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KV Arena je hotová a zve Vás k návštěvě
Vážení spoluobčané,
v pátek 19. června dojde k slavnostnímu otevření
„Výstavního, sportovně-kulturního a kongresového
centra Karlovy Vary“. Komplex multifunkční haly, tréninkové haly a k nim patřícího vybavení a zázemí pro
Vás otevíráme pod názvem KV Arena.
Samotnému rozhodnutí o výstavbě tohoto multifunkčního komplexu, který bude naprosto ojedinělým centrem sportu, kultury, výstav a mnoha dalších
akcí v Karlovarském kraji, předcházela důkladná příprava. Před tím, než jsme začali více rozpracovávat
myšlenku výstavby, jsme hledali odpovědi na celou
řadu otázek. Tou nejdůležitější pro nás bylo, zda město Karlovy Vary jako krajská metropole takový komplex potřebuje. Zde jednoznačně vyplynulo, že ano.
Vždyť Karlovarský kraj byl vyhodnocen jako nejhorší
ve vybavení veřejnou občanskou infrastrukturou.
Tuto nelichotivou pozici jsme se rozhodli začít měnit
a objekt multifunkční haly je tím, co chybělo nejen
v našem městě, ale i v celém Karlovarském kraji.
KV Arena přinese do Karlových Varů řadu významných sportovních, kulturních i společenských akcí
republikového či mezinárodního významu, za nimiž
jsme dosud museli jezdit do Prahy či dalších velkých
měst. Variabilita prostoru a možnost zcela přestavět
hrací plochu zajistí bezproblémové pořádání mnoha
sportovních utkání. Stejně tak vznikne ideální prostor pro koncerty, výstavy, kongresy a jiné zajíma-

vé akce. Další výhodou nového moderního areálu
v Karlových Varech - Tuhnicích je návaznost na stávající sportovní areál s atletickým a fotbalovým stadionem. Logickým vyústěním je i příprava dalšího
rozvoje tohoto území včetně letošního zahájení výstavby bazénu a úpravy širokého okolí jako relaxační
a odpočinkové zóny města. Obrovskou výhodou je
i výborná dopravní dostupnost KV Areny, protože
Karlovaráci se sem bez problémů dostanou linkami
městské hromadné dopravy.
Důležitou otázkou, na kterou jsme pečlivě hledali
odpověď, bylo, zda město Karlovy Vary dokáže tak
významnou investici zvládnout. Jasným důkazem
o zdravém hospodaření města je naše úspěšnost při
získávání peněz na projekty z EU, které jsme i v příštích letech schopni jako město spolufinancovat
a zrealizovat.
Výstavba „Výstavního, sportovně kulturního
a kongresového centra Karlovy Vary“ je největší investiční akcí města za mnoho posledních let, svým
objemem, významem i provázející publicitou ji můžeme směle přirovnat k výstavbě budovy Císařských
lázní, které tehdy také významně ovlivnily rozvoj
Karlových Varů na celá staletí.
Podobně jako naši předchůdci, tak i my jsme se
během přípravy a vlastní výstavby setkávali s řadou pozitivních i kritických připomínek. Chtěl bych
uvést, že kritika nikdy nebyla naším týmem vnímána

negativně, pakliže přinášela
konstruktivní
náměty. Bohužel
musím konstatovat, že v nebývale větší míře než
v ostatních velkých projektech,
které jsme dosud
realizovali (např.
výstavba okružní křižovatky na
mostě 1. máje,
pěší zóna TGM, dokončení průtahu městem, Tuhnický most, či bytová výstavba U vysílače ve Staré Roli),
jsme se setkávali s účelovou destrukcí, demagogií
a tendenčním ovlivňováním veřejnosti. Nechtěl
bych věřit tomu, že by měl tento trend pokračovat
v životě našeho města v následujících letech.
Dovolte mi na závěr poděkovat všem členům pracovních skupin a týmů, kteří se podíleli na přípravě
a realizaci této akce, jmenovitě mi dovolte poděkovat Ing. Danielu Riedlovi a Ing. Zdeňku Bergmannovi
- pracovníkům odboru investic.
Na shledanou v KV Areně.
Ing. Petr Keřka
náměstek primátora města Karlovy Vary
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19.6. PÁTEK GALAVEČER

19:00 hod. Slavnostní galavečer (open ceremony)
Moderují: Martin Dejdar, Jiří Hölzel.
Program: Bára Basiková, David Koller, Michal Pavlíček a jeho band,
Tam Tam Orchestra, pyroshow, lasershow,
Exhibice HC Energie vs HC Olymp team Martina Dejdara.
Sportovní a akrobatická exhibice. Představení karlovarských sportovních oddílů.
Vstupné: 50,- Kč

24.6. STŘEDA PRO DĚTI

15:00 hod. - začátek akce
Program: Maxim Turbulenc, Václav Upír Krejčí, Michal Nesvadba.
Taneční vystoupení. Zábavné atrakce a soutěže pro děti.
Produkce a moderátor: Petr Čimpera - Česká umělecká.
Vstupné: volné - zdarma včetně doprovodu

25.6. ČTVRTEK PRO SENIORY
17:00 hod. - začátek akce
Program: Josef Zíma s orchestrem Jiřího Sládka, Yvetta Simonová.
Produkce a moderátor: Petr Čimpera - Česká umělecká.
Vstupné: 20,- Kč

KV Arena bude otevřena vždy 2 hodiny před plánovaným zahájením každého ze tří programů. Předprodej vstupenek v obvyklých předprodejích.

www.kvarena.cz
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Tajemník informuje

Vážení čtenáři,
Magistrát města Karlovy Vary právě vydal výroční zprávu o své činnosti za rok 2008. Je to po delší době poprvé, co
takový přehled jeho činností vychází, ale já věřím, že se stane do budoucích let standardem.
Cílem výroční zprávy magistrátu je informovat veřejnost o rozsahu jeho činnosti a ukázat množství práce, kterou
magistrát musí vykonávat nejen ze zákona, ale také obrovskou šíři témat a problémů, které musí jeho pracovníci řešit. Rád bych zmínil, že práce magistrátu se odehrává ve dvou hlavních rovinách.
Tou první je takzvaná samostatná působnost, kdy magistrát plní úkoly vyplývající z činnosti samosprávy, tedy
usiluje o rozvoj svého území, spravuje svůj majetek včetně veřejných prostranství, komunikací, veřejných budov,
v podstatě plní rozhodnutí orgánů samosprávy, tedy rady města či zastupitelstva města.
V té druhé, takzvané přenesené působnosti, plní magistrát úkoly státní správy, při kterých se řídí platnou legislativou a vykonává činnosti, které jsou na rozhodnutích samosprávných orgánů relativně nezávislé, jako například v oblasti evidence obyvatel, ochrany životního prostředí, památkové péče či stavebního zákona.
Snažili jsme se zachytit jednak činnosti, které jsou pravidelnou součástí práce magistrátu, ale také změny, které rok
2008 přinesl nově.
Věřím, že Vám výroční zpráva umožní udělat si přesnější a úplnější obraz o činnosti magistrátu Vašeho města.
Výroční zpráva Magistrátu města Karlovy Vary je k nahlédnutí na informačním pultu ve vstupní hale Magistrátu
města, Moskevská 21, případně ke stažení na webových stránkách magistrátu – www.mmkv.cz, v sekci „Poskytování
informací“ je dokument Výroční zpráva o činnosti Magistrátu města Karlovy Vary.
Ing. Jiří Vávra, tajemník magistrátu města

Vyhodnocení kampaně „Chceme čisté město“
dohromady několik stovek lidí. Byly sesbírány tuny
odpadků a vyčištěna řada míst hyzdící město. Fotografická soutěž pak zaujala i originalitou některých
příspěvků, které hodláme dále využít jako motivaci
pro další. Bylo velmi těžké vybrat nejlepší ze soutěžících, zejména v kategorii neziskových organizací, kde
zvláštní pochvalu jistě zaslouží také Vodní záchranná
stanice Modrá hvězda života nebo mateřské centrum
a další. Příští rok chceme soutěž rozšířit tak, aby oceněných mohlo být více.
RNDr. Pavel Žlebek
garant projektu Karlovy Vary – Zdravé město

Pro SK Hubertus převzal šek Martin Buchtel.

