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Západočeský lázeňský trojúhelník na cestě za světovým uznáním
Česká republika se může pyšnit mnoha krásnými památkami, které jsou součástí její bohaté historie. Starobylé hrady,
vznosné zámky i historická města lákají k návštěvě a pobytu.
Dvanáct českých památek má ale punc výjimečnosti, který jim
zajišťuje členství na prestižním Seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO.
Tento exkluzivní charakter by mohla v budoucnu získat
i trojice západočeských lázeňských měst v regionu nazývaném
s oblibou „Západočeský lázeňský trojúhelník“. Na základě dokončené Koncepce památkové péče v Karlovarském kraji (Karel Kuča – Lubomír Zeman: Památky Karlovarského kraje – Koncepce památkové péče v Karlovarském kraji, Karlovy Vary 2006),
byl v roce 2006 zpracován návrh na zapsání částí historických
center měst Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně na Seznam světového dědictví UNESCO. Návrh podpořila
vedle Karlovarského kraje i vedení jednotlivých měst dopisem
adresovaným Ministerstvu kultury a ústřednímu pracovišti
Národního památkového ústavu, v němž byla vyjádřena vůle
uvedených subjektů usilovat o zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. Tento záměr byl ze strany Ministerstva kultury
i Národního památkového ústavu podpořen.
Pro všechna tři města bylo provedeno podrobné památkové vyhodnocení zástavby a v rámci výzkumného úkolu Lázně
a lázeňství v České republice v kontextu evropského lázeňství
(Lubomír Zeman a kolektiv, 2006-2008) bylo posouzení uvedených lázeňských měst provedeno i v kontextu a konfrontaci
s ostatními světoznámými lázeňskými městy střední a západní Evropy. Z tohoto srovnání jednoznačně vyplývá, že to,
co se událo zde v severozápadních Čechách v průběhu 19. století, je naprosto mimořádnou evropskou záležitostí. Naše západočeská lázeňská města představují z hlediska historického
urbanismu a architektury zcela mimořádné celky, a to i ve světovém měřítku. Tak ucelené a kompaktní lázeňské zóny se nikde jinde nenachází. Jde o poměrně intaktně dochovaná území s mimořádnou koncentrací prvotřídní lázeňské architektury
především z 19. století a 1. poloviny 20. století. Lázeňské pacienty a návštěvníky sem vábí a přitahují jak léčivé síly zdejších
pramenů, tak i neopakovatelná atmosféra honosné architektury. Provedené památkové vyhodnocení tak jednoznačně
prokázalo, že lázeňská jádra západočeských lázeňských měst
vykazují mimořádnou míru koncentrace památkových hodnot a nepochybně splňují kvalitativní požadavky pro nominaci
na Seznam světového kulturního dědictví. Na příkladu Karlových Varů a Mariánských Lázní se ovšem zároveň projevilo donedávna převládající přezírání a podceňování architektury 19.
století. Na rozdíl od Františkových Lázní jsou chráněna pouze

formou městské památkové zóny a nejsou zde vyhlášeny ani
žádné národní kulturní památky. Vzhledem k tomu, že Výbor
UNESCO jednoznačně preferuje zápisy takových věcí, které
se v rámci příslušných zemí těší nejvyššímu stupni památkové ochrany, se proto navrhuje, aby dotčená města i Karlovarský kraj usilovaly o překvalifikování svých památkových zón
na památkové rezervace. Zároveň by tato snaha měla vyústit
i v prohlášení nových národních kulturních památek, a to přinejmenším chrámu sv. Maří Magdalény a Mlýnské kolonády
v Karlových Varech a litinové kolonády v Mariánských Lázních
(což je rovněž vyjádřeno již v Koncepci památkové péče Karlovarského kraje). Památkové rezervace a národní kulturní
památky, jakožto nejvyšší formy památkové ochrany jednotlivých objektů, souborů či areálů, by přispěly ke zvýšení prestiže obou měst a mohly by tím i výrazně napomoci k úspěchu
nominace. V případě úspěšné nominace se ale nijak nezmění
právní prostředí výkonu památkové péče, neboť se budou
uplatňovat stejná ustanovení památkového zákona č. 20/1987
Sb., jako doposud. Výrazně se však zvýší atraktivita všech tří
měst, mimo jiné z hlediska cestovního ruchu. Tím se rovněž
nepochybně zvýší možnost čerpání finančních dotací ze státních zdrojů. Zapsání památky na Seznam UNESCO je sice
pouze prestižní záležitostí, ale v rámci celosvětové působnosti
jde o vysokou prestiž. Jednotlivé státy světa, a to i afrického
kontinentu, se předhánějí, aby na Seznamu světového dědictví měly co nejvíce nemovitých kulturních nebo přírodních
památek či chráněných území. Být zapsán do Seznamu světového dědictví znamená stát se členem jakéhosi vysoce elitního
klubu, být jakousi šlechtou mezi památkami. Zařazení na tento
prestižní seznam v naprosté většině případů několikanásobně
zvyšuje atraktivitu památek a stoupá i počet návštěvníků, kteří
se na to či ono místo vydávají, což má nezanedbatelné ekonomické přínosy.
Základním principem výběru památek do Seznamu světového dědictví je jejich mimořádná hodnota, jedinečnost,
autenticita a celistvost. V Seznamu nemohou být všechny
hodnotné památky. Česká republika má v poměru k velikosti
svého území v Seznamu velmi vysoký počet památek. Zatím
máme zapsáno 12 kulturních statků (a 6 biosférických rezervací UNESCO), což je více než dvojnásobek světového průměru.
Například na sousedním Slovensku mají památek v Seznamu
celkem 6, srovnatelné Rakousko má zápisů 8, v neporovnatelně větším Polsku jich mají také 12, Německo 30, Řecko 17,
Francie 28. Každá země může navrhnout ročně pouze jednu
lokalitu. K výběru památek pro jejich nominaci se tak připravuje národní indikativní seznam, na který se dostat není jed-

noduché a trvá to i mnoho let. Západočeskému lázeňskému
trojúhelníku se podařilo naprosto nemyslitelné – na indikativní seznam České republiky se dostal během jednoho roku
a dnes je jeho nominace již odeslána do Paříže, kde sídlí ústředí UNESCO. Předhonil tak řadu dalších návrhů lokalit, které
na svou šanci trpělivě čekají již několik let.
V současné době o zapsání do Seznamu světového dědictví usilují například Lázně Luhačovice, Velkomoravské hradiště
v Mikulčicích, hřebčín v Kladrubech nad Labem, Horský hotel
a televizní vysílač Ještěd, Industriální soubory v Ostravě, a dále například Pevnost Terezín, Rožmberská rybniční soustava
na Třeboňsku, hrad Karlštejn, či skalní sochy v Betlémě u Kuksu.
Seznam světového dědictví je reprezentativní a má částečně symbolicky zastupovat i určitý stavební typ daného období v určitém širším regionu. A právě zde mají západočeská
lázeňská města svou velkou šanci. Zatímco navrhované Lázně
Luhačovice zračí svébytnou architekturu především z dílny Dušana Jurkoviče, prezentují západočeské lázně typickou evropskou historizující lázeňskou architekturu průběhu 19. století.
Když v polovině listopadu 2007 vyhlásil časopis Travel in the
Czech republic výsledky ankety o nejatraktivnější místo České
republiky, Karlovy Vary se umístily na 8. místě, hned za městy s památkami UNESCO (a předstihly například i Olomouc
se sloupem Nejsvětější Trojice, který je rovněž zapsán na seznamu UNESCO) a Mariánské Lázně obsadily 13 místo. Vůdčí
úlohu světově proslulého a hlavního města evropských lázní
již Karlovy Vary hrají například v projektu THERMAE EUROPAE,
zaměřeném na zhodnocení a ochranu lázeňského kulturního
dědictví evropských termálních měst. Nyní se tedy pro celý
region otevírá další jedinečná šance, jak se ještě více zviditelnit a prosadit ve světovém měřítku. Je nutné tuto výjimečnou
šanci využít a nepromarnit.
O to důležitější je tento poznatek právě ve chvíli, kdy
se v Karlových Varech diskutuje o podobě zástavby u chrámu sv. Maří Magdalény (tzv. Kamenolom), v samém srdci lázeňského města. Další neúměrné a nevhodné zatížení území,
vedle Vřídelní kolonády a Hotelu Thermal, by mohlo znamenat
konec nadějím na zápis do seznamu UNESCO. Pro úspěšnost
nominace je totiž nutné vedle požadavků autenticity staveb
prokázat i snahu a dostatečnost koncepčních materiálů zajišťujících uchování zapsaných památek a chráněných území
do budoucnosti.
Mgr. Lubomír Zeman
Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARLOVY VARY
Co je a proč je SPURM a IPRM
V současné době se zpracovávají na Magistrátu Města Karlovy Vary dva rozvojové dokumenty a to pod různými názvy.
Vnímáme, že je to poněkud matoucí, zejména pro laickou veřejnost, která se má k oběma dokumentům vyjadřovat a proto
se pokusíme tuto zdánlivou „dvoukolejnost“ vysvětlit.
1.

2.

dokument Strategický plán udržitelného rozvoje města (SPURM) je základním rozvojovým dokumentem, který
stanovuje vize rozvoje města na středně dlouhé období
15 až 20 let a rozpracovává je až do konkrétních projektů
a programů, které jsou pro město potřebné. Tento strategický materiál by měl být i podkladem pro tvorbu územního plánu i ročních rozpočtů města. Měl by být průběžně
sledován vyhodnocován a případně korigován, pokud
se nebude dařit stanovené cíle plnit. Tedy neměl by být
pouze psaným dokumentem ale zejména nástrojem efektivního řízení rozvoje města. O tomto materiálů jsme již
veřejnost mnohokrát informovali a to nejen v RL. Byl i zveřejněn návrh katalogů projektů a programů – ke kterým
stále probíhá odborná i veřejná diskuse.
dokument: Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) je
předepsán městu K. Vary metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj. Je to materiál, který je podmínkou pro čerpání dotací z EU v rámci Regionálního operačního programu v létech 2007 až 2013. Má rozpracovat
ze SPURMu jen ty projekty, na které chce město čerpat
v uvedeném období finance na rozvoj z Evropské unie.

IPRM
Integrovaný plán rozvoje města (dále jen„IPRM“) představuje nástroj pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních
fondů (dále jen „SF“). Povinně jej v rámci NUTS II Severozápad
(kraje Karlovarský a Ústecký) musí zpracovat města nad 50 tisíc
obyvatel a Mladá Boleslav.
Projekty zahrnuty v IPRM mohou být podpořeny z jednoho
či více operačních programů. Integrovaný plán rozvoje města
je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou
vizi a strategii rozvoje města.
Výběr projektů hrazených ze SF nemůže být libovolný,
musí splňovat veškeré podmínky dané metodickým poky-

2 | Radniční listy

nem Ministerstva pro místní rozvoj:
Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány buď ve vymezeném území (zóně) nebo v rámci tematického přístupu ve městech a směřují k dosažení společného
cíle či cílů města, obce či lokality.
Město Karlovy Vary zvolilo alternativu zonální, tzn. realizování projektů v ucelené a ohraničené části města. Touto zónou
byla zvolen část pobřežních úseku řek Ohře a Rolavy. Je to převážně ta část města, která byla po dobu více než patnácti let
blokována pro rozvoj čekáním na dokončení západního úseku
dopravního průtahu Karlovými Vary.
Předmětem podpory mohou být projekty (aktivity) zaměřené na:
- revitalizaci, zatraktivnění a doplnění chybějící technické
a občanské infrastruktury měst, městských částí,
- regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro
průmyslové, dopravní, vojenské administrativní aj. účely
ve městech
- programy pro regeneraci a revitalizaci urbanizovaných
oblastí, atd.
Výše podpory ze strukturálních fondů pro Město Karlovy Vary:
Minimální podíl prostředků na celkovém objemu IPRM činí
15 mil. €. Minimální výše pro jeden individuální projekt činí 25
mil. Kč. Všechny projekty zahrnuté do IPRM musí být realizovány v období let 2007 – 2013.
Způsob zpracování IPRM:
Po celou dobu příprav se bude scházet Řídící výbor IPRM,
tvořený zástupci města Karlovy Vary, konzultantské firmy
Technoexport, nominovaných členů reprezentující regionální,
místní veřejnou správu, podnikatelskou sféru, NNO atd. Návrh
IPRM projedná a schválí Zastupitelstvo města do konce června, poté bude předložen k hodnocení řídícímu orgánu IPRM
(Výbor regionální rady).
Dne 16. dubna 2008 proběhlo setkání Řídícího výboru IPRM,
Výboru pro místní rozvoj a integraci do EU spolu se zástupci
Města Karlovy Vary a společnosti Technoexport. Cílem schůzky

bylo vybrat projekty financované z ROP. Byly předběžně vybrány následující projekty:
1. Krytý plavecký bazén včetně potřebné infrastruktury
2. Rekreační areál Rolava
3. Víceúčelové stezky (uvnitř Meandru Ohře, spojení Meandr
Ohře - areál Rolava, okruh Tuhnický most - Chebský most,
propojení Rybáře - Stará Role)
4. Dětská vesnička bezpečí
5. Centrum sálových sportů
Doplňující projekty pak: Areál Svatý Urban a rekonstrukce
sportovního areálu Tuhnice
Veřejné projednání IPRM proběhne 19. května 2008
v hotelu Thermal – Kongresovém sále, v 16:30 hod.
Zde budou představeny konkrétní rozpracované projekty IPRMu.
Více informací najdete na webových stránka Magistrátu
města, dále na stránkách http://www.nuts2severozapad.cz/,
http://www.strukturalni-fondy.cz/rop-sz
Bc. Tomáš Hybner
RNDr. Pavel Žlebek

