tuhnice)
3. místo - Mgr. Pavel Švácha – ZŠ Jana Amose Komenského (Drahovice)

Zápis dětí do mateřských škol
2. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, KRUŠNOHORSKÁ 16
příspěvková organizace

Zápis dětí do mateřských škol
pro školní rok 2008/2009
se koná v úterý 22. 4. 2008 a ve středu 23. 4. 2008
od 14,00 – 16,00 hod.
před zápisem budou“ Dny otevřených dveří“ na jednotlivých MŠ
v tomto pořadí:
1. 4. 2008
MŠ Krušnohorská 16 –Růžový vrch
Karlovy Vary
2. 4. 2008
MŠ Sedlec 5
Karlovy Vary
3. 4. 2008
MŠ Vilová 1 - Bohatice
Karlovy Vary
7. 4. 2008
MŠ Kpt.Jaroše - Dvory
Karlovy Vary
8. 4. 2008
MŠ Truhlářská 11-Stará Role
Karlovy Vary
9. 4. 2008
MŠ Javorova 2 A –Stará Role
Karlovy Vary
10. 4. 2008
MŠ Mládežnická 6 – Rybáře
Karlovy Vary
14. 4. 2008
MŠ Fibichova 5 –Stará Role
Karlovy Vary

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, KOMENSKÉHO 7

dne 22.4. a 23.4.2008 od 14-16.00 hod.
Dny otevřených dveří na našich školičkách proběhnou následovně:
• 14. 4. MŠ Mozartova, E.Destinové
• 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.
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Kulturní akce a výstavy v dubnu 2008
CLUB IMPERIAL
4. 4.
11. 4.
18. 4.
25. 4.

Lázeňský hotel Imperiál, Libušina 18, Karlovy Varxy
Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno
HH BLUES (Praha). Dynamická bluesová formace zpěváka a kytaristy Dragana
Hoxhy, osobitý styl a repertoár.
MARTIN VONDRA QUARTET (Praha). Formace profesionálních jazzových
instrumentalistů v čele s brilantním saxofonistou M. Vondrou.
CABERNET JAZZ SAUVIGNON (Praha). Přední jazzový pianista Dr. Vojtěch
Eckert se svým energickým kvartetem; současný jazz, působivé aranžmá
skladeb.
RITMO LATINO (Peru-Bolívie). Latinsko-americká hudební skupina, spojení
výrazného temperamentu a vynikající instrumentální i pěvecké úrovně hráčů,
melodická pohoda v rytmu rumby, mexické muziky a jazzu.

Každý den v Clubu Imperial hraje živá hudba, každou sobotu diskotékový pořad a každé
úterý vystoupení Magic show či orientální tance.

23. 4.

VÝSTAVA:

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVYVARY
2. 4.

3. 4.

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

6. 4.

DIVADLO HUSOVKA
Karlovy Vary, Husovo nám. 2,
tel.: 353 333 316
V měsíci dubnu se nekonají žádná představení.

DUHOVÁ PALETA
2. 4.

17.00

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35
Otevřeno po – pá 15.00 – 18.00
VERNISÁŽ: Práce žáků ZUŠ Nová Role, Galina Černá (do 24. 4.)

9. 4.
11. 4.

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
VÝSTAVY:
pokračuje: 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.)
26. 4.
Karlovy Vary - slavní u nás. Výstava představující slavné návštěvníky
Karlových Varů pořádaná Městem Karlovy Vary v rámci oslav 650.
výročí založení města ( do 18.6.)
19. 4.
19.30 Jan Jiráň & Botafogo. Herec, muzikant a skladatel pražské Ypsilonky
se obklopil svými kolegy z divadla, nechal se inspirovat milovanými
brazilskými rytmy především bossa novou, ve svých autorských
textech využil humoru, nadhledu a poezie a vznikla příjemná muzika
plná tajemství, nostalgie a slunce.
20. 4.
14.00 –17.00 Zážitková dílna k výstavě M. a E. Medkových. Další zážitková
dílna pro dospělé návštěvníky přiblíží prostřednictvím výtvarných
činností, reflektivního dialogu, apod. malířskou a fotografickou tvorbu
dvou spřízněných autorů.

14. 4.

16. 4.

19. 4.
21. 4.
23. 4.
26. 4.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
4. 4.

19.30

11. 4.

19.30

18. 4.

19.30

25. 4.