V dubnu letošního roku proběhla v Karlových Varech akce „Chceme čisté město“, kterou jsme chtěli
podpořit a ocenit iniciativy zapojující se do jarního
úklidu města. Jako motivaci pro ty, kteří jsou ochotni
pro čisté město něco udělat, byla vyhlášena fotografická soutěž. Soutěžilo se ve třech kategoriích – základní školy, střední školy a neziskové organizace.
Vítězové jednotlivých kategorií získali finanční odměnu ve výši 10 000 korun, zvláštní cenu ve stejné výši
udělila ZO Strany zelených za zvlášť ekologický a výchovný přínos.
Celá akce byla v polovině května vyhodnocena
na magistrátu města, kam byli pozváni všichni aktéři
kampaně. Za jejich iniciativu jim poděkoval primátor
Werner Hauptmann a člen zastupitelstva Pavel Žlebek. Všichni zúčastnění obdrželi od města dárkový
balíček s publikací Karlovy Vary A-Z a upomínkovými
předměty. Vítězové soutěže v jednotlivých kategoriích pak obdrželi šek na částku 10 000 korun.
Výsledek a průběh akce byl příjemným překvapením. Celkem se zúčastnilo přes 30 subjektů. Byly
to často celé třídy i školy, ale i občanská sdružení -

Studentky Obchodní akademie z Bezručovy ulice pod
vedením Jany Chyškové.

Vítězové jednotlivých
kategorií fotografické soutěže
Kategorie základní školy:
Základní škola, mateřská škola a praktická škola
Karlovy Vary – Svahová ul.
Kategorie střední školy:
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Karlovy Vary, Bezručova 17
Kategorie neziskové organizace:
Kanoistický oddíl SK Hubertus KV
Zvláštní cena Strany zelených:
Skautská družina Lišek, Junák – středisko Orion,
oddíl MIKAN

Subjekty zapojené
do kampaně:
Občanská – sousedská iniciativa:
• Závodu míru 7/115
• Jáchymovská 76
• Petřín
• Štúrova
• Šumavská 28
• Tašovice U Brodu
• Lidická 17, 19
• Husova
• Libušina
• Cihelní 17
• Chomutovská
Karlovarské školy:
• 1. soukromá ZŠ Karlovy Vary s.r.o, Lidická ul.
• Obchodní akademie, vyšší odborná škola
cestovního ruchu a jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky, K.Vary
• Základní škola, mateřská škola a praktická škola
Karlovy Vary – Vančurova
• Základní škola, mateřská škola a praktická škola
Karlovy Vary – Svahová

Vítězové ze Základní školy, mateřské školy a praktické
školy Karlovy Vary – Svahová ul.

• ZŠ Libušina - ZŠ jazyků Karlovy Vary
• ZŠ Jana Amose Komenského, Karlovy Vary
• ZŠ Krušnohorská
• ZŠ Truhlářská - Základní škola K. Vary
• ZŠ Dukelských hrdinů
• ZŠ 1. máje
Spolky a neziskové organizace:
• Občanské sdružení PROTEBE LIVE
• Kanoistický oddíl SK Hubertus KV
• Skautská družina Lišek, Junák – středisko Orion,
Oddíl MIKAN
• Modrá hvězda života – vodní záchranná stanice,
potápěči K. Vary
• Tenisový klub Olšová vrata
• Občanské sdružení na záchranu kostela
sv. Anny v Sedleci
• STUŽ K.V. - Společnost pro trvale udržitelný život
• Armáda spásy
• Strana zelených
• Mateřské centrum K. Vary o.s.

Skautská družina Lišek, ze střediska Orion, oddíl
MIKAN získala zvláštní cenu.
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Prázdninové aktivity dětí a mládeže
Termín: 13. 7.–14. 8. 2009
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: I v letošním roce bude registrační poplatek 150 Kč na týden. Poplatky
uhraďte do 30. 6. 2009 na č. ú. 15831-341/0100 KB K. Vary nebo složenkou na
adresu AC Start K. Vary, Západní 1781, 360 01 K. Vary – v obou případech uveďte
do poznámek jméno a příjmení dítěte a zároveň určený týdenní termín.
Za organizaci odpovědná osoba:
od 13.–17. 7. – p. Bohumil Řezáč, tel.: 720 598 626
20.–24. 7. – p. Jana Buchtelová, tel.: 733 779 029
od 27.–31. 7. – p. Dohnalová, tel.: 606 644 982
3. 8.–7. 8.
10. 8.–14. 8.
Za organizaci: Mgr. Vladimír Hůrka
Program (Po – Pá od 9.00–15.00 hod.)
Zahájení vždy v 9.00 stadion AC Start K. Vary – Tuhnice
Po 13. 7.
Út 14. 7.
St 15. 7.
Čt 16. 7.

9 – 12 hod. – Hon na lišku – Lázeňské lesy
12.00–15.00 – tenis – základy úderů – malá hra
1. skupina – kanoistika – technika pádlování
2. skupina – tenis – ve 12 hod. výměna skupin
Galerie – výtvarná tvorba, prohlídka pamětihodností K. Varů
Výcvik golfu + koně + sportovní hry

Pá 17. 7.

Celodenní výlet Klínovec (turistika)
Potůčky – plavání (hry – metodika stylů)

Po 20. 7.

Celodenní výlet autobusem do Chebu - prohlídka, v 11 hod. odjezd
do Františkových Lázní – aquapark, pěší túra na jezero Amerika
Celodenní výlet do Chomutova – zoologická zahrada,
Kamencové jezero – prohlídka
1. skupina – Exkurze na koníčky (Hory)
2. skupina koupaliště Michal – hry, plavání (koupání)
Výlet do Lokte – prohlídka hradu – pěší turistika podél Ohře
Starší skupina – sjezd Ohře na lodičkách do Varů
9 – 12 hod. – Program městské policie
12.00 – 15.00 – líný tenis, badminton – opékání vuřtů

Út 21. 7.
St 22. 7.
Čt 23. 7.
Pá 24. 7.
Po 27. 7.
Út 28. 7.
St 29. 7.
Čt 30. 7.
Pá 31. 7.

Vodárna – exkurze, pěší putování po lázeňských lesích,
hry (ZŠ Konečná)
Výlet – Horní hrad Hauenštejn a jeho botanická zahrada
Den s městskou policií
Ekologická farma Kozodoj
Prohlídka hradu Loket, sjezd Ohře s rafty

Po 3. 8.
Út. 4. 8.
St 5. 8.
Čt 6. 8.
Pá 7. 8.

Sportovní den (ZŠ Konečná), základy keramiky, nové výtv. techniky
Koně – výcvik. ukázky, jízda kočárem, opékání vuřtů
Galerie umění, prohlídka hotelu Pupp
Výlet – klášter Teplá
Návštěva hvězdárny, Andělská Hora – výstup, hry

Po 10. 8.
Út 11. 8.
St 12. 8.
Čt 13. 8.
Pá 14. 8.

Putování po pramenech s velrybou Varybou – soutěž o ceny
Výlet – zámek Kynžvart
Exkurze do prostor Becherovky + Liapor Doubí – hry
Královské Poříčí – statek Bernard
Lázně V., soutěžní den – hry, sport, základy keramiky (ZŠ Konečná)

Další informace naleznete: www.zscankov.karlovyvary.indos.cz
Mgr. Vladimír Hůrka – 608 502 012