ALŽBĚTINY LÁZNĚ
30. 5. 2008 do 15.00 – 18.00
proběhne v Alžbětiných lázní
u bazénu oslava mezinárodního dne
dětí s bohatým programem
(kouzelník, diskotéka, soutěže atd.)
Děti do 15 let VSTUP ZDARMA.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ VYHLÁŠENÝCH
V RÁMCI PROJEKTU THERMAE EUROPAE
V měsíci únoru byla široká veřejnost a školy v Karlových Varech vyzvány k zapojení se do projektu THERMAE EUROPAE, jehož jsou Karlovy Vary lídrem. V rámci něho Město Karlovy Vary vyhlásilo amatérskou fotografickou soutěž s námětem „Život v lázních aneb kulturní lázeňské
dědictví„ , určenou veřejnosti a naopak školy v Karlových Varech byly vyzvány ke zorganizování
školských kol výtvarné a literární soutěže s názvem „Kulturní dědictví lázní Karlovy Vary“
s tím, že nejlepší práce budou zaslány do městského kola. 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, a v tomto duchu se proto také obě souteže nesly.
Během tří let trvání projektu budou, kromě jiných aktivit, zorganizovány 3 významné kulturní
události, z nichž největší a nejvýznamnější proběhne v Karlových Varech v květnu tohoto roku.
Tímto bychom rádi vyzvali širokou veřejnost a školy, aby přišli dále podpořit myšlenku EU
stejně jako eurokomisaři, naši politici a slavné osobnosti, kteří se budou účastnit přátelského exhibičního fotbalové utkání v rámci „DNY EVROPY“ volně přístupného veřejnosti
dne 4.5.2008 na hřišti v Drahovicích u hotelu Marttel. Další z mnoha akcí, které se právě k této události vztahuje, bude slavnostní zahájení putovní výstavy zaměřené na historické a kulturní
dědictví evropského lázeňství, které se bude konat dne 4.5.2008 od 19.00 v Císařských lázních
(Lázně I).Výstava bude zpřístupněna veřejnosti až do konce května roku 2008 a pak se přesune
do dalších měst Evropy a právě i její součástí budou umělecká díla v rámci soutěží Thermae Europae.
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ:
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ :
Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií. Vítězné fotografie byly vybrány odbornou komisí,
která byla sestavena z uměleckých malířů, grafiků a pedagogů:
Dovolte, abych jménem projektu EU – Thermae Europae poděkovala panu Pohankovi (člen
klubu přátel fotografie - Karlovy Vary, držitel certifikátu z FAMU jako porotce celostátních výstav
a také člen svazu českých fotografů), dále pak panu Koženému ( umělecký fotograf – zaměření
černobílá fotografie, člen unie výtvarných umělců ČR) a v neposlední řadě panu Hořínkovi (umělecký fotograf, člen unie výtvarných umělců ČR, člen asociace profesionálních fotografů ČR).
1. Architektonické dědictví
Vítězové kategorie:
1. místo Jitka Rjašková – Ostrov u K.Varů – za soubor černobílá fotografie
2. místo Vladimír Dlesk – K.Vary – za soubor kombinace černobílá-barevná fotografie
3. místo Karel Sedláček - K.Vary za soubor noční město
2. Hloubavý portrét “lázeňského” životního stylu
Vítězové kategorie:
1. místo Jaroslava Raunerová – K.Vary za soubor zachycující MFF
2. místo Jaroslav Ochec K.Vary za foto „Svěcení pramenů“
3. místo Dana Prokopová–Karlovy Vary–za fotografii „Rozjímání v kostele“
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ :
Soutěž byla rozdělena dvou hlavních a jedné přidružené kategorie. Odbornou porotu, která
v tomto případě rozhodovala o pořadí, byla tvořena z uměleckých malířů, grafiků a pedagogů.
Poděkování za podporu projektu EU s názvem Thermae Europae patří panu Václavu Balšánovi
(umělecký malíř, grafik a pedagog), Janu Samcovi ( malíř a galerista), dále ZUŠ Antonína Dvořáka
v Karlových Varech ( pedagogům paní Zitě Bráchové a Dagmar Svobodové) .Za organizaci kulturní komise ZUŠ A.Dvořáka v Karlových Varech paní Dagmar Laubové.

2.) 6. – 9. ročník ZŠ - AJ
Vítězové kategorie:
1. místo Olga Kšírová, třída 9.A – ZŠ J.A.Komenského – K.Vary
1.) 1. – 5. ročník ZŠ
nz_karl_vary_99x144,5.indd
1
4. 4. 2008 13:56:33
2. místo Dagmar
Černíková, třída 9. B – ZŠ Jazyků – Libušina ul. K.Vary
Vítězové kategorie:
3. místo Radek Hromuško, ZŠ Poštovní - K.Vary
1. místo Eliška Vágnerová, třída 5.B. – ZŠ Poštovní K.Vary
Město Karlovy Vary by tímto chtělo poděkovat za hojnou účast v obou soutěžích, jak obyva2. místo Barbora Drahokoupilová, ( 11 let). – ZŠ a ZUŠ K.Vary
telům Karlových Varů, tak celého Karlovarska, učitelům a ředitelům i žákům škol, které se do sou3.místo Veronika Končelová, (11 let), ZŠ a ZUŠ – K.Vary
4.-6. místo vybrali umělci jako práce s čestným uznáním a stanou se součástí putovní výstavy těží zapojili. Zároveň je třeba vyjádřit velký dík všem výše jmenovaným porotcům, kteří se uvolili
k tak nesnadnému úkolu jako je rozhodnutí v tak vyrovnané soutěži.
Thermae Europae, jako první 3 místa.
V těchto listech, budou pravidelně vycházet vítězné ukázky prací.
4. místo Tomáš Jancsovics, (11 let) – ZŠ a ZUŠ - K.Vary
Vítězové fotografické a výtvarně- literární soutěže budou kontaktováni manažerkou projek5. místo Marek Svoboda , třída 5.B – ZŠ Poštovní K.Vary
tu Thermae Europae Libuší Hánovou a informováni o podrobnostech vztahujících se k předání
6. místo Tereza Fürstová, třída 1.B – ZŠ 1.Máje K.Vary
cen. Za projekt Thermae Europae ceny předá vedení města Karlových Varů. Díla vítězů se stanou
nedílnou součástí projektu EU a putovní výstavy s názvem „Kulturní dědictví lázní Evropy –Ther2.) 6. – 9. ročník ZŠ
mae Europae“ Také vítězné práce karlovarských školáků v oblasti literární budou zveřejněny
Vítězové kategorie:
v rámci projektu, a to především díky čtvrtletnímu časopisu Thermae Europae nebo webových
1. místo Ion Curararu, třída 6. - ZŠ Krušnohorská – K.Vary
stránek projektu. To vše v rámci uvědomění si podstaty Evropské unie a šíření kultury Evropou.
2. místo Tereza Maděrová, třída 9. – ZŠ 1.Máje – K.Vary
Slovo náměstkyně primátorky Mgr. Petříkové, která převzala záštitu nad celou akcí 3. místo Šárka Ištvánová, třída 6. – ZŠ Dukelských hrdinů K.Vary
4.-7. místo vybrali umělci jako práce s čestným uznáním a stanou se součástí putovní výstavy výtvarné a literární soutěže na téma „Lázeňství v rámci projektu Evropské unie“:
„Ráda bych poděkovala všem ZÁKLADNÍM I MATEŘSKÝM ŠKOLÁM v Karlových Varech, které
Thermae Europae, jako první 3 místa.
se v průběhu února a března tohoto roku zapojili do soutěží v rámci evropského kulturního pro4. místo Sára Makkiehová, třída 6.B – ZŠ Krušnohorská K.Vary
jektu Thermae Europae, jehož hlavním organizátorem je právě město Karlovy Vary. Projekt na5. místo Martin Šinter , třída 9.A – ZŠ Poštovní K.Vary
pomáhá šíření kultury v Evropě a dává příležitost žákům našeho města zapojit se do prezentace
6. místo Adriana Bartošová, třída 7.B – ZŠ Jazyků K.Vary
Karlových Varů jako lázeňského města Evropy a kromě jiného umožní přiblížit žákům podstatu
7. místo Marie Krejčová, třída 8.C – ZŠ Konečná K.Vary
Evropské unie.
Propojení kultur a zvyků zemí EU, vyjádření pocitů pomocí umění a jeho šíření mezi širokou
3.) Mateřské školy
veřejnost, což napomáhá pochopení, míru a sounáležitosti v celé Evropě. Jsem velice pyšná
na děti v našem městě a bylo mi velkým potěšením, že se soutěž těšila takovému zájmu.
1.Mateřská škola K.Vary - Komenského 7, odl. pracoviště MŠ Krymská 12
Všechny práce bych označila za nádherná umělecká díla, které si zaslouží být prezentováVítězná práce: Aneta Kubartová
Ještě další 2 práce vybrali umělci jako práce s čestným uznáním a stanou se součástí putovní na široké veřejnosti města Karlových Varů. Děkuji také komisi, která měla v tomto ohledu
velmi nesnadnou úlohu. Děkuji a těším se na naši další spolupráci i do budoucna.“
výstavy Thermae Europae, stejně jako první místo.
O čestné 2. a 3. místo se dělí Aneta Prokopová a Lucie Sýkorová.
Článek připravila:
Manažerka projektu Thermae Europae Libuše Hánová, Město Karlovy Vary
2. Mateřská škola K.Vary - Krušnohorská, odl pracoviště MŠ Mládežnická 6
Vítězná práce: Strečanský Matěj Marián
Ještě další 2 práce vybrali umělci jako práce s čestným uznáním a stanou se součástí putovní
výstavy Thermae Europae, stejně jako první místo.
O čestné 2. a 3. místo se dělí Markéta Plšková a za společné dílo - Eliška Baxová a Matěj Švejk.
LITERÁRNÍ
Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií. O pořadí v této soutěži rozhodla odborná porota.
Poděkování patří:
Za český jazyk - ZUŠ Antonína Dvořáka v Karlových Varech ( pedagog paní Jiřina Rottová
– LDO)
Za anglická jazyk: School of English– řediteli a zřizovateli této školy v Karlových Varech PhDr.
Antonínu Mikuláškovi.
1.) 6. – 9. ročník ZŠ - ČJ
Vítězové kategorie:
1. místo Eva Kováčová , třída 8.B – ZŠ Dukelských hrdinů K.Vary
2. místo Radek Hromuško, ZŠ Poštovní – K.Vary
3. místo Eva Stepaňuková, třída 9. – ZŠ Truhlářská – K.Vary
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Sloupek slavných
návštěvníků a událostí
Duben 2008
• 5. května 1878 – konala se kolaudace domu NEWA
na Sadové třídě, který si dal postavit Josef Kraus. NEWA
společně se sousedními domy SALZ a KAISER FRANZ
tvoří dnes lázeňský hotel VENUS, patřící Penzijnímu fondu Komerční banky. Nabízí vlastní balneoprovoz, služby
odpovídající evropské úrovni, komplexní klasickou lázeňskou léčbu, protistresový program a boj proti celulitidě.
Jako první v Sadové třídě získal hotel VENUS Certifikát
ISO 9001.
• 6. května 1623 – městu uděleno privilegium SANTA
QUARDIA, osvobozující od ubytovávání cizích vojsk.
• 6. května 1948 – ustaven národní podnik Československé lázně a zřídla.
• 10. května 1863 – slavnostně odhalen pomník (autor
Tomáš Seidan) básníka Körnera v parku dalovického
zámku. Roku 1866 byl pomník přemístěn do Karlových
Varů a Dalovičtí skládali skládali korunku ke korunce
na nový pomník, objednaný u sokolovského sochaře
Ludvíka Tischlera. Odhalen byl 14. července 1914 proti
básníkem opěvovanému dalovickému dubu, kde ho najdeme i dnes.

Nové prestižní a světové sportovní akce v Karlových Varech
mohou být brzy skutečností
v roce 2009 (pro celky skupin A i B) má být oznámeno do konce
května 2008. Sledujte www.kvarena.cz
Z amerických arén jsme si přivezli řadu zajímavých postřehů a nápadů

• 14. května 1853 – si poznamenal ruský lyrický básník
Pjotr Vhazemskij: „Navštívil jsem Jeana de Carro a našel
ho stejně jako loni v posteli, kterou už neopouští následkem bolestí nohou (trpěl dnou – pozn. aut.). Hlavu má
svěží, zajímá se o všecko. Čte a píše v posteli, obklopen
papíry a knihami. Právě vydal Almanach de Carlsbad.“

Zástupci společnosti KV Arena a města Karlovy Vary si z pracovními úkoly nabité cesty po USA, kde před Mezinárodním
paralympijským výborem společně s Českou sledge hokejovou asociací obhajovali přihlášku na pořádání mistrovství
světa ve sledgehokeji (2009), přivezli spoustu zajímavých postřehů a nápadů.