19.30

Husovo nám. 2, Karlovy Vary
Lázně III, Symfonický koncert KSO - B 7. Franz Schubert: Symfonie č.
8 h moll „Nedokončená“. Carl Maria von Weber: Koncert pro klarinet
č.1 f moll, op.73. Jan Hugo Voříšek: Symfonie D dur. Jaroslav Kubricht
- klarinet. Dirigent Ondřej Vrabec.
Lázně III, Symfonický koncert KSO - A 8. Sergej Prokofjev: Klasická
symfonie D dur, op. 25. Ludwig van Beethoven: Koncert pro klavír č.
1 C dur, op. 15. Jean Sibelius: Symfonie č. 2 D dur, op. 43. Ivo Kahánek
- klavír. Dirigent Petr Vronský.
Lázně III, Symfonický koncert KSO - C 8. Georg Friedrich Händel:
Vodní hudba - výběr. Manuel de Falla: Třírohý klobouk - suita č. 1.
Robert Schumann: Symfonie č. 3 Es dur, op. 97 „Rýnská“. Dirigent
Manuel Hernándéz Silva (Španělsko).
Lázně III, Symfonický koncert KSO - B 8. Antonín Dvořák: Scherzo
capriccioso, Op. 66. Vítězslav Novák: O věčné touze, op. 33. Alexander
Arutjunjan: Koncert pro trubku. Franz Schubert: Symfonie č. 5 B dur.
Zdeněk Vikor - trubka. Dirigent Jiří Stárek.

KLUB PADEREWSKI

3. 4.

7. 4.

10. 4.

12. 4.

19. 4.

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.
Květy. Vystoupení nejtvrdší čajové kapely, nejhlučnější z tichých a nejostřejší
z jemných, držitelky ceny Anděl 2007 za album „Kocourek a horečka“. Kapela
neusnula na vavřínech a v Paderewském představí ještě teplé novinky: nového
houslistu a nové album.
Bridgeheads. Po Jedinečná možnost vidět vystoupení uznávané slovenské
kapely, produkující svěží a moderní kytarový rock. Bridgeheads, kteří do Varů
přiletí přímo z Londýna, se v Paderewském zastaví při svém turné po západní
a střední Evropě.
Tua Borta. Česká world music kapela, jejíž tvorba a repertoár vychází zejména
ze severské a balkánské lidové tradice. Inspiruje se lidovými a středověkými
motivy, které zpracovává netradičním způsobem. Ve skupině je více žen, než
mužů, což je přitažlivé.
Václav Havel – Protest. Po obrovském úspěchu představení Audience, které
bylo výsledkem spolupráce Divadla na tahu s Divadlem v patře, přichází titíž
tvůrci s nastudováním další jednoaktovky Václava Havla, znovu pod režijním
vedením Andreje Kroba.
15.00, Problematické aspekty voleb v ČR. Křesťanská akademie se umí tématy
svých přednášek strefit do aktuálních společenských a politických problémů.
Tentokrát přednáší politolog Tomáš Lebeda.

Na dobíjení baterek Vás zve JANA KOUBKOVÁ. V Paderewském se bude
jazzovat, povídat i soutěžit o supernové CD Jany Koubkové NIJANA. Osvěžující
hudební večer na jazzové téma si pro Vás připravila populární „horká teta“
Jana Koubková za doprovodu pianisty Ondřeje Kabrny.
Lenka Herzogová – Papír a růže. Výstava netradičních objektů z papíru,
kovu, kamene a jiných materiálů karlovarské výtvarnice, která je pedagožkou
na keramické škole.

27. 4.

29. 4.

Divadelní nám. 21, Karlovy Vary
Richard Alfieri „ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH“.
Divadlo Ungelt. Alfieriho hra Šest tanečních hodin v šesti týdnech,
strhující herecký duet o lidské opuštěnosti a nikdy neumírající naději,
je divadelní skvost. hrají: Chantal Poullain a Oldřich Kaiser, režie:
Zdeněk Dušek
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.
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 choreografie: Radek Balaš
19.30 „MUZIKÁLY Z BROADWAYE“ Městské divadlo Brno. Muzikálové gala.
Režie: Stanislav Moša.
19.30 Moliére „ZDRAVÝ NEMOCNÝ“. Brilantní a notoricky známá Moliérova
hořká komedie. Hrají: Karel Roden, Jana Krausová, Eva Janoušková,
Kryštof Hádek/Jaromír Nosek, Kristýna Nováková, Petr Pěknic, Marian
Roden, Jakub Maceček/Adam Kraus, Kristýna Janáčková/Martina
Šimčíková, Tereza Roglová . Režie: Jakub Maceček
19.30 Petr Iljič Čajkovskij „LABUTÍ JEZERO“. Severočeské divadlo opery
a baletu. Mistrovské dílo, posvěcené geniální hudbou Petra Iljiče
Čajkovského. Hraje orchestr Severočeského divadla opery a baletu
Ústí nad Labem.Režie Vladimír Nečas. Choreografie: Lev Ivanov, Marius
Petipa, Vladimír Nečas. Dirigent: Tvrtko Karlovič
19.30 Albert Ramsdell Gurney: „MILOSTNÉ DOPISY“ Divadlo Bez zábradlí.
Slzy smíchu i dojetí ve vás vyvolají dětská psaníčka, pubertální lístky
i dospělé pozdravy, blahopřání a vzkazy Melissy Garderové a Andrewa
Makepeace Ladda III. ve hře jednoho z nejhranějších amerických
dramatiků současnosti, která z Broadwaye obletěla celý svět. Humorné
i dojemné listování osudy jedné nesourodé dvojice přátel v podání
výtečně sehraného hereckého páru Veroniky Freimanové a Zdeňka
Žáka. Režie: Boris Ščedrin
19.30 J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, P.Malásek „CIKÁNI JDOU DO NEBE“.
Divadlo Bez zábradlí
19.30 Luigi Lunari: „TŘI MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE“. Divadlo Bez zábradlí.
Hrají: Bohumil Klepl, Karel Heřmánek, Zdeněk Žák, Jana Šulcová/Naďa
Konvalinková. Režie: Boris Ščedrin
19. 30 „OPĚT NĚCO STARÉHO, AVŠAK FUNGL NOVÉHO! ANEB NĚCO
NOVÉHO, STEJNĚ PĚKNĚ STARÉHO“ ONDŘEJ HAVELKA A JEHO
MELODY MAKERS
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
15.00 Jana Galinová „PRINC BAJAJA“. Docela velké divadlo Litvínov.
Hrají: Petr Erlitz, Lenka Lavičková, Alena Boháčová, Jana Galinová,
Lukáš Masár, Jan Bouše, Petr Kozák, Jindřich Lenc a Jan Ignác Říha.
Choreografie: Dana Morávková. Režie: Jurij Galin
19.30 „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.

