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Vážení čtenáři,

v dnešní uspěchané době si stále více lidí cení svého času a s chutí využívá služeb, které umožňují čas ušetřit. Po-
dobný trend se samozřejmě projevuje i ve státních a samosprávných institucích včetně karlovarského magistrátu.

V tomto vydání radničních listů vám přibližujeme práci, kterou vykonávají úředníci na Obecním živnostenském 
úřadě Karlovy Vary. Právě v jejich činnosti je trend co největší úspory času vás občanů, kteří si jdete na magistrát 
vyřídit své záležitosti, jasně patrný. Mnozí z vás si zřejmě pamatují, jak časově náročné bylo ještě před několika lety 
vyřizování formalit před tím, než se člověk mohl pustit do podnikání. Možná budou někteří z vás překvapení, ale 
chcete-li začít podnikat, nečeká vás už vyřizování na finančním úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní po-
jišťovně a ještě na živnostenském úřadě. Dnes navštívíte právě jen obecní živnostenský úřad a zbytek už za vás vyřídí 
jeho pracovníci. Dlouhé hodiny čekání a vyplňování řady formulářů je již minulostí. Práce tím sice přibude úřední-
kům, ale občané tím svůj čas ušetří. 

Karlovarský živnostenský úřad navíc poskytuje nad rámec svých povinností i další služby. K těm patří například 
vydávání ověřených výpisů z obchodního rejstříku či ověřování dokumentů a legalizace podpisů pro účely živnos-
tenského úřadu. 

Obecní živnostenský úřad má dnes 15 zaměstnanců, kteří mají na starosti nejen samotné město Karlovy Vary
a jeho podnikatele, ale vzhledem ke zrušení místní příslušnosti těchto úřadů, vlastně podnikatele z celé České repub-
liky, kteří jej navštíví.

Ing. Jiří Vávra, tajemník magistrátu města

Obecní živnostenský úřad

V tomto vydání radničních listů bychom chtěli na-
vázat na nově zavedenou rubriku a představit vám tak 
činnost dalšího z odborů karlovarského magistrátu – 
tentokráte obecního živnostenského úřadu.

Na obecní živnostenský úřad míří především lidé, 
kteří hodlají podnikat nebo se již podnikatelské činnos-
ti věnují jako živnostníci nebo podnikatelé v zeměděl-
ství. Podle slov vedoucí odboru Bc. Jaroslavy Jirkovské, 
obecní živnostenský úřad na konci loňského roku evi-
doval téměř 21 000 podnikatelů, jimž bylo vydáno přes
38 000 živnostenských oprávnění. Na území města 
Karlovy Vary má svoje místo podnikání přes 10 000 
fyzických osob a své sídlo téměř 5 000 právnických 
osob.

Jak začít podnikat
Registrační oddělení zajišťuje jednu z hlavních 

činností živnostenského úřadu, kterou je evidence 
podnikatelů a živností. K ohlášení živnosti volné je 
zapotřebí předložit pouze platný občanský průkaz. 
Podnikání v živnostech řemeslných, vázaných a kon-
cesovaných je vázáno na splnění odborné způsobi-
losti stanovené živnostenským zákonem. „Zahájení
i ukončení podnikání v provozovně je podnikatel po-
vinen předem oznámit na živnostenském úřadě, jinak 
se vystavuje nebezpečí uložení pokuty,“ upozorňuje 
vedoucí odboru.

Vše na jednom místě
V současnosti je pro podnikatele velkou výhodou 

skutečnost, že již nemusejí na živnostenském úřadě 
vyplňovat žádné formuláře. Pokud podnikatel ohlašu-
je živnost, žádá o koncesi nebo činí jakákoliv další po-
dání, pracovnice registračního oddělení ve spolupráci 
s podnikatelem sama vyplní elektronicky „jednotný 
registrační formulář“, který podnikatel pouze podepí-
še. Následně si živnostenský úřad vyžádá za podnika-
tele i jeho výpis z Rejstříku trestů.

Živnostenský úřad současně působí i jako tzv. „Cen-

trální registrační místo“, jehož cílem je zjednodušení 
komunikace podnikatelů s orgány státní správy. Pra-
covnice registračního oddělení odešle elektronicky 
za podnikatele jeho přihlášku k registraci na finanční 
úřad, správu sociálního zabezpečení a na příslušnou 
zdravotní pojišťovnu. „Tento systém je podnikateli 
hojně využíván, neboť šetří čas tím, že uvedené úřady 
obíhají elektronicky formuláře a nikoli podnikatelé,“ 
informuje Jaroslava Jirkovská.

 
Kontroluje se po celý rok

Pracovníci kontrolního oddělení kontrolují, zda 
podnikatelé dodržují při provozování živností záko-
ny vztahující se k podnikání. Předmětem kontroly je 
např. aktuálnost registrovaných provozoven a jejich 
označení v souladu se živnostenským zákonem. Prů-
běžně jsou pod dozorem i prodejny s použitým zbo-
žím a zastavárny. Kontroluje se dodržování zákazu 
prodeje cigaret a alkoholu na vymezených místech, 
značení tabákových výrobků, stánkový prodej zboží 
apod. Pravidelně jsou ve spolupráci s Českou obchod-
ní inspekcí prováděny společné kontroly zaměřené 
na ochranu spotřebitele. „Sleduje se zejména označe-
ní prodávaného zboží, poskytování informací o pou-
žití a údržbě výrobků či rozsah a charakter poskytova-
ných služeb,“ uvádí vedoucí odboru.

Každý rok probíhají také kontroly cestovních kan-
celáří a cestovních agentur. Zaměřují se především 
na povinné sjednání pojištění záruky pro případ 
úpadku cestovní kanceláře, náležitosti cestovních 
smluv či na charakter a rozsah informací poskytova-
ných o zájezdech. „U všech deseti cestovních kance-
láří, které působí na území města Karlovy Vary, bude 
i letos do zahájení letní sezóny provedena kontrola,“ 
dodává Jaroslava Jirkovská.

Novela živnostenského zákona
V červenci loňského roku vstoupila v platnost nove-

la živnostenského zákona, jejímž cílem bylo zejména 
snížení administrativní zátěže podnikatelů a usnad-
nění vstupu do podnikání mladým a začínajícím pod-

nikatelům. Mezi nejdůležitější změny patří zrušení vy-
dávání živnostenských listů a koncesních listin a jejich 
nahrazení výpisem ze živnostenského rejstříku. Výpisy 
obsahují celkový počet živností provozovaných pod-
nikatelem včetně změn s aktuálními údaji. 

Další převratnou změnou je zrušení místní přísluš-
nosti živnostenských úřadů. „V praxi to znamená, 
že podnikatel může ohlásit živnost nejen u kterého-
koliv obecního živnostenského úřadu v celé republi-
ce, ale například i prostřednictvím kontaktního místa 
veřejné správy Czech POINTu nebo ze svého počítače 
za využití elektronického ověřeného podpisu,“ objas-
ňuje vedoucí odboru. 

Dále došlo k zavedení jedné živnosti volné místo 
dosavadních 125. Zrušila se i povinná praxe u živnos-
tí řemeslných, což umožňuje mladým lidem vstup 
do podnikání ihned po získání výučního listu v pří-
slušném oboru, např. v kadeřnictví. V neposlední řadě 
byly v celé oblasti živnostenského podnikání velmi 
citelně sníženy správní poplatky. 

Novela živnostenského zákona s sebou přinesla 
na jedné straně úsporu času a nákladů pro podni-
katele, na druhé straně však také nárůst práce pro 
zaměstnance živnostenského úřadu. „Se zjednodu-
šením vstupu do podnikání adekvátně vzrostl i po-
čet podnikatelů a zkrátila se lhůta určená pro vydání 
výpisu ze živnostenského rejstříku z 15 na 5 dnů. Na-
víc část dokladů, které si občan musel dříve obstarat 
na své vlastní náklady a ve svém volném čase, si pro 
své účely zajišťuje živnostenský úřad sám,“ podotýká 
vedoucí odboru. 

Obecní živnostenský úřad sídlí v budově bývalého 
okresního úřadu v ulici U Spořitelny 2. Úředními dny 
pro podnikatelskou veřejnost jsou pondělí a středa 
od 8 do 17 hodin. V těchto dnech také pracovníci živ-
nostenského úřadu poskytují podnikatelům právní 
poradenství v oblasti živnostenského podnikání.

Tajemník informuje

Vedoucí odboru obecní živnostenský úřad
Bc. Jaroslava Jirkovská.

Zaměstnanci živnostenského úřadu mají na starosti 
nejen podnikatele z Karlových Varů, ale také z dalších 
39 okolních obcí, případně z celé republiky.

„Jednotný registrační formulář“ je přehledný
a nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které 
musel v minulosti podnikatel učinit.
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Výstavba karlovarského Výstavního, sportovně kulturního a kongresového centra zahájená
v únoru 2007 vstupuje po dvou letech nezadržitelně do své závěrečné fáze. Sdružení dodavatel-
ských firem Syner, Baustav a Metrostav je připraveno předat celý areál ještě před letními prázd-
ninami. Termín převzetí městem Karlovy Vary jako iniciátorem a investorem projektu je přitom 
stanoven na 19. června 2009. K plnění závazného harmonogramu se při kontrolním dnu 4. úno-
ra 2009 za účasti vedení města pochvalně vyjádřil i karlovarský primátor Werner Hauptmann.

Plášť rozsáhlého komplexu, tvořeného dvěma spojenými halami – tréninkovou a arénou, je 
prakticky dokončený. Stejně tak jsou hotovy nebo i spuštěny či těsně před prvními zkouškami 
i některé nezbytné moderní provozní systémy. Interiéry jsou již několik týdnů přitápěny jed-
ním ze dvou zde osazených kotlů, brzy navíc mají začít funkční testy technologie opětovného 
využití odpadního tepla vznikajícího například při odpařování ledu (rekuperace). Na nejbližší 
období je pak plánován zkušební režim kogenerační jednotky zajišťující výrobu elektrické ener-
gie a tepla. 

Zároveň intenzivně pokračují nejrůznější řemeslné a specializované vnitřní práce – po
20. únoru 2009 by například měla být zahájena montáž bezmála 6.000 sedaček ve 3. a 4. patře 
tribun v aréně. Postupnými zátěžovými prověrkami nadále procházejí technologické okruhy 
pro chlazení ledových ploch. Finišují také stavební úpravy v zázemí budoucích zdejších občer-
stvovacích jednotek - 6 malých bufetů, 1 centrálního bufetu a 2 restaurací (z toho jedna v hale 
tréninkové) a na skyboxovém patře (26 lóží).

„Jako provozovatel víceúčelového sportovně zábavního centra nyní ještě mimo jiného ope-
rativně dolaďujeme požadavky na nastavení systému vstupenkového a odbavovacího nebo 
orientačního a chystáme jejich náročné instalace. Současně jednáme o podmínkách využití 
areálu s partnerským extraligovým klubem HC Energie a konkretizujeme první společenské, 
zábavní a kongresové akce,“ doplňuje ředitel Zdeněk Sysel ze společnosti KV Arena.

Očekávaný karlovarský multifunkční komplex bude předán v červnu 2009

Jak jsme již informovali v minulém vydání radničních listů, od 1. dubna 2009 za-
vádí karlovarské dopravní podniky nové tarify městské autobusové dopravy. Díky 
těmto tarifům bude určité skupině občanů za roční registrační poplatek 200 korun 
umožněna bezplatná přeprava městskou hromadnou dopravou. Za období duben-
prosinec 2009 bude výše registračního poplatku poměrně snížena na 150 korun.

Bezplatná přeprava se nově týká:
1. Dětí a mládeže do 15 let
2. Seniorů nad 70 let
3. Dárců krve od důchodového věku
4. Jednočlenného doprovodu kočárku

s dítětem

Kancelář předprodeje jízdenek: Zeyerova 19, Karlovy Vary
V příštím vydání radničních listů vám přineseme kompletní přehled všech tarifů 

karlovarských dopravních podniků.

Od dubna jízda městskou hromadnou dopravou pro děti a seniory zdarma
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Nízkoprahový klub Armády spásy
Komunitní centrum Armády spásy Karlovy Vary 

otevřelo v Karlových Varech Nízkoprahový klub pro 
mládež, realizovaný za finanční podpory Evropského 
sociálního fondu a v rámci Individuálního projektu 
Karlovarského kraje. 

Prostor se nachází v dolních Drahovicích ve Vý-
chodní ulici v domě zvaném „Dallas“ a je určen mla-
dým lidem ve věku 15 – 26 let, kteří se ocitají v pro 
ně složité životní situaci. Klub, tedy jeho pracovníci, 
mají za cíl mladé lidi doprovázet v období dospívání
a poskytovat jim bezpečný prostor pro smysluplné 
trávení volného času, pomoc a podporu při řešení je-
jich problémů. 

„Dáváme možnost mladým lidem, kteří jsou ohro-

ženi nežádoucími společenskými vlivy, jako je ne-
zaměstnanost, špatný prospěch ve škole, rizikové 
chování, rozvraty v rodině atd., využít podpory, rady 
a pomoci prostřednictvím sociálních služeb, které ga-
rantují odborní pracovníci klubu,“ uvedla Petra Krišto-
fová, vedoucí komunitního centra.

„Slovo „nízkoprahový“ v názvu zařízení znamená 
maximální dostupnost klubu jako sociální služby. 
Využití našich služeb je založeno na dobrovolnosti 
člověka. Neplatí se žádné vstupné, není nutné žádné 
členství či doporučení. Člověk zde může vystupovat 
anonymně. Není nutná pravidelná docházka, vstup 
do klubu je možný kdykoliv v otevírací době. To vše 
pomáhá ke snadnému vstupu a dává šanci všem 

mladým lidem využít služeb nízkoprahového klubu 
ke svému prospěchu,“ dodal Mgr. Lukáš Květoň, soci-
ální pracovník nízkoprahového klubu.