• 20. května 1833 – přijela comtesa d´Agoult z Paříže,
která za pět let bude mít s Ferenzem Lisztem dceru Cosimu. Ta se nejprve provdá za dirigenta Hanse von Büllow
a později se stane druhou manželkou Richarda Wagnera.
Comtesa se ubytovala v domě Boží oko.

V rámci právě zde probíhajícího sledge hokejového MS
(29.3.-5.4.2008) totiž navštívili a prohlédli několik místních již
zavedených i nových multifunkčních sportovně-kulturních
komplexů a arén, kde se jednak hrály mistrovské zápasy, ale
i arén, kde se pravidelně střetávají mimo jiné také slavné hokejové týmy jednotlivých klubů tamější kanadsko-americké
NHL.

• 21. května 1833 – přijela na léčení hraběnka Nicola
Estehazy z Vídně, ubytovala se v domě Freischätz na Nové louce. Členové rozvětveného rodu Esterhazyů patřili
k pravidelným karlovarským lázeňským hostům. Dnes
známe jméno Esterhazy zejména z jídelních lístků
• 23. května 1833 – přijela na léčení hraběnka Eleonora
Černínová s vnučkou Marií Freyin von Hildprand-Ottenhauer. Ubytovaly se na Louce v domě Zu goldenen
Greiff.
• 25. května 1833 – z Vídně přijíždí Carl Agricola, malířportrétista. Ubytoval se na Nové louce v domě U bílého
šípu.
• 26. května 1833 – přijela hraběnka Pachtová rozená
Stampachová z Prahy.
• 28. května 1033 – Elisa Mevius, dvorní herečka z Drážďan, se ubytovala v domě U tří lilií v Křižíkově ulici. V lázních hledala hlavně klid, ale také nové výhodné známosti.
• 30. května 1833 – se zapisuje do Kurlistů vicomt René
de Chateaubriand, diplomat a ministr francouzského
krále Karla X. Král se svou rodinou žil v té době na Pražském hradě, odkud odjel s celým dvorem do Karlových
Varů. Zde ho vyhledal Chateaubriand, aby s ním vyřídil
žádost vévodkyně de Berry, matky prince Henriho de
Chambord, potenciálního francouzského krále, jímž
se však nikdy nestal.
Eva Hanyková

XXVII. ročník mezinárodní
prodejní výstavy
MINERÁLŮ, FOSIIÍ, DRAHÝCH KAMENŮ,
ŠPERKŮ A JINÝCH PŘÍRODNIN
KARLOVY VARY, HOTEL THERMAL

10. – 11. 5. 2008
Pod záštitou:
JUDr. Veroniky Vlkové
Primátorky města Karlovy Vary
Pořádá:
TOP GOE Group CZ, spol. s.r.o. Ostrava
a TOP GEO GmbH Gersbach
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Multikomplex TD Banknorth Garden
Zájem umístit sportovní akce mezinárodního věhlasu
do našeho města a kraje motivuje
Nové, renomované a reprezentačními týmy z celého světa
obsazené akce nemusí být po zprovoznění karlovarského multicentra pro žádného z nás už jen pouhým snem. Přesvědčila
se o tom delegace vedení společnosti KV Arena (Mgr. Jana Petříková, Ing. Mgr. Milan Bártl) a města Karlovy Vary (Mgr. Radek
Novák) při své nedávné pracovní cestě do USA.
Společně s čelními představiteli České sledge hokejové
asociace (ČSHA) zde karlovarští zástupci v konkurenci dalších
kandidujících uchazečů o pořádání MS ve sledge hokeji před
Mezinárodním paralympijským výborem (IPC) prezentovali
unikátní potenciál Karlových Varů a našeho kraje a obhajovali svoji již předtím podanou přihlášku na organizaci MS 2009,
plánovaného pro 8 týmů sledge hokejové A-skupiny na období 6. - 17. května 2009.
„Byli jsem perfektně připraveni. Výbor IPC i vedení delegací všech 14 států účastnících se v USA právě probíhajícího MS
od nás při slyšení 31. 3. 2008 v Bostonu získali veškeré zásadní
informace. Přitom jsme byli zjevně úspěšní, protože jsme i jako
nový kandidát vzápětí dostali individuální pozvání na navazující odborná jednání, kde jsme pak precizovali technické a organizační detaily zamýšlené akce a operativně zpracovali také
její celkový hloubkový rozpočet podle aktuálního zadání IPC,“
uvádí Ing. Mgr. Milan Bártl, ředitel společnosti KV Arena.
„Naše přihláška byla vnímána výslovně jako mimořádně
zajímavá a pozitivní. S IPC jsme se navíc shodli, že optimálním
cílem a dlouhodobým záměrem by bylo umisťovat světové mistrovské podniky k nám do Karlových Varů a kraje pravidelně,“
dodává Bártl. Hostitelé z IPC naše delegáty na závěr rozhovorů
neočekávaně a nad rámec předchozích témat dokonce vybídli
k případnému pořádání MS také pro B-skupinu světové sledge
hokejové elity (dalších 8 reprezentačních týmů).

„Chtěli jsme na vlastní oči poznat dopravní, komunikační,
technické a systémové zázemí námi vybraných komplexů
a arén a současně v praxi zmapovat zabezpečení přípravy
i vlastní organizaci a faktický průběh konkrétních zde pořádaných akcí,“ přibližuje záměr Ing. Mgr. Milan Bártl, ředitel společnosti KV Arena.
Delegace i při náročném několikadenním programu, kdy
procestovala kolem čtyř tisíc kilometrů, stihla prohlédnout například areály v Bostonu (TD Banknorth Garden), v New Yorku
pak Nassau Veterans Memorial Coliseum a věhlasnou Madison
Square Garden.
„Nejvíce nás zaujala na světě aktuálně nejnovější, největší
a nejmodernější hala Prudential Center (New York, domácí
aréna mužstva New Jersey Devils). Hostitelé zde byli při naší
exkurzi velmi vstřícní – svoje centrum, které zaměstnává na tisíc lidí, nám ukázali doslova od suterénu po střechu. Velkým
překvapením pro nás byla zejména mimořádná kvalita v celém objektu použitých materiálů, dále pak dokonalost informačních systémů a gastronomických provozů. Při vlastních
akcích nás navíc ohromila skvělá kreativní práce se všemi zde
instalovanými audiovizuálními prvky (multimediální kostka,
poprsníky – pásy, interní televizní okruhy), jejichž výstupy mají
excelentní účinky aktéry i diváky – dokážou tak při jednotlivých
produkcích skvěle vyburcovat celkovou atmosféru,“ shrnuje ředitel Milan Bártl.
Některá účelná řešení a adekvátní podněty z absolvovaných
návštěv v amerických arénách připravuje společnost KV Arena
k zakomponování do realizace ještě v rámci právě probíhající
výstavby karlovarského multicentra. „Pro sportovce a účinkující i pro návštěvníky chceme u nás mít jenom ty nejlepší podmínky,“ dodává ředitel.
Více informací najdete na www.kvarena.cz

Mezi tradičními horkými favority na organizaci MS, kam lze
jistě zařadit Norsko, Německo či Nizozemí, podle dosavadních
reakcí tedy právě naše – česká přihláška organizaci vůbec prvního MS ve sledge hokeji v ČR – respektive v Karlových Varech
rozhodně nezapadla. IPC dále ocenil vynikající místní nabízenou ubytovací, stravovací a relaxační kapacitu stejně jako
relativně výhodnou dopravní dostupnost nebo nenáročnými
transfery apod.
„Některé námi předestřené zcela konkrétní funkčně-provozní úpravy, které jsme ještě v rámci probíhající stavby karlovarského multicentra navrhli a chceme provést ve prospěch
zkvalitnění jeho využití například handicapovanými sportovci,
vysoce ocenili nejen v IPC, ale i kolegové z Estonska, Polska
i Německa a dalších zemí,“ uzavírá k tématu ředitel Bártl s tím,
že jiné nápady a v praxi využitelné podněty pro organizaci akcí
na domácí půdě delegace naopak načerpala z návštěv multifunkčních arén a sportovních komplexů v několika okolních
amerických městech, kde současně se zasedáním IPC paralelně probíhalo MS ve sledge hokeji (29. 3. - 5. 4. 2008).
Konečné rozhodnutí o pořadateli sledge hokejového MS

Multikomplex Prudential center

Soutěž na nové logo společnosti KV Arena má svého vítěze
strany se na nejbližší období již domluvily na další vzájemné
spolupráci při rozvíjení logotypového značení pro další využití
společností. „Jsem velmi šťasten,“ odvětil v bezprostřední reakci pan Nedorost a dodal, že se designem sice neživí, ale velmi
ho baví. Navíc prozradil, že již před časem navrhl například
logo pro školu, kde učí.
Na druhém místě a se ztrátou dvou bodů na první pořadí
se umístil Filip Hermann (29 let), třetí místo pak s odstupem
pouhého jednoho bodu na druhou příčku obsadil čtyřiačtyřicetiletý Luděk Kunc, se ztrátou osmi bodů za ním pak skončil
jednatřicetiletý Pavel Václavíček (všichni z Karlových Varů).

Soutěž na nové logo společnosti KV Arena, vyhlášená v září
2007, má svého vítěze. Po náročném rozhodování z množství
příspěvků, zaslaných devíti autory, kteří se probojovali z prvního soutěžního kola do konečného druhého, se jím stal pětatřicetiletý učitel základní školy v Karlových Varech – Tuhnicích,
pan Mgr. Roman Nedorost.
Rozhodla o tom 9. dubna 2008 devítičlenná hodnotící komise, složená ze zastupitelů města Karlovy Vary, představitelů
KV Areny a odborné veřejnosti. Hodnotitelé přitom autory vybírali vyřazovacím způsobem a anonymně – pouze na základě
pořadových čísel náhodně přiřazených jednotlivým souborům
nově podaných návrhů a jejich tvůrcům.

Páté ani další pořadí log se hodnotící komise v souladu
se všeobecnými podmínkami této soutěže rozhodla neurčovat a do hodnocení pro jakékoli soutěžní umístění z důvodů
nedostatečného splnění vyhlášených kritérií pro posuzování
návrhů ve druhém kole nezařadila ani jeden z návrhů z kategorie maskotů.
Výherci budou slavnostně vyhlášeni a avizované finanční odměny (1. místo – 10.000 Kč, 2. místo – 4.000 Kč, 3. místo
– 2.000 Kč, 4. místo – 1.000 Kč) jim budou předány v rámci Evropského dne 4. 5. 2008, který je součástí oslav letošního zahájení lázeňské sezóny.
Více informací k tématu a další aktuality, zajímavosti a nově
i zábavné hry on-line najdete na: www.kvarena.cz.

Vítězi za vyhlašovatele soutěže a vedení společnosti KV
Arena poblahopřál její ředitel Ing. Mgr. Milan Bártl s tím, že obě

Mgr. Roman Nedorost

Fond rozvoje bydlení nabízí půjčky s nízkými úroky
I v letošním roce mohou občané Karlových Varů využít prostředky z fondu rozvoje bydlení.
Pro rok 2008 je vyčleněna částka jeden milion korun. Peníze z fondu si mohou půjčovat občané
Karlových Varů ke zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města Karlovy Vary.
„V minulých letech se prostředky do fondu doplňovaly i ze státních dotací. Nyní už je fond složen
jen z peněz města a jsou v něm využity také peníze, které město získalo na úrocích při předchozích
půjčkách,“ vysvětluje náměstek primátorky města Tomáš Hybner.
Způsob, jakým lze půjčku z fondu získat, jaké jsou konkrétní podmínky splácení a na jaké akce
lze peníze využít, stanoví přesně městská vyhláška, která je veřejně přístupná. Prostředky z fondu lze použít například na obnovu střechy starší 10 let, změnu topného média, zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě, obnovu fasády domu, vybudování sociálního
zařízení v bytě a podobně. Lhůta splatnosti je určená podle konkrétní akce, na kterou je částka
půjčována a pohybuje se od tří do osmi let.
„Vzhledem k tomu, že se snažíme občanům pomoci a zároveň se tím i zvelebuje město Karlovy Vary, nabízíme v dnešní
době velmi zajímavé úročení. Výše úroků činí 4 procenta, což
je jistě výhodnější než klasický komerční úvěr. Navíc výnosy
z úroků vždy putují zpět do prostředků fondu a můžeme je dále
půjčovat,“ doplňuje výhody náměstek Hybner. „Oproti předchozím podmínkám chceme i zvýšit některé sumy na konkrétní práce.“
Čerpání půjček z fondu se v minulých letech velmi osvědčilo a každoročně o něj žádaly desítky lidí. Příslušný formulář
nabízí za velmi nízké ceny na získání prostředků bude k dispozici na magistrátu města
i na jeho internetových stránkách. Bližší informace se občané dočtou na této stránce radničních listů.

prkna * fošny

Městská knihovny a ZŠ Truhlářská

si Vás dovolují pozvat na

trámy sušené

SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ

truhlářské řezivo

Sejdeme se v Městské knihovně na I. P. Pavlova
20. května v 10h.

pořez na katru

Přijďte si poslechnout naši Opičí kapelu a také
si s námi zazpívat
lidové písničky.

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

Na setkání se těší knihovnice Ludmila, paní učitelka
Lucie a děti z přípravné třídy v ZŠ
Truhlářská.