19.30

KINO PANASONIC
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel.: 353 233 933
www.kinopanasonic.cz / Vítězná 50 / K.Vary / rezervace 353 233 933
28. 3. - 5. 4.
JEDEN SVĚT - 10. ročník mezinárodního film. festivalu o lidských právech
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.
6. 4.
6. 4.
7. - 8. 4.
a 9. 4.
9. 4.
10. 4.
11. - 13. 4.
11. 4.

15.00 Bijásek pro nejmenší - SAMETKA ČR
19.30 3:10 VLAK DO YUMY USA 2007
18.00 a 20.00
19.30 O RODIČÍCH A DĚTECH ČR 2007
17.00 Představení pro seniory – TAJNOSTI ČR 2007
19.30 Filmový klub KV WARHOLKA, USA 2006
17.00 ZLATÝ KOMPAS
19.30 NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ, ŽE SEŠ MRTVEJ (Before the Devil Knows You‘re
Dead). USA 2007/116‘ od 15 let, anglicky/české titulky.
12. - 13. 4. 19.30 Bio Art POKÁNÍ. VB 2007
13. 4.
15.00 Bijásek pro nejmenší - A ZASE TA ŽOFKA ČR
14. - 15. 4. 17.00
a 16. 4.
19.00 KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ USA 2007
14. 4.
19.30 Bio Art TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ USA 2007
15. 4.
19.30 Bio Art SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA USA 2007
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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
Denně od 6 do 10. 4. 19.30 Klenoty jarní oblohy, odbornější pozorování objektů večerní
temné oblohy
Každý PÁ a SO 19.30 Xaverius a Měsíc, pohádkové pozorování večerní jarní oblohy.
Vhodné především pro rodiče s malými dětmi od 5 let.
Každý PÁ a SO 21.00 Klenoty jarní oblohy. Odbornější pozorování jarní noční oblohy.
Ideální podmínky pro sledování Měsíce nastávají kolem první čtvrti 11. – 12. dubna.
Nejhorší pozorovací podmínky nastávají kolem 18. – 19. dubna, v době kolem měsíčního
úplňku. Dominantou pozorování jsou celý duben planety Mars a Saturn.
Od 16. 4. pravidelně každou ST a PÁ a každou NE od 14.00 do 16.00
Audiovizuální pořady a stálá astronomická expozice
Od 19. 4. každou SO od 15. 00 do 17. 00 Astroshop – stánkový prodej
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.

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

16.00
16.00
16.00
16.00

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

5. 4.
6. 4.
6. 4.
20. 4.

05.00 - 07.00
07.00 - 13.00
13.00 - 14.00
08.00 – 11.00

SSB liga
Velikonoční závod
Velikonoční závod dětí VKV
mistrovství ČR juniorů VKV

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
17. 4.
18. - 19. 4.
18. - 19. 4.
a 20. 4.
20. 4.
21. - 22. 4.
a 23. 4.
23. 4.
24. 4.
25. - 27. 4.
25. 4.
25. 4.
26. 4.
27. 4.
28. - 30. 4.