Karlovy Vary mají vyhlášku o výherních hracích přístrojích
Zastupitelstvo města schválilo na svém posledním jednání novou obecně závaznou vyhlášku
města Karlovy Vary o stanovení míst, na kterých
lze provozovat výherní hrací přístroje. Podle této
vyhlášky lze nově povolovat výherní hrací přístroje pouze na 39 stanovených místech ve městě. Návrh vyhlášky připravoval primátor města Werner
Hauptmann ve spolupráci s komisí pro bezpečnost města, jejímž předsedou je radní Martin Zeman. Iniciátorů vyhlášky jsme se zeptali:
K čemu má sloužit nová vyhláška města?
Werner Hauptmann: „V Karlových Varech se již několik let ozývají hlasy, žádající regulaci heren a výherních hracích přístrojů. Tyto hlasy jsme vyslyšeli, naším
cílem bylo nejen účinně regulovat současné herny,
ale také udělat stop stav a mít jistotu, že ve městě další herny vznikat nebudou. Snažili jsme se také omezit
počet restaurací a barů, které mohou navštěvovat
i nezletilí, a snáze se tam dostanou ke hře. Do herny přitom nesmí osoba mladší 18 let vůbec vstoupit,
kontrola je tedy daleko účinnější. To, že z dnešních
105 lokalit zůstane povoleno pouze 39, tedy jedna
třetina, také umožní důraznější dohled a kontrolu
těchto zařízení. Podobná vyhláška platí již dva roky
v Chebu a svou úlohu dobře plní.“
Jak vznikl seznam 39 adres, na kterých smí být
výherní hrací přístroje provozovány?
Martin Zeman: „Komise pro bezpečnost města věnovala hodně času diskusi nad tím, které adresy jsou
vhodné z hlediska struktury města a které prostory
umožňují přísné dodržování všech souvisejících
předpisů. Dávali jsme logicky přednost prostorům
dobře sledovatelným, s profesionálním personálem,
případně s dalšími bezpečnostními prvky, jako je kamerový systém apod.“
Proč vyhláška obsahuje seznam adres, a nikoliv
třeba seznam ulic nebo tolik vzpomínanou vzdálenost od školských a dalších veřejných budov?
Werner Hauptmann: „Zákon o loteriích dává městům možnost definovat buď okruh vzdálenosti od
těchto budov, ve kterém je provozování výherních
hracích přístrojů nepřípustné, nebo stanovit vyhláškou místa, kde tyto přístroje provozovat lze, případ-

ně kde je provozovat nelze. Pokud město zvolí okruh
od veřejných budov, případně vymezí ulice, adresy či
zóny, kde je provozovat nelze, pak to logicky znamená, že na všech ostatních místech ve městě mohou
bez nějaké účinné kontroly vznikat další herny. My
jsme zvolili přístup, díky kterému víme, že herny a výherní hrací přístroje budou jen na vyjmenovaných
adresách, jinde ve městě nemohou být povoleny.“
Jak na novou vyhlášku reagovali provozovatelé
hracích přístrojů?
Werner Hauptmann: „Někteří se zúčastnili přímo
jednání zastupitelstva, a samozřejmě většinou nebyli
naladěni příznivě. Byli mezi nimi jak provozovatelé
barů s několika málo přístroji, tak také provozovatelé
větších heren. Podle vyjádření jednoho z velkých provozovatelů, nová vyhláška pro něj znamená uzavření

16 heren, a tedy například otázku práce pro asi čtyři
desítky zaměstnanců. Ačkoliv chápu jejich výtky, rozumím také požadavku karlovarské veřejnosti, aby co
nejvíce ubylo heren a aby byl co nejpřísněji kontrolován především zákaz hry mladistvých a dětí.“
Znamená to tedy, že jiné herny ve městě, než které připouští vyhláška, už nebudou?
Martin Zeman: „Je to složitější, zatím se pořád bavíme o výherních hracích přístrojích, což je ta nevinnější sorta ‚hracích automatů‘. Tou vyšší sortou jsou
videoloterijní terminály, o kterých nerozhoduje ani v
nejmenším město, ale ministerstvo financí. Na rozdíl
od výherních přístrojů nemá město z videoterminálů
žádný příjem. Ale ministerstvo by mělo při povolování těchto terminálů brát ohled na regulaci stanovenou městem.“
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OTEVŘENÍ KV ARENY
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19. 6. 2009
Doprava v době konání akcí v rámci otevření KV ARENY
Městská hromadná doprava (MHD) – autobusy
Vzhledem k očekávanému mimořádnému zatížení všech
příjezdových komunikací v době konání každé ze tří akcí v rámci
KV ARENA OPENING 2009 z důvodů dopravy návštěvníků do
KV Areny a zpět doporučujeme přednostně využít běžné linkové
spoje městské autobusové dopravy zajišťované Dopravním
podnikem Karlovy Vary (DPKV), případně speciální autobusy, které
budou pendlovat od Tržnice před začátkem akcí a po jejich skončení.
Doporučené denní autobusové linky MHD: č. 2, 3, 6 a 10. Nejbližší
výstupní zastávky v okolí KV Areny jsou přitom dvě: Stadion Závodu
míru a Dvorský most (zastávka Dvorský most může mít v době
otevíracích programů už nové označení: KV Arena).
Dopravu na příjezdových komunikacích bude v případě potřeby
usměrňovat policie.
Individuální doprava osobními automobily
Dopravu osobními automobily nedoporučujeme, a to i z důvodu
možných dopravních komplikací (kolony, dopravní zácpy), a také
z důvodu zákazů parkování, limitovaného počtu parkovacích míst
a dalších eventuálních dopravních jednorázových nebo náhlých
omezení v nejbližším okolí.
Parkování
Parkování bezprostředně kolem komplexu KV Arena bude v době
konání akcí zakázáno, na dopravní situaci bude dohlížet policie.
Parkování pod oběma halami komplexu a na jeho technických
parkovištích má omezenou kapacitu – určeno bude tedy pouze
účinkujícím a pozvaným hostům.
Nejbližší větší prostor pro nárazový parking ostatních individuálních
návštěvníků v době konání akcí v rámci otevření KV Areny bude na
vyhrazené části parkoviště před OC Varyáda (Interspar).
Upozorňujeme ale, že i zde bude počet stání omezený.
Doporučujeme proto zaparkovat spíše dále – v okolních městských

čtvrtích (Dvory, Rybáře, Tuhnice apod.) a k přesunu ke KV Areně
využít autobusů MHD nebo dojít zbylou vzdálenost pěšky.
Občerstvení při akcích v rámci otevření KV ARENY
Občerstvení pro návštěvníky budou zajišťovat bufety a restaurační
provozy v komplexu KV Arena. Ceny budou přiměřené.
Upozorňujeme na Návštěvní řád, který stanovuje, že do KV Areny
není dovoleno přinášet vlastní potraviny a nápoje, respektive že je
dovolena pouze konzumace jídla a nápojů zde zakoupených.
Doporučený vchod do KV Areny. Doporučení přijít včas
Návštěvníkům doporučujeme využít zejména hlavní vchod do
KV Areny. Otevřeno přitom bude vždy 2 hodiny před plánovaným
zahájením každého ze tří programů v rámci otevření KV ARENY.
Všem návštěvníkům tedy nabízíme možnost přijít na každý vybraný
program v předstihu – s dostatečnou rezervou a bez zbytečného
spěchu. Vycházíme přitom také z okolnosti, že většina návštěvníků
arénu zatím příliš nebo vůbec nezná a včasný příchod může využít
k tomu, aby se zde mohla v klidu nejprve rozhlédnout nebo
i občerstvit a případně se také pohodlně zorientovat – najít si
příslušný vstup do hlediště, sektor, řadu i své sedadlo.
Důležité pokyny pro vstup a pohyb návštěvníků
Vstup do KV Areny je povolen pouze s platnou vstupenkou. Ta slouží
k jednorázovému vstupu. V případě její ztráty se náhrada
neposkytuje. Pořízením vstupenky do KV Areny návštěvník souhlasí
s Návštěvním řádem, zveřejněným v interiéru KV Areny a na
webových stránkách www.kvarena.cz.
Vstupenka opravňuje návštěvníka sledovat program pouze ze
sektoru, řady a sedadla, které jsou na ní uvedeny. Návštěvník
je povinen udržovat v prostorách KV Areny čistotu a pořádek
a používat zařízení a vybavení tak, aby nedocházelo k poškozování.