Nízkoprahový klub pro mladé Karlovy Vary

Východní 682/20, 360 01 Karlovy Vary
telefon: 359 607 214

www.armadaspasy.cz
e-mail: nizkoprah_karlovyvary@armadaspasy.cz

otevřeno: PONDĚLÍ - ČTVRTEK 14.00 – 18.00

Mosty 2008
Dne 17. února se v Karlových Varech konal 

6. ročník slavnostního předávání výroční ceny 
Národní rady osob se zdravotním postižením 
(NRZP) ČR MOSTY 2008. Smyslem ceny je ocenit 
akt, projekt či osobnost, jenž významným způso-
bem zlepšuje postavení občanů se zdravotním 
postižením v České republice. Udílení této ceny 
podporuje jednak vznik nových zajímavých pro-
jektů, ale také větší mediální prezentaci této pro-
blematiky a širší zapojení veřejnosti. 

V loňském roce se držitelem jednoho z těchto 
prestižních ocenění stalo i město Karlovy Vary 
za projekt, který představoval provoz nízkopod-
lažních autobusů na linkách městské hromadné 
dopravy. Porota NRZP ČR jej vyhodnotila mezi 
pěti nejlepšími počiny v kategorii, do níž se hlá-
sily instituce veřejné správy.

Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem 
73 projektů nominovaných do čtyř kategorií.
V I. kategorii zvítězilo mezi institucemi veřejné 
správy město Otrokovice za komplex opatření 
ve prospěch zdravotně postižených. Cenu za ne-
státní subjekty obdrželo občanské sdružení Hen-
daver za Mental Power Prague Festival, meziná-
rodní filmový festival (ne)jen herců s mentálním 
a kombinovaným postižením. Osobností hnutí 
osob se zdravotním postižením se stala Mgr. Věra 
Kosinová z Pardubic za patnáctileté intenzivní ve-
dení zařízení Daneta, které pečuje o děti, mládež a dospělé. A konečně zvláštní cenu získal Ústav sociální 
péče Hajnice za částečné navrácení způsobilosti k právním úkonům uživatelům ústavu. Cena Mosty, 
kterou kromě grafických listů obdrželi vítězové všech nominovaných kategorií, je dílem akademické 
sochařky J. Wernerové a představuje spojení dvou rukou, které vytvářejí most. 

Udílení této ceny se odehrává každý rok v jiném regionu. Partnerem a spolupořadatelem letošního 
ročníku se staly právě Karlovy Vary. Slavnostní vyhlášení, kterého se mohla zúčastnit široká veřejnost, 
se konalo v Grandhotelu Pupp pod záštitou a za účasti první dámy, paní Livie Klausové. Pozvání při-
jal také ministr pro lidská práva a národnostní menšiny České republiky Michael Kocáb. Odpolednem 
provázel moderátor Aleš Cibulka a o bohatý kulturní program se starali Ladislav Kerndl se svou dcerou 
Terezou, Zbyněk Drda a Karlovarské Fanfáry.

Václav Krása (vlevo), předseda NRZP ČR, představuje cenu 
Mosty během tiskové konference na karlovarském magistrátu.

Karlovarský Grandhotel Pupp hostil 6. ročník předávání výroční 
ceny Mosty 2008.

Slavnostní předávání se konalo pod záštitou
a za účasti první dámy, paní Livie Klausové.

Primátor města proslaveného mezinárodním filmovým festivalem předal cenu občanskému 
sdružení Hendaver za mezinárodní filmový festival (ne)jen herců s mentálním a kombinovaným 
postižením. Součástí bohatého kulturního programu byly i Karlovarské Fanfáry.
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Termíny rozmístění velkoobjemových kontej-
nerů v jednotlivých částech města Karlovy Vary 
v roce 2009

Sběr nebezpečných odpadů v roce 2009

Objemným odpadem se rozumí:
komunální odpad, který pro své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných 
sběrných nádob na směsný komunální odpad a který není nebezpečným odpa-
dem. Objemným odpadem jsou např. zbytky dřevěných obalů, pračky, sporáky, 
spotřební elektronika, koberce, starý nábytek, opotřebované pneumatiky aj.

Datum Místo
 2.3.,   31.8.,    2.11. Revoluční, J. Lady, K Letišti, Pražská
 3.3.,     1.9.,     3.11. Fügnerova, Hálkův vrch, Vítězná, Maďarská
 4.3.,     2.9.,     4.11. Úvalská, St. Kysibelská, B. Němcové, Mozartova
 5.3.,     3.9.,     5.11. Drahomířino nábřeží, Mattoniho nábřeží, Jateční, Kr. Jiřího
 9.3.,     7.9.,     9.11. Krymská, Bečovská, Brigádníků, Vrázova
10.3.,    8.9.,  10.11. Plzeňská, Modenská, U vesničky SOS, K přehradě
11.3.,    9.9.,  11.11. Svatošská, Skalní, Sopečná, U Brodu, Slovanská
12.3.,  10.9.,  12.11. Závodní, K. Kučery, Chebská, V Lučinách, Nejdecká
16.3.,  14.9.,  18.11. Plešivecká, Krušnohorská, Merklínská x Ke hřišti, Merklínská
17.3.,  15.9.,  19.11. Majakovského, Kosmonautů, U Koupaliště, Mlýnská, Hybešova
18.3.,  16.9.,  23.11. Na Vyšíně, Táborská, Štúrova, Nádražní stezka
19.3.,  17.9.,  24.11. Kamenického, Lomená, Jáchymovská
23.3.,  21.9.,  25.11. Borová, Školní, Luční, Okružní, Rolavská
24.3.,  22.9.,  26.11. Počernická, Zlatý kopeček, Partyzánská, Husova x Dykova
25.3.,  23.9.,  30.11. Počerny, Rosnice, Vančurova, Čankov

Po předložení platného občanského průkazu je možné předat následující ne-
bezpečné odpady a vyřazené elektrozařízení:

nebezpečné složky vytříděné z komunálního odpadu např. barvy, lepidla, prys-
kyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, 
pesticidy, léky, baterie a akumulátory, zářivky a ostatní odpady s obsahem rtuti, 
ledničky, mrazničky, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků a obaly od nich atd.

V pátek 20. 3. a v pátek 16. 10. 2009 
bude sběr nebezpečného odpadu proveden v těchto částech města 
Karlovy Vary:
RYBÁŘE
Třeboňská 10.30 až 10.50 hod. 
Mlýnská, parkoviště Tesco 11.00 až 11.20 hod.
BOHATICE
U Trati, konečná MHD č. 5 11.30 až 12.20 hod.
U Trati, u potravin 12.00 až 12.20 hod.
Táborská, u Forda 12.30 až 12.50 hod.
DRAHOVICE
Gagarinova x Maďarská 13.00 až 13.20 hod.
Lidická – parkoviště pod hotelem MARTTEL 13.30 až 13.50 hod.
Stará Kysibelská – Úvalská – Východní 14.00 až 14.20 hod.
Vítězná x Ondříčkova 14.30 až 14.50 hod.
J. Palacha, most – Luna 15.00 až 15.20 hod.
TUHNICE
Poštovní x Šumavská 15.30 až 15.50 hod.
Charkovská, na ostrůvku u paneláku 16.00 až 16.20 hod.
KARLOVY VARY
Krále Jiřího (Sokolák) 16.30 až 16.50 hod.
Moskevská, pod MM Karlovy Vary 17.00 až 17.20 hod.
Na Vyhlídce, vedle potravin 17.30 až 17.50 hod.
Zítkova, parkoviště 18.00 až 18.20 hod.
HŮRKY
pod hvězdárnou 18.30 až 18.50 hod.
u zastávky MHD 19.00 až 19.15 hod.
OLŠOVA VRATA
u zastávky MHD 19.30 až 19.45 hod.

V sobotu 21. 3. a v sobotu 17. 10. 2009 
bude sběr nebezpečného odpadu proveden v těchto částech města 
Karlovy Vary:
DOUBÍ
Svatošská, vedle trafostanice 10.30 až 10.50 hod.
Studentská, vedle potravin 11.00 až 11.20 hod.
DVORY
Závodní x Karla Kučery 11.30 až 11.50 hod.
Sklářská, parkoviště Moser 12.00 až 12.20 hod.
TAŠOVICE
Česká, nad zastávkou MHD 12.30 až 12.50 hod.
POČERNY
u hlavní silnice 13.00 až 13.20 hod.
STARÁ ROLE
Okružní, konečná MHD 13.30 až 13.50 hod.
Holečkova, restaurace na Výhledě 14.00 až 14.20 hod.
Kostelní, dětské dopravní hřiště 14.30 až 14.50 hod.
Dykova x Sukova 15.00 až 15.20 hod.
ROSNICE
v zatáčce 15.30 až 15.50 hod.
ČANKOV
zastávka MHD 16.00 až 16.20 hod.
SEDLEC
u nádob na separaci 16.30 až 16.50 hod.
RŮŽOVÝ VRCH
Buchenwaldská x Plešivecká 17.00 až 17.20 hod.
Krušnohorská, parkoviště 17.30 až 17.50 hod.
RYBÁŘE
Majakovského, naproti KB 18.00 až 18.20 hod.
Severní x Konečná, u garáží 18.30 až 18.50 hod.

Sběrné dvory v Karlových Varech
Do těchto sběrných dvorů lze po předložení platného občanského průkazu 

umístit nebezpečný odpad.

Sběrný dvůr Růžový vrch 
Místo: Nad Horním nádražím, sjezd z ulice Jáchymovská – provozova-
tel RESUR spol. s r. o. se sídlem Mostecká 187, 362 32 Otovice, telefon 
353 228 737, 353 235 869
Den Provozní doba
Pondělí – Pátek 9.00 – 17.00 hod.
Sobota 9.00 – 16.00 hod.
Neděle 9.00 – 13.00 hod.

Sběrný dvůr Rybáře 
Místo: V ulici Buchenwaldská křižovatka s ulicí Celní (naproti prodejně 
Prima) – provozovatel ASP služby spol. s r. o., se sídlem Čankovská 61, 
360 05 Karlovy Vary, telefon 353 449 300
Den Provozní doba
Pondělí 8.00 – 11.00 hod. 12.00 – 17.00 hod.
Úterý zavřeno
Středa 8.00 – 11.00 hod. 12.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek 8.00 – 11.00 hod. 12.00 – 16.00 hod.
Pátek 8.00 – 11.00 hod. 12.00 – 16.00 hod.
Sobota - Neděle 9.00 – 12.00 hod.

Do sběrných dvorů lze umístit: 
lepidla, barvy, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, olověné akumulátory, pneumati-
ky, olejové filtry, brzdné kapaliny, znečištěné tkaniny, motorový (převodový) olej, 
vyřazený nábytek a jeho části, koberce, lina, podlahové krytiny, boilery, zařízení
s obsahem chlorfluoruhlovodíků.

Do sběrných dvorů nelze umístit:
stavební sutě, střešní krytiny, okna, bytová jádra (odpad vznikající při rekonstrukci 
bytu, domu, garáže apod.), bioodpad. 

V rámci zpětného odběru lze vyřazené produkty, např. televize, monitory, 
PC, tiskárny, kopírky, pračky, sporáky, vyřazené chladničky, zářivky, alkalické ba-
terie, drobné elektrozařízení (mixér, vrtačka, mobilní telefon, elektronické hračky 
apod.), odevzdat i ve všech jejich prodejních místech.

Zacházení s vysloužilými elektrospotřebiči
Již v minulých vydáních Karlovarských radničních 

listů jsme vás informovali o tom, že použité domácí 
elektrospotřebiče se již nemusejí stát odpadem, ale 
tzv. zpětně odebíraným elektrozařízením. Občané je 
mohou zcela zdarma odevzdat v místech zpětného 
odběru, kterými jsou v Karlových Varech kromě ob-
chodů i sběrné dvory. I přesto jsou však velice časté 
případy, kdy jsou vysloužilé drobné elektrospotřebiče 
odkládány do popelových nádob a velké spotřebiče 
vedle popelových nádob. Sběrné dvory jsou přitom 
otevřené po celý týden včetně víkendů.

V Karlových Varech jsou k dispozici hned dva sběrné 
dvory -  v Rybářích a v Bohaticích nad Horním nádra-
žím. V minulém roce navíc společnost ASEKOL, s. r. o., 
rozmístila po městě celkem 10 červených kontejnerů 
na drobné elektrozažízení, např. počítače, žehličky 
apod. Nádoby jsou k dispozici ve čtvrtích Bohatice, Dra-
hovice, Tuhnice, Doubí, Dvory, Stará Role, sídliště Čan-
kovská, Rybáře a Růžový vrch. Pro bezplatný odběr je 
však nutné odevzdat spotřebiče do míst zpětného od-
běru kompletní, tedy se všemi základními součástmi.
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Slavní návštěvníci
a zajímavé události

5. března 1879•  - na Vřídelní kolonádě slavnostně 
odhalen symbol lázeňství - socha Hygiey (autor ví-
deňský sochař Dorndorf). V roce 1939 byla Vřídelní 
kolonáda odstraněna. Po druhé světové válce stá-
vala Hygiea před dřevěným provizoriem kolonády, 
později v uzavřené Zámecké kolonádě a dnes se
s ní opět setkáváme ve dvoraně Vřídelní kolonády.