19.30 Filmový klub KV HORSKÁ HLÍDKA, Čína 2004
19.30 VÁCLAV. ČR 2007
21.30
19.30 10 000 PŘ.N.L. USA, Nový Zéland 2008
15.00 Bijásek pro nejmenší - KRTEK A OSLAVA ČR
18.00 a 20.00
19.30 O RODIČÍCH A DĚTECH. ČR 2008
17.00 Představení pro seniory VÁŠEŇ A CIT, VB, USA 2007
19.30 Filmový klub KV NA DRUHÉ STRANĚ. Něměcko, Turecko 2007
17.00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
21.00 Bio Art – dokument, OBČAN HAVEL. ČR 2008
19.00 Bio Art a 26.4. 21.15 ONCE Irsko 2006
19.00 Bio Art a 27.4. 19.30 Bio Art LOVEC DRAKŮ USA 2007
15.00 Bijásek pro nejmenší MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH 1 ČR
18.00 a 20.00 BOBULE, ČR 2007

KINO ČAS
tel.: 353 223 272,
www.kinocaskv.cz
1. - 2. 4.
17.30 a 19.30 Lovec draků, USA drama
3. – 5. 4.
18.15
Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street, USA, hudební
krimi thriller
3. – 6. 4.
20.30
Než ďábel zjistí, že jsi mrtev, USA drama
3. – 4. 4.
15.00 a 16.40, 5. – 6. 4. 13.00 a 16.40
a 7. – 8. 4. 18.20
Kronika rodu Spiderwicků, USA dobrodružný
5. 4.
14.40, 6. 4. 14.40 a 18.15
a 7. – 9. 4. 16.20
Asterix a Olympijské hry
7. – 9. 4.
14.40 a 20.00 Nejkrásnější hádanka, ČR
10. 4.
18.00 a 20.00,
11. – 14. 4. 18.00
Oko, USA, horor
11. 4.
16.20
a 12. – 13. 4. 13.00 a 16.40 Ztracený poklad templářských rytířů 2, Dánsko, dobrodružný
11. 4.
20.10 a 12. – 13. 4. 14.40 a 20.20
a 14. 4.
16.00 a 20.10 Let’s Dance 2, USA, hudební
15. – 16. 4. 18.00 a 20.00 Breakout, Švýcarsko, hudební
17. – 20. 4. 16.00
Lovci pokladů: Kniha tajemství, USA, dobrodružný
17. – 20. 4. 18.15 a 20.00 Václav, ČR, komedie
20.– 23. 4. 17.30 a 19.30 Svatba na bitevním poli, ČR, komedie
24.– 25.
16.30,
26. - 27. 4. 13.00 a 16.30 Potkan 007 a UFO, Norkso, rodinná komedie
24. – 25. 4. 20.00,
26. – 27.
14.30 a 20.00 Občan Havel, ČR
24.– 27. 4. 18.00
Jan Saudek, ČR
28. – 30. 4. 16.30 a 20.30 P.S. Miluji Tě, USA
28. – 30. 4. 18.30
Já, legenda, USA, horor
Pojďte s námi do pohádky
10. 4.
13.00
Ztracený poklad tempářských rytířů, Dánsko, doborodružný
24. 4.
13.00
Bolek a Lolek na prázdninách, animovaný
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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 – Od 31. 3. otevřena pobočka St.Role 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
STÁLÁ EXPOZICE:
Atmosféra Karlových Varů na přelomu 19. a 20. století v obrazech vídeňského malíře
W. Gauseho.
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 Ca rlsbadu

KRAJSKÉ MUZEUM
23. 4.
VÝSTAVA:

Nová Louka 23, tel.: 353 226 252
Otevřeno : ST – NE 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
17.00 VERNISÁŽ: „ČÁRY MÁRY FUK“. Rakouský karikaturista se svým
humorem vždy trefí do černého a přiměje nás k úsměvu nad sebou
samými..
„Makrofotografie brouků“ (do 13.4.)

KOMUNITNÍ CENTRUM ARMÁDY SPÁSY
Jugoslávská 16, KV
tel.: 353 225 861
Každé úterý od 4. 3. 13.00 – 17. 00 Burza sezónních oděvů a obuvi
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..)

8. 4.
10. 4.
11. 4.
14. 4.
16. 4.
17. 4.
22. 4.
24. 4.
25. 4.
28. 4.

11.00
17.00

11.00
17.00

30. 4.

pana Tau a chobotničky
Psychologické hry, poznáváme sami sebe
Turnaj, multikulturní aktivity
Dramatická dílna. Strašidla a krásné panny - Zdeněk Šmíd
Čteme pro malé děti Pohádky z jisker a dýmu - Stanislav Filip
Čteme pro malé děti Pohádky z jisker a dýmu - Stanislav Filip
Čteme pro velké děti
Turnaj ve hře Česko
Psychologické hry, poznáváme sami sebe
Turnaj. Stavíme Babylónskou věž
Dramatická dílna. Strašidla a krásné panny - Zdeněk Šmíd
Čteme pro malé děti Pohádky z jisker a dýmu - Stanislav Filip
Čteme pro malé děti Pohádky z jisker a dýmu - Stanislav Filip
Čteme pro velké děti

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

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

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!