Dále je povinen respektovat pokyny pořadatelů, pořádkových
a bezpečnostních služeb. Fotografovat je povoleno pouze malými
kompaktními fotoaparáty, bez svolení KV Areny či pořadatele akce
ovšem nelze obrazové, datové či zvukové záznamy používat pro
komerční účely. Není dovoleno vnášet jakékoli potraviny, nápoje,
lahve, deštníky, objemná zavazadla, zbraně, sklo, politické
a reklamní materiály, toxické a jiné omamné látky, alkohol,
pyrotechniku a další nebezpečné předměty. Odkládat věci lze
pouze na vyhrazených místech, pořadatel nezodpovídá za ztrátu
věcí či peněz mimo místa vyhrazená k odkládání či úschově věcí.
V prostorách KV Areny je zakázáno kouření a používání
otevřeného ohně.
Cena vstupného a distribuce vstupenek
Cena vstupenky na dva z programů v rámci KV ARENA OPENING
2009 je spíše symbolická, děti i jejich doprovod pak budou mít vstup
bezplatný (program je koncipován jako interaktivní – s pohybem
dětí na ploše a pódiu).
Slavnostní galavečer – OPEN CEREMONY
pátek 19. 6. 2009
50,- Kč
Program pro děti
středa 24. 6. 2009 vstup volný – zdarma vč. doprovodu
Program pro seniory
čtvrtek 25. 6. 2009

20,- Kč

Předprodej vstupenek v obvyklých předprodejích.

www.kvarena.cz
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Rozpis blokového čištění a nočního mytí komunikací v červnu 2009
Technický odbor magistrátu města upozorňuje občany, že na parkovištích a komunikacích, kde
bude prováděno blokové čištění, bude s týdenním
předstihem umístěno přenosné dopravní značení
omezující zastavení a stání vozidel. Vozidla bránící
provádění blokového čištění a nočního mytí budou
odtažena.
Začátky blokových čištění byly stanoveny na osmou hodinu ranní, noční mytí komunikací v lázeňském území a obchodně správním centru se provádí od 20.00 hodin.
Rozpis blokového čištění je rovněž uveřejněn
na oficiálních webových stránkách města Karlovy
Vary www.mmkv.cz a na úřední desce magistrátu
města Moskevská 21. Změny v rozpisech jsou vyhrazeny.
23. týden
1. 6. pondělí
Blokové čištění:
Kpt. Jaroše, 1. máje, Na Průhoně, Závodní, Sklářská,
Karla Kučery, Adolfa Heimanna, V. Meerwalda, V
Lučinách, Lipová
Noční mytí:
I.P. Pavlova, Karla IV., Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí
Republiky
24. týden
8. 6. pondělí
Blokové čištění:
Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého,
Sadová
Noční mytí:
I.P. Pavlova, Karla IV., Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí
Republiky
9. 6. úterý
Blokové čištění:
Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla,
Bělehradská, Jaltská, náměstí M. Horákové
Noční mytí:
Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka,
Divadelní nám., Mírové nám., Stará louka, Vřídelní,
Lázeňská, Tržiště
10. 6. středa
Blokové čištění:
U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, Hynaisova,
Raisova, Petřín, Pražská
Noční mytí:
T.G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně
podchodu u Becherovky, Dr. D.Bechera (část od
křižovatky s ulicí Moskevská k horní fontáně na
T.G.M.), Horova včetně spojky na Varšavskou, hlavní
přestupní stanice MHD

11. 6. čtvrtek
Blokové čištění:
Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na Vyhlídce,
Bezručova, Ondřejská
12. 6. pátek
Blokové čištění:
Hřbitovní, 5. května (část nad Lidickou), Máchova,
Polská, Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova,
Mánesova
25. týden
15. 6. pondělí
Blokové čištění:
Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, Alšova, Sládkova,
Šumavská, Moskevská – část
Noční mytí:
I.P. Pavlova, Karla IV., Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí
Republiky
16. 6. úterý
Blokové čištění:
Jugoslávská, Bulharská, Horova
Noční mytí:
Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka,
Divadelní náměstí, Mírové náměstí, Stará louka,
Vřídelní, Lázeňská, Tržiště
17. 6. středa
Blokové čištění:
Krokova, Lidická část, Národní část, Gagarinova,
Maďarská, Jungmannova, Viktora Huga, Čechova,
Chodská - část, Kollárova
Noční mytí:
T.G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně
podchodu u Becherovky, Dr. D.Bechera (část od
křižovatky s ulicí Moskevská k horní fontáně na
T.G.M.), Horova včetně spojky na Varšavskou, hlavní
přestupní stanice MHD
18. 6. čtvrtek
Blokové čištění:
B. Němcové, Švermova, Vrchlického (od křižovatky
s ulicí 5. května na konec ulice), 5. května (část pod
Lidickou ulicí), Anglická, Rumunská
19. 6. pátek
Blokové čištění:
Závodu míru dům č. 682 - 689, Závodu míru chodníky podél komunikace, Nádražní
26. týden
22. 6. pondělí
Blokové čištění:
Lidická, Havlíčkova, Jiráskova, Palackého náměstí,
Italská, Americká, Vrchlického (mezi ulicemi

Jiráskova a 5. května)
Noční mytí:
I.P. Pavlova, Karla IV., Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí
Republiky
23. 6. úterý
Blokové čištění:
nábř. J. Palacha (část Čertův ostrov), Koptova, Karla
Čapka, Foersterova, Jateční
Noční mytí:
Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka,
Divadelní náměstí, Mírové náměstí, Stará louka,
Vřídelní, Lázeňská, Tržiště
24. 6. středa
Blokové čištění:
náměstí Emy Destinové, náměstí Václava Řezáče,
Kvapilova, Ondříčkova, Prašná, Vítězná - část,
Chodská - část, Mozartova (část pod Lidickou ulicí),
Pod Tvrzí
Noční mytí:
T.G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně
podchodu u Becherovky, Dr. D.Bechera (část od
křižovatky s ulicí Moskevská k horní fontáně na
T.G.M.), Horova včetně spojky na Varšavskou, hlavní
přestupní stanice MHD
25. 6. čtvrtek
Blokové čištění:
Smetanova, Školní, Hlávkova, Družstevní, Třešňová,
Kladenská, Kryzánkova
26. 6. pátek
Blokové čištění:
Západní, Plzeňská
27. týden
29. 6. pondělí
Blokové čištění:
Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého,
Sadová
Noční mytí:
I.P. Pavlova, Karla IV., Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí
Republiky
30. 6. úterý
Blokové čištění:
Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla,
Bělehradská, Jaltská, náměstí M. Horákové, Krále
Jiřího (část od křižovatky se Svahovou ulicí ke
křižovatce s Moskevskou)
Noční mytí:
Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka,
Divadelní náměstí, Mírové náměstí, Stará louka,
Vřídelní, Lázeňská, Tržiště

Recyklace papíru
Kácení lesů, velká spotřeba vody a energie - to jsou problémy, které má na
svědomí výroba nového papíru. Celých 17 % pokácených stromů putuje do
papíren. Přestože je papír z velké části přírodního původu a rozkládá se lépe
než plasty, tak jeho výroba přispívá k rychlému odlesňování planety.
V České republice se v roce 2008 spotřebovalo 924 tisíc tun papíru.
Na jednu tunu papíru je třeba 24 000 litrů vody, 4 700 kilowatthodin energie
a 2 stromy. Zatímco na jednu tunu recyklovaného papíru se spotřebuje 18 000
litrů vody, 2 750 kilowatthodin energie a nejsou potřeba žádné stromy.
Z toho jasně vyplývá, kolik stromů recyklací můžeme ušetřit. V řadě evropských zemí již podíl recyklace na spotřebě činí víc než 60 %, v naší republice je
to zatím pouze necelých 40 %.
Znovuvzkříšení starého papíru začíná vhozením do modrého kontejneru.
Vytříděný papír se odváží do papíren. Zde se surovina namočí a dojde k jejímu
rozvláknění, většinou mechanickým způsobem pomocí míchadla. Materiál se

pak zbaví nečistot (nití, fólií, nerozvlákněných smotků vláken, barviv, sponek
apod.). Vzniklá papírovina se může zesvětlovat či bělit. S recyklovanou papírovinou se pak zachází jako s nerecyklovanou – doplní se o různá klížidla či
barviva a poté jde na papírenský stroj. Z recyklovaného papíru se pak vyrábí
noviny, obaly na vajíčka či toaletní papír. Papír lze recyklovat 5–8 krát.
Do modrých kontejnerů můžete házet novinový papír, papírové obaly, časopisy, sešity, letáky, kartonové krabice. Nevhazujeme sem ale obaly od tetrapak (ty ukládáme do žlutých kontejnerů k plastům), dále papírové kapesníky
a mastné papíry.
Pokud máte rádi procházky v lesích a nechcete o ně přijít, recyklujte
s námi.