MĚSTO KARLOVY VARY
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
zastoupené odborem rozvoje a investic
Statutárního města Karlovy Vary

VY H L A Š U J E
dle čl. 4, Pravidel o vytvoření a použití prostředků „Fondu
rozvoje bydlení“ Města Karlovy Vary

Výběrové řízení
Město Karlovy Vary v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města poskytne finanční prostředky

formou půjčky, podle Pravidel o vytvoření a použití prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ Města Karlovy Vary (dále jen „Pravidla“) právnickým nebo fyzickým osobám, vlastnící obytnou
budovu nebo bytovou jednotku na území města Karlovy
Vary, které přijmou závazek poskytnutou půjčku dle uzavřené smlouvy použít ve prospěch těchto obytných budov nebo
bytů.
Tiskopisy žádostí a „Pravidla“ lze získat na informacích v budově Magistrátu města Karlovy Vary
a
na
internetových
stránkách
www.mmkv.cz
(e-vývěska). Informace budou poskytnuty v kanceláři č. 207A
ve 2. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, tel.

353118253 - paní Šoulejová.
Žádosti k účasti ve výběrovém řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Města Karlovy Vary pro rok 2008,
včetně všech náležitostí uvedených v „Pravidlech“ zasílejte
v termínu do 12. 5. 2008 na adresu :
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary
v zalepené obálce s označením „Půjčka z FRB MKV – rok
2008“.
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Nepřehlédněte termíny blokového čištění a nočního mytí
komunikací
Technický odbor upozorňuje občany na termíny blokového čištění parkovišť, komunikací včetně parkovacích zálivů
a chodníků. Na parkovištích a komunikacích, kde bude prováděno blokové čištění bude s týdenním předstihem umístěno přenosné dopravní značení omezující zastavení a stání
vozidel. Začátky blokových čištění byly stanoveny každý pracovní den od 8.00 hodin.
V letošním roce bude rovněž v době od 20.00 hod prováděno noční mytí komunikací v lázeňském území, obchodně
správním centru a na komunikaci Sokolovská. Rozpis nočního
mytí komunikací byl oproti minulým létům změněn. Z tohoto
důvodů je třeba respektovat zónové značky, které jsou v těchto lokalitách trvale instalovány. Vozidla bránící provádění blokového čištění a nočního mytí budou odtažena.
Rozpis blokového čištění je rovněž uveřejněn na oficiálních
webových stránkách města Karlovy Vary www.karlovyvary.cz
a na úřední desce magistrátu města Moskevská 21.
Plán blokového čištění města v roce 2008 vypracovala
společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Jáchymovská 40, Karlovy Vary – Bohatice, která bude úklid provádět.
Ve dnech, které nejsou v tomto rozpisu uvedeny se blokové
čištění neprovádí. Změny v rozpisech úklidů jsou vyhrazeny.

nohorská č.2, Čankovská (velké parkoviště u křižovatky s ul.
U Koupaliště), U koupaliště (před Severkou vlevo), Třeboňská
(u Rolavy)

KVĚTEN
18. týden

21. 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.Moskevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova včetně spojky na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

2. pátek
Blokové čištění:
U Trati, Teplárenská, Žitná, Na Výšině,kpt. Nálepky, Lomená, Dalovická, Táborská, parkoviště Bohatice: Růžový Vrch
před Krušnohorskou č. 18-24
19. týden
5. pondělí
Blokové čištění:
Hřbitovní, 5.května (část nad Lidickou), Máchova, Polská,
Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova, parkoviště Drahovice: Gagarinova u OD Jednota, Gagarinova
u domů č.p. 506/20, 513/28, 515/32, parkoviště u křižovatky
Maďarská – Gagarinova, Národní u domů č.p. 527/34, 528/36,
Lidická u policie, nám Emy Destinové pod novým domem, St.
Kysibelská Pod Rozvodnou, St. Kysibelská za domem Východní 1-15, Úvalská za ubytovnou, tři stavebně oddělená parkoviště v Úvalské ulici poblíž zastávky MHD Blahoslavova,
Noční mytí:
I.P.Pavlova, Karla IV, Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží
J.Palacha, Sokolovská, Chebský most, náměstí Republiky
6. úterý
Blokové čištění:
B. Němcové, Švermova,Vrchlického, 5.května (část pod
Lidickou), Anglická, Rumunská, Lidická, Havlíčkova, Jiráskova,
Palackého nám., Vrchlického (část mezi křižovatkami s ul. 5.
května a Jiráskovou), Italská, Americká
Noční mytí:
Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka,Divadelní
nám.,Mírové nám., Stará louka, Vřídelní, Lázeňská, Tržiště

16. pátek
Blokové čištění:
Železniční, nám. 17.listopadu, Sibiřská, Severní, Konečná
21. týden
19. pondělí
Blokové čištění:
Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého, Sadová, Svahová, Moskevská, Dr.Janatky, Dr. Engla, Bělehradská,
Jaltská, nám. M. Horákové
Noční mytí:
I.P.Pavlova, Karla IV, Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží
J.Palacha, Sokolovská, Chebský most, náměstí Republiky

SLAVÍME S VÁMI - ZDOBTE
S NÁMI!

20. úterý
Blokové čištění:
Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská (od pivovaru
ke křižovatce s I/6)
Noční mytí:
Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka,Divadelní
nám.,Mírové nám., Stará louka, Vřídelní, Lázeňská, Tržiště

Akce potrvá od 1. května do 31. července 2008. V průběhu tohoto období se mohou občané Karlových Varů, kteří
jsou hrdí na svou květinovou výzdobu v okně či na balkóně,
do soutěže přihlásit. Přihlášky 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.

Magistrát města Karlovy Vary společně s Baumaxem ČR, s. r. o.
vyhlašují v rámci oslav 650. výročí od založení města akci:
„Vyzdob si své okno, balkón“

22. čtvrtek
Blokové čištění:
Sportovní, Mattoniho nábř., Drahomířino nábř., Vítězná
od okružní křižovatky po Drahomířino nábř., Drahovický
most
23. pátek
Blokové čištění:
Hornická, Ke Golfu, Strahovská, J.Mařáka, J. Lady, Pražská,
K Letišti, kpt. Malkovského, Na Hůrkách, Motýlí, Pod Hvězdárnou, Gogolova stezka, Na Vrchu

Alzheimerova nemoc-pomoc
pro oba břehy

22. týden
26. pondělí
Noční mytí:
I.P.Pavlova, Karla IV, Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží
J.Palacha, Sokolovská, Chebský most, náměstí Republiky

Kontaktní místo ČALS při Farní charitě Karlovy Vary pořádá
již osmou konferenci s názvem Alzheimerova nemoc-pomoc
pro oba břehy věnující se problematice Alzheimerovy choroby a jiným formám demencí.
Konference se koná 15.května 2008 od 10:00 hod ve Společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary.
Konference je zaměřena na problematiku péče o člověka
s demencí a obecně na problematiku péče o seniory. Konference je setkáním odborníků a specialistů, kteří bez nároku
na honorář budou prezentovat ve svých příspěvcích nové poznatky a zkušenosti s touto nelehkou problematikou.
Konference je určena především pracovníkům zdravotnických a sociálních zařízení, pracovníkům z odboru zdravotnických a sociálních věcí úřadů měst a krajských úřadů.
Konference by měla přinést nové a hodnotné zkušenosti
a informace lidem, kterým není problematika Alzheimerovy
choroby lhostejná.
Podrobné informace najdete na www.charitakv.cz nebo
na telefonu 731 433 038, 353 434 230 (kont.osoba Bc.Lukáš
Květoň)

27. úterý
Noční mytí:
Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní
nám.,Mírové nám., Stará louka, Vřídelní, Lázeňská, Tržiště

7. středa
Blokové čištění:
Krokova, Lidická, Národní, Gagarinova, Maďarská,
Jungmannova,Viktora Huga, Čechova, Chodská, Kollárova,
nábř. Jana Palacha, Koptova, Karla Čapka, Foersterova, Jateční
Noční mytí:
T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně podchodu
u Becherovky, dr. D.Bechera (část od křižovatky s ul.Moskevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova včetně spojky na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

28. středa
Noční mytí:
T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně podchodu
u Becherovky, dr. D.Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova včetně spojky na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

9. pátek
Blokové čištění:
Národní, nám. Karla Sabiny, Blahoslavova,Východní, Stará
Kysibelská, Úvalská

PŘEHLÍDKA VOJENSKÝCH HUDEB A ČESTNÉ STRÁŽE ČR

20. týden
12. pondělí
Blokové čištění:
Krušnohorská, Chomutovská, Ostrovská, Jáchymovská
(část Bohatice), Železná.
Noční mytí:
I.P.Pavlova, Karla IV, Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží
J.Palacha, Sokolovská, Chebský most, náměstí Republiky
13. úterý
Blokové čištění:
Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, Buchenwaldská, Jana
Opletala, Sedlecká, Merklínská, Celní, Majakovského, Kosmonautů, Sladovnická, Karolíny Světlé, Dělnická, Buchenwaldská
část od Primy k Železniční.
Noční mytí:
Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka,Divadelní
nám.,Mírové nám., Stará louka, Vřídelní, Lázeňská, Tržiště
14. středa
Blokové čištění:
Nákladní, plato Horní nádraží, Ostrovský most, Jáchymovská (část Rybáře), Třeboňská, Českých bratří, Hraniční, Mlýnská
Noční mytí:
T.G.Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně podchodu
u Becherovky, dr. D.Bechera (část od křižovatky s ul.Moskevská k horní fontáně na T.G.M.), Horova včetně spojky na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
15. čtvrtek
Blokové čištění:
Požární, Mládežnická, U Koupaliště, Čankovská, parkoviště Rybáře: Buchenwaldská u krematoria, Požární, Mládežnická (u křižovatky s Čankovskou), Konečná, u domu Kruš-
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Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru

30. 5. – 1. 6. 2008
Pátek 30. 5. 2008
16.00
zahájení přehlídky
16.00 – 17.00 koncert VH Olomouc
17.00 – 18.00 koncert VH AČR
Sobota 31. 5. 2008
Sadová kolonáda
10.00 – 11.00 VUS Brno
tř. T.G. Masaryka, od Becherovky
10.30
průvod VH Tábor
Prostranství před Thermalem
10.50 – 12.00 VH Olomouc, I. Exhibice Čestné stráže
AČR, VH Olomouc – Showprogram, II. exhibice Čestné stráže
Mlýnská kolonáda
13. 15. – 13.40 zahajovací koncert VH Olomouc
Divadelní náměstí
13.15 I. průvod historických uniforem a Čestné stráže
AČR (na Mlýnskou kolonádu)Mlýnská kolonáda

13.45
14.00
14.40
15.00
15.55

I. Exhibice Čestné stráže AČR
VH Hradec Králové
I. Exhibice Čestné stráže AČR
VH Olomouc
Big Band ÚH AČR

Neděle 1. 6. 2008
Mlýnská kolonáda
11.15. HHS a PČR jako host
12.20 VUSD Brno
13.00 VH Olomouc
14.30 VH Hradec Králové
16.00 VH Tábor
17.30 ÚH AČER
19.00 koncert spojených hudeb

GRATULUJEME HOKEJISTŮM HC ENERGIE
K HISTORICKÉMU ÚSPĚCHU V DĚJINÁCH
KARLOVARSKÉHO HOKEJE, KDY SE STALI
V DUBNU 2008 VÍCEMISTRY HOKOJEVÉ EXTRALIGY.

Předplatné Karlovarského symfonického orchestru na 2008 / 2009
Vážení hudební přátelé, abonenti Karlovarského symfonického
orchestru i jeho sympatizanti, blíží se nová, již 174. koncertní sezóna KSO.
Její úvod bude věnován významnému 50. jubilejními Dvořákovu karlovarskému podzimu. Do tří abonentních řad jsme zařadili významná díla
české a světové hudební tvorby. Přinášíme Vám informaci o jejich pro-

gramu. Několik koncertů KSO bude realizováno od ledna 2009 v Městském divadle. Definitivní dramaturgie abonentních řad bude upřesněna
v programové brožuře pro příští sezónu, kterou vydáme na počátku
června.

Divadlo

řada č.
5

I. balkón, řada č. 2

II.

řady č.
7, 8, 9

Přízemí - řada č. 7, 8
I. galerie - řada č. 1

III.

řady č.
3, 4, 10, 11, 12, 14

IV.

řady č.
1 a 15

I.

Přízemí - řady č. 2, 3, 4
I. balkón - řady č. 3, 4
II. balkón - řada č. 2
I. galerie - řada č. 2
Přízemí - řada č. 1
II. balkón - řada č. 3

ŘADA
A, B, C
A+B
B+C
Mimořádná
nabídka
A+C
A+B+C

Ceny roku 2007

844 158 746

Mobil: 777 151 205 www.balkony.cz

5%

Přehled kategorií a cen předplatného
Lázně III a Grandhotel Pupp

P Ø Í M O

OD VÝROBCE

BALKON SYSTEM s.r.o.
ISO 9001:2001

Prodej předplatného bude zahájen v pondělí 9. června 2008 v budově ředitelství KSO, Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary.
Stávajícím abaonentům rezervujeme jejich současná místa do 20. června 2007.