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
Aktuální informace o dalších programech (soboty, víkendy ...) najdete na www.joga.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM
Východní 6, 360 20 K.Vary, tel. 353 230 847, 606 581 369,
www.materske-centrum.cz
Pokračují kurzy masáže dětí a aromaterapie s Mgr. A. Polívkovou
1. 5.
16.30 Tuhnická louka Pálení čarodějnic (špekáčky sebou, masku na sebe)
Všechny turnusy příměstského tábora jsou zcela naplněny.
MCKV Upozorňuje všechny přihlášené účastníky Příměstského tábora, že termín pro zaplacení účastnického poplatku je 30. 4. 2008.
Po tomto termínu budou místa nabídnuta náhradníkům.

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
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
1., 15., 29. 4.
18.00
REIKI (tanec, beseda, přednáška) MUDr. Petr Kadleček
5. - 6. 4.
9.00 kurz MASÁŽ HORKÝMI KAMENY
12. 4.
9.00 kurz INDICKÁ MASÁŽ HLAVY (CHAMPI) A UŠNÍ SVÍCE
19. 4.
9.00 kurz MEDOVÁ DETOXIKAČNÍ MASÁŽ
19. 4.
9.00 kurz ANTICELULITA - RUČNÍ ANTICELULITIDNÍ MASÁŽE SE ZÁBALEM
20. 4.
9.00 kurz ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ A ZÁBAL
26. - 27. 4. 9.00 kurz THAJSKÁ OLEJOVÁ MASÁŽ
5. 5.
REKVALIFIKAČNÍ KURZ: MASÉR/KA PRO SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽ
- začátek kurzu

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
16. 4.

19.30

26. 4.

Loutkové divadlo Cecílie Tajšlové Aladinova kouzelná lampa

LÁZEŃSKÝ HOTEL SANSSOUCI – kavárna
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“

Krajská knihovna Karlovy Vary
3. 4.
16. 4.
17. 4.
22. 4.
29. 4.

Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary, tel: 353 502 811
e-mail: knihovna@knihovnakv.cz, www.knihovnakv.cz
17.00 sál Grafologie - cyklus přednášek, přednáší Irena Michaláková
17.00 Britský filmový klub – Duelists, projekce v angličtině s anglickými
titulky
17.00 Vývoj architektury K.Varů II., přednáší Petr Mráz
17.00 Úvod do současné literatury Velké Británie
17.30 odd. pro nevidomé Reading group, setkání zájemců o britskou
literaturu - Doris Lessing: The Fifth Child

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. Dětské verze her jsou k dispozici v Dětském oddělení
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ - Dvory
odpolední akce pro děti – od 15:00 hod.
Soutěž KAMARÁDI MOUDROSTI 2008 – Téma: Všichni žijeme v Karlových Varech
ve spolupráci s Městskou knihovnou K. Vary
2. 4.
Čteme pro velké děti
3. 4.
Multikulturní turnaj, soutěže v přendávání rýže hůlkami, v jódlování
či tancování kozáčka na výdrž ...
7. 4.
Výtvarná dílna. Slavíme 80. výročí narození Oty Hofmana - vyrábíme

Zdeněk IZER a Karel FREUND: „PO PLASTICE PÍPL“. Jedinečný
a nezaměnitelný humor Z. Izera s oblíbenými parodiemi TV pořadů,
zábavných soutěží a imitování řady populárních zpěváků a zpěvaček
– vše v živém podání se zábavnými kostýmy a převleky.

8. 4.

Rumunská 8, Karlovy Vary, tel: 353 332 045, 608 335 902
e-mail:galerie.husarik@seznam.cz, www.galerie-husarikova.cz
Otev.doba: PO - ČT 9.00-17.00, PÁ 9.00 – 15.00
17.00 zahájení výstavy Jindra Husáriková - šedesátá léta-návraty (do 30. 5.)

ATELIER Mirka
Moskevská 42, 360 01 K. Vary, tel 353 234 636, atelier v provozovně Rámování
e-mail: atelir.mirka@seznam.cz
kurzy kreativní tvorby pro ženy
2. 4.
17.00 MALOVÁNÍ NA SKLO jarní motivy - vitráž, šperk
16. 4.
17.00 FIMO - nový materiál - různé možnosti zpracování - šperk
30. 4.
17.00 MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ - obrázek

VYSTOUPENÍ: JIHOAFRICKÝCH UMĚLCŮ V KARLOVÝCH VARECH
se uskuteční ve středu dne 23. DUBNA 2008 v 15.00 před LH Thermal
Vystoupí dvě kulturní skupiny z Jižní Afriky, z provincie Mpumalanga
a Východní Kapsko.
Akce se uskuteční v rámci Jihoafrického týdne v České republice.
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SPORT
ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119
Nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými
povrchy a dlouhodobého pronájmu na tel.: 353 564 119
tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, dětské hřiště
- možnost zamluvit si termín na tel.: 721 673 972
- provoz:
po – pá 14.00 – 21.00
so – ne 10.00 – 19.30 (vč. volných dnů)