Studenti Obchodní akademie Karlovy Vary pod vedením dr. Chyškové
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Knihovnická soutěž
Kamarádi moudrosti 2009
Během měsíce dubna proběhl již 15. ročník tradiční soutěže Kamarádi moudrosti, kterou pořádala
Krajská knihovna ve spolupráci s Městskou knihovnou v Karlových Varech. Soutěži sice zůstal původní
název, ale od základu se změnil princip a pravidla.
Zatímco v minulých ročnících docházely děti takřka denně do knihovny, kde odpovídaly na soutěžní otázku, letos mohly projevit také svoji kreativitu
a smysl pro originalitu. Soutěžící děti z 1. kategorie
(2. – 4. třída) vybíraly z pohádkových knih českých či
cizích autorů. Knihu přečetly a zpracovaly libovolným
způsobem. Např. jako divadelní loutky, komiks, vlastnoručně vyráběné a ilustrované knihy či výkresy. Děti
ze 2. a 3. kategorie podobným způsobem zpracovávaly vylosovaná témata. K dispozici všem zájemcům
o soutěž byly knihy a internet v jednotlivých pobočkách knihoven i laskavý dohled třídních učitelek.
A o co se soutěžilo? Nejlepších šest projektů bylo
odměněno dortem z cukrárny Ondra. Tři první získali
knihy a zájezd autobusem do plzeňské ZOO. A ti nejlepší z nejlepších navíc získali tradiční „primátorský
dort“, který byl slavnostně předán dne 19. května
2009 třídě 7. B ze ZŠ Konečná.
Všem statečným soutěžícím blahopřejeme! A zájemce srdečně zveme do Městské knihovny na Čankovské, kde budou od června do konce letních prázdnin projekty ze ZŠ Konečná vystaveny.
Vítězové v jednotlivých kategoriích:
I. kategorie: 1. místo – ZŠ Dvory – 4. třída:
téma „Obrázky z českých dějin
a pověstí“
2. místo - ZŠ J. A. Komeského – 2. A:
téma „Školní strašidýlka“
II. kategorie: 1. místo – ZŠ Dvory – 6. třída:
téma „Máme doma pejska“
2. místo – ZŠ Konečná – 5. B:
téma „Hračky dříve a dnes“
III. kategorie: 1. místo – ZŠ Konečná – 7. B, chlapci:
téma: „Život za polárním kruhem“
2. místo – ZŠ Konečná – 7. B – dívky:
téma: „Stěhovavý svět – ptáci“

Primátor předal Ceny města
I v letošním roce se v rámci Zahájení lázeňské sezony udělovala Cena města Karlovy Vary. Ze slavnostního večera v hotelu Thermal si Cenu města Karlovy
Vary za rok 2008 odnesl pan Václav Zeman a management Společnosti Imperial Karlovy Vary, a.s. – Alexandr Rebjonok, Jiří Milský a Bohumil Procházka.
Panu Václavu Zemanovi byla cena města udělena za významné úspěchy v oboru pedagogické a
umělecké činnosti a šíření dobrého jména města
Karlovy Vary. Václav Zeman vystudoval Filosofickou
a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Poté je,
od padesátých let do současnosti, pedagogem na
karlovarských školách. Z řady jeho hudebních aktivit vyjmenujme alespoň některé. Václav Zeman byl
členem Dismanova rozhlasového dětského souboru, primášem Vycpálkova souboru písní a tanců, se
kterým šířil český folklór u nás i v zahraničí. Spolupracoval s Divadlem Vítězslava Nezvala, byl sbormistrem Karlovarského dětského pěveckého sboru,
byl u vzniku folklórního souboru DYLEŇ, se kterým
spolupracuje dodnes.
Společnost Imperial Karlovy Vary poskytuje od
roku 1992 komplexní lázeňskou péči ve svých nestátních zdravotnických zařízeních, a to v hotelu Imperial a Spa Resortu Sanssouci. Společnost Imperial
se podílí na rozvoji léčebné lázeňské péče a je tvůrcem moderního pojetí lázeňství v českém i evropském kontextu. Ročně se zde léčí kolem 17 tisíc klientů, čímž je významně podporován cestovní ruch a
fungování služeb navázaných na lázeňství a turistiku
v Karlových Varech. Hotel Imperial je také jedním z
nejvýznamnějších zaměstnavatelů v našem městě a
dlouhodobě navíc podporuje i rozvoj infrastruktury,
kultury a umění ve městě.

Letní tábory na hvězdárně
K Letišti 144, tel.: 777 95 34 21–3, hvezdarna.kv@email.cz, www.astropatrola.cz

Karlovarské městské divadlo má od letošního roku nového provozovatele, a tak se Vás tentokrát ptáme:
Navštívili jste v letošním roce nějaké představení v
Karlovarském městském divadle
a vyhovuje Vám jeho program?
Vaše náměty a připomínky přijímáme na adrese:
Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21,
361 20 Karlovy Vary
nebo na e-mailové adrese: e.kozakova@mmkv.cz.
Obálku označte heslem „Anketa – Karlovarské radniční listy“.

V tomto roce pořádáme tři letní tábory. První dva
běhy jsou pobytové tábory s astronomickým programem, třetí - radioamatérský - je možno volit i jako
příměstský.
1. běh v termínu: 26. 7. - 8. 8. 2009 • 1609
Prožijte s námi na jedinečném táboře během 14
dnů celých 400 let astronomie. Průvodcem těmito
400 lety bude mladý italský astronom Galileo Galilei,
který v roce 1609 jako první pozemšťan obrací nový
objev holandských optiků k obloze, pozoruje s ním
řadu do té doby neznámých objektů.
Cena pobytu pro účastníky 4100 Kč.
2. běh v termínu: 9. - 15. 8. 2009 • GALILEO
Podrobný životopis a astronomická bádání italského
astronoma Galilea Galilei budou tématem tohoto letního tábora. Cena pobytu pro účastníky 2300 Kč.
3. běh tábora v termínu: 23. - 30. 8. 2009 si díky své
náplni mohou účastníci vybrat z varianty letního
POBYTOVÉHO tábora, kdy je zajištěn nocleh a noční

srdečně zve na povídání a projekci fotografií
o cestě po Africe:

srdečně zve na povídání a projekci fotografií
o cestě po Jižní Africe:

Anketa měsíce června

ODVRÁCENÁ TVÁŘ KENI

NAMIBIE,
BOTSWANA, JAR
putování po přírodních krásách a národních parcích Afriky,
život mezi původními kmeny Křováků a Himbů, návštěva
impozantních Viktoriiných vodopádů

David Švejnoha (www.svejnoha.cz)

přednáší David Švejnoha
(www.svejnoha.cz)

Středa 24. června 2009
v 17 hodin

Úterý 23. června 2009
v 18.30 hodin

Městská knihovna v Karlových Varech,
pobočka Stará Role, I. P. Pavlova 7

Městská knihovna v Karlových Varech,
pobočka Stará Role, Truhlářská 19

vstup volný

vstup volný

Držitel Ceny města Karlovy Vary Václav Zeman.

Držitelé Ceny města Karlovy Vary Bohumil Procházka,
Alexandr Rebjonok a Jiří Milský s primátorem.

pozorování, nebo také PŘÍMĚSTSKÉHO tábora, kdy se
programu mohou zúčastnit dle dohody s vedoucími
jen od 9 do 17 hodin.
TAJEMSTVÍ ÉTERU aneb cestování po rádiových
vlnách
Pojeďte s námi poznat principy rádiového vysílání
a jeho využití. Při své činnosti se seznámíte s možností rádiového přenosu - od
rozhlasového vysílání až
po využití v komunikaci,
tedy mobilních telefonů
či internetu. Prakticky se
každý účastník tábora
seznámí s radioamatérským provozem. Cena
pobytu pro účastníky
pobytového tábora 2300
Kč. Cena pro účastníky
příměstského
tábora
1300 Kč nebo 200 Kč/
den.

Radniční listy | 7

Lázeňská sezóna 2009 byla zahájena
Během prvního květnového víkendu, prodlouženého ještě o páteční státní svátek, byla v Karlových Varech opět slavnostně zahájena lázeňská sezóna. Město
pro občany i návštěvníky připravilo jako každoročně celou řadu zajímavých akcí, z nichž si určitě vybrali úplně všichni. Kromě akcí tradičních, přibyly letos i nové
a mimořádné. K nim patřil například Karlovarský FOOD CUP 2009, aneb „Vrchní prchni.“ Na pódiích ve městě proběhla řada koncertů, v sále hotelu Thermal se
předávaly Ceny města a Ceny sdružení léčebných lázní a Karlovy Vary ozářil i ohňostroj.
Lidé viděli také tradiční historický průvod v čele s Karlem IV., mohli navštívit historický jarmark nebo si pochutnat na snídani přímo na Tržní kolonádě. Děti si
zase užily své atrakce a velkým lákadlem pro ně bylo i pálení čarodějnic na Sokolském vrchu. K příjemnému prožití svátečního prodlouženého víkendu přispělo
i krásné počasí.