Kategorie

ZASKLENÍ LODŽIÍ

Sleva s tímto
inzerátem

I. kategorie
plná cena /
po slevě 25 %
2000,- /
1500,3400,- /
2550,-

II. kategorie
plná cena /
po slevě 25 %
1800,- /
1350,3060,- /
2300,-

III. kategorie
plná cena /
po slevě 25 %
1200,- /
900,2040,- /
1530,-

IV. kategorie
plná cena /
po slevě 25 %
840,- /
630,1430,- /
1070,-

2700,- /
2010,-

2420,- /
1800,-

1610,- /
1230,-

1120,- /
850,-

4380,- /
3290,-

3940,- /
2960,-

2630,- /
1970,-

1840,- /
1380,-

Poskytované slevy:
25 % - studenti, učni, důchodci
50 % - děti do 15-ti let, držitelé průkazů ZTP nebo ZTP/P
Slevy se nesčítají!

Abonentní řada A
A 1/C 1
5. 9. 08 ; 19.30
GH Pupp
A 2/C 2
26.9.08 ; 19.30
GH Pupp
A 3/C 4
24.10.08; 19.30
GH Pupp
A4
31.10.08 ; 19.30
Lázně III
A5
5.12.08 ; 19.30
Lázně III

Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 „Novosvětská“. Johannes
Brahms: Koncert a moll pro housle a violoncello, op. 102. Leoš Janáček:
Taras Bulba. Ivan Ženatý - housle. Tomáš Jamník - violoncello. Dirigent Jiří
Stárek.
Antonín Dvořák: Te Deum pro sóla, sbor a orchestr, op. 103. Ludwig van
Beethoven: Symfonie č. 9 d moll, op. 125. Livia Vénosová - soprán. Michaela
Kapustová - mezzosoprán. Jaroslav Březina - tenor. Martin Gurbaľ - bas.
Pražský filharmonický sbor. Dirigent Jiří Stárek.
Bedřich Smetana: Má vlast. Dirigent Jiří Stárek.

Ludwig van Beethoven: Koncert C dur pro housle, violoncello a klavír, op.
56. Franz Schubert: Symfonie č. 4 c moll. Jiří Teml: Aenigma Vitae. Vladislav
Liněckij - housle, Šimon Kaňka - violoncello, Renata Pitrová - klavír. Dirigent
Jiří Stárek.
Johann Sebastian Bach: Braniborský koncert č. 3 G dur. Wolfgang
Amadeus Mozart: Koncert pro housle A dur, K. 219. Felix MendelssohnBartholdy: Symfonie č. 3 a moll „Skotská“, op. 56. Tatiana Skalková
- housle. Dirigent Jiří Štrunc.

A6
17.1.09 ; 19.30
Lázně III
A7
13.2.09 ; 19.30
Divadlo
A8
20.3.09 ; 19.30
Divadlo
A9
24.4.09 ; 19.30
Divadlo

A 10
12.6.09 ; 19.30
Divadlo

Koncert absolventů Zürcher Hochschule der Künste Curych.

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Pohádka o krásné meluzíně - předehra, op.
32. Johannes Brahms: Koncert pro housle D dur, op. 77. Joseph Haydn:
Symfonie č. 95 G dur. Václav Hudeček - housle. Dirigent Petr Vronský.
Hector Berlioz: Římský karneval - předehra, op. 9. Camille Saint-Saëns:
Koncert pro klavír č. 2 g moll, op. 25. Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 5 d
moll, op. 103. Jan Simon - klavír. Dirigent Jiří Stárek.
Pocta Haydnovi – 2OO let od narození (31. V. 18O9). Johannes Brahms:
Variace na Haydnovo téma, op. 56a. Joseph Haydn: Koncertantní
symfonie pro housle, violoncello, hoboj a fagot. Joseph Haydn: Symfonie
č. 94 G dur „S úderem tympánů“. Vladislav Linětskij - housle. Šimon Kaňka
- violoncello. Martin Petr - hoboj. Marek Rothbauer - fagot. Dirigent Leoš
Svárovský.
Christoph Willibald Gluck: Ifigenie v Aulidě - předehra. Johann Sebastian
Bach: Koncert pro klavír f moll. Sergej Prokofjev: Koncert pro klavír č. 1 Des
dur. Igor Fjodorovič Stravinskij: Pták Ohnivák. Martin Kasík - klavír. Dirigent
Jiří Stárek.

Abonentní řada B
B1
19.9.08 ; 19.30
GH Pupp
B2
3.10.08 ; 19.30
Lázně III
B3
7.11.08 ; 19.30
GH Pupp
B4
21.11.08 ; 19.30
Lázně III
B5
18.12.08 ; 19.30
GH Pupp

Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello h moll, op. 104. Maurice Ravel:
Bolero. Claude Debussy: Obrazy. Jiří Bárta - violoncello. Dirigent Libor
Pešek.
Franz Lehár a jeho operety. Dirigent František Drs.

B6
23.1.09 ; 19.30
Lázně III

Koncert účastníků mezinárodních dirigentských kurzů . ve spolupráci
s Zürcher Hochschule der Künste Curych.

B7
20.2.09 ; 19.30
Lázně III

Zdeněk Fibich: V podvečer, op. 39. Bohuslav Martinů: Koncert pro klavír
č. 4 „Inkantace“. Antonín Dvořák: V přírodě - předehra, op. 91. Wolfgang
Amadeus Mozart: Symfonie č. 35 „Haffnerova“, K. 385. Emil Leichner
- klavír. Dirigent Alexander Apolín.

B8
27.3.09 ; 19.30
GH Pupp

Sergej Prokofjev: Romeo a Julie. Carl Orff: Carmina Burana - kantáta pro
sóla, sbor a orchestr. Marie Fajtová - soprán. Vladimír Doležal - tenor. Ivan
Kusnjer - baryton. Dirigent Stanislav Vavřínek.

B9
17.4.09 ; 19.30
Divadlo

Populární koncert . Strauss, Offenbach, Fučík, Nedbal, Vacek, Vejvoda aj..
Dirigent František Drs.

B 10
22.5.09 ; 19.30
Divadlo

Pocta - Puccini. Bohéma, Tosca, Madam Butterfly. Dirigent Jiří Stárek.

Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 „Novosvětská“. Johannes
Brahms: Koncert a moll pro housle a violoncello, op. 102. Leoš Janáček:
Taras Bulba. Ivan Ženatý - housle. Tomáš Jamník - violoncello. Dirigent Jiří
Stárek.
Antonín Dvořák: Te Deum pro sóla, sbor a orchestr, op. 103. Ludwig van
Beethoven: Symfonie č. 9 d moll, op. 125. Livia Vénosová - soprán. Michaela
Kapustová - mezzosoprán. Jaroslav Březina - tenor. Martin Gurbaľ - bas.
Pražský filharmonický sbor. Dirigent Jiří Stárek
Večer polské hudby . Fryderyk Chopin: Koncert pro klavír č. 1 e moll, op.
11. Henryk Wieniewski: Koncert č. 2 d moll pro housle a orchestr. Karel
Szymanowski: Symfonie č. 2. Wojciech Waleczek - klavír (Polsko). Vladislav
Liněckij - housle. Dirigent Martin Lebel (Francie).
Bedřich Smetana: Má vlast . Dirigent Jiří Stárek.

C6
6.2.09 ; 19.30
Divadlo

Večer ruské hudby. Alexandr Borodin: Polovecké tance z opery Kníže Igor.
Sergej Prokofjev: Koncert pro klavír č. 2 g moll, op. 16. Petr Iljič Čajkovskij:
Symfonie č. 5 e moll, op. 64. Lovro Pogorelič - klavír. Dirigent Stanislav
Vavřínek.

C7
13.3.09 ; 19.30
Divadlo

Večer maďarské hudby. Béla Bartók: Podivuhodný mandarín. Ferenc Liszt:
Koncert pro klavír č. 1 Es dur. Zoltán Kodály: Koncert pro orchestr. Jan
Šimandl - klavír. Dirigent Jiří Štrunc.

C8
3.4.09 ; 19.30
Lázně III

Večer rakouské hudby. Joseph Haydn: Symfonie č. 98 B dur „Londýnská“.
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro hoboj C dur. Franz Schubert:
Symfonie č. 5 B dur. laureát soutěže Pražského jara 2008 - hoboj. Dirigent
Alexander Apolín.

C9
15.5.09 ; 19.30
Divadlo

Večer francouzské hudby. Claude Debussy: Faunovo odpoledne. Jacques
Ibert: Koncert pro flétnu. Maurice Ravel: Dafnis a Chloe - suita č. 2. Georges
Bizet: Arelatka - výběr. Isabelle Lebel - flétna. Dirigent Martin Lebel.

Večer španělské hudby. Manuel de Falla: Třírohý klobouk- Suita č. 2.
Joaquin Rodrigo: Concerto de Aranjuez pro kytaru. Mario CastelnuovoTedesco: Koncert č. 1 D dur pro kytaru. Joaquin Turina: Danzas fantasticas.
Miriam Rodriguez Brüllová - kytara. Dirigent Mario Košik (Slovensko).

C 10
5.6.09; 19.30
Lázně III

Večer německé hudby . Richard Strauss: Serenáda pro dechové nástroje.
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro klavír č. 2 g moll, op. 22. Ludwig
van Beethoven: Symfonie č. 3 Es dur „Eroica“, op. 55. Jan Jiraský - klavír.
Dirigent Jiří Stárek.

Večer italské opery. Dirigent Petr Vronský.

Tóny nad městy . Ludwig van Beethoven: Egmont - předehra, op. 84.
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro klavír č. 27 B dur K.595. Ludwig
van Beethoven: Symfonie č. 5 c moll „Osudová“, op. 67. Marco Schiavo
- klavír (Itálie). Dirigent Ernst Theis (Rakousko).
Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga G dur. František Xaver Brixi:
Koncert D dur pro varhany. Domenico Cimarosa: Koncert pro flétnu, hoboj
a orchestr. Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční. Michaela Petrová - flétna.
Martin Petr - hoboj. Pavel Svoboda - varhany. Dirigent Jiří Stárek.

Abonentní řada C
C1/A1
5. 9. 08 ; 19.30
GH Pupp
C2/A2
26.9.08 ; 19.30
GH Pupp
C3
17.10.08 ; 19.30
Lázně III
C4/A3
24.10.08 ; 19.30
GH Pupp
C5
28.11.08 ; 19.30
Lázně III
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Anketa o „nejoblíbenějšího učitele“ má své
vítěze
V únoru vyhlásil magistrát města v rámci oslav 650. výročí od jeho založení anketu„o nejoblíbenějšího učitele“. Rodiče i děti mohli pro svého učitele hlasovat písemně nebo přes internet, a to ve třech
kategoriích. Celkem hlasovalo kolem sedmi set dětí z mateřských a základních škol. Nejvíce hlasů
od dětí z mateřinek obdržela paní Naděžda Pilečková z Mateřské školy v Bohaticích. Žáci z prvního
stupně svou„nej“ učitelkou zvolili paní Josefu Turčinovou ze základní školy v Truhlářské ulici a prvenství na 2. stupni získala paní Marta Havránková ze základní školy v Libušině ulici.
„Vítězství v anketě je pro mě ohromná pocta. Je to pro mě nejkrásnější dárek za mou práci,“ uvedla
Josefa Turčinová ze základní školy ve Staré Roli, která se pohybuje na této škole již neuvěřitelných
čtyřiapadesát let. Radost měly samozřejmě i obě další vítězky.
O vítězství v jednotlivých kategoriích přišla s kyticí a dortem do vyučovací hodiny vítězům oznámit osobně primátorka Veronika Vlková, a to na Den učitelů. Oficiálně bude všem dámám pogratulováno a předán věcný dar na slavnostním večeru v hotelu Thermal při příležitosti Zahájení lázeňské
sezony 2. května 2008.

Prázdninové aktivity dětí a mládeže
Termín: 14.7. – 15.8.2008
Organizátor: AC Start Karlovy Vary a město 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 zabezpečují 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 případech uveďte do poznámek jméno a příjmení dítěte.
Za organizaci odpovědná osoba:
od
14. - 18. 7. p. Bohumil Řezáč 353 224 771
21. - 25. 7. p. Jana Buchtelová 724281515

! NOV Ě OTE V ŘENÉ !
KOSMETICKÝ SALON KADEŘNICTVÍ JANE
dámské i pánské
Hotel LAFONTE, Majakovského 29
Karlovy Vary – Rybáře (vedle Komerční banky)
776 592 907 , 776 515 235
Základní škola
s rozšířeným vyučováním
matematiky a přírodovědných předmětů
Poštovní 19 Karlovy Vary – Tuhnice

OZNAMUJE
že zájemci o zařazení do výběrových tříd
se mohou hlásit telefonicky na čísle 353226408
nebo osobně v sekretariátu školy.

od

28. 7. - 1. 8. p. Dohnalová 606 644 982
4. 8. - 8. 8.
11. 8. - 15. 8.

Týdenní programy budou upřesněny v červnu, ale bude přibližně stejný jako v loňském roce.
Další informace naleznete:
www.zscankov.karlovyvary.indos.cz
Za organizaci: Mgr. Vladimír Hůrka

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami
učení (dyslektická), Karlovy Vary, Mozartova 7

Rádi byste svého předškoláka přihlásili do
přípravné třídy pro základní školu?

Vás srdečně zve na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7. 5. 2008 9,00 – 16,00, 16. 5. 2008 9,00 – 16,00

V Základní škole Karlovy Vary, 1. máje 1

Navštivte nás! V klidném prostředí rodinné vilky ( Horní Drahovice, blízko lesa), na základě mnohaletých zkušeností( 36 let),
pomáhají speciální pedagogové dětem překonávat úskalí plynoucí z toho, že každé dítě je jiné, ale požadavky škol jsou pro
všechny stejné. Těšíme se na vás!
Veškeré dotazy rádi zodpovíme na tel.