ZŠ J.A.K., Kollárova 19, kontakt 776 358 080, 353 224 863
Multifunkční sportovní areál AMOS – atletický ovál, víceúčelová hřiště pro
košíkovou, odbíjenou, nohejbal, kopanou, tenisový kurt, cvičná tenisová stěna,
doskočiště pro skok daleký a trojskok, technický sektor pro vrh koulí – možnost
využití pro petanque
- možnost zamluvit si termín
- provoz:
po – pá 14.00 – 19.30
so – ne 10.00 – 19.30 (vč. volných dnů)

ZŠ Truhlářská 19, kontakt 739 250 476

20. 4.
13.30 starších/mladších žáků – Omympie Hroznětín
Krajský přebor přípravek – hřiště Dvory
27. 4.
9.00 Turnaj starších přípravek

TENIS
Tenisový klub LOKOMOTIA Karlovy Vary
Tenisová školka začínající mládeže – v měsících květnu, červnu a září 200803-20. Přihlášky v kanceláři na dvorcích ve středu 16. 4. a ve čtvrtek 17. 4. vždy
od 16. 00 – 17.00.
Okresní přebory jednotlivců
Mladší žáci 30. 4. – 20. 5. - dvorce LOKO K. Vary, přihlášky 30.4. do 15.00
Mladší žákyně 1. 5. – 2. 5. - dvorce LOKO, přihlášky 1. 5. do 10.30
Starší žáci 26. – 28. 4. - dvorce T.K. Ostrov, přihlášky 26. 4. do 9.00
Starší žákyně 26. – 28. 4. - dvorce T.K. Ostrov, přihlášky 26. 4. do 11.00
Dorostenci 30. 4. – 2. 5. - dvorce TCG K. Vary, přihlášky 30. 4. do 15.00
Dorostenci 30. 4. – 2. 5. - dvorce TCG K. Vary, přihlášky 1. 5. do 10.30
Dorostenky 1. – 2. 5. - dvorce TCG K. Vary, přihlášky 1. 5. do 10.30
Muži 26. – 28. 4. - dvorce TCG K.Vary, přihlášky 26. 4. do 9.00
Ženy 26. – 28. 4. - dvorce TCG K. Vary , přihlášky 26. 4. do 11.00

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

ATLETIKA
ZŠ Růžový Vrch, kontakt 353 437 111
Školní atletické a víceúčelové hřiště pro veřejnost – slouží k tréninkovým
účelům sportovních klubů a veřejnosti – vstup zdarma
- provoz:
po - pá 15.00 – 19.00
so - ne dle domluvy se správcem

BKLOKOMOTIVAKARLOVYVARY
Jízdárenská 1, 360 01 Karlovy Vary
5. 4.
6. 4.
12. 4.
12. 4.
12. 4.
13. 4.
13. 4.
19. 4.
20. 4.
26. 4.

starší minižákyně K.Vary - Plzeň
mladší minižákyně - finále oblastního přeboru
starší minižákyně K.Vary - Domažlice
mladší dorostenky K.Vary - Velké Meziříčí
starší dorostenky K.Vary - Strakonice
mladší dorostenky K.Vary - Pelhřimov
starší dorostenky K.Vary - Strakonice
mladší dorostenky K.Vary - Česká Lípa
mladší dorostenky K.Vary - Slovanka Praha
mladší dorostenky K.Vary - Plzeň