10. března 1959•  - v centrálních laboratořích Čs. 
státních lázní byla zahájena kontrola a výzkum mi-
nerálnch pramenů z Kyselky a Korunní.

12. března 1939•  - zfanatizovaní sudetští Němci 
rádi předváděli svou moc. Na Becherově (dnes Di-
vadelním) náměstí zorganizovali velkou vojenskou 
přehlídku, které velel generál Waldenfeld.

14. března 1989•  - zemřela poslední rakouská cí-
sařovna Zita Parmská (97), manželka císaře Karla 
I. Habsburského, který se s ní seznámil ve Františ-
kových Lázních. Po Zitě nesla jméno rozhledna 
na Blatenském vrchu v Krušných horách.

15. března 1939•  - po odtržení Sudet okupovala 
zbytek ČSR německá armáda a vznikl Protektorát 
Čechy a Morava. Karlovy Vary, ležící v Sudetech, 
byly již součástí třetí říše.

18. března 1959•  - v divadle hostoval Státní soubor 
písní a tanců z Polska.

19. března 1934•  - se v Železném Brodě narodil 
Luboš Metelák. Po absolvování pražské VŠUP na-
stoupil v Karlovarském skle Moser jako výtvarník, 
od konce 80. let do 1994 vedl vývojové studio. Jeho 
skleněné variace reprezentovaly Moser na meziná-
rodních výstavách.

21. března 1959•  - zemřel v Karlových Varech mezi 
dvěma válkami jeden z nejvýznamnějších čes-
kých lázeňských lékařů MUDr. Milan Mixa, přítel 
I. P. Pavlova. Ve svém domě na Sadové třídě léčil 
celou plejádu významných českých pacientů. Jme-
nujme alespoň Oldřicha Blažíčka, Josefa Bohuslava 
Foerstera, Leoše Janáčka, Alfonse Muchu a další.

26. března 1874•  - narodil se v Táboře Oskar Ne-
dbal, žák Antonína Dvořáka, hudební skladatel

a dirigent. V Karlových Varech se představil jako diri-
gent 10. července 1912 a v srpnu 1919 se tu léčil. 
Bydlel v hotelu Esplanade (dnes Jessenius). Znovu 
přijel jako pacient v srpnu 1927.

27. března 1979•  - zahájena ve výstavní síni DÍLA 
(dnes Městská galerie) na Staré louce výstava obra-
zů PhDr. Otmara Homolky, CSc.

28. března 1899•  - zahájena výstavba Grandhotelu 
Střelnice (dnes Národní dům), kterou financoval
c. a k. Střelecký spolek Karlovy Vary. Vídeňská fir-
ma Fellner a Helmer předala Střelnici veřejnosti už
31. prosince téhož roku. Po sametové revoluci byl 
Národní dům nešťastně přenechán Ivo Ouředníko-
vi, který za něj nikdy nezaplatil ani korunu. Národ-
ní dům stále čeká na zázrak svého znovuuvedení 
do provozu.

1554•  - Karlovy Vary se staly městem luteránů.

1624•  - zahájena rekatolizace lázeňského města.

1879•  - dokončila vídeňská firma Fellner a Helmer 
stavbu litinové Vřídelní kolonády za 228 000 zla-
tých.

1889•  - byla tuhá zima, vymrzlo mnoho ptactva, 
takže se zjara přemnožily housenky a mšice, které 
zničily všechno listí, a stromy stály holé.

1894•  - opakovala se tuhá zima, které padly za oběť 
spousty zajíců, vysoké zvěře a ptactva.

Mgr. Eva Hanyková

Seznam nejvíce půjčovaných knih v únoru 2009
Nejžádanější beletrie pro dospělé:
1. Boccacio, Giovanni: Dekameron
2. Monyová, Simona: Jednou nohou v blázinci
3. Neruda, Jan: Povídky malostranské
4. Nosková, Věra: Víme svý
5. Forsyth, Frederick: Ikona

Nejžádanější dětské tituly:
1. Waltari, Mika: Bílý slon a jiné pohádky
2. Crompton, Richmal: Jirka za školou
3. Steklač, Vojtěch: Pekelná třída a ďábelský víkend
4. Petiška, Eduard: Anička a flétnička
5. Schroeder, Bernd: Bodo. Příběh malého pejska

Naučná literatura:
1. Bauerová, Anna: Tajemství chrámových pokladů
2. Sommerová, Olga: O čem sní muži
3. Drlík, Marcel: Český lékař v srdci Afriky
4. Madsen, Chris: Dinosauři. 3D
5. Foulcalt, Michel: Dějiny šílenství v době osvícen-

ství

Městská knihovna Karlovy Vary doporučuje:
Gregory Sandra: Zapomeňte, že jste měli dceru
Fulghum, Robert: Třetí přání
Horký, Petr – Náplava, Miroslav: Cuba libre
Klabouchová, Petra: Poslední kubánské pomeranče 
Pilátová, Markéta: Žluté oči vedou domů

Anketa měsíce března
Vzhledem k tomu, že březen je měsícem knihy a internetu, se vás tentokrát ptáme:

Jak jste spokojeni s fungováním knihoven ve městě Karlovy Vary?

Vaše náměty a připomínky přijímáme na adrese Magistrát města Karlovy Vary, Mos-
kevská 21, 361 20 Karlovy Vary nebo na e-mailové adrese e.kozakova@mmkv.cz. Obálku 
označte heslem „Anketa – Karlovarské radniční listy“.
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ZŠ 1. máje - vozík pro Péťu
V září 2008 do přípravné třídy ZŠ 1. máje v Karlových Varech-Dvorech nastoupil 

nový žák Péťa, který je odkázán na užívání vozíku. Aby mu byl umožněn pobyt 
ve škole, bylo nutné pro něj pořídit speciální zdravotní křeslo s pracovní deskou 
v hodnotě 34.500 Kč, což se díky štědré pomoci sponzorů podařilo. Jménem Péti, 
jeho rodičů a naší školy všem sponzorům děkujeme. 

Jedná se o tyto firmy:
VEDI TOURGROUP s. r. o., DUŠAN PORADA, JUDr. J. BÁŤOVÁ,

VÁCLAV SEJKORA, Cestovní kancelář NATALI

Děti hrají hudbu 20. a 21. století
V programech koncertů vážné hudby se větši-

nou setkáváme s prověřenými díly hudební klasiky
a jen jako špetka vzácného koření bývají zařazována 
díla současných autorů 20. a 21. století. O to více 
překvapila přehrávka na Základní umělecké škole 
ve Šmeralově ulici 15, kde celá třída pedagoga Karla 
Šimandla hrála skladby Johna Cage, Bély Bartóka, 
Luboše Sluky, Fritze Emondse, Karla Růžičky, Igora 
Stravinského, Witolda Lutoslawského a dalších 
současných autorů. Na základní umělecké škole je 
to skutečná anomálie! Proto jsme se zeptali Karla 
Šimandla, zástupce ředitele ZUŠ ve Šmeralově 15:

Jak orientujete děti na hudbu 20. a 21. století?
To není složité. Děti jsou čisté duše bez předsudků. 

Skladby se jim buď líbí, nebo nelíbí a nedělají rozdíl 

mezi Smetanou a třeba Cagem. Na hudbu 20. století 
je celá řada pohledů, které se liší i kříží. Zálibu v této 
hudbě je třeba zasévat do muzikantů už v dětském 
věku. A tak jsem získal svou třídu pro současnou hud-
bu, nové myšlení, nový rozměr.

Obecenstvo bylo překvapeno skladbou Johna Cage 
„4,33“, kterou jste uvedl spolu s Kateřinou Juráčkovou...

Nemohl jsem ji v tom nechat samotnou...

Chápu. 1. věta nesla označení „Tacet!“, což znamená 
„Mlčet“. Stejně i druhá a třetí věta. Realizace skladby vy-
padala tak, že jste usedli každý k svému klavíru, rozložili 
partitury, položili ruce na klávesnici - a to bylo za první 
minutu vše. Pak jste oba otočili a odložili list své partitu-
ry, znovu položili ruce na klaviaturu, soustředěně hleděli 

do partitury, odložili list a vše opakovali ještě jednou. 
Po 4,33 minutách jste povstali, uklonili se a odešli. Obe-
censtvo pochopilo a odměnilo vás aplausem. Můžete 
nám podat trochu vysvětlení?

Skladba vznikla někdy v padesátých letech
20. století. John Cage se tehdy nechal zavřít do vzdu-
chotěsné místnosti, kde očekával absolutní ticho. Ale 
slyšel tlukot svého srdce, krev pulzující v žilách... Zjistil, 
že absolutní ticho neexistuje. V koncertní síni se stále 
něco děje, někdo zakašle, šoupne se židlí... Na premi-
éře, když obecenstvo pochopilo, že nejde o recesi, ale
o 4,33 minuty života v nejniternější podobě, v níž hud-
bu vlastně vytvářejí sami, že jde o třetí rozměr hudby, 
o hlubokou, pokornou hudební modlitbu, začalo 
nadšeně aplaudovat. To se stalo i na našem koncertě.

Mgr. Eva Hanyková

Dotace na sport a tělovýchovu pro rok 2009
Rada města a Zastupitelstvo města Karlovy Vary na svém lednovém jednání 

schválily dotace na sport a tělovýchovu pro rok 2009. Dotčené organizace, je-
jichž kompletní seznam je k dispozici na internetových stránkách města Karlo-
vy Vary www.mmkv.cz v sekci Magistrát města/odbory/Odbor školství a tělový-
chovy, mohou do 30. 6. 2009 přijít podepsat smlouvu o dotaci – po předchozí 
telefonické domluvě na čísle 353 118 121 – pí Žáčíková.

2. Mateřská škola K. Vary, Krušnohorská 16, 
příspěvková organizace
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ MŠ KRUŠNOHORSKÁ 16
TELEFON: 353 564 066, e-mail: materinka.rv@seznam.cz

Nejsme sice maturanti, ale pouze absolventi! Koho, čeho? Mateřské školy na Rů-
žovém vrchu.

A přišel ten očekávaný den – 27. leden 2009 a s ním historicky první absolvent-
ský ples předškolních dětí. Začal klasickou polonézou dětí.

Děti, rodiče a učitelky byli slavnostně oblečeni a připraveni na netradiční udá-
lost. Během celého plesu jsme také všichni soutěžili. Tajná porota dětí a rodičů 
hodnotila soutěž o nejaktivnějšího tanečníka či tanečnici. A kdo vyhrál? Přece 
všichni! A jako na správném plese byla i tombola, kterou zajistili rodiče i s bohatým 
pohoštěním. A co říci závěrem? Bylo to úžasné!

Zpracovala Zdenka Bečvářová

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary 
Předběžně informujeme rodiče o tom, že přihlášky do Praktické školy dvouleté 
(střední školy) je nutno zaslat nejpozději do 15. března 2009.

Přijímací řízení proběhne formou pohovoru ve středu 22. dubna 2009 v bu-
dově školy: Karlovy Vary – Stará Role, Vančurova 83.

Naše Praktická škola dvouletá je určena pro žáky s ukončenou docházkou v zá-
kladní škole praktické a základní škole speciální, také pro žáky s ukončenou povin-
nou školní docházkou na základní škole v nižším ročníku než v devátém. Praktická 
škola má dlouholetou tradici. Cílem vzdělávání žáků je umožnit získávání základ-
ních vědomostí, dovedností a návyků pro výkon jednoduchých činností v oblas-
tech praktického života. K nacvičování praktických dovedností slouží vybavená 

školní kuchyňka, šicí stroje a školní dílna.
Žáci jsou vzděláváni speciálními pedagogy v atmosféře přátelství a tolerance

k hodnotám každého jedince. Absolventi praktické školy s výborným prospěchem 
a praktickou zručností mohou pokračovat ve vzdělávání v dalších učebních obo-
rech. Vzdělávání v praktické škole je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Žákům je poskytována zvýšená individuální péče metodami přiměřenými vývo-
jové úrovni, umožněná sníženým počtem žáků ve třídě. Základní škola, mateřská 
škola a praktická škola je zařízení, jehož zřizovatelem je Krajský úřad Karlovarského 
kraje a poskytuje své služby bezplatně.

Výchovný poradce: Mgr. Jan Matura
Ředitelka školy: Mgr. Martina Kheilová

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19
Kontakt na vedení školy: 353 226 408, 725 595 503
Webové stránky školy: www.zskvary.cz

Základní škola Karlovy Vary v Tuhnicích, Poštovní 19, realizuje projekt spolufi-
nancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu 
ČR s názvem Výukový portál pro podporu výuky na základní škole formou e-lear-
ningu. Projektem bude vytvořeno e-learningové prostředí, které bude naplněno 
výukovými materiály v hlavních vyučovacích předmětech. Projekt je zaměřen 
na zvýšení a zkvalitnění vzdělávání žáků základní školy, ale zároveň i pro ty, kteří 
na cílovou skupinu působí, tj. pedagogické pracovníky.
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Představujeme vám naše mateřské školy – 1. díl
2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16 příspěvková organizace

 telefon: 353 449 570
 e-mail: 2.ms.reditelstvi@seznam.cz
 fax: 353 540 229
 webové stránky: www.skolkykarlovyvary2.cz
 ředitelka: Alena Ammerová

           
2. Mateřská škola Karlovy Vary má 8 odloučených pracovišť: 

1. MŠ Krušnohorská 16 – Růžový vrch, 360 10 Karlovy Vary
telefon: 353 564 066 provozní doba: 6.00-17.00
e-mail: materinka.rv@seznam.cz kapacita: 87 dětí
vedoucí odloučeného pracoviště: Zdeňka Bečvářová
Čtyřtřídní mateřská škola s velice hezky vybavenou zahradou.
Zařazena do projektu „ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA“ od roku 1997.