353 224 241
605 941 809

TROCHA POEZIE
NIKOHO
NEZABIJE
Základní školy si dovolujeme pozvat na pořad „O poezii vesele a hravě“, který pro vás připravila naše kolegyně Anna Ratajská, režisérka divadelního souboru D3.
Pro první stupeň ZŠ – potkáte se např. s Jaroslavem
Seifertem, Josefem Kainarem, Františkem Hrubínem,
Janem Skácelem či Eduardem Petiškou
POJĎTE SI S NÁMI ZKUSIT BÁSNIT
Pro druhý stupeň ZŠ – ukázky z naší i světové jak klasické, tak moderní poezie: Baudellaire, Vysockij, Verlaine,
Seifert, Wolker, Nezval, Žáček, Kryl
A UVIDÍTE, ŽE POEZIE NENÍ NUDA
Pořad uvedeme v první půlce června, bude trvat
cca 1 hodinu, je možné ho domluvit na pondělí, středu
či čtvrtek od 9 či 10h.
Zájemci hlaste se u Ludmily Křivancové na tel.
353 221 365, linka 21.
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OTEVÍRÁME
po jedné přípravné třídě ve Dvorech i v Doubí.
Přijďte se podívat nebo nás kontaktujte:
tel.: 353 563 426, mobil: 608 245 699
e-mail: posta@skoladvory.cz

Kulturní akce a výstavy v květnu 2008
CLUB IMPERIAL
2. 5.
9. 5.
16. 5.
23. 5.
30. 5.

Lázeňský hotel Imperiál, Libušina 18, Karlovy Varxy
Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno
Roman Pokorný & Blues Box Heroes. Vynikající zpěvák a kytarista R.Pokorný
v čele své energické kapely, jedinečný hudební zážitek pro příznivce bluesové
klasiky.
Josef Vejvoda Trio. Excelentní jazzová formace nezaměnitelného hudebníka
a skladatele: Josef Vejvoda-bicí, Kryštof Marek-piano,Ondřej Štajnochrkontrabas.
OUA Trio - Švýcarsko. Kytarové trio předních švýcarských instrumentalistů
na turné v ČR, Markus Moser-kytara,Arnaut Francelet-kontrabas, Martin Riesbicí;
stylová a dynamická formace.
Michal Gera Band. Trumpetista Michal Gera - legenda českého jazzu a jeho
band.
Miriam Bayle Band. Slovenská jazzová zpěvačka, jejíž talent pro scatové
improvizace je opravdovým fenoménem; s kapelou špičkových muzikantů;
známé jazzové standardy, latin jazz, balady a swing.

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

GALERIE NA OCHOZU
VÝSTAVA:
6. 5.

KLUB PADEREWSKI
6. 5.
13. 5.
13. 5.
21. 5.

DIVADLO DAGMAR
5. 5.
13. 5.

Komorní scéna „U“, Lidická ul., Karlovy Vary - Drahovice
Začátky představení v 19.30
19:30 Antické děti. Večer pravidelného setkávání studentské divadelní,
literární a hudební tvorby
19:30 Alexander Mikoláš: Tiebreak. Absurdní hříčka o nesmyslnosti odporu
v režii autora.

DIVADLO HUSOVKA
9. 5.
16. 5.
18. 5.

19.30
19.30
15.00

23. 5.

19.30

25. 5.

16.00

30. 5.

19.30

Karlovy Vary, Husovo nám. 2,
tel.: 353 333 316
PETR NEBO PAVEL. Koncert karlovarské hudební skupiny.
POUTNÍCI. Koncert známé hudební skupiny
Divadelní agentura Praha, Božena Šimková. KRAKONOŠŮV KLOBOUK.
I v této pohádce je Krakonoš moudrý a spravedlivý vládce hor, ale
to všechno se dozvíte v pohádce.
JEŽKOVY WVOČI. Koncertní hold životu a dílu Jaroslava Ježka.
V jedinečných kytarových úpravách Jana-Matěje Raka zazní Ježkův
BUGATTI STEP, slavné i méně známé foxtroty a blues i množství
informací o legendárním skladateli jeho životě a době.
Divadelní studio D3 Jan Drda HRÁTKY S ČERTEM. Pohádkový příběh
pro děti i dospělé. Režie: Anna Ratajská.
Divadelní studio D3 NEJBLÁZNIVĚJŠÍ DEN - předpremiéra. Před
arogancí a mocí nelze utéct ani se schovat. Je třeba se bránit včas. Režie:
Anna Ratajská

DUHOVÁ PALETA

Vřídelní kolonáda, 1. patro
Jiří ŠIK, OBRAZY 1987 - 2007 (do 4. 5.)
15.30 VERNISÁŽ: Je nám dobře na světě, výstava dětských
výtvarných prací, (1. MŠ KV Komenského,
Zdravá MŠ Krymská 12)

24. 5.
29. 5.
30. 5.

VÝSTAVA:

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
Roháči Slavná loketská country kapela oslaví v našem klubu 30 let své
existence křtem nového CD „Brzy ti řeknu“.
18.30 Leon Havlíček – Pura Natura. Vernisáž výstavy fotografií známého
karlovarského výtvarníka a hudebníka, jehož nevšední pohled nám
ukáže přírodu v netušených souvislostech a krásách.
19.30 Jiří Dědeček. Slavný karlovarský rodák, předseda českého PEN klubu,
někdejší umělecký kolega Jana Buriana, básník a především skvělý
a osobitý písničkář se Vám představí ve svém recitálu.
Ivan Hlas trio. Z nenápadného písničkáře za dlouhá léta vyzrál
v populárního a suverénního umělce. Ivan Hlas zpívá často o Karlíně,
ale jeho kořeny jsou na Hanspaulce. V Paderewském se představí v triu,
spolu s Olinem Nejezchlebou a Norbi Kovácsem.
Z východoafrické Keňi do České republiky. Besedu o křesťanství
a nejen o něm s keňským farářem evangelické církve v Nejdku panem
Bobem Ogolou pořádá Křesťanská akademie.
JazzKV. Po více než půl roce se do našeho klubu vrací přední
karlovarská jazzová formace se zpěvačkou Petrou Brabencovou, která
představí svůj kmenový repertoár i poslední novinky.
TiCHO. Po několika personálních obměnách našla známá 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.
Leon Havlíček – Pura Natura. Přední karlovarský výtvarník a hudebník vystavuje
fotografie jež nám ukáží přírodu v netušených souvislostech a krásách.

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVYVARY
3. 5.

19.30

5. 5.

19.30

6. 5.

19.30

10. 5.

19.30

13. 5.

19.30

14. 5.

19.30

15. 5.

19.30

19. 5.

19.30

21. 5.

19.30

24. 5.

19.30

26. 5.

19.30

29. 5.

19.30

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35
Otevřeno po – pá 15.00 – 18.00
Malba, Lucie Fárová (do 22.5.)
28. 5.
17.00 VERNISÁŽ: Práce žáků ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Ateliér Josefiny Severové

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:
5. 5.

17.00

pokračuje:
19. - 24. 5.,
24. 5.
17.00

KONCERT:
12. 5.
19.30

VERNISÁŽ: Léta čtyřicátá a padesátá. Reprezentativní výběr obrazů,
soch a plastik z 50. let 20. století ze sbírky galerie Zlatá husa v Praze.
potrvá do 22.6.
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 ).
VERNISÁŽ: 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).
Bára Hrzánová & Condurango. Bára Hrzánová jako zpěvačka kapely
upomínající na slavné začátky Nerezu. World music, alternativa a folk
v zajímavém podání violoncella, kytary, percussí a výrazného hlasu
známé herečky.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
4. 5.

15.00

9. 5.

19.30

16. 5.

19.30

23. 5.

19.30

30. 5.

19.30

Husovo nám. 2, Karlovy Vary
Mlýnská kolonáda Populární symfonický koncert. Rossini, Grieg,
Strauss, Bizet, Dvořák, Verdi, Brahms. Dirigent Alexander Apolín
Lázně III Symfonický koncert. Sergej Prokofjev: Koncert č. 3 C dur pro
klavír a orchestr, op. 26. Carl Nielsen: Koncert pro klarinet a orchestr,
op. 57. Sergej Rachmaninov: Koncert č. 2 c moll pro klavír a orchestr,
op. 18. Oleksiy Stukalenko – klavír, Vladimir Pavtchinskii - klarinet. Vasil
Draganov – klavír. Dirigent Prof. Marc Kissóczy
Lázně III Symfonický koncert - A 9. Johann Sebastian Bach: Suita
č. 2 D dur. Antonio Vivaldi: Koncert pro dvě violoncella C dur. Felix
Mendelssohn-Bartholdy: Symfonie č. 3 a moll „Skotská“, op. 56. Natalia
Rothbauerová – violoncello, Petr Pitra - violoncello. Dirigent Alexander
Apolín
Lázně III Symfonický koncert - B 9. Georg Friedrich Händel: Hudba
k ohňostroji. Johann Sebastian Bach: Koncert pro dvoje housle d moll.
Christoph Willibald Gluck: Alcesta - předehra. Joseph Haydn: Symfonie
č. 104 D dur „Anglická“. Monika Nováková – housle, Vladislav Liněcký
- housle. Dirigent Stanislav Vavřínek
Lázně III Symfonický koncert - C 9. Bohuslav Martinů: Fresky Piera Della
Francesca. Aram Chačaturjan: Koncert pro housle a orchestr D dur. Petr
Iljič Čajkovskij: Symfonie č.6 h moll, op. 74 „Patetická“. Vladislav Liněckij
- housle

Divadelní nám. 21, Karlovy Vary
Petr Iljič Čajkovskij „LABUTÍ JEZERO“. Severočeské divadlo opery
a baletu. Režie Vladimír Nečas. Choreografie: Lev Ivanov, Marius Petipa,
Vladimír Nečas. Dirigent: Tvrtko Karlovič
Alan Ayckbourn: „KDES TO BYL(A) V NOCI“. Divadlo Bez zábradlí.
Hrají: Veronika Freimanová, Ljuba Krbová/Jana Švandová, Barbora
Leichnerová/Marcela Rojíčková, Rudolf Hrušínský, Josef Carda, Zdeněk
Žák. Režie: Jiří Menzel
J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, P. Malásek „CIKÁNI JDOU DO NEBE“. Divadlo
Bez zábradlí. Hrají: Vanda Konečná/Jitka Čvančarová, Michal Kavalčík,
Johanna Tesařová, Zuzana Ďurdinová, Jana Stryková, Jana Balašová
Trčková/AthinaLangoska, Kateřina Kenardžievová, Zdeněk Žák/Stanislav
Zindulka, Filip Čapka, Tomáš Petřík/Martin Hofmann, Petr Pospíchal,
Adrian Jastraban, Ivo Hrbáč, Martin Kubačák, Petr Macháček. Režie
a choreografie: Radek Balaš
„MUZIKÁLY Z BROADWAYE“. Městské divadlo Brno. Muzikálové gala.
Patnáct nejoblíbenějších světových muzikálů. Režie: Stanislav Moša
Jan Kraus: „NAHNILIČKO“. Divadlo Kalich. Hrají: Jan Kraus, Ivana
Chýlková, Eva Holubová, Eva Aichmajerová, Bohumil Klepl, Josef Žluťák
Hrubý.Režie: Jiří Ornest
„SPIRITUÁL KVINTET“ – koncert. Spirituál kvintet hraje ve složení: Jiří
Tichota – kytara, Zdena Tichotová – zpěv, Irena Budweiserová – zpěv, Jiří
Cerha – zpěv, Jiří Holoubek – kytara, zpěv, Dušan Vančura – kontrabas,
zpěv.
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. Galakoncert operetních melodií a evergreenů ze slavných
operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dalších.
J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda, P.Malásek „CIKÁNI JDOU DO NEBE“. Divadlo
Bez zábradlí
Robert Bolt „AŤ ŽIJE KRÁLOVNA“. Divadlo Pod Palmovkou. Duel dvou
královen napsaný podle skutečných událostí. Hrají: Jitka Čvančarová,
Zuzana Slavíková, Jan Révai, Rudolf Jelínek, Miloš Kopečný, Jan Teplý,
Rostislav Čtvrtlík/Karel Vlček, Ivo Kubečka, Ondřej Kavan/Jan Konečný,
Radek Zima/Martin Stránský, René Přibil, Ivan Jiřík, Kuděk Nešleha/
Ladislav Županič, Jiří Havel/Jan Skopeček, Otto Rošetzký, Jindřich Hrdý,
Aleš Alinče, Tereza kočková, Lucie Morávková, Jolana Běhounková,
Richard Šírek
„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 choreografie: Libor
Vaculík
Ladislav Smoljak „VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍDNÍ KNIHY“. Divadlo Járy
Cimrmana. Hrají: Ladislav Smoljak nebo Zdeněk Svěrák, Jan Hraběta,
Pavel Vondruška/Jaroslav Weigel, Miloň Čepelka/Václav Kotek. Režie:
Ladislav Smoljak
W.A. Mozart: FIGAROVA SVATBA. Severočeské divadlo opery a baletu
a Hudební fakulta Akademie múzických umění Komická opera
o 4 dějstvích podle libreta Lorenza da Ponteho. Hraje: Orchestr
Severočeského divadla opery a baletu. Režie: Martin Otava

KINO PANASONIC
1. 5.
2. - 4. 5.
2. - 4. 5.
4. 5.
5. - 6. 5.
8. 5.
7. 5.