KOPANÁ
SK Buldoci, stadion Dvory, Drahovice, Tuhnice, kontakt 353 227 426
Česká fotbalová liga - Hřiště Drahovice
6. 4.
10.30 FC Buldoci – FK Union Cheb 2001
20. 4.
10.30 FC Buldoci – SK Slavia Praha B
II. Česká ženská fotbalová liga
5. 4.
15.00 FC Buldoci – FC Viktoria Plzeň B
19. 4.
15.00 FC Buldoci – SK Pavlíkov
26. 4.
10.30 FC Buldoci – FK Mladá Boleslav
Česká divize staršího/mladšího dorostu
5. 4.
10.00/12.15 FC Buldoci – FK Neratovice-Byškovice
19. 4.
10.00/12.15 FC Buldoci – FK Ústí N/Labem
Krajský přebor hřiště Drahovice/Stará Role
6. 4.
15.30 FC Buldoci – Spartka Horní Slavkov
20. 4.
14.00 FC Buldoci - - Spartak Chodov
Krajská soutěž dorostu – hřiště Drahovice
27. 4.
14.00 FC Buldoci – S. Bochov
Česká divize starších/mladších žáků – hřiště Drahovice
12. 4.
10.00/11.45 FC Buldoci – FK Teplice B
26. 4.
10.00/12.15 FC Buldoci – Dukla Praha
Krajský přebor starších/mladších žáků – hřiště Drahovice
13. 4.
10.00/11.45 starších/mladších žáků – FC Františkovy Lázně
27. 4.
10.00/12.15 starších/mladších žáků – FC Viktoria M. Lázně
Okresní přebor žáků – hřiště Drahovice
6. 4.
13.30 Ajax Kolová
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V sobotu dne 5. dubna 2008 se v Karlových Varech uskuteční již VII. ročník otevřených plaveckých závodů paralympijských nadějí „POHÁREK 2008“. Akci pořádá
občanské sdružení KONTAKT bez Bariér a sportovní klub KONTAKT Karlovy Vary,
a záštitu nad ní převzali primátorka města Karlovy Vary Veronika Vlková a starosta
města Sokolov Karel Jakobec.
Plavecký mítink Pohárek si za dobu své existence vytvořil již pevné místo
ve sportovních plaveckých soutěžích tělesně i zrakově postižených plavců v České republice. Za šest let od roku 2001 se na startovních blocích Pohárku vystřídalo bezmála půl tisíce závodníků včetně celé řady vynikajících plavců paralympijského sportu. Za všechny je možné jmenovat Martina Kováře, který stále drží
tři světové rekordy na kraulařských tratích 50, 100 a 200 metrů, a je již čtyři roky
patronem karlovarského Pohárku a především velkým vzorem pro naši mladou
talentovanou mládež.
Závody pořádá sportovní klub SK KONTAKT Karlovy Vary, ve kterém se od roku 2001 připravují zdravotně postižení plavci všech věkových kategorií. Naprostá
většina z nich se pravidelně objevuje i a startu Pohárku, kde zejména v žákovských
kategoriích má náš klub svá želízka v ohni. Letos poměří síly nejen se zkušenými
plavci z České republiky, ale i ze zahraničí, konkrétně z Chorvatska.
Pohárek je prvním závodem II. ročníku Českého poháru a je kvalifikačním závodem na mezinárodní plavecký mítink ročníku EUROWAVES 2008.
Plavat se bude v krytém plaveckém bazénu v Sokolově, kde závodní klání začne v 9:45 a potrvá zhruba do 15 hodin, slavnostní vyhlášení výsledků s předáním cen nejlepším plavcům se uskuteční v kongresovém sále Lázeňského hotelu
Thermal.
Přijďte se i vy podívat na mimořádné sportovní klání, jste srdečně zváni.
Pořádání akce podpořila řada podniků a jednotlivců z karlovarského regionu.
Generálním partnerem akce je Sokolovská uhelná a plavecký program v Karlových
Varech podporují dlouhodobě Město Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Sportovní
unie Karlovarska, Nadace Eurotel, Nadace Pomozte dětem a Tipsport.

Vyhlášení nejlepšího sportovce roku 2007
Kategorie
Nominovaný
Klub
žáci
Ondřej Novotný
TJ Lokomotiva - šerm
žákyně
Lucie Hornová
TJ Lokomotiva - šerm
žákyně
Tereza Kubová
TJ Lokomotiva - šerm
žákyně
Petra Rohanová
TK TC Gejzírpark
žákyně
Petra Nováková
LK Slovan, TJ Slavia
dorost a junioři
Martin Jiskra
X - Team BaNo
Mimořádný sportovní úspěch za rok 2007 - Martin Jiskra
muži
Petr Novák
X - Team BaNo
družstva
muži - nohejbal
SK Liapor Doubí
družstva
mládež - šerm
TJ Lokomotiva - šerm
družstva
starší žákyně - volejbal
Volejbalový klub

Krajská knihovna spolu s Městskou knihovnou pořádají

14.ročník soutěže pro děti
KAMARÁDI MOUDROSTI

nabízí za velmi nízké ceny

Otázky letošního ročníku budou zaměřeny
na národnostní menšiny a znalosti o Karlových Varech
v rámci výročí 650. let založení města.

prkna * fošny
trámy sušené

Děti získají body za správně zodpovězené otázky,
za výpůjčku a nově mohou vypracovat
také projekty na zadaná témata.

truhlářské řezivo
pořez na katru

Více informací v kterékoliv karlovarské knihovně.
Soutěž probíhá celý měsíc duben.

na zakázku
Info na tel.: 353 223 497,
724 255 614
p. Pechman

Zn: Jsem normální, čtu.
XXVII. ročník mezinárodní prodejní výstavy

MINERÁLŮ, FOSIIÍ, DRAHÝCH KAMENŮ,
ŠPERKŮ A JINÝCH PŘÍRODNIN
KARLOVY VARY, HOTEL THERMAL
10. – 11. 5. 2008

Pohybem a vědomím
k podvědomí

POD ZÁŠTITOU:
JUDr. Veroniky Vlkové, primátorky města Karlovy Vary
POŘÁDÁ:
TOP GOE Group CZ, spol. s.r.o. Ostrava
a TOP GEO GmbH Gersbach

kineziologie
přednáší Mgr. Marcela Luňáčková

středa 2. 4. 2008 v 18 hodin
V Městské knihovně Karlovy Vary I. P. Pavlova 7

Krajské vojenské velitelství v Karlových Varech
přestěhováno od 3. 4. 2008
VOLNÁ MÍSTA - Samostatný konstruktér - projektant elektro
Pracovní zaměření: návrhy a tvorba dokumentace řídících systémů
a rozvaděčů průmyslových pecí.
Požadujeme • vysokoškolské vzdělání
• komunikační znalost anglického jazyka
• flexibilitu, aktivní přístup k práci
• týmovou spolupráci
Nabízíme
• vysoké ocenění, osobní odměňování, podíly z obratu firmy
• trvalé profesní vzdělávání
• samostatnou a zajímavou práci
Navštivte nás, rádi Vás seznámíme se vším, co potřebujete vědět.
Václav Vegricht, jednatel společnosti

z ul. Foersterova 24 na novou adresu:
Počernická 2, Karlovy Vary, Stará Role.
! NOVĚ OTEVŘENÝ !