Jedna třída je integrovaná – zapisují se děti se středně těžkým postižením
v omezeném počtu.

Co nabízíme?
Příjemné a pohodové prostředí
Rodiče máme jako partnera v naší práci
Pro děti s odkladem školní docházky individuelní přípravu

Dále dětem nabízíme:
Plavání, bruslení, výuku anglického jazyka, poznávací akce

A co máme nového? Nově zrekonstruovanou MŠ a zahradu.
Proč k nám máte přijít právě Vy? Protože se na Vás a Vaše děti těšíme
a chceme jim ukázat naši školičku na Růžovém vršíčku!

2. MŠ Sedlec 5, 360 10 Karlovy Vary
telefon: 353 564 807 provozní doba: 6.00-16.30
e-mail: mssedlec@volny.cz kapacita: 50 dětí
vedoucí odloučeného pracoviště: Bc. Jaroslava Petlíková
Školní vzdělávací program: Pojďme si hrát, sportovat a společně se smát.

Dvojtřídní MŠ se sportovním zaměřením. Naše sportovní aktivity: turistika, 
plavání, bruslení, tenis, jízda na kolech, kolečkových bruslích, lyžování.

Škola disponuje velkou zahradou, na které se nachází asfaltové hřiště, teni-
sová stěna, venkovní bazén. V podkroví budovy je dobře vybavená tělocvična. 

3. MŠ Vilová 1 – Bohatice, 360 02 Karlovy Vary
telefon: 353 232 054 provozní doba: 6.00–17.00
e-mail: ms.vilova@seznam.cz kapacita: 84 dětí
vedoucí odloučeného pracoviště: Eva Vaňkátová
MŠ je trojtřídní, rodinného typu s velkou zahradou.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu Kouzelná škola, který je 
zaměřený na estetickou výchovu s respektováním potřeb a zájmu dětí. Cílem je 
harmonický rozvoj osobnosti dítěte.
Nadstandardní aktivity:

výtvarná zájmová činnost a hudebně pohybová, hra na flétnu, aerobic, brus-
lení, plavání, výlety do okolí, ZOO Plzeň, Chomutov, výuka angličtiny a kul-
turní akce pro děti po celý rok

Nabízíme:
odborné přednášky pro rodiče, vyšetření školní zralosti přímo v MŠ a společ-
né akce rodičů a dětí /Týden dětské radosti/

     
4. MŠ Kpt. Jaroše 6 – Dvory, 360 06 Karlovy Vary

telefon: 353 563 351 provozní doba: 6.00-17.00
e-mail: msdvory@volny.cz kapacita: 84 dětí
vedoucí odloučeného pracoviště: Marie Kufrerová

Mateřská škola je trojtřídní s rodinnou atmosférou, nachází se v dosahu 
MHD – č. 1, 2, 10, 22.

Třídy MŠ: U sluníčka, U stonožky, U medvídků. Součástí MŠ je i tělocvična
a prostorná zahrada v přírodním prostředí mimo hlavní komunikaci. V roce 
2007 byla provedena celková rekonstrukce interiéru MŠ a zahrady.

Vzdělávací program MŠ s názvem NAVLÉKÁME KORÁLKY POZNÁNÍ je zamě-
řen na rozvíjení vztahu dětí k přírodě a její ochraně.

Nabízíme:
zájmové kroužky:
Hrátky s hudbou, Kamarádi přírody, výuka anglického jazyka
- péči o děti s odkladem školní docházky s individuálním programem 

ve spolupráci s PPP
- slavnosti, soutěže a akce pro děti a rodiče

/besídky, výlety, divadla, zahradní slavnosti, vánoční odpoledne pro ro-
diče, Mikulášská a vánoční nadílka, účast dětí a rodičů na akcích 2. MŠ – 
Sportovní olympiáda, Májové malování, zdobení vánočního stromečku 
ve městě aj., spolupráce s městskou policií, se ZŠ/

Těšíme se na setkání s Vámi a s Vašimi dětmi!

5. MŠ Truhlářská 11 – Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
telefon: 353 562 285 provozní doba: 6.00-17.00
e-mail: mstruhlarska@tiscali kapacita: 112 dětí
vedoucí odloučeného pracoviště: Alena Drobná

Mateřská škola pavilónového typu nabízí pro děti útulné a podnětné pro-
středí, příjemnou atmosféru ve 4 třídách.

Koncepce školního vzdělávacího programu „S BARVIČKOU ZA POZNÁNÍM“ 

je postavena na prožitku, estetickém a ekologickém cítění, radosti z poznání. Je 
zaměřena na rozšiřování dětských obzorů, na aktivní zábavu a hru, na přípravu 
dětí na vstup do světa dospělých. Spolupracujeme s různými institucemi. Kaž-
dé dítě má možnost si najít tu správnou barvičku nejen v barevném prostředí, 
ale i v různých aktivitách školy - adaptační program, sportovní aktivity dle aktu-
álních podmínek (bruslení, plavání, cvičení v ZŠ, sportovní hry), ekologické vý-
tvarnictví, výuku angličtiny, aktivní přípravu předškolních dětí pro vstup do ZŠ, 
kulturně vzdělávací a poznávací akce, tradice, výlety, slavnosti.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

   
6. MŠ Javorova 2A – Stará Role, 360 17 Karlovy Vary

telefon: 353 562 955 provozní doba: 6.00-16.30
e-mail: ms.javorova@seznam.cz kapacita: 50 dětí
vedoucí odloučeného pracoviště: Dagmar Bohatová

MŠ je dvojtřídní, vilového typu s vlastní zahradou vybavenou průlezkami, 
houpačkami a pískovišti. Specifikem naší školky je téměř rodinné prostředí, 
pořádáme různé akce, na nichž s rodiči spolupracujeme /např. Masopustní rej, 
Velikonoční vyrábění, Den pro maminku, Pasování předškoláka, Noc ve školce, 
Zpívání pod vánočním stromem apod./

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu a každá třída má svůj 
třídní vzdělávací program. Mottem MŠ je: „Kamarád se těžko hledá, ale tady 
jsme kamarádi všichni!“

Každé dítě je pro nás individualitou, respektujeme jeho jedinečné vlastnosti, 
schopnosti, možnosti a snažíme se mu pomoci začleňovat se do kolektivu, při-
jmout nové prostředí.

Naše školička dýchá klimatem, které je pro všechny naplňujícím a po-
vzbuzujícím. Tým lidiček se snaží o to, aby děti vstávaly každé ráno s poci-
tem, že se těší do školky. 

  
7. MŠ Mládežnická 6 – Rybáře, 360 02 Karlovy Vary

telefon: 353 564 254 provozní doba: 6.00-16.30
kapacita: 160 dětí e-mail:msmladeznicka6@volny.cz
vedoucí odloučeného pracoviště: Alena Kroupová

Vítejte v MŠ PAPRSEK – jsme šestitřídní, krásně vybavená a barevně ladě-
ná školka s tělocvičnou a velkou zahradou, kde máme plno dřevěných herních 
prvků, ale také funkční brouzdaliště, které děti využívají v teplých dnech. Jedna 
třída je pro děti maminek, které jsou na MD a mohou děti nechávat v MŠ na
4 hod. denně. Školka prošla v roce 2008 rekonstrukcí sociálního zázemí pro děti, 
nové jsou pochozí cesty a některé zahradní prvky pro hry dětí.
Nabízíme:
Tanečně – dramatický kroužek, Foukání pro zdraví /flétničky/, Výtvarný 
a pracovní kroužek a také keramiku. Zajímavostí je také každoroční tý-
denní ozdravný pobyt na Šumavě, prezentace i v jiných městech /účast 
na Mateřince/, spolupráce se ZŠ /Spirála, společné temat. akce/ v neposled-
ní řadě děláme radost „starouškům“ z lázeňského domu pro válečné veterány. 
Bílý kříž, kde pravidelně vystupujeme. Zapojili jsme se do projektu Bangbaby 
adopce na dálku a posíláme malému školákovi z Bangladéše finanční podpo-
ru na vzdělávání. V naší školce se setkáte s velkým množstvím akcí pro rodiče
a děti. 
Srdečně Vás zveme, přijďte se podívat a doufáme, že se Vám u nás bude 
líbit.

8. MŠ Fibichova 5 - Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
telefon: 353 562 972 provozní doba: 6.00-17.00
e-mail: ms.fibichova.kv@centrum.cz kapacita: 56 dětí
vedoucí odloučeného pracoviště: Renata Záhorská
      Zveme Vás do naší dvojtřídní mateřské školy rodinného typu, kde se setkáte 
Vy i Vaše děti s klidným, vstřícným a podnětným prostředím. Naši školku obklo-
puje veliká zahrada plná zeleně vybavena pískovišti, brouzdalištěm, zahradními 
domky a dalšími dřevěnými hračkami. S dětmi plníme program „HROU KAŽDÝ 
DEN POZNÁVÁME, JAKÉ DARY ZEMĚ MÁME“. Je zaměřený na komplexní rozvoj 
osobnosti a obohacený o prvky ekologické výchovy.

CO NABÍZÍME: * cvičení v tělocvičně ZŠ ve Školní ulici
 * smyslové hry a praktické činnosti dle Marie Montessori
 * prvky Lerngymnastiky
 * přípravu dětí na ZŠ pomocí metody Dobrého startu
 * angličtina hrou (s odbornou lektorkou)
 * kroužek country tanečků

„JSME TU PRO VÁS A ŠŤASTNÉ DÍTĚ JE V RUKOU NÁS VŠECH!“

Dny otevřených dveří na MŠ a zápisy
Dny otevřených dveří na MŠ: od 8.00 do 16.00 hod.

MŠ Krušnohorská 16  14. 4. 2009
MŠ Sedlec 5  15. 4. 2009
MŠ Vilová 1 -  Bohatice 16. 4. 2009
MŠ Kpt. Jaroše 6 -  Dvory 17. 4. 2009
MŠ Truhlářská 11 -  Stará Role 20. 4. 2009
MŠ Javorova 2A -  Stará Role 21. 4. 2009
MŠ Mládežnická 6 -  Rybáře 22. 4. 2009
MŠ Fibichova 5 -  Stará Role 23. 4. 2009

Zápisy do MŠ budou ve dnech 28. 4 a 29. 4. 2009 od 14.00 do 16.00 hod.



Radniční listy | 9

Kulturní akce a výstavy v březnu 2009
CLUB IMPERIAL

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

6. 3.
Eva Emingerová & Latintrio
Vynikající jazzová zpěvačka, interpretka moderních kompozic latinských 
rytmů a její doprovodná kapela. 

13. 3.
Fred Hall (USA)
Jedinečný černošský zpěvák a kytarista Fred Hall na turné v ČR, repertoár
s prvky blues, jazzu, popu a soulu. 

20. 3.
Milan Svoboda Quartet
Známá jazzová osobnost, hudební skladatel a brilantní pianista v doprovodu 
předních pražských instrumentalistů.

27. 3.
František Kop Quartet
F. Kop patří k nejlepším saxofonistům jazzové scény a s pianistou Petrem 
Maláskem tvoří vyjímečně kvalitní formaci inspirovanou mnoha hudebními 
vlivy - blues, jazz, latin, free.
Každý den hraje živá hudba:

Marakas Band – neděle až úterý• 
Gipsy Hery Band – středa a čtvrtek• 
Diskotékový pořad - sobota• 

Úterní vystoupení:
Magic show nebo Orientální tance

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary

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

Otevírací doba: úterý – neděle 9.30 –12.00 a 13.00 –17.00 
Galerie umění bude ve dnech 2. - 18. 3. 2009 z technických důvodů zavřena.

STÁLÁ EXPOZICE

od 19. 3. otevření nové stálé expozice ve všech 5 sálech galerie
Galerie umění Karlovy Vary…ze sbírky
V rámci prezentace sbírkových děl z nové obrazové publikace bude 
připravená zcela nová podoba stálé expozice Českého umění 20. století
- v jarních měsících rozšířená do všech sálů galerie (potrvá do 26. 4.).

26. 3.
19.30

Ester Kočičková & Lubomír Nohavica – Černá orchidej
Své čtvrté album představí herečka, moderátorka a zpěvačka mísící nadhled, 
parodii a originalitu se špetkou trapnosti Ester Kočičková, doprovázená 
pianistou Lubomírem Nohavicou.

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

Změna programu vyhrazena!
8. 3.

15.00
O SNĚHURCE
Hudební divadlo KAPSA. Známá pohádka na motivy příběhu bří Grimmů.

14. 3.
15.00

POHÁDKA O LÍNÝCH STRAŠIDLECH
Divadelní agentura GORDIA – Praha. Vladimír Čort. Ve starém mlýně bydlí dvě 
nesmírně líná strašidla – Ježibaba a Hastrmanka.

21. 3. 
15.00

HRÁTKY S ČERTEM
Divadelní studio D3. Jan Drda. Pohádkový příběh pro malé i velké diváky. 
Režie: Anna Ratajská.

29. 3.
15.00

O KARKULCE aneb POHÁDKA Z BEDNY
Divadlo rozmanitostí Most. Loutková pohádka. Variace na jednu
z nejznámějších klasických pohádek bratří Grimmů. 

DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 15

Otevřeno po – pá 15.00 - 18.00
11. 3.
17.00

Vernisáž: Fotografi e a keramika - Mojmír Šebek (do 2. 4.)

HVĚZDÁRNA Karlovy Vary
K Letišti 144, tel.: 777 95 34 21

Hvezdarna.kv@email.cz, www.astropatrola.cz
Od 26. do 29. 3. 2009 je hvězdárna uzavřena!