Vítězná 50, Karlovy Vary, tel.: 353 233 933
www.kinopanasonic.cz / Vítězná 50 / K.Vary / rezervace 353 233 933
19.30 Filmový klub KV NÁHODA, Polsko 1981
17.00 NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA, ČR 2008
19.30 NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE USA 2007
15.00 Bijásek pro nejmenší MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH 2 ČR
17.30 a 20.00, 7. 5. 19.00 a 21.15,
21.30 Bio Art VENKOVSKÝ UČITEL ČR, Francie, Německo 2008
15.00 a 17.00 Představení pro seniory VÁCLAV, ČR 2007
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STŘEDISKO HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 777 95 34 21
Hvezdarna.kv@email.cz, www.astropatrola.cz
POZOROVÁNÍ KAŽDÝ PÁTEK A SOBOTA (mimo 23. a 24. 5.)
20.30 XAVERIUS A MĚSÍC. Pohádkové pozorování jarní oblohy. Určeno
rodičům a malým dětem, doporučený minimální věk 5 let. Celková doba
programu 90 minut.
22.00 KLENOTY JARNÍ OBLOHY. Odbornější pozorování jarní noční oblohy.
V případě jasné oblohy celková doba programu 120 minut.
NEJHORŠÍ POZOROVACÍ PODMÍNKY NASTANOU 16. - 17. 5. KOLEM MĚSÍČNÍHO ÚPLŇKU,
IDEÁLNÍ PODMÍNKY KE SLEDOVÁNÍ MĚSÍCE 10. 5.. UVIDÍME TAKÉ NÁDHERNOU PLANETU
SATURN.
STÁLÁ ASTRONOMICKÁ EXPOZICE
KAŽDOU STŘEDU, PÁTEK A SOBOTU (KROMĚ 24. 5.) 15.00 – 17.00
KAŽDOU NEDĚLI (KROMĚ 25. 5.) 14:00 - 16:00
Volná prohlídka nové stálé astronomické expozice s řadou volitelných programových
doplňků pro děti i dospělé. Návštěvníci si na místě vyberou také z široké nabídky našich
vlastních odborných astronomických pořadů. Prohlídku expozice bez nabídky odborných
pořadů mohou návštěvníci shlédnout také VŽDY 30 MINUT před začátkem VEČERNÍHO
POZOROVÁNÍ.
BAMBIRIÁDA 2008 KARLOVY VARY
24. - 25.5. 10.00 – 17.00
Mimořádná otvírací doba hvězdárny v době celostátní prezentace aktivit pro děti skýtá
řadu programů a lákadel zejména pro děti. Program v Karlových Varech pořádá Krajská rada
dětí a mládeže Karlovarska. Jednotlivé aktivity jsou postupně zpřesňovány na stránkách
http://email.seznam.cz/redir?hashId=669511095&to=http://www.bambiriada.cz/2008
a hvězdárny
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.

8. 5.
9. - 11. 5.
9. - 10. 5.
11. 5.
11. 5.
12. - 14. 5.

19.30 Filmový klub KV FAUNŮV LABYRINT, Mex./Šp./USA 2006
17.00 KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
19.30 Bio Art CONTROL,VB, USA 2007
19.30 RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT (Rambo). USA, Německo 2008
15.00 Bijásek pro nejmenší ČARODĚJNÉ POHÁDKY 3 ČR
18.00 a 20.00 TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA. ČR 2008. Režie: Patrik Hartl.
Hrají: Jiří Mádl, Eva Holubová, Marián Labuda, Vanda Hybnerová, Ivana
Chýlková aj.
15. 5.
19.30 Filmový klub KV Skafandr a motýl, Fr./USA 2007
16. - 18. 5. 17.00 LOVCI DRAKŮ Francie, SRN, Lucembursko 2008
17. 5.
19.00 Bio Art UMĚNÍ PLAKAT Dánsko 2006
17. 5.
21.00 18.5. 19.30 Bio Art AŽ NA KREV USA 2007
18. 5.
15.00 Bijásek pro nejmenší ČARODĚJNÉ POHÁDKY 4 ČR
19. - 20. 5. 18.00 BOBULE, ČR 2008
19. - 20. 5. 20.00 Bio Art DECH Jižní Korea 2007. Scénář a režie: Kim Ki-duk.
21. 5.
15.00 a 17.00 Představení pro seniory KRÁLOVNA (The Queen) VB, Francie,
Itálie 2006
21. 5.
19.30 Filmový klub KV Interview podle Gogha, Holandsko 2003
22. 5. 19.30, 23. - 25. 5. 19.30,
26. - 28. 5. 18.00 a 20.00 Bio Art KARAMAZOVI, ČR, Polsko 2008/
22. - 25. 5. 17.00 ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
25. 5. 15.00, 29. - 1.6. 17.00 Bijásek pro nejmenší SPEED RACER. USA 2008
29. 5.
19.30 Filmový klub KV Krtek, Mexico 1970
30. - 31. 5. 19.30 SOUDNÝ DEN VB 2008. Režie: Neil Marshall

KINO ČAS
tel.: 353 223 272,
www.kinocaskv.cz
1.- 4. 5.
16.30 a 18.30 10 000 LET př. n. l., USA
1. – 4. 5.
20.45
Pokání, UK
5. – 7. 5.
16.30
Lovci draků, Fr./Něm./Luc. – animovaný
5. – 7. 5.
18.10
Noc patří nám, USA
5. – 7. 5.
20.20
Tahle země není pro starý, USA
8. – 9. 5. 16.30 a 18.10, 10. a 11. 5. 15.00, 16.30, 18.10
a 12. -14. 5. 16.30 a 18.10 Horton, USA
8. – 14. 5. 20.00
27 šatů, USA
15. – 18. 5. 15.15 a 17.00 Nejkrásnější hádanka, ČR, pohádka
15. – 18. 5. 18.45 a 21.00 Venkovský učitel, ČR/Fr./Něm.
19. – 21. 5. 16.30 a 18.30 Asterix a Obelix, Fr./Něm./It.
19. – 21. 5. 20.30
ONCE, Irsko
22. – 25. 5. 17.00 a 20.30 Taková normální rodinka, ČR
22. – 25. 5. 18.45
Kuličky, ČR
26. – 28. 5. 16.30 a 18.30,
28. 5.
20.00
Let´s Dance 2, USA
26. – 27. 5. 20.30
Až na krev, USA
29. – 30. 5. 16.30 a 18.45 Mongol, Něm./Kaz./Rusko/Mong. – historické drama
29. – 30. 5. 21.00
Tajemství prstenu, VB/ Kan./USA. Pojďte s námi do pohádky
13. 5. a 22. 5. 13.00
Horton
15. 5.
13.00
Čarodějky z předměstí, ČR

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

3. 5.
3. – 4. 5.
18. 5.

04.00 – 06.00 SSB liga
14.00 – 14.00 II: Subregional Contest
08.00 – 11.00 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
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: „moje-město-vary.cz „ fotografie uměleckých škol partnerských měst Studenti
ukazují, jak vidí Karlovy Vary (do 4. 5.). Po skončení této prezentace bude
kolekce vystavena v Ca rlsbadu
Akce k příležitosti Mezinárodního dne muzeí
17. 5.
Muzejní noc – hudební a divadelní produkce s mluveným slovem
PhDr. Stanislava Burachoviče, letos k 650. let výročí založení Karlových Varů.
Od 19.30. Vstup volný
PŘEDNÁŠKA:
21. 5.
17.00 Obrazy z dějin Karlových Varů – PhDr. Stanislav Burachovič uvede
s vážným i humorným průvodním slovem stovku historických snímků.

KRAJSKÉ MUZEUM
Nová Louka 23, tel.: 353 226 252
Otevřeno : ÚT – NE 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
STÁLÁ EXPOZICE: Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska, dějiny
karlovarského lázeňství, karlovarská řemesla, porcelán, sklo.
VÝSTAVA:
„Čáry máry fuk“- Erich Eibl rakouský karikaturista se trefuje vždy
do černého. Od 24. 4. do 15. 6.

KOMUNITNÍ CENTRUM ARMÁDY SPÁSY
Po - Pá:
Pondělí:

11.30 - 12.30
9.00 - 11.00

Jugoslávská 16, KV,
tel.: 353 225 861
Společný oběd
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
1. 5.
10. 5.

Východní 6, 360 20 K.Vary,
tel. 353 230 847, 606 581 369,
e-mail: mckv@seznam.cz, www.materske-centrum.cz
Pálení čarodějnic - na tuhnické louce u dřevěného hradu od 16.30 hod, špekáčky, košťata a dobrou náladu s sebou
Den pro spokojenou mámu - cvičení na suchu i ve vodě, tvoření, povídání s kosmetickou poradkyní, pohodovka ke Dni matek (plavky a osušku s sebou!)

Přejeme všem maminkám k jejich svátku hodně trpělivosti, lásky, hodně zdraví a žádné
starosti.

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
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
24. 5.
„Abeceda páteře - spinální cviky“ - seminář pro začátečníky a pokročilé, ZŠ
Dukelských hrdinů, od 10 do 16 hodin. Účast na základě předchozí přihlášky.
Aktuální informace o dalších programech (soboty, víkendy ...) najdete na www.joga.cz

24. - 25. 5. Bambiriáda - 2. ročník v K.Varech - pestrá nabídka volnočasových aktivit pro děti
a mládež, vstup ZDARMA (24. 5. v 10.00 bude akce slavnostně zahájena na koupališti ROLAVA. 25. 5. akce pokračuje od 10.00 do 16.00 v trochu jiném duchu
na Hvězdárně v K.Varech. Zde Vás čeká Pohádkový les a orientační běh). Koho
zde najdete? Mateřská centra, Kontakt bB, Skauty, Junáka, Pionýra, DDM, Rokršty, Český červený kříž, Duhu, Royal Ranger, Radioklub, Hvězdárnu, Armádu spásy,
....... a jejich bohatý program na celý den (pódiová vystoupení, ukázky oddílových
her, prezentace, workshopy, hry a soutěže). v sobotu bude vyhlášena soutěž
o největší a nejlepší model Tangramana! Tangraman je panáček poskládaný
z barevných hranatých geometrických tvarů. Místním organizátorem je Krajská
rada dětí a mládeže Karlovarska, o.s. (krdmk@seznam.cz)
30. 5.
Den dětí v bazéně v Alžbětiných Lázních - nutno zajistit vstupenky předem
Bližší informace na tel: 353 230 847, 606 581 369, e-mail.mckv@seznam.cz,
www.materske-centrum.cz

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13 ,36001 K.Vary, tel. 608 947 794, 353 236 605
KAŽDÉ ÚTERÝ 14.30 – 16.00
13. a 27. 5. 18.00 REIKI, MUDr. Petr Kadleček
10. 5.
9.00
Kurz MASÁŽ BYLINNÝMI MĚŠCI Ayurvédská – pinda sveda
11. 5.
9.00
Kurz GARSHAN- zeštíhlující ayurvédská masáž
11. 5.
9.00
Kurz MEDOVÁ DETOXIKAČNÍ MASÁŽ
17. 5.
9.00
Kurz TWIGGY MASÁŽ Procedury určené k formování postavy
18. 5.
9.00
Kurz REFLEXOLOGIE PLOSKY NOHY
24. - 25. 5. 9.00
Kurz MASÁŽ HORKÝMI KAMENY
5. - 8. 6.
13.00 Kurz THAJSKÁ MASÁŽ

Krajská knihovna Karlovy Vary

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
28. 5.
29. 5.

19.30
19.30

4. 5.

14.00

LÁZEŇSKÝ HOTEL SANSSOUCI – kavárna

16. – 17. 5.
20. 5.
17.00
22. 5.

17.00

kavárna, po – pá 11.00 – 18.00 Otazníky, výstava obrazů Jiřiny Romové
Britský filmový klub – The Cement Garden, projekce v angličtině
s anglickými titulky
Festival stolních a deskových her
Úvod do současné literatury Velké Británie, Skotsko, Irsko, Wales
- autoři
sál Za tajemstvím písma II., cyklus přednášek o grafologii

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.

Činoherní divadlo Libora Baláka: Velké jarní závody v trávě pod
lesem, vstup volný

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“
VÝSTAVA:

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
Jindra Husáriková - šedesátá léta-návraty (do 30.5.).

ATELIER Mirka

Karlovy Vary–Dvory, Závodní 378/84,
tel. 353 502 888, www.knihovna.kvary.cz
Otevřeno - pondělí – sobota, 10:00-19:00
VÝSTAVY:
6. 5. – 27. 6.
14. 5.
17.00

JAREK NOHAVICA - koncert
SPOLEČNÁ VĚC 2008 - koncert. Vodnářský zvon rozezní Tomáš Pfeiffer.

14. 5.
pastou
21. 5.
28. 5.

17.00

Moskevská 42, 360 01 K. Vary,
tel 353 234 636, atelier v provozovně Rámování
e-mail: atelir.mirka@seznam.cz
DECOUPAGE obrázek -nová tachnika-zdobení rámečku modelovací

17.00
17.00

FIMO - náročnější postupy - šperky
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

4. 5.

18.00

30. 5.