*bĜišní tance*

aqua aerobik

*pilates*

NOVÉ KURZY

OD ZÁRÍ 2009
DO LEDNA 2010

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

aqua aerobiku

2. - 4. - 9. a 11. 6. od 18.00 hodin
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KARLOVARSKÝ KARNEVAL

foto : Echt Street Puppets

2. ročník

www.mproduction.cz

13. -14. 6. 2009
sobota 13. 6.

neděle 14. 6.

Karnevalový workshop

Karnevalový průvod

od 15:00 - Smetanovy sady
(u Alžbětiných lázní)

14:00 - od budovy Becherovky
moderátor Libor Bouček

• celoodpolední dílny a dílničky
pro malé a velké, aneb
namaluj si vlastní lampión

• Tam Tam Orchestra a škola Samby
• andělská suita
• létající draci všech velikostí a umů
• břišní i cikánské tanečnice
• loutkový vůz mladých Marčíků
• kejklíř Vojta Vrtek a Péro za klouboukem
• speciální Nautrilus ZÚM

• nauč se chodit na chůdách
nebo žonglovat se třemi míčky
• divadélko pro děti
• vystoupení hudebních skupin
Liwid a Goodfellas
• večerní karnevalový
lampiónový průvod městem

Trasa Karnevalu:
13:00 Varšavská ulice
14:00 třída T.G.M.
14:30 Mlýnské nábřeží
15:15 GH Pupp
16:00 Divadelní náměstí
16:45 Smetanovy Sady

• rozsvícení Mlýnské kolonády
…a samozřejmě kejklíři, žongléři, mimové, akrobaté, loutkovodiči, živí koně a další
postavy, které ve správném karnevalovém průvodu nesmí chybět.

www.karlovyvary.cz

PODPOŘTE SVOU ÚČASTÍ KARLOVARSKÝ KARNEVAL. PŘIJÍT MŮŽE KAŽDÝ.
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KULTURNÍ AKCE A VÝSTAVY v červnu 2009
CLUB IMPERIAL

RADIOKLUB OK1KVK

Lázeňský hotel Imperiál, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak
5. 6.

Blues Messengers
Pražská formace Oldy Bartase patří k nejlepším na naší bluesové scéně,
vybraný repertoár a výborný zpěv jsou zárukou pohodového hudebního
zážitku nejen pro příznivce bluesové klasiky…

12. 6.

Jan Kořínek & Groove & Martina Fišerová
Hráč na varhany Hammond Jan Kořínek patří v současnosti k nejlepším
instrumentalistům; vystoupí se svou kapelou Groove, v doprovodu
talentované zpěvačky M. Fišerové.

19. 6.

Petra Vlková Band
Stylová a charismatická zpěvačka, jejíž repertoár tvoří klasické jazzové
standardy doplněné o skladby světové pop music, příjemný jazzový zvuk
i atmosféra.

26. 6.

Roman Pokorný & Blues Box Heroes
Bluesová lahůdka pro příznivce kvalitní a dynamické muziky; R. Pokorný
je excelentní zpěvák a kytarista, který svým temperamentem a osobitým
projevem pokaždé nadchne…
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

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 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

5. 6.
19.30

Lázně III
Večer německé hudby – C 10
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 40 g moll, K. 550.
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.

12. 6.
19.30

Divadlo
Symfonický koncert – A 10
Gioacchino Rossini: Semiramis – předehra.
Johann Sebastian Bach: Koncert pro klavír f moll.
Nikolaj Rimskij-Korsakov: Šeherezáda.
Martin Kasík – klavír. Dirigent Jiří Stárek.

19. 6.
19.30

Lázně III
Populární koncert – M
Wolfgang Amadeus Mozart: Kouzelná flétna - předehra.
Edvard Hagerup Grieg: Koncert pro klavír a moll, op. 16.
Georges Bizet: Carmen - suita č. 1, Habanera, Seguidilla.
Petr Iljič Čajkovskij: Italské capriccio, op. 45.
Marcel Javorček – klavír, Tereza Chýňavová – mezzosoprán. Dirigent Stanislav
Vavřínek.

26. 6.
19.30

Lázně III
Italská opera 19. století – M
slavné árie a dueta z oper Giuseppe Verdiho a Giacoma Pucciniho
Rigoletto, Síla osudu, Aida, Tosca a další.
Anda-Louise Bogza – soprán, Igor Ján – tenor. Dirigent František Drs.

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

VÝSTAVY

Pokračuje:
Václav Hejna ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze
Reprezentativní přehlídka malířské tvorby člena skupiny Sedm v říjnu Václava
Hejny (1914–1985), jenž výrazným autorským rukopisem a dramatickými
sociálními tématy vyjádřil atmosféru válečné doby. (Potrvá do 21. 6.)

Galerie umění Karlovy Vary …ze sbírky
V rámci prezentace sbírkových děl z nové obrazové publikace je připravená
STÁLÁ EXPOZICE nová podoba tří sálů stálé expozice Českého umění 20. století. Expozice
představí díla klasiků českého moderního umění 20. st.
DALŠÍ AKCE
2. 6.
20.00

Lotos – Ken Mai /Japonsko/
Představení skvělého japonského tanečníka propojujícího klasické butó,
současný tanec, prvky baletu, akrobacie a moderní pantomimy. Taneční
mantry, hypnotická hudba a sugestivní pohyb a mimika slibující neobyčejný
umělecký zážitek.

5. 6.
19.00

Pražská meziválečná architektura – Zdeněk Lukeš
Přednáška a projekce historika architektury, věhlasného odborníka a
popularizátora tohoto oboru bude věnována meziválečné architektuře Prahy
/J. Chochol, J. Gočár, P. Janák, J. Plečnik, V. Hoffman aj./

HUSOVKA

Karlovy Vary, Husovo nám. 2, tel. č.: 353 333 316
Změna programu vyhrazena!
5. 6.
19.30

Michel de Ghelderode: TŘI HERCI, JEDNO DRAMA
Antonín Přidal: PĚNKAVA S LOUTNOU
Divadelní studio D3. Dvě jednoaktovky o šmíře a umění, životě a smrti

6. 6.
17.00

KINO PANASONIC

Vítězná 50, Karlovy Vary, tel.: 353 233 933
www.kinopanasonic.cz
1. - 3. 6.
19.30
3. 6.
14.30 a 17.00

Bio Art: MILIONÁŘ Z CHATRČE. VB, USA 2008.
Představení (POUZE!) pro seniory: LÍBÁŠ JAKO BŮH. ČR 2009.

4. 6.
19.30

Projekce FK KV: VITUS. Švýcarsko 2006.

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

5. - 7. 6.
17.00

MADAGASKAR 2: Útěk z Afriky. USA 2008.

12. 6.
19.30

Peter Turrini: NEJBLÁZNIVĚJŠÍ DEN
Divadelní studio D3. Před arogancí a mocí nelze utéct ani se schovat. Je třeba
bránit se včas.

5. - 6. 6.
19.30

Bio Art: BAADER MEINHOF KOMPLEX. Německo 2008.

13. 6.
15.00

JAK CHTĚL TRAUTENBERK KRAKONOŠŮV KOŽICH
Divadlo Červený kohout. Účinkují plzeňští umělci.

7. 6.
15.00

Bijásek pro nejmenší: KRTEK VE SNU. ČR.

13. 6.
18.00

Soutěž jednoaktových her
Jan Anděl: SBAL PSA A VYPADNI
Divadlo DAGMAR. Humorná aktovka současného autora. Režie: Hana
Franková.
Michel de Ghelderode: TŘI HERCI, JEDNO DRAMA
Divadelní studio D3. Aktovka o šmíře a umění, životě a smrti. Režie: Petr
Richter.

7. - 8. 6.
19.30

Bio Art: GRAN TORINO. USA 2008.

8. - 10. 6.
17.00

STAR TREK. USA, Německo 2009.

9. - 10. 6.
19.30

Bio Art: HEREČKY. Francie 2007.