Každou
středu a pátek 

kromě 27. 3.
17.00 - 18.30

STÁLÁ ASTRONOMICKÁ EXPOZICE 
Volná prohlídka nové stálé astronomické expozice s řadou volitelných 
programových doplňků pro děti i dospělé. 
POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY
Nejhorší pozorovací podmínky nastanou 8. - 14. 3. kolem měsíčního úplňku, 
ideální podmínky ke sledování Měsíce 4. – 7. 3. Zlepšují se podmínky 
pozorovatelnosti planety Saturn.

Každou středu 
v 18.30

Za drahokamy Orionu
Večerní pozorování pro všechny věkové kategorie najednou. 

Každý
pátek a sobotu
kromě 27. a 28. 3. 

v 18.30

Pohádkové pozorování
Večerní pozorování pro rodiče a malé děti, doporučený minimální věk 5 let. 

Každý
pátek a sobotu 
kromě 27. a 28. 3. 

ve 20.00

Za drahokamy Orionu
Večerní odbornější pozorování zimní večerní oblohy. Doporučený minimální 
věk 10 let.

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

11. 3.
17.00

SVĚT MALÉ ASTRONOMIE - ROBOT RADIM ROZUMÍ
Šestý díl cyklu osmi pořadů určených především menším dětem a jejich 
rodičům se zájmem o astronomii a její nejnovější objevy. 

20. - 22. 3.
17.00

VÍKENDOVÁ AKCE PRO DĚTI 8-14 LET 
Děti mají možnost strávit celý víkend přímo v prostředí Hvězdárny. 

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST
26. - 29. 3.

17.00
Mezinárodní astronomický workshop
Rok astronomie 2009. Krajská knihovna Dvory.

27. 3.
17.00

Česká republika - nový člen Evropské kosmické agentury a CO TO PRO NÁS 
ZNAMENÁ.

27. 3.
18.00

Česká účast na kosmických projektech Evropské kosmické agentury ESA

27. 3.
19.00

Dalekohledy Roboti

28. 3.
17.00

Kosmické záblesky záření gama – největší exploze ve vesmíru

28. 3.
18.00

Rentgenové oči ve vesmíru – Vesmír, jak ho neznáme.

28. 3.
19.00

Magnetary a další záhadné objekty vesmíru.

RADIOKLUB OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary

info@ok1kvk.cz – www.ok1kvk.cz
Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež se zaměřením 
na radiotechniku, základy elektrotechniky a na radioamatérský zeměpis, 
provoz a sport. Z vysílacího střediska na Blatenském vrchu se pravidelně 
účastní v národních i mezinárodních radioamatérských závodů a soutěží.

Každé po
16.00

Kroužek elektrotechniky – pro pokročilé

Každé út
16.00

Klub pro dospělé

Každou st
16.00

Kroužek elektrotechniky

Každý čt
16.00

Kroužek elektrotechniky

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, www.kso.cz, kso@kso.cz

6. 3.
19.30

Lázně III 
Symfonický koncert - B 8
P. I. Čajkovskij: Koncert pro klavír č. 1 b moll, op. 23
A. Dvořák: Symfonie č. 6 D dur, op. 60
Miroslav Sekera – klavír, dirigent Stanislav Vavřínek

13. 3.
19.30

Divadlo
Večer maďarské hudby C 7
Béla Bartók: Podivuhodný mandarín
F. Liszt: Koncert pro klavír č. 1 Es dur a Uherská rapsódie č. 2 
J. Brahms: Uherské tance - výběr
Jan Šimandl – klavír, dirigent Jiří Štrunc
Koncert se uskuteční pod záštitou pana György Vargy, vyslance Velvyslanectví 
Maďarské republiky v Praze, a za přispění Maďarského kulturního střediska
v Praze.

20. 3.
19.30

Divadlo
Symfonický koncert A 8 
H. Berlioz: Římský karneval - předehra, op. 9
C. Saint-Saëns: Koncert pro klavír č. 2 g moll, op. 25
S. Rachmaninov: Symfonie č. 2 e moll, op. 27
Jan Simon – klavír, dirigent Jiří Stárek

27. 3.
19.30

Lázně III
Symfonický koncert ve spolupráci s Zürcher Hochschule der Künste
J. Strauss: Netopýr - předehra
P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 6 h moll, op. 74 „Patetická“
D. Šostakovič: Symfonie č. 9, op. 70
Dirigent Johannes Schlaefl i (Švýcarsko).

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

www.kinopanasonic.cz
1. 3.

15.00
Bijásek pro nejmenší: KYTICE POHÁDEK, ČR.

1. 3.
17.00

CESTA NA MĚSÍC 3D. Animovaný, Belgie 2008.

1. - 3. 3. 
19.30

Bio Art – dokument: BABIČKA. ČR, SR 2008.

2. - 3. 3. 
17.00

POHÁDKY NA DOBROU NOC, Rodinná fantasy, USA 2008.

4. 3.
13.00

5. 3. 
15.00

MADAGASKAR 2: Útěk z Afriky. Animovaný, USA 2008.

4. 3. 
15.00 a 17.00

Představení pro seniory: NESTYDA. ČR 2008.

4. 3.
20.00

Bio Art: PODZIMNÍ ZAHRADY. Politická satira, Itálie 2006

5. - 6. 3.
17.00

KDOPAK BY SE VLKA BÁL. Rodinný, ČR 2008.

5. 3.
19.30

Projekce FK KV: UKRUTNĚ ŠŤASTNI. Dánsko 2008.

6. 3.
15.00

7. 3.
16.00

8. 3.
17.00

LOVECKÁ SEZÓNA 2. Animovaný, USA 2008.

6. a 8. 3. 
19.30

Bio Art: CHE GUEVARA - REVOLUCE. Španělsko, Francie, USA 2008.

7. 3.
18.45

Metropolitan opera live in HD: MADAMA BUTTERFLY | Giacomo Puccini. 
USA 2009.

8. 3.
15.00

Bijásek pro nejmenší: MACH A ŠEBESTOVÁ. ČR.

9. - 10. 3. 
17.30

UNDERWORLD: VZPOURA LYCANŮ. Fantasy, USA 2009.

9. - 11. 3.
19.30

Bio art: PO PŘEČTENÍ SPALTE. USA 2008.

12. 3. 
19.30

Projekce FK KV: PODZIMNÍ ZAHRADY. Itálie 2006.

13. 3.
17.00
14. 3.
15.00
15. 3.
16.30

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI. Animovaný, VB, USA 2008.

13. - 14. 3.
19.30

Bio Art: VÝMĚNA. USA 2008.

14. 3.
17.00
15. 3.
18.30

16. - 17. 3.
17.00
18. 3.
15.00

PEKLO S PRINCEZNOU. Rodinný, ČR 2008.

15. 3.
15.00

Bijásek pro nejmenší: MALÝ BLESK. ČR.

15. 3.
20.30 

Bio Art: MADE IN FAMU. ČR 2008.
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16. - 17. 3.
19.00 
18. 3.
20.00

Bio Art: PODIVUHODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA. USA 2008.

18. 3.
17.00 

Představení pro seniory: ČERNÁ KNIHA. Nizozemí, Německo, Belgie, VB 2006.

19. - 20. 3.
17.00
21. 3.
15.00

22. - 24. 3.
17.00
25. 3.
18.00

NA PŮDĚ aneb KDO MÁ DNESKA NAROZENINY? Loutkový, ČR, Japonsko, 
SR 2009.

19. 3.
19.30

Projekce FK KV: INDICKÉ NOKTURNO. Francie 1989.

20. 3.
19.00 a 21.00 

Bio Art: HLÍDAČ č. 47. ČR 2008.

21. 3.
17.45 

Met in HD: NÁMĚSÍČNÁ. | Vincenzo Bellini

22. 3.
15.00

Bijásek pro nejmenší: O PRINCEZNĚ FURIENĚ. ČR.

22. 3.
19.30 

Bio Art – dokument: JEŽÍŠ JE NORMÁLNÍ. ČR 2008.

23. - 24. 3.
19.30

Bio Art: NOUZOVÝ VÝCHOD. USA, VB 2008.

25. 3.
20.00

Bio Art: NOUZOVÝ VÝCHOD. USA, VB 2008.

26. 3.
19.30

Projekce FK KV: NADINE. Nizozemí, Belgie 2007.

27. 3. - 4. 4. festival dokumentárních fi lmů o lidských právech JEDEN SVĚT 2009
28. 3. 
17.00 

I.O.U.S.A. USA 2008.

28. 3. 
19.30 

HROZBA. Itálie 2008.

29. 3.
15.00

Bijásek pro nejmenší: PERNÍKOVÝ DĚDEK.

29. 3.
17.00

ČERNÁ SRDCE. ČR 2008.

29. 3.
19.30

IVETKA A HORA. ČR 2008.

30. 3.
15.00

projekce pro seniory: RENÉ. ČR 2008.

30. 3.
17.00

SVĚDECTVÍ Z TIBETU. VB 2008.
POSLEDNÍ ŠAMAN. Rusko 2008.

30. 3.
19.30

BARMSKÝ VJ. Švédsko, VB, Dánsko 2008.

31. 3.
15.00

projekce pro seniory: VÍTEJTE V KLDR! ČR 2008.

31. 3.
17.00

Z LÁSKY K VODĚ. USA 2008.

31. 3.
19.30

ČAS HLUPÁKŮ. VB 2008.

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, 360 01 Karlovy Vary

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

9. 3.
Jan Spálený - Trio
Český bluesman je vedoucím nejen kapely ASPM, ale i její komornější 
podoby určené pro menší scény, která si říká Jan Spálený Trio.

11. 3.
Dáša Andrtová - Voňková
Zakládající členka sdružení Šafrán, kytarová virtuoska a mimořádná 
osobnost, která dokázala ve své tvorbě spojit starou folklórní tradici, 
svébytný písničkářský projev a originální instrumentaci. 

14. 3.
Václav Havel - Vernisáž
Odložená premiéra nového nastudování jednoaktovky Václava Havla opět 
ve spolupráci Divadla Na tahu a Divadla V patře v režii Andreje Kroba. Hrají 
Lucie Domesová, Karel Beseda a Radek Bár.

17. 3.
Propala Gramota
Pro tuhle kapelu jsou klíčová slova alternativa, folkrock, návrat ke kořenům. 
Exotický band až z daleké Ukrajiny přijede rozehřát vaše po dlouhé zimě 
ztuhlé kosti.

18. 3.
18.30

Bible a psychoterapie
Přednášku MUDr. Prokopa Remeše pořádá Křesťanská akademie. 

25. 3.
Fermata
První koncert z nově otevřeného cyklu „Rockové hvězdy míří ze stadiónů 
do Klubu Paderewski“ – slovenská Fermata s hvězdami Fedorem Frešem
a Fero Griglákem.

27. 3.
Václav Havel - Vernisáž
První repríza nového nastudování jednoaktovky Václava Havla opět 
ve spolupráci. Divadla Na tahu a Divadla V patře v režii Andreje Kroba.
Hrají: L. Domesová, K. Beseda a R. Bár.

30. 3.
Křehcí muži & Lenka Dusilová
Křehcí muži, Jan Burian a jeho syn Jiří si spolu s Lenkou Dusilovou zopakují 
svůj veleúspěšný pořad, se kterým vyprodali náš klub v loňském roce.

STÁLÁ EXPOZICE
JEDNA INDONÉSIE - TISÍC TVÁŘÍ
Výstava fotografi í Jana Foltána bude tentokrát na přání autora zahájena bez 
vernisáže.

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

1. 3.
16.00

SOBÍK NIKO. Animovaný, Finsko/Dánsko/Irsko, 2008.

1. 3.
17.30

DENÍK NYMFOMANKY. Drama, Španělsko, 2008.

1. 3.
19.30

VÝMĚNA. Mysteriózní, USA, 2008.

2. - 4. 3.
15.00

SOBÍK NIKO. Animovaný, Finsko/Dánsko/Irsko, 2008.

2. - 4. 3.
16.30

DENÍK NYMFOMANKY. Drama, Španělsko, 2008.

2. - 4. 3.
22.00

VÝMĚNA. Mysteriózní, USA, 2008.

2. - 4. 3.
18.10, 20.05

LÍBÁŠ JAKO BŮH. Komedie, ČR, 2009.

5., 6., 9. - 11. 3.
16.00, 17.45

PEKLO S PRINCEZNOU. Pohádka, ČR, 2009.

5. - 11. 3.
19.30, 21.15

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH. Komedie, ČR, 2008.

7. a 8. 3.
14.15, 16.00, 

17.45

PEKLO S PRINCEZNOU. Pohádka, ČR, 2009.

8. 3.
19.30

LÍBÁŠ JAKO BŮH. Komedie, ČR, 2009.

12. - 15. 3.
19.30

KAMARÁDOVA HOLKA. Komedie, USA, 2008.

12. a 13. 3.
16.00, 17.45

CESTA NA MĚSÍC 3D. Animovaný, Belgie, 2008.

14. a 15. 3.
14.15, 16.00, 

17.45

CESTA NA MĚSÍC 3D. Animovaný, Belgie, 2008.

16. - 18. 3.
18.00

KAMARÁDOVA HOLKA. Komedie, USA, 2008.

16. - 18. 3.
16.00, 20.00

LÍBÁŠ JAKO BŮH. Komedie, ČR, 2009.

19. - 22. 3.
16.15, 21.00

LÍBÁŠ JAKO BŮH. Komedie, ČR, 2009.

19. - 22. 3.
18.15

STRÁŽCI – WATCHMEN. Sci-fi , VB/USA, 2009.

23. - 25. 3.
20.00

STRÁŽCI – WATCHMEN. Sci-fi , VB/USA, 2009.