KOSMETICKÝ SALON
Hotel LAFONTE
Majakovského 29
Karlovy Vary – Rybáře
(vedle Komerční banky)

776 592 907

353 228 122

www.fortepiano.czweb.org
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Telegraficky
V pátek 7. března jsme si v Karlových Varech připomněli jubileum 158. výročí
narození prvního prezidenta samostatného Československa T. G. Masaryka. Pietní
akt se letos již uskutečnil na stejnojmenné třídě před bronzovou sochou prezidenta z dílny akademického sochaře Jana Kotka, která byla slavnostně odhalena
pravnučkou prezidenta Charlotte Kotíkovou v září loňského roku.

Náměstek primátorky Tomáš Hybner uspořádal v březnu setkání s novináři a zastupiteli města v budově Lázní III včetně prohlídky tohoto objektu. Přítomní se tak
mohli na místě seznámit se skutečným technickým stavem budovy, nahlédnout
do smluv, znaleckých posudků či studie vypracované statikem. Zastupitelé města
budou v brzké době totiž rozhodovat o dalším nakládání s touto budovou.

K celostátní kampani „Celé Česko čte dětem“ se připojila i městská knihovna

Městská knihovna Karlovy Vary se připojila ke kampani „Celé Česko čte dětem“.
Projekt „Celé Česko čte dětem“ vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak
velký význam má hlasité čtení dítěti pro jeho vývoj a pro formování návyku číst
si v dospělosti. Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je podle odborníků spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Městská knihovna Karlovy Vary se k projektu připojila v březnu, kdy týden vždy dopoledne probíhalo v budově na ulici I.
P. Pavlova čtení pro žáky základních škol.
Tým basketbalistek přijala primátorka města a hráčkám pogratulovala k úspěchu

Skvělé druhé místo obsadily hráčky basketbalového klubu Lokomotiva Karlovy Vary na mezinárodním turnaji základní skupiny evropského poháru CEWL,
pořádaného na sklonku února v Banské Bystrici. K jejich úspěšnému vystoupení
jim poblahopřála i primátorka města Veronika Vlková, s níž se shodli, že basketbal
je v Karlových Varech bezesporu nejúspěšnějším skupinovým sportem žen.

Dva velvyslanci v průběhu jediného dne se setkali s představiteli města Karlovy
Vary. Primátorka města Veronika Vlková nejprve přijala rakouskou velvyslankyni
Margot Klestil-Löffler, která byla na návštěvě Karlových Varů. Odpoledne pak zasedací síň karlovarského magistrátu zaplnila delegace Tureckého svazu měst. Tu
vedl velvyslanec Turecké republiky Koray Targay. Po prohlídce města dvacetičlenná delegace, složená především ze starostů tureckých lázeňských měst, diskutovala na karlovarské radnici.

Již třináctý ročník soutěže Karlovarský skřivánek se konal v Základní umělecké škole Libušina v Karlových Varech. Odměnou za mimořádné výkony mladých
zpěváků byly nejen hodnotné ceny. Podle porotců je kvalita mladých zpěváků
mimořádná a zájem dětí o zpěv naštěstí neupadá.

Zástupci karlovarského magistrátu svolali na 17. března do prostor hotelu Thermal veřejné projednání Strategického plánu udržitelného rozvoje města. Lidé
měli dopředu možnost se seznámit se základními dokumenty a připravit si věcné
dotazy a připomínky. Této příležitosti využilo více než dvě stě občanů. Cílem projednávání bylo především nalézt odpovědi na otázky, jaké Karlovy Vary nyní jsou,
jaké je občané chtějí mít a co je pro to třeba udělat.
Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města

Úklidové práce administrativních budov a výrobních závodů
Úklidové práce po řemeslech
Strojní čištění koberců
Ochrana a údržba přírodních kamenů a PVC
Speciální úklidové práce
Družstevní 713/12, 360 17 Karlovy Vary, Tel./Fax: 353 561 240 Email: actapolkv@actapol.cz, www.actapol.cz

Oprava tiskové chyby

Rakouská velvyslankyně se zapsala do pamětní knihy Karlových Varů

! POZOR ! Na 10. straně tohoto čísla došlo k tiskové
chybě a u KOMUNITNÍHO CENTRA ARMÁDY SPÁSY je
chybně uveden kontakt a adresa. Správné údaje jsou
Jugoslávská 16, Karlovy Vary, tel.: 353 225 861.
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