19.30

DUHOVÁ PALETA

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 15
Otevřeno po – pá 15.00 - 18.00
3. 6.
17.00

Výtvarné práce dětí
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, ateliéry J. Barochové, Z. Vašířové
Výstava potrvá do 25. 6. 2009

HVĚZDÁRNA Karlovy Vary
K Letišti 144, tel.: 777 95 34 21
Hvezdarna.kv@email.cz, www.astropatrola.cz

Pátek a sobota
21.00 - 22.00

Pátek a sobota
22.00 - 23.00

STÁLÁ ASTRONOMICKÁ VÝSTAVA
Prohlídka nové stálé astronomické expozice s řadou volitelných
programových doplňků pro děti i dospělé. Návštěvníci si na místě mohou
vybrat z široké nabídky našich vlastních odborných astronomických pořadů.
Prodáváme též astronomické publikace, pohlednice a suvenýry, Turistickou
známku číslo 1531 a také stylové kapesní Sluneční hodiny.
NA KŘÍDLECH LABUTĚ A ORLA
Odborné pozorování letní noční oblohy. Program uvozuje projekce pořadu
Souhvězdí. Vzhledem ke stále se zpožďujícímu setmění je nutno počítat
někdy s vlastním pozorováním u dalekohledu až od 23.00 hodin.
Nejhorší pozorovací podmínky nastanou 5.–6. 6. kolem měsíčního úplňku,
ideální podmínky ke sledování Měsíce 29.–30. 6., vynikající podmínky
pozorovatelnosti má planeta Saturn.

6. - 7. 6.
15.00–18.00

Bambiriáda 2009
Kromě informací poskytnutých našimi pracovníky na Rolavě, mohou přijít
děti také na hvězdárnu. V rámci obou odpoledních programů si mohou malí
návštěvníci i jejich rodiče prohlédnout stálou výstavu, zvolit astronomickou
pohádku či film, nebo se podívat dalekohledem na Slunce.
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ ON-LINE
NON-STOP http://www.astro-webcast.eu
Internetová pozorování oblohy podle pozorovacích podmínek.

11. 6.
17.00

LÍBÁŠ JAKO BŮH. ČR 2009.

11. 6.
19.30

Projekce FK KV: PERSEPOLIS. Francie, USA 2007.

12. 6.
19.30

LÍBÁŠ JAKO BŮH. ČR 2009.

12. - 14. 6.
17.00

MONSTRA VS. VETŘELCI. USA 2009.

13. - 14. 6.
19.30

Bio Art: CHLAPEC V PRUHOVANÉM PYŽAMU. VB, USA 2008.

14. 6.
15.00

Bijásek pro nejmenší: BROUČCI – S BROUČKEM JE ZLE. ČR.

15. - 16. 6.
17.00

X-MEN ORIGINS: WOLVERINE. Austrálie, USA, Kanada 2009.

15. - 17. 6.
19.30

Bio Art: ODPOR. USA 2008.

17. 6.
17.00

Představení pro seniory: TAJEMSTVÍ PRSTENU. VB, Kanada, USA 2007.

18. 6.
16.30

TERMINATOR SALVATION. USA, Německo, VB 2009.

18. 6.
19.30

Projekce FK KV: ZVEDÁ SE VÍTR. VB, Německo, Itálie, Šp. 2006.

19. a 21. 6.
17.00

CESTA NA MĚSÍC 3D. Belgie 2008.

19. 6.
19.00

TERMINATOR SALVATION. USA, Německo, VB 2009.

20. 6.
17.30

TERMINATOR SALVATION. USA, Německo, VB 2009.

10 | Radniční listy
20. 6.
15.30

CESTA NA MĚSÍC 3D. Belgie 2008.

20. 6.
19.30

Bio Art: PRACH ČASU. Řecko, Itálie, Francie, Rusko 2008.

21. 6.
15.00

Bijásek pro nejmenší: ČERTOVSKÉ POHÁDKY. ČR.

21. - 22. 6.
19.30

Bio Art – filmová opera: LA BOHÉME. Rakousko, Německo 2008.

23. - 24. 6.
19.30

Bio Art: PAŘÍŽ 36. Francie, Německo, Česko 2008.

6. 6.
19.30

Petr Wajsar: MARYŠA
Divadlo J. K. Tyla Plzeň. Svým symbolickým a expresivním zpracováním je
tato Maryša výzvou pro baletní soubor nejen po stránce technické, ale hlavně
po stránce herecké a výrazové.

7. 6.
15.00

O VODNÍKU PAČÍSKOVI
Karlovarské hudební divadlo Libora Baláka. Hudební pohádka pro děti
i dospělé s lechtivým ekologickým podtextem.

8. 6.
19.30

4TET – koncert
Přibližně dvouhodinový strhující koncert pánského kvarteta, který spolu
s jeho zakladatelem Jiřím Kornem tvoří Dušan Kolár, David Uličník a Jiří
Škorpík.

9. 6.
19.30

Jan Kraus: NAHNILIČKO
Divadlo Kalich. Pořádně nabroušená komedie Jana Krause Nahniličko
je kritikou řazena na špici současných českých původních her. Jan Kraus nám
nabízí velmi neotřelý a nesmlouvavý pohled na naši porevoluční realitu.

12. 6.
19.30

Koncert Karlovarského symfonického orchestru
Prokofjev: Klavírní koncert, Stravinskij: Pták Ohnivák. Martin Kasík – klavír,
dirigent Jiří Stárek.

13. 6.
19.30

VIVAT STRAUSS, LEHÁR A TI DRUZÍ
Komorní orchestr Nálady se sólisty. Nejslavnější operetní melodie
a evergreeny ze slavných operet F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala
a dalších.

14. 6.
19.00

10 let Taneční školy Harmonie
Pronájem divadla. 10 let Taneční školy Harmonie a houslový virtuos
JAROSLAV SVĚCENÝ. Taneční představení. Taneční a hudební vystoupení.

18. 6.
19.30

MOZART A STRAUSS
Koncert v dobových kostýmech s baletním párem. Průřez Mozartovým
a Straussovým dílem, árie a duety z oper, operet a známé melodie.

Projekce FK KV: V BRUGGÁCH. VB, Belgie 2008.

25. 6.
19.30
25. - 28. 6.
17.00

HANNAH MONTANA. USA 2009.

26. - 29. 6.
19.30

ANDĚLÉ A DÉMONI. USA 2009.
Bijásek pro nejmenší: KAMARÁD KAPŘÍKŮ ČR.

28. 6.
15.00

BÁJEČNÝ SVĚT SHOPAHOLIKŮ. USA 2009.

30. 6. - 2. 7.
19.30

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.
3. 6.
18.30

MaHaRaL miPrag rabi Jehuda ben Becalel Löw
Chcete rozumět tomu, oč tu běží? Chaim Kočí vám v přednášce pořádané
Křesťanskou akademií poví o rabi Löwovi více, než otřepané české komedie.

12. 6.

PROO-ONE
Časy se mění a veteráni se občas potkají s druhou mízou. Kapela „Ticho“
otočila knoflíkem volume hodně doprava a vznikl z toho pořádný průvan.
Že její členové nezměnili jenom název, o tom se přijďte přesvědčit sami.

22. 6.
19.30

Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES
Divadlo A. Dvořáka Příbram. Tragikomika prvních roků husákovské
normalizace „očima“ zvídavé žákyně druhé třídy ZDŠ v Ničíně, Helenky
Součkové. Mimořádná herecká kreace Barbory Hrzánové.

16. 6.

Jazz KVé
Koncert přední karlovarské jazzové formace, která má za mikrofonem
půvabnou a skvělou vokalistku Petru Brabencovou, je vždy lákadlem
pro fanoušky jazzu.

24. 6.
19.30

Giuseppe Verdi: NABUCCO
Divadlo J. K. Tyla Plzeň. Biblický příběh o králi Nabuchodonosorovi a
utiskovaném židovském národu.

26. 6.
19.30

Koncert Karlovarského symfonického orchestru
Slavné árie a dueta z oper Aida, Tosca a Sedlák kavalír.

18. 6.

November 2nd
Hranicko-pražská kapela balancující na hraně alternativního rocku a country.
Na svém kontě má 2 alba, vystoupení v USA i Velké Británii a účinkování
s Brianem Adamsem, Ten Years After i Alanis Morrisette. Zpěvačkou je Saša
Langošová.

29. 6.
19.30

Bengt Ahlfors: DIVADELNÍ KOMEDIE
Divadlo Palace. „Divadlo je bordel a náš úkol je vyhovovat obecenstvu.
Poskytovat mu vzrušení a senzace, za který jsou lidi ochotní zaplatit u kasy. ...
Vím, co je to divadlo. Fabrika na vzrušení.“

25. 6.
19.00

Absurrrdní festival
Na samém kraji existence Klubu Paderewski pro vás Divadlo V patře a Divadlo
Na tahu připravili celovečerní přehlídku všech tří nastudování populárních
jednoaktovek. Audienci, Protest a Vernisáž možná s vámi shlédne i sám autor
Václav Havel, který je pozván.