23. - 25. 3.
18.00

OCAS JEŠTĚRKY. Drama, ČR, 2008.

23. - 25., 27., 30. 3.
16.00

POTKAN 007 A UFO. Rodinný, Norsko, 2007.

28. a 29. 3.
14.30, 16.00

POTKAN 007 A UFO. Rodinný, Norsko, 2007.

26. 3.
20.00

FALCO. Biografi cký, Rak./Něm.,2008.

26. 3.
16.00, 18.00

LÁSKA ON-LINE. Romantický, Švédsko, 2005.

27. - 29. 3.
18.00, 20.15

VALKÝRA. Thriller, USA/Německo, 2008.

30. 3.
18.00, 21.15

VALKÝRA. Thriller, USA/Německo, 2008.

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVY VARY
Divadelní nám. 21, 360 01 Karlovy Vary

www.karlovarskedivadlo.cz, tel.: 353 225 621

4. 3.
19.30

F. Lehár, R. Kálmán, O. Nedbal, R. Friml: Kouzelný svět operety
a muzikálu 
Nejslavnější melodie operet a muzikálů z celého světa.

8. 3.
19.30

L. Vaculík, P. Malásek: Edith, vrabčák z předměstí 
Divadlo J. K. Tyla Plzeň. Inscenace mapuje životní cestu slavné francouzské 
šansoniérky Edith Piaf.

9. 3.
19.30

Gilles Dyrek: Miláčci a milodary
Divadlo Na Fidlovačce. Skvělá konverzační komedie, která se stále
s úspěchem hraje v Paříži, vypovídá o světě, jaký jsme stvořili, a ze kterého 
nechceme procitnout.

13. 3.
19.30

Večer maďarské hudby C 7 - koncert KSO

14. 3.
19.30

Emmerich Kálmán: ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA 
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem. Jeden z největších 
operetních hitů Čardášová princezna Emmericha Kálmána se vrací na jeviště 
ústeckého divadla. Inscenaci v režii Gustava Skály diriguje Tvrtko Karlovič.

15. 3.
19.30

Eric Assous: Příbuzné si nevybíráme 
Agentura HARLEKÝN Praha. Nová inscenace s herci Divadla na Vinohradech
a hosty v režii Jana Nováka.

20. 3.
19.30

Symfonický koncert A 8 - koncert KSO

21. 3.
19.30

P. I. Čajkovskij: Louskáček 
Severočeské divadlo opery a baletu. Libreto vychází z pohádky německého 
spisovatele E. T. A. Hoff manna Louskáček a myší král. Je to příběh o sváteční 
atmosféře Štědrého večera, ve kterém se realita spojuje s dětskou fantazií 
ve fascinující labyrint.

22. 3.
15.00

Jana Galinová, Jan Turek: Zvířátka a loupežnice 
Docela velké divadlo. Pohádkový muzikál o Honzovi a jeho zvířátkách,
o loupežnici Barboře a o tom, že hudba dokáže zázraky.

23. 3.
19.30

Niekur/Nikde 
Divadlo Ungelt. Původní česká hra oceněná Cenou Alfréda Radoka. Příběh 
milostného vzplanutí mladé dívky k ženatému muži. Česká premiéra.

24. 3.
19.30

PETR KOLÁŘ 2009 - koncert 
Jarní akustické turné PETR KOLÁŘ 2009

25. 3.
19.30

VIVAT STRAUSS, LEHÁR A TI DRUZÍ
Komorní orchestr Nálady se sólisty. Nejslavnější operetní melodie
a evergreeny ze slavných operet. Umělecký vedoucí Petr Macek bude 
program moderovat i v němčině.

28. 3.
15.00

Darina Martinovská: O neposedné pomlázce 
Liduščino divadlo. Humorně laděný příběh se odehrává jednoho jarního 
odpoledne. 

31. 3.
19.30

Willy Russell: Shirley Valentine
Divadlo Rokoko a Agentura FDA. One woman show Simony Stašové. Bravurní 
komedie o hledání vlastní identity z dílny známého britského komediografa 
Willy Russella.

DIVADLO DAGMAR
8. 3.

19.30

Komorní scéna „U“
Jakub Anděl: Sbal psa a vypadni
Alexader Mikoláš: Tiebreak
Dvě humorné aktovky současných autorů.

10. 3.
19.30

Komorní scéna „U“
Náhled II. - veřejná zkouška: Já, Holden
Na motivy z knihy J. D. Salingera Kdo chytá v žitě. Režie Hana Franková, hraje 
Studio Divadla Dagmar.

11. 3.
19.30

Komorní scéna „U“
Antické děti
Večer pravidelného setkávání studentské divadelní, literární a hudební 
tvorby.

18. 3. 
19.30

Komorní scéna „U“
Premiéra: Já, Holden
Na motivy z knihy J. D. Salingera Kdo chytá v žitě. Režie Hana Franková, hraje 
Studio Divadla Dagmar.
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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  09.00 - 12.00
Oddělení pro děti a mládež 
 po, út, čt, pá  13.00 – 18.00
                     st  12.00 – 15.00

Besedy pro veřejnost (vstup zdarma):

11. 3.
17.00

PARKY A OVCE NOVÉHO ZÉLANDU
– povídání o cestě po jižním ostrově, krásách národních parků, divokých 
zvířatech, životě farmářů, ptačí fauně, výletech na mořském kajaku – 
přednáší Ilona Füzeková. 

18. 3.
17.00

DIALOGY KAMILY MOUČKOVÉ A PETRY BRAUNOVÉ
– beseda s tvůrkyněmi knihy Barvy života. 

25. 3.
17.00

RYCHLOKURZ DOMÁCÍ AKUPRESURY – o nových metodách v alternativní 
léčbě přednáší MUDr. Jaromír Telčík.

1. 4.
17.00

BESEDA S TEREZOU BOUČKOVOU

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).

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13, 360 01 K. Vary, tel.: 608 947 794, 353 236 605, 608 947 794

www.regeneracnicentrum.cz, email: regeneracni@centrum.cz
NOVÁ PRODEJNA CENTRUM REGENERACE – PASÁŽ THERMALU

Po – Pá 10 – 12 a 12.30 – 17.30
3., 10., 17., 24., 31. 3.

18.00
Večery reiki, meditace, tanec, učení.

19. 3. - 22. 3. 
9.00 

Kurz Shiatsu.

28. 2. - 1. 3.
9.00

Kurz thajské olejové masáže.

15. 3.
9.00

Kurz baňkování.

7. 3.
9.00

Kurz  indické masáže hlavy (Champi) + ušní svíce.

29. 3.
9.00

Kurz aromamasáže.

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
Karlovy Vary-Dvory, Závodní 378/84, tel.: 353 502 888, www.knihovna.kvary.cz 

Otevřeno: pondělí – sobota, 10.00 – 19.00
Pro veřejnost

27. 3.

Společenský sál Dvory:
Mezinárodní astronomický workshop pro odbornou veřejnost. Pořádáno
v rámci Mezinárodního roku astronomie 2009. Organizátor: Hvězdárna K. V.
Plánované odpolední přednášky pro veřejnost od 16.00:

Česká republika – nový člen Evropské kosmické agentury a Co to pro nás • 
znamená
Česká účast na kosmických projektech Evropské kosmické agentury ESA• 
Dalekohledy Roboti• 

28. 3.

Mezinárodní astronomický workshop pro odbornou veřejnost.
Plánované odpolední přednášky pro veřejnost od 16.00:

Kosmické záblesky záření gama – největší exploze ve Vesmíru• 
Rentgenové oči vesmíru – Vesmír, jak ho neznáme• 
Magnetary a další záhadné objekty Vesmíru• 

5., 12., 19., 26. 3.
A-klub Dvory:
Herní klub – Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských 
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková hranice 
není omezena. Dětské verze her jsou k dispozici v Dětském oddělení.

Výstavy

27. 2. – 31. 3. Kavárna Dvory:
„Klub přátel fotografi e v Karlových Varech“ autorská výstava.

31. 3. - 10. 4. Hala Dvory: 
„Velikonoční výstava“ 2. Mateřská škola Karlovy Vary.

1. 3. - 31. 3.
A-klub:
„Integrovaná střední škola Cheb – Houslařská škola“ – výstava ukázek 
klasického houslařského řemesla (části houslí, rozpracované výrobky, 
nástroje) - pokračování výstavy z února.

26. 2. - 26. 3. Studijní oddělení Lidická:
„Tvorba studentů “ své kresby vystavuje Denisa Wágnerová.

Pro děti

2. 3. 
13.30

Dětské oddělení Dvory:
EVROPSKÝ DEN – ŠPANĚLSKO – Pro děti od 6 do 10 let. Čtení autorů dané 
země, výtvarná dílna, tradice, kultura, soutěže. 

12. 3.
13.30

Dětské oddělení Dvory:
DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ – zahrajte si s námi knihovnickou obdobu populárních 
televizních soutěží - MILIONÁŘ.

16. 3.
13.30

Dětské oddělení Dvory:
EVROPSKÝ DEN – VELKÁ BRITÁNIE. Pro děti od 6 do 10 let. Čtení autorů 
dané země, výtvarná dílna, tradice, kultura, soutěže.

26. 3.
13.30

Dětské oddělení Dvory:
DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ – zahrajte si s námi knihovnickou obdobu populárních 
televizních soutěží – PŘÍPADY DETEKTIVA PACKALA.

12. 3.
13.30

Dětské oddělení Dvory:
EVROPSKÝ DEN – BENELUX Pro děti od 6 do 10 let. Čtení autorů dané země, 
výtvarná dílna, tradice, kultura, soutěže.

4., 11., 18., 25. 3.
14.00

Studijní oddělení Lidická pro děti:
VÝTVARNÁ DÍLNA V KNIHOVNĚ – projekt  „Moje kniha“ (vznik, výroba 
knihy, text, ilustrace, knižní vazba…).

9. – 13. 3. Studijní oddělení Lidická pro studenty:
ON LINE KATALOG – celotýdenní soutěž

Pro seniory
12. 3.
10.00

Studijní oddělení Lidická pro studenty:
Literární klub pro seniory – „Paměť láká i znepokojuje“

26. 3.
10.00

Studijní oddělení Lidická pro studenty:
Literární klub pro seniory – „Oblíbená kniha“

Pro zájemce o anglický jazyk

17. 3.
17.00

Britský fi lmový klub: 
Chariots of Fire/Ohnivé vozy. Drama/historický. Režie: Hugh Hudson.
V původním znění s anglickými titulky.

MUZEUM NOVÁ LOUKA 
Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 353 226 252-3
Otevřeno: říjen – duben st – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin

Výstava

MODERNÍ RUSKÉ IKONY – Alexander Yanin
Výstava prezentuje současné ruské ikonopisectví. Ikony byly vyrobeny 
v ruských ikonografi ckých dílnách. Provedení je na masivním dřevě tloušťky
4 cm. Součástí jsou i technologické postupy v ikonopisectví a ukázka, jak 
ikona vzniká (do 29. 3.).

Stálá expozice: Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska, ukázky 
mineralogického bohatství.

ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888

Otevřeno: st – ne 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

18. 3.
17.00

Přednáška Od Mnichova k Protektorátu 1938 – 1939. Přednáší historikové 
karlovarského muzea Mgr. Jan Nedvěd a PhDr. Stanislav Burachovič. 
Přednáška bude ilustrována projekcí dobových fotografi í. 

26. 3.
po 12.00

Zahájení výstavy Hry a klamy. Motto: Dotýkati se vystavených předmětů je 
přikázáno. Důraz je kladen na logiku a interaktivitu exponátů atraktivních pro 
všechny věkové skupiny. (Potrvá do 26. 4.)

Stálá expozice: Jedinečná a neopakovatelná atmosféra Karlových Varů na přelomu 19. a 20. 
století v secesních obrazech vídeňského dvorního malíře Wilhelma Gauseho.

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

e-mail: mckv@seznam.cz, www.materske-centrum.cz

2. 3. – 6. 3.
JARNÍ TÁBOR s MCKV (Galerie umění, bobování v Perninku, Karlovarské 
muzeum, exkurze v pekárně, bazén v Sokolově a spousta her, výtvarné 
tvoření, skotačení), určeno dětem 1. – 4. třída ZŠ

13. 3.
18.00

Na hradě Loket – slavnostní předávání cen KŘESADLO 2008, ocenění 
dobrovolníků – obyčejných lidí, kteří dělají neobyčejné věci.

20. - 21. 3. DĚTSKÁ BURZA – jaro, léto
27. 3.

13.00 - 16.00
ZÁPIS na LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 1. část

30. 3.
9.00 - 16.00

ZÁPIS na LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2. část

9. 3. – 10. 4. VELIKONOČNÍ TÁBOR s MCKV
MCKV stále nabízí lekce BIOFEEDBACKU, kurzy pro PŘEDŠKOLÁČKY (s Mgr. 
Zuzanou Týnkovou), REKVALIFIKAČNÍ KURZY (ve spolupráci s o. s. STUDNICE) 
nejen pro matky na MD a služby Dobrovolnického centra VLAŠTOVKA.

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.

JÓGACENTRUM Karlovy Vary
Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary – www.joga.cz – tel.: 732-606-474,

e-mail: karlovy.vary@joga.cz 
BUS 1, 22 stanice Sklářská

Aktuální informace o dalších programech (soboty, víkendy ...)
najdete na www.joga.cz/karlovyvary 
Pravidelná cvičení podle Systému Jóga v denním životě, 1. lekce ZDARMA.