19.00

Večer spirituálů. Účinkují: La Dolce Vita Sokolov; DAD kvintet K. Vary.
Program: afroamerické spirituály
Benefiční koncert. Účinkují: Karlovarský pěvecký sbor, Čeští symfoničtí
sólisté, operní sólisté. Program: M. Bok: Missa solemnis pro sóla, smíšený
pěvecký sbor, varhany a orchestr; filmová hudba M. Boka

KOSTEL SV. ANNY SEDLEC

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

Květen - Měsíc Lásky
Vyhlašujeme soutěž o ceny:
1. O nejlepší milostnou báseň
2. O nejlepší černou povídku
5. - 9. 5.
5. 5.
6. 5.
9. 5.
12. 5.
14. 5.
15. 5.
20. 5.
22. 5.
23. 5.
26. 5.
28. 5.
29. 5.
31. 5.

Kvíz o Jiřím z Poděbrad a jeho době při příležitosti 550. výročí korunovace
Jiřího z Poděbrad za českého krále
Výtvarná dílna, vyrábíme přáníčka pro maminky k svátku
Psychologické hry, sny a jejich výklad, karty a věštění
Dramatická dílna
Čteme pro malé děti
Polštářové čtení pro velké děti
Turnaje dvojic - netradiční turnaje v rámci měsíce lásky
Psychologické hry, sny a jejich výklad, karty a věštění – podruhé
Turnaje dvojic
Dramatická dílna
Čtení pro malé děti
Kafíčkové čtení pro velké děti
Turnaje dvojic
Den dětí

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
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Český svaz bojovníků za svobodu, o. s.

SPORT

ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119

OV v Karlových Varech oznamuje,

Nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými povrchy
a dlouhodobého pronájmu na tel.: 353 564 119
Tenis, kopaní, 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)

že od 15. dubna 2008

přesídlil na novou adresu:
Bezručova 8, Karlovy Vary
(budova vedle bývalé dětské polikliniky, 1.patro – výtah ze suterénu
z přístupové cesty vedle garáží).
Předsednictvo OV ČSBS

COUNTRY MARATON
Zveme všechny na Koupaliště Rolava Karlovy Vary

16. – 17. 5. 2008
Zahájení: pátek od 16.00 hodin (cca 23 hodin)
Účinkují: Lucky Horses, Petr nebo Pavel, Maracas, Pleš Band, E. Clapton
Revival, Pontiac, Jiří Schelinger Revival, Fešáci.
Soutěže, dětský hrad, táborák, zakončení ohňostrojem
Vstup: VOLNÝ

Karlovarský závod Českého poháru v cross
country 24. květen 2008
Vážení sportovní přátelé, závodníci a fandové cyklistiky horských
kol, po cca. třech letech jednání
s představiteli Komise MTB Českého svazu cyklistiky se podařilo
získat delegaci jednoho ze závodu
Českého poháru cross country
do Karlových Varů. Jedná se v pořadí o třetí závod tohoto seriálu, který proběhne dne 24. května 2008.
Závod se podařilo zařadit do oslav
650 let založení Karlových Varů, což
skýtá již samo o sobě velmi dobrý
základ, pro jeho kvalitní úroveň.
Tato delegace pro město Karlovy
Vary, což je především město lázní,
turistiky, ale také dějištěm evropského šampionátu v triatlonu, dějištěm klání závodů Kánoe
Mattoni, Karlovarského AM bike Maratonu a v neposlední řadě i etap Závodu míru, je pořádání
a zajištění takového závodu pro nás, jako pořadatele jistou výzvou, neboť se jedná o jednu z posledních prověrek závodníků před Olympiádou v Číně a závod byl rovněž zařazen i do kalendáře
UCI, kategorie 2.2. Proto lze předpokládat, že se závodu zúčastní celá naše závodní a reprezentační špička, jakož i závodníci ze zahraničních závodních týmů.
Pro zajištění závodu byla navázána spolupráce s občanským sdružením BikeVary, které závod
zajišťuje po technické a organizační stránce. Prvním úkolem, který se před nás postavil bylo, kam
tento svátek cyklistiky MTB v Karlových Varech situovat. Na základě jednání a zvážení všech
námětů, bylo rozhodnuto pro tento závod využít jednu z tras seriálu soutěží Jarní bahna, a to trať
nad Letním kinem. Zajímavostí je i to, že se na stejné trati uskuteční dne 25.května 2008, tedy
v neděli, závod pro širokou veřejnost a to Krajský přebor v MTB, který je součástí seriálu soutěží
Karlovarského poháru v MTB 2008. Okruh závodu lze proto nazvat jakýmsi městských okruhem,
neboť se závodníci po projetí trasy v lázeňských lesích dostanou ke Grandhotelu Pupp, odkud
pojedou po nábřeží do prostoru startu a cíle, který je umístěn do pomyslného trojúhelníku, který
tvoří Grandhotel Pupp, hotel Richmond a restaurant Poštovní dvůr, kde mimo jiné je celé technické zázemí závodu, tedy kancelář závodu, tiskové centrum, občerstvení pro závodníky atd..
Okruh má délku cca 7 kilometrů, kde se závodníci dočkají jak zpevněných cest, tak i zajímavých
technických pasáží. Na trati jsou pro fanoušky a diváky připraveny divácké koridory, které napomohou k bezpečnosti jak závodníků, tak i diváků samotných. Závod bude probíhat dle časového rozvrhu, který bude ukončen vyhlášením vítězů jednotlivých kategorií v odpoledních
hodinách.
Součástí závodu je kulturní program v prostoru startu a cíle, kde v odpoledních hodinách
bude zajištěna hudební produkce.
Závěrem mi nezbývá nic jiného, než Vás, všechny diváky a fandy pozvat na tuto cyklistickou
podívanou s příslibem příjemně prožitého dne.
Současně Vám nabízím příležitost se zapojit do dění těchto závodů z pozice pořadatele. Případní zájemci se mohou informovat na a internetové adrese cyklo.kv@volny.cz.
Předseda Karlovarského svazu cyklistiky
Jiří Blažek

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,
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

KOPANÁ

SK Buldoci, stadion Dvory, Drahovice, Tuhnice, kontakt 353 227 426
Česká fotbalová liga –muži
4. 5.
10.30 FC Buldoci – FK Slovan Liberec B
18. 5.
10,30 FC Buldoci – FK Slavoj Vyšehrad
21. 5.
17.00 FC Buldoci – SK Spartak MAS Sezimovo Ústí
II. Česká ženská fotbalová liga
8. 5.
14.00 FC Buldoci – FC Liteň
24. 5.
10.30 FC Buldoci – Spartak Dubice
Pohár ČMFS žen
10. 5.
10.30 FC Buldoci – vítěz utkání Sparta/Brno
Česká divize staršího/mladšího dorostu
3. 5.
10.00/12.15 FC Buldoci – Vikoria Žižkov
17. 5.
10.00/12.15 FC Buldoci – Junior Děčín
31. 5.
10.00/12.15 FC Buldoci – SK Kladno B
Krajský přebor dorostu – hřiště Stará Role
4. 5.
14.00 FC Buldoci B - FK Ostrov
18. 5.
14.00 FC Buldoci – FC Františkovy Lázně
Krajská soutěž dorostu – hřiště Drahovice
8. 5.
17.00 FC Buldoci – SK Dolní Rychnov
25. 5.
14.00 FC Buldoci – TJ Vojkovice
31. 5.
14.00 FC Buldoci – Sokol Lázně Kynžvart
Česká divize starších/mladších žáků – hřiště Drahovice
7. 5.
10.00/11.45 FC Buldoci – FK Ústí N/Labem
24. 5.
13.00/14.15 FC Buldoci – FK Česká Lípa
Krajský přebor starších/mladších žáků – hřiště Drahovice
8. 5.
13.30/15.15 FC Buldoci – Spartak Chodov
25. 5.
10.00/11.45 FC Buldoci – FK Nejdek
Okresní přebor žáků – hřiště Dvory
4. 5.
13.30 FC Buldoci C – FK Ostrov B
18. 5.
13.30 FC Buldoci C – Sokol Pernink
Krajský přebor přípravek – hřiště Dvory
11. 5.
9.00 Turnaj mladších přípravek
25. 5.
9.00 Turnaj starších přípravek

NOHEJBAL

SK LIAPOR DOUBÍ
353 332 396, info@skliapor.wz.cz
WITTE AUTOMOTIVE EXTRALIGA
1. 5.
14.00
SK LIAPOR – Šacung 1947
24. 5.
14.00
SK LIAPOR – NK 94 Orel Vyškov
31. 5.
14.00
SK LIAPOR – TJ Avia Čakovice
2. LIGA
10. 5.
10.00
SK LIAPOR B – TJ Veselí n/Lužnicí
17. 5.
10.00
SK LIAPOR B – SK Start Praha
24. 5.
10.00
SK LIAPOR B – TJ Jiskra Aš
Dorostenecká liga
25. 5.
12.00
SK LIAPOR WITTE – Plzeň Bílá Hora

JEZDECTVÍ
JK STARÁ ROLE
sak.jit@centrum.cz

10. - 11. 5.
24. 5.

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
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CDN jarní drezurní závody
CSN jarní skokové závody

MYSTIC SKATES, s.r.o.
a spolupořadatel Centrum pro mládež a alternativní sporty, o.s.
pořádají 31.5. ve 13.00 hodin
v Karlových Varech – Bohaticích (za bývalou ZŠ)
závod ze série Českého skateboardového poháru 2008.
Další info: www.cesky-skateboardovy-pohar.cz

Telegraficky
Po letech vyměnili strážníci Městské policie Karlovy Vary své uniformy a na jaře
letošního roku vyrazili strážníci do ulic v nových reflexních bundách. Mají za úkol
zajistit strážníkům větší pohodlí a hlavně bezpečnost. Bundy se dají nosit celoročně, jsou nepromokavé, udržují teplo a navíc mají reflexní pruhy s odrazovým
efektem pro případy nočních dopravních kontrol. Strážníci jsou na ulici tedy lépe
viditelní. Již z prvních reakcí občanů je patrné, že jsou nové uniformy krokem
správným směrem.

Od začátku dubna je opět otevřena pobočka Městské knihovny Karlovy Vary
ve Staré Roli, pro kterou se zde od loňského roku upravovaly nové prostory. Ty jsou
v areálu Základní školy Truhlářská a vchod do knihovny je od hřiště ze zadní části
areálu školy. Stavební práce si vyžádaly náklady téměř 2 miliony korun. Slavnostní
otevření nové pobočky knihovny proběhlo v pondělí 31. března.

Od poloviny dubna dochází ke každoroční migraci obojživelníků (u nás především žab), která je v Karlových Varech nejvíce patrná v lokalitě Malé Versailles.
Z toho důvodu magistrát žádal o větší ohleduplnost řidiče, kteří touto lokalitou
musí projíždět. V Křižíkově ulici se v nočních hodinách uzavřel provoz pro automobily a průjezd byl umožněn jen autobusům MHD. Dalším místem migrace žab
je lokalita „U Krachu“, kam magistrát umístil výstražné dopravní značky a žábám
se zamezil přístup na komunikaci fólií nataženou podél silnice. Pomoc při jarním
tahu obojživelníků je organizována za spolupráce Magistrátu města Karlovy Vary,
Správy CHKO Slavkovský les, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a také dobrovolných ochránců přírody.

Město Karlovy Vary ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu připravilo tradiční pietní vzpomínkovou slavnost při příležitosti oslav Dne vítězství.
Pietní akce se koná dne 8. května 2008 od 9 hodin na hřbitově v Drahovicích a poté
v půl jedenácté položí představitelé města a další hosté věnce u Památníku obětí
všech válek před hotelem Thermal.

Do pamětní knihy Karlových Varů se při své dubnové návštěvě našeho města zapsal i poslanec
Evropského parlamentu Richard Falbr.

V Karlových Varech proběhlo šesté krajské setkání představitelů města a obcí
v Karlovarském kraji, které se konalo v reprezentativních prostorách sanatoria
Richmond. Na pořadu dne bylo mimo jiné projednávání legislativy, která se bezprostředně obcí a měst dotýká – příprava nového zákona o rozpočtovém určení
daní, daň z nemovitosti, zákon o loteriích, nebo zákon o střetu zájmů. Hovořilo
se také o financování z evropských zdrojů a grantové politice.
Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města

Již tradičně pořádal v dubnu Český svaz bojovníků za svobodu pietní setkání na počest obětíi
pochodů smrti. Vzpomínkový akt proběhl na hřbitově v Drahovicích a mezi účastníky nechyběla
ani primátorka Veronika Vlková.

Z důvodů přemístění a evidence spisů v tzv. stavebním archivu bude tento archiv od 1. května do 30. června pro veřejnost uzavřen. Ve zcela výjimečných případech, jako jsou soudní jednání, bude možné o přístup požádat vedoucí odboru
úřadu územního plánování a stavebního úřadu.

Tým karlovarských hokejových juniorů porazil v napínavém finálovém zápase mužstvo Zlína a stal
se tak prvním hokejovým šampionem v Karlových Varech. Za skvělou reprezentaci našeho města
poděkovala mladým hokejistům primátorka Veronika Vlková a z magistrátu si junioři odnesli
i odměnu.

showroom Vítězná 27
360 09 Karlov y Var y
+420 724 072 404
www.ahagolf.cz
Kompletní golfové vybavení • Módní sportovní oblečení
Výuka a trenažéry
„ d á r kové p o u ka z y n a z á ž i t k y “
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