26. 6.

Poslední pořad v Klubu Paderewski: Jak jsme začali, tak končíme
Velký revuální pořad, ve kterém se Klub Paderewski rozloučí se světem
kultury a kultura s Klubem Paderewski. Ukázky všech původních pořadů
Klubu Paderewski: Kabaret, Sefardské písně, Keltská hudba, Kalandr a
revival band. Účinkují: DAD kvintet, Zdeněk Daněk, Tomáš Zámečník, Velmi
malý komorní orchestr Varvary Divišové a další a další a další... A ještě další!
Host večera : Marek Eben. Tuto revue tentokrát nevysílá první program
Československé televize, takže kdo nepřijde, neuvidí.

2. 6.
19.30

Iva Procházková: Soví zpěv
Zpráva o katastrofě v Brémách roku 2046, prší a prší…
Hraje Studio Divadla Dagmar.

4. 6.
19.30

Premiéra: Doba vzletu
Kdybych tak dokázal stoupat stejně rychle jako padat…
aspoň z jedné třetiny tak rychle by stačilo…

10. 6.
19.30

Antické děti
Večer pravidelného setkávání studentské divadelní, literární a hudební
tvorby.

23. 6.
19.30

Antigoné
Scénická koláž opírající se zejména o stejnojmennou Sofoklovu tragédii.

POTKAN 007 A UFO. Norsko 2007.

24. 6.
19.30

Já, Holden
Na motivy z knihy J. D. Salingera Kdo chytá v žitě.

NORMAL. ČR 2008.

25. 6.
19.30

Doba vzletu
Kdybych tak dokázal stoupat stejně rychle jako padat…
aspoň z jedné třetiny tak rychle by stačilo…

Rudolf Vážný – Všehochuť
Krajinné a přírodní motivy ve výstavě fotografií známého karlovarského
autora.

VÝSTAVA

KINO ČAS

Tel.: 353 223 272, www. kinocaskv.cz
1. - 3. 6.
17.00
1.–3. 6.
19.00, 21.00
4. a 5. 6.
17.00

OBČAN HAVEL PŘIKULUJE. ČR 2009.

4.–7. 6.
18.30, 21.00

ANDĚLÉ A DÉMONI. USA 2009.

6. a 7. 6.
15.00, 17.00

OBČAN HAVEL PŘIKULUJE. ČR 2009.

8.–10. 6.
16.45, 19.00,
21.00

MILIONÁŘ Z CHATRČE. VB, USA 2009.

11.–17. 6.
16.45, 21.00

STAR TREK. USA 2009.

11.–14. 6.
19.00

GRAN TORINO. USA, Austrálie 2008.

15.–17. 6.
19.00

POCHYBY. USA 2008.

18.–24. 6.
17.00

LÍBÁŠ JAKO BŮH. ČR 2009.

18.–24. 6.
19.00, 21.15

DVOJÍ HRA. USA 2009.

25.–28. 6.
16.45, 19.00,
21.15

TERMINATOR SALVATION. USA, Německo, VB 2009.

29. a 30. 6.
17.00

LÁSKA ONLINE. Švédsko 2005.

29. a 30. 6.
19.00

STRINGS. Norsko, Švédsko, Dánsko, VB 2004.

29. a 30. 6.
21.00

S.S.D. SPOJENÍ NENAVÁZÁNO. Rusko 2008.

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVY VARY
Divadelní nám. 21, 360 01 Karlovy Vary
www.karlovarskedivadlo.cz, tel.: 353 225 621

1. 6.
19.30

DIVADLO DAGMAR

Komorní scéna „U“
Lidická 40, Karlovy Vary – Drahovice

Georges Feydeau: BLBOUN
Divadlo Na Fidlovačce. Velký francouzský komediograf si bere na mušku
počestnost svých krajanů. Zábavný kolotoč pikantních nedorozumění
a ztřeštěných záměn.

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
Čítárna st
so
Oddělení pro děti a mládež
po, út, čt, pá
st

10.00 - 18.00
10.00 - 14.00
09.00 - 12.00
13.00 – 18.00
12.00 – 15.00

Besedy pro veřejnost
23. 6.
18.30

Truhlářská 19
Namibie, Botsvana, JAR
Povídání a projekce fotografií Davida Švejnohy o cestě po Africe.

24. 6.
17.00

I. P. Pavlova 7
Odvrácená tvář Keni
Přednáška Davida Švejnohy o cestě po jižní Africe.

24. 6. - 9. 9.

I. P. Pavlova 7
Ester Starman: Afrika – země mnoha tváří
Výstava fotografií ze života lidí v chudinských oblastech Keni.

Každé úterý

CVIČENÍ PRO DOBROU NÁLADU
pod vedením Mgr. M. Luňáčkové 15.00–16.00 pro seniory, 16.00–17.00
pro předškoláky
Půjč. doba:
po - čt 10.00 –12.00, 12.30 - 18.00;
pá 12.00 –16.00,
st zavřeno

POBOČKY
MĚSTSKÉ
KNIHOVNY

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 73,
út 14.00–18.00,
Stará Role
Truhlářská 19, areál ZŠ
tel.: 353 562 715,
(vchod směrem od hřiště za budovou školy).
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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
2., 9., 16., 23., 30. 6.
18.00

Večery reiki, meditace, tanec, učení (MUDr. Kadleček)
Kurz masáží Anticelulita

7. 6.
9.00

Kurz Medové detoxikační masáže

13. 6.
9.00

Kurz Indické masáže hlavy /Champi/ a ušní svíce
Kurz Dornovy metody a Breussovy masáže

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
Změna programu vyhrazena!
Pro veřejnost
4., 11., 18., 25. 6.
15.00

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

2. 6. - 30. 6.

Jugoslávská 16, KV, tel.: 353 225 861, 608 400 504

2. 6.
13.00–16.00
25. 6.

Burza ošacení.
Výlet na zámek Kynžvart – ( pro seniory).

22.–26. 6.

6. 6.
9.00

20.–21. 6.
9.00

KOMUNITNÍ CENTRUM ARMÁDY SPÁSY

PRIMA TÝDEN PRO SENIORY – týden pro zdraví a bezpečnost.

DVEŘE DOKOŘÁN
Změna programu vyhrazena.

Dveře dokořán, OS pro integraci lidí s postižením, Karlovy Vary.
Osobní asistence, volnočasové aktivity, podpora samostatného bydlení.
Kontaktní tel.: 608 645 345, 603 107 099.
Pondělí
10.00–12.00
Úterý
10.00–12.00
15.00–17.00

Výtvarná činnost v DDM (Čankovská ul.)

Pracovní terapie, výtvarná činnost
Pohybová terapie – sportstudio Prima

Středa
10.00–12.00
nebo
14.00–16.00

Práce na PC, chovatelství

Čtvrtek
14.00–16.30

Práce s keramikou, 1x za 14 dní sportovní akce (bowling, turistika)

Pátek
10.00–12.00

Pracovní terapie, společenské akce

JÓGACENTRUM Karlovy Vary

Kavárna Dvory:
„Ludvík Erdmann fotografie“ autorská výstava Vernisáž výstavy
2. 6. 2009 v 16.30.

Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary – www.joga.cz – tel.: 732-606-474,
e-mail: karlovy.vary@joga.cz
BUS 1, 22 stanice Sklářská

Pro děti

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

8. 6.
15.00

Dětské oddělení Dvory:
EVROPSKÝ DEN – POLSKO. Pro děti od 6 do 10 let. Čtení autorů dané země,
výtvarná dílna, tradice, kultura, soutěže.
Dětské oddělení Dvory:
DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ - zahrajte si s námi knihovnickou obdobu
populárních televizních soutěží – RISKUJ!

Pondělí
18.00

Jógacentrum - pokročilí

11. 6.
15.00

Úterý
16.45

Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí

22. 6.
15.00

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

Úterý
18.30

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

3., 10., 17. 6.
14.00

Studijní oddělení Lidická pro děti:
VÝTVARNÁ DÍLNA V KNIHOVNĚ pro děti
Pro seniory

4., 18. 6.
10.00

Studijní oddělení