Pondělí
18.00

Jógacentrum - pokročilí 

Úterý
17.30

Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí 

Úterý
19.30

ZŠ Dalovice - začátečníci a mírně pokročilí 

Středa
18.00

ZŠ Nejdek (na náměstí) - začátečníci a mírně pokročilí 

Čtvrtek
19.00

Mateřské centrum Drahovice - začátečníci a mírně pokročilí

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Karlovy Vary
nabízí:
- Výuku a výcvik v poskytování první pomoci pro všechny věkové kategorie
- Zdravotnickou přípravu uchazečů o řidičský průkaz
- Pro fi rmy povinné školení v rámci bezpečnosti práce
Bližší informace poskytne OS ČČK:
Kollárova 551/17, Karlovy Vary, tel./fax: 353 221 854, 602 865 110,
www.cck-kv.wz.cz, e-mail: v.sladkova@email.cz

KNIHOVNA HUMANITNÍCH VĚD 
se sídlem ve Varšavské ulici č. 2,

otevřeno každou středu od 14.00 do 18.00
Pořádáme přednášky Křesťanské akademie v klubu Paderewski.

GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ
Rumunská 8, Karlovy Vary, tel.: 353332045, 608335902

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

výstava obrazů s názvem „Matka a dcera“
Jindra Husáriková - obrazy, Šárka Mrázová-Cagliero - obrazy
(Potrvá do 31. 3. 2009.)

LÁZEŇSKÝ HOTEL SANSSOUCI - KAVÁRNA
28. 3.
14.00

Pohádky hadrového panáčka - Jaro. Loutkové divadlo pí Cecílie Tajšlové.

ATELIER MIRKA
Moskevská 42, 360 10 Karlovy Vary, tel. 353 234 636,
atelier v provozovně Rámování, www.ateliermirka.cz

11. 3.
17.00

NOVÉ TEXTILNÍ TECHNIKY - polštáře

25. 3.
17.00

FOTOALBUM - zdobení desek  NOVINKA

ALŽBĚTINY LÁZNĚ
společenský sál

11. 3.
17.00

Přednáška RNDr. Jitka Hořejšová: Detoxikace organizmu k udržení zdraví
a prevenci proti stárnutí. VSTUP ZDARMA.

GALERIE NA OCHOZU
Vřídelní kolonáda, 1. patro

www.charliegallery.cz
3. 3.

17.00
Vernisáž výstavy Česká panoramata (potrvá do konce dubna).

PROSTOR K ŽIVOTU o. s.
výukové centrum na nám. Dr. M. Horákové 2, Karlovy Vary, www.prostorkzivotu.cz

28. - 29. 3. Dvoudenní seminář: Ženské jarní rituály
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Z Š   K O N E Č N Á,   K o n e č n á   25
kontakt: 353 564 119

- nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými povrchy 
a dlouhodobého pronájmu na tel.: 353 564 119

- tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, dětské hřiště
- možnost zamluvit si termín na tel.: 721 673 972
- provoz: po - pá 14.00 - 21.00 
  so - ne 10.00 - 19.30 (vč. volných dnů)

Z Š   J.  A.  K.,   K o l l á r o v a   19
kontakt 776 358 080, 353 224 863

- multifunkční sportovní areál AMOS – atletický ovál, víceúčelová hřiště pro 
košíkovou, odbíjenou, nohejbal, kopanou, tenisový kurt, cvičná tenisová 
stěna, doskočiště pro skok daleký a trojskok, technický sektor pro vrh koulí 
- možnost využití pro petangue

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

Z Š   T r u h l á ř s k á   1 9
kontakt 739 250 476

- 2 multifunkční hřiště s povrchem POLYTAN SE na košíkovou, odbíjenou, 
nohejbal, fl orbal a tenis

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

B K   L O K O M O T I V A   K a r l o v y V a r y
kontakt: 353 564 119

7. 3. 17.00 Extraliga mladších dorostenek KV – Slovanka Praha
8. 3. 10.00 Extraliga mladších dorostenek KV – Sokol Nusle
28. 3. 14.30 liga starších dorostenek KV – Ústí nad Labem
29. 3. 10.00 liga starších dorostenek KV – Kralupy

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

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

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

T J   T H E R M I A   Z Š   D v o r y
1. 3. 10.00 TJ Thermia muži II. liga proti Slavoj BK Litoměřice
21. 3. 18.00 TJ Thermia „B“ muži KP proti TJ Spartak Chodov
Oba zápasy se hrají v tělocvičně ZŠ 1. máje č. 1 ve Dvorech.

H C   E N E R G I E
O2 extraliga mužů:
6. 3. ČF 3 18.00 HC ENERGIE K. VARY HC LITVÍNOV
7. 3. ČF 4 17.30 HC ENERGIE K. VARY HC LITVÍNOV

B R U S L E N Í
VEŘEJNÉ KLUZIŠTĚ KARLOVY VARY-DVORY

Umělá ledová plocha, kryté kluziště s umělým osvětlením.

Termín zahájení bruslení od 1. 12. 2008…dle počasí.
 Veřejné bruslení: út, čt, pá 16.00 - 19.00
  so, ne  14.00 - 16.00, 16.30 - 18.30
 
Cena pro veřejnost: 1 hod/30 Kč.

K O P A N Á
SOUTĚŽNÍ UTKÁNÍ

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – MUŽI
Hřiště Dvory (Drahovice)
22. 3. 10.30 FC Buldoci – FK Spartak MAS Sezimovo Ústí

ČESKÁ DIVIZE STARŠÍCH/MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Hřiště Drahovice
28. 3. 10.00 Starší žáci FC Buldoci – FK Ostrov
 11.45 Mladší žáci

KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU
Hřiště Drahovice
21. 3. 14.30 FC Buldoci B – SK Toužim

PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ

DOROST
Hřiště Drahovice
14. 3. 11.00 Mladší FC Buldoci – Spartak Chodov

ŽÁCI
Hřiště Drahovice
21. 3. 10.30 Starší žáci FC Buldoci – FK Tatran Kadaň
 12.15 Mladší žáci

S E B E O B R A N A
Street Fighting Ju-Jitsu o. s.

1. máje 309/43, 360 06 Karlovy Vary-Dvory
723 233 388, JU-JITSU@seznam.cz, www..JU-JITSU.blog.cz

Street Fighting Ju-Jitsu, nezisková organizace zaměření sebeobrana - 
poradenství v ochraně zdraví a majetku, pořádá každou středu a pátek 
kroužky pro děti a mládež a dospělé.

Box, Kickbox, Ju-Jitsu, Sebeobrana pro děti a mládež od 16.15-17.30 hod., 
pro dospělé od 17.30-19 hod.

Najdete nás na ZŠ K. Vary-Dvory, malá tělocvična.

Karlovy Vary už po osmé hostí závody handicapovaných plavců
V sobotu 4. dubna se v Karlových Varech 

uskuteční 8. ročník plaveckých závodů pro tě-
lesně postižené – POHÁREK. Závody pořádají 
občanské sdružení pro studium, rehabilitaci
a sport bez bariér KONTAKT bB a sportovní klub 
pro osoby se zdravotním postižením SK Kontakt 
Karlovy Vary za podpory a finančního přispění 
měst Karlových Varů a Sokolova a Karlovarského 
kraje. 

Karlovarský „Pohárek“, který je už tradičně prv-
ním závodem Českého poháru v plavání tělesně 
postižených, je kvalifikací na mezinárodní mítink 
EUROWAVES 2009, zařazený do kalendáře Mezi-
národního paralympijského výboru. Zaměřen je 
především na plavce mladé, nastupující genera-
ce, kteří zde dostávají příležitost porovnat se s vý-
kony zkušených reprezentantů. Šance zazávodit 

si v jedné rozplavbě s paralympijským vítězem, 
mistrem světa anebo třeba světovým rekordma-
nem láká do Karlových Varů každoročně desítky 
handicapovaných plavců z celé republiky. 

Závodu se zúčastňují plavci všech tříd posti-
žení a všech věkových kategorií, od nejmenších 
dětí až po skutečné veterány. Největší věkové 
rozpětí mezi jednotlivými startujícími zazname-
nali pořadatelé v roce 2008, kdy věkový rozdíl 
mezi nejmladším a nejstarším účastníkem zá-
vodu dělal neuvěřitelných 82 let! Spolu s dětmi 
předškolního věku si tehdy v sokolovském bazé-
nu zazávodila i Marie Feiferová, narozená v roce 
1919. V Karlovarském kraji představuje Pohárek 
ojedinělou sportovní akci, která svou bojovnou 
atmosférou směle konkuruje i ligovým hokejo-
vým zápasům.

Sobota 4. 4. 2009
Plavecké závody – bazén Sokolov

Slavnostní večer – hotel Thermal v Karlových Varech
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Dobrovolní hasiči Stará Role

V minulém vydání radničních listů jsme vám v krát-
kosti představili jednotku sboru dobrovolných hasičů 
v Tašovicích. Nejsou však jediným sborem dobrovol-
ných hasičů na území Karlových Varů. Tím druhým, 
se kterým vás seznámíme tentokrát, jsou dobrovolní 
hasiči ze Staré Role.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Stará Role je 
zařazena jako Jednotka požární ochrany V, což zna-
mená, že s jejím nasazením mimo území svého zřizo-
vatele se počítá pouze ve vyšších stupních poplachu. 
Avšak podle slov jejího velitele Václava Trosmana 
si starorolští hasiči na nedostatek výjezdů rozhodně 
nemohou stěžovat: „V minulosti jsme vyjížděli zhruba 
k 10 případům ročně, ale v současné době je počet 
výjezdů několikanásobně vyšší, například vloni jsme 
zasahovali u více než 30 případů.“ V letošním roce 
mají hasiči ze Staré Role na kontě již 9 zásahů. Nej-
častěji vyráží k požárům, v loňském roce často také
k živelným pohromám.

Karlovarský útulek pro psy
V minulém vydání radničních listů jsme vám představili čtveřici psů, kteří

v karlovarském útulku čekají na nové majitele. Pokud byste si rádi některé zvíře 
osvojili, ale zatím jste si nevybrali, máte další příležitost. Zde je nová čtveřice na-
lezenců. V případě, že máte o některého z nich vážný zájem, kontaktujte přísluš-
né pracoviště, abyste se ujistili, že vámi vybraný pejsek již nebyl vydán do rukou 
nového majitele.

Současně vás chceme upozornit, že pokud převezmete psa z městského útul-
ku, máte nárok na jednorázovou slevu v hodnotě 500 korun z ročního poplatku 
ze psů, který činí 1000 korun a pro důchodce 200 korun. Stejná výše jednorázo-
vé slevy platí i v případě, že necháte osvojeného pejska očipovat. Označení psa 
čipem je povinnost každého držitele psa, která vyplývá z městské vyhlášky. Zá-
roveň díky tomuto označení nemusí zaběhnutý pes skončit v útulku nebo se ale-
spoň jeho pobyt zde výrazně zkrátí. 

Přihlášení osvojeného psa k evidenci na magistrátu města se však doporučuje 
provést až po půl roce od jeho převzetí, neboť do této doby má původní majitel 
možnost se o svého psa přihlásit.

DÁŠA – nalezená 8. 12. 2008 v Já-
chymovské ulici, kříženec, 1-2 roky

BOBINA – v útulku od 10. 2., fenka 
kokra, 2-3 roky

BETYNKA – vrácená 8. 2., kříženec, 
1-2 roky

BOBEŠ – uvázán u útulku, kříženec, 
1 rok

V případě, že jste si žádného psa ani fenku ne-
vybrali, ale chtěli byste na karlovarský útulek při-
spět finanční částkou, je vám k dispozici účet číslo 
60150800424389 vedený u České spořitelny. Pro 
případné platby používejte variabilní symbol 0204. 
Děkujeme.

Provozní doba:
pondělí – pátek 14.00-18.00
víkendy a svátky 10.00-12.00

Kontakt:
Chodovská ul., Karlovy Vary - Dvory II.
tel.: 353 590 346
www.utulekpropsy.cz
info@utulekpropsy.cz

V současnosti jednotka zahrnuje 12 členů a její 
doložitelná historie sahá až do roku 1873. Co se týče 
technického vybavení, v září loňského roku obdržel 
hasičský sbor od karlovarského magistrátu nový zá-
sahový vůz Liaz. Kromě něj však vlastní také náklad-
ní automobil Avia, sloužící k dopravě lidí a techniky,
a jednoho veterána – cisternový automobil Henschel 
z roku 1937. 

Stejně jako hasičská zbrojnice v Tašovicích, pro-
chází i zbrojnice ve Staré Roli kompletní rekonstrukcí. 
Ve více jak sto let staré budově již proběhla moder-
nizace garáží, sociálního zařízení, šatny a společenské 
místnosti a plánuje se výměna oken, vrat a dokončení 
vnitřních prostor. „Musím říci, že město se nám oprav-
du snaží vyjít vstříc,“ komentuje investice karlovarské-
ho magistrátu velitel jednotky.

Náplň práce dobrovolných hasičů zahrnuje kromě 
zásahové činnosti také údržbu techniky a celého areá-

lu. Zároveň jsou hasiči povinni absolvovat pravidelná 
několikahodinová měsíční školení. Mimo to pořádají 
různé přednášky či návštěvní dny pro školy. Pokud jim 
časové možnosti dovolí, účastní se i hasičských závo-
dů. Dobrovolní hasiči ze Staré Role rovněž udržují 
partnerské vztahy s hasičským sborem z německého 
města Bernkastel-Kues, s jehož členy se vzájemně na-
vštěvují a vyměňují si zkušenosti.

Není jednoduché spojit zaměstnání s dobrovolným 
hasičstvím, avšak starorolští hasiči si nestěžují. „Dob-
rovolným hasičem jsem již 30 let a stále mě to baví, 
ale profesionálem bych se stát nechtěl. Kdyby to byla 
má každodenní práce, obávám se, že by mi zevšedně-
la. Nyní je to můj koníček, a každý výjezd je tak pro mě 
adrenalinový,“ dodává Václav Trosman.

Rybníčky změní svou tvář
Správa lázeňských parků se pustila do opravy 

dvou rybníčků ve městě s tím, že už na jaře budou 
samotné rybníčky i jejich okolí příjemným místem 
k odpočinku i zábavě. Prostředky na tyto práce po-
skytl ve výši 650 tisíc korun karlovarský magistrát 
ze svého „ekofondu“.

Nejdříve začaly práce na revitalizaci vodní plochy
v Drahovicích na křižovatce ulic Mozartova a Chod-
ská. Zdejší rybníček byl díky nefunkční výpusti častým 
zdrojem problémů a voda z něj se několikrát do roka 
rozlévala po přilehlém prostranství. Během součas-
ných prací dojde nejen k opravě výpusti, ale také bylo 
provedeno jeho odbahnění, vyčištění a zpevnění 
břehů. Kolem rybníčku budou i nové lavice a samo-
zřejmě zábrany, které by měly zajistit, aby nedošlo
k nechtěnému pádu do vody. Přibudou tu také in-
formační cedule a pod vedením instruktorů zde bu-
dou probíhat rybářské kroužky.

Další rybníček, který změní svou tvář, je v Tašovi-
cích a také zde už probíhá odstraňování náletových 
stromů a keřů v okolí, rybníček se odbagruje a nut-
ná bude i oprava vodoteče, aby se zamezilo vylévá-
ní vody do okolí.

Při čištění rybníčků zůstává až rozum stát, co vše 
se na jeho dně najde. Mezi nepořádkem nechyběly 
zahozené odpadkové koše, monitor počítače a do-
konce byl v bahně uprostřed drahovického rybníč-
ku i dětský kočárek.

„Troufalec“ za volantem
Spáchat dopravní přestupek není žádný zlo-

čin. V dnešní dopravní situaci s tím má snad 
každý řidič zkušenost. Spáchat dopravní přestu-
pek tím, že vjedu s vozidlem do rekonstruované 
ulice Sokolovská, velmi výrazně zvyšuje šanci 
na odměnu v podobě sankce. Pokud však toto 
všechno spáchám s vědomím, že vozidlo řídím 
bez potřebného oprávnění a nemám u sebe ani 
žádné doklady totožnosti, mohu být považován 
minimálně za „troufalce“. Máte dojem, že se to 
nemůže stát? Omyl, opak je pravdou. Minulý mě-
síc strážníci městské policie právě takového řidi-
če zastavili a následně po nezbytných úkonech i 
předali kolegům z Policie ČR.



www.fortepiano.czweb.org
353 228 122

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
MUDr. Vasilij Storčak
Psychiatrie, psychoterapie, psychoanalýza

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

TERAPIE
 1. AFEKTIVNÍ NEUROTICKÉ A PSYCHOTICKÉ STAVY

 2. NARKOMANIE/ ALKOHOLISMUS

 3. PORUCHY OSOBNOSTI VŠEHO DRUHU

 4. CHRONICKÉ RESISTENTNÍ NEVYSVĚTLITELNÉ

 PORUCHY PSYCHOSOMATICKÉHO SPEKTRA

Karel Juštík - Michal Domek
Tel.: 353 225 806, 608 372 545,

777 178 057

» Posuvné brány 
» Sekční garážová vrata 
» Pohony a příslušenství Came a Nice 

KOVOMAT H+HKOVOMAT H+H
výroba • prodej • montáž • servis

Vzorková prodejna: Studentská 78 – vedle prodejny  s nářadím MAISTER
Tel.: 775 649 106, www.posuvnebrany.com

» Ploty • Mříže • Zábradlí 
» Kované prvky

 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 E-
mail: actapolkv@actapol.cz, www.actapol.cz

PRVNÍ IZOLA NÍ ALFA, s.r.o.
Novosedlická 1621, 415 01 Teplice

tel./fax: +420 417 562 135, e-mail: info@prvni-izolacni.cz

p ijme

zednické party
s praxí, pro staveništ  v Karlových Varech

Požadujeme: zkušenosti se zateplováním
Kontakt: A. Hansel - stavbyvedoucí
 tel.: +420 739 474 834

ZASKLENÍ LODŽIÍ

OD VÝROBCE
P  Ø  Í  M  O

844 158 746

Mobil: 777 151 205 www.balkony.cz

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

5%
Sleva s tímto

inzerátem

Ceny roku 2007

Iva Kulatá - Softwarová škola

soukromé školení pouze Vy a lektorka• 
školení v malé skupince do 5 zájemců• 
kvalitní školení, 10 let praxe v oboru• 

www.softwarovaskola.cz
BUDETE SPOKOJENI

POČÍTAČOVÉ KURZYPOČÍTAČOVÉ KURZY

777 940 555 353 434 016

Tel.: +420 774 871 312 • www.carpediemvary.czTel.: +420 774 871 312 • www.carpediemvary.cz

*pilates*

sólo salsa*b išní tance*

aqua aerobik

NOVÉ KURZY
OD ÚNORA DO ERVNA
NOVÉ KURZY
OD ÚNORA DO ERVNA

 ZDE MŮŽE BÝT
VAŠE REKLAMA

28. březen

Připomínáme si výročí 

narození J. A. Komenského 

(1592 – 1670), který je 

nejvýznamnější osobností 

našeho školství a který patří 

k osobnostem našich dějin 

světového významu.

Den učitelů



PODLAHY MAREČEK
Největší výběr podlah v regionuNejvětší výběr podlah v regionu

Přijďte k nám u nás najdete vše co potřebujete a určitě si vyberete.

Prodej, montáž, renovace, levně, kvalitně, rychle
Plovoucí podlahy, korkové laminátové, dřevěné, PVC, Novilon, linoleum, parkety, mozaiky, korek, koberce.

Lišty, lepidla, parketové laky, mirelon, podlahové stěrky.

AKCE: 10% SLEVA od 1. 1. - do 30. 4. 2009AKCE: 10% SLEVA od 1. 1. - do 30. 4. 2009

Vzorková prodejna:Vzorková prodejna:
Závodu míru 122, 360 17 Stará RoleZávodu míru 122, 360 17 Stará Role
(1. patro železářsví PRAKTIKO)(1. patro železářsví PRAKTIKO)

Tel.: 353 560 702, 602 480 151Tel.: 353 560 702, 602 480 151
E-mail: E-mail: studio@podlahymarecek.czstudio@podlahymarecek.cz
Web: www.podlahymarecek.czWeb: www.podlahymarecek.cz

A nyníA nynívětší výběr
větší výběrna větším
na většímprostoru!

prostoru!

PODLAHYPODLAHY
• Prodej, montáž• Prodej, montáž
• Půjčovna brusek• Půjčovna brusek
• Renovace parket• Renovace parket
• Obklady schodů• Obklady schodů
• Vyrovnání podlah• Vyrovnání podlah

AKCEAKCE
ke každé podlaze
ke každé podlaze

podložka zdarma
podložka zdarma

a lištya lišty

za 5 Kč,- / ks
za 5 Kč,- / ks

ÚČETNÍ FIRMA
- Právnické osoby
- Fyzické osoby
- Účetnictví (podvojné 

účetnictví)
- Daňová evidence 

(jednoduché 
účetnictví)

 TEL.: 723 448 380
 723 368 567
 353 569 737

Soutěžní křížovka (uzávěrka tajenky 16. 3. 2009)
Znění tajenky zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu tajenka@mmkv.cz
nebo poštou na adresu: Redakce KRL, Magistrát města Karlovy Vary, 
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary a označte heslem TAJENKA 03/2009.

Vylosovaný výherce obdrží 2 vstupenky na Ples města Karlovy Vary, který
se uskuteční dne 21. března 2009 od 20.00 hodin v Grandhotelu PUPP. 
Večerem budou provázet Tereza Kostková a Petr Čimpera.

vv˘prodejová

AKCE
50-80%

na textil

slevy �

Kdy?
Úter˘ - Stfieda
3. - 4. 3. 2009
17. - 18. 3. 2009
31. 3. - 1. 4. 2009

Kde?
Karlovy Vary

Prodejní 
doba:
Úter˘
10:00 - 18:00
Stfieda
9:00 - 17:00

www.quelle.cz
Slevy platí na oznaãené zboÏí
vystavené na v˘prodejové akci.

nabízí za velmi nízké ceny

prkna * fošny

 trámy sušené

truhlářské řezivo

pořez na katru

na zakázku

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

p. Pechman
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Telegrafi cky
Ve středu 18. února 2009 proběhla v městské knihovně na pobočce Čankovská 

série besed se spisovatelem a vydavatelem Lubomírem Müllerem. Autorské čtení 
z románové prvotiny Schody do nebeského pokoje bylo doplněno vyprávěním
o tom, jak vzniká kniha. Besedy se zúčastnily deváté a osmé ročníky ze ZŠ Konečná. 

Ohlasy na besedu byly velmi příznivé, zájemcům doporučujeme návštěvu webo-
vých stránek www.schodydonebeskehopokoje.cz.

  

První primátorský den – odpoledne, kdy je primátor k dispozici občanům 
Karlových Varů pro jejich dotazy či podněty – proběhl poslední lednové pondě-
lí. Návštěvníků bylo přes třicet, a přinesli patnáct otázek. Největší skupinou byli 
členové hnutí O co jim jde?!, kteří upozornili na herny a hrací automaty ve městě. 
Dotazy se často týkaly majetku města, například objektu bývalé prodejny potra-
vin na Zámeckém vrchu, prodeje pozemků či prodeje bytových domů sdružením 
nájemníků. Bohužel některé dotazy nebylo v moci primátora řešit: dlouhodobá 
nezaměstnanost, sousedské soužití v domě vlastněném soukromými vlastníky, 
nebo vlastník bytového domu, který není dosažitelný a nepřebírá korespondenci 
nájemníků. Některými z podnětů se však již zabývala rada města, a problemati-
ku heren uložil primátor prošetřit odboru majetku města. Druhý primátorský den 
proběhl po uzávěrce tohoto čísla, 24. února, a další bude následovat v pondělí
30. března odpoledne. 

  
 
Rada města se na svém jednání 10. února 2009 zabývala žádostí pana Hanzelína, 

dříve psovoda Městské policie Karlovy Vary, o odkoupení jeho bývalého služeb-
ního psa Cata. Vzhledem ke stáří psa se rada rozhodla žádosti nejen vyhovět, ale 
dokonce jej jeho dlouholetému kolegovi věnovala bezplatně.

Jan Kopál
tiskový mluvčí

Sdružení obětí nacismu
Kdo jsme? Jsme jedna z částí obětí nacismu, nuceně nasazení za druhé světové války do říše. Bylo nám 

18-19 let, kdy nás odvážely vlaky do neznáma. Dnes už nám nechybí mnoho do devadesátky, někteří už 
tohoto věku dosáhli. A každý rok je nás o několik méně. My, kteří jsme ještě schopni, snažíme se udržet naši 
organizaci a z vybraných příspěvků členů a dotace z krajského úřadu zpříjemnit a trochu zpestřit zbytek 
života ostatním. Ještě pár let a nikdo už nebude vědět, že nuceně nasazení vůbec existovali. Proto bychom 
uvítali, kdyby projevily zájem některé školy, vyšší ročníky, o besedy s našimi členy. 

Členské příspěvky je možné zaplatit každou středu od 9 do 11 hodin v klubovně Svazu důchodců (SD) 
na náměstí Dr. M. Horákové, Karlovy Vary. 

16. 3.  Zájezd do Plzně
  Pozvání na pietní slavnost nuceně nasazených, kteří odjížděli z plzeňského nádraží. Dále 

prohlídka galerie a plzeňského podzemí. Hodina a způsob odjezdu bude upřesněn podle 
počtu účastníků. Přihlášky každou středu 9-11 hodin v klubu SD.

24. 3. 14.00 Výroční členská schůze Sdružení obětí nacismu restaurace Chebský 
dvůr, Karlovy Vary-Dvory, autobusová linka č. 10 na konečnou stanici a č. 1.

Alžběta Linhartová
Členka Sdružení obětí nacismu

Město Karlovy Vary
ve spolupráci s Klubem T. G. M.

si Vás dovoluje pozvat na vzpomínkový akt
při příležitosti narození prvního prezidenta

samostatného československého státu
T. G. Masaryka.

vzpomínková akce se uskuteční dne

6. března 2009 od 15 hodin

u sochy T. G. Masaryka
na stejnojmenné třídě

Sportovec města Karlovy Vary roku 2008
Dne 18. března od 19 hodin proběhne v hotelu Richmond slavnostní vyhlášení ankety Sportovec roku 

2008, jehož pořadatelem je město Karlovy Vary. Záštitu nad touto akcí převzal primátor města Werner 
Hauptmann.

O výsledcích ankety rozhodovali čtenáři prostřednictvím hlasovacích kuponů uveřejňovaných na strán-
kách Karlovarského deníku, který je spolu se Sportovní unií Karlovarska a městem Karlovy Vary jejím vyhla-
šovatelem.

Nominace na nejúspěšnějšího sportovce města proběhla v těchto kategoriích:

Jednotlivci – mládež do 18 let
Jednotlivci – junioři a dospělí
Kolektiv roku 2008 – mládež
Kolektiv roku 2008 – junioři a dospělí
Trenér roku 2008
Handicapovaný sportovec 2008
Handicapovaný sportovní kolektiv 2008
Sportovní osobnost 2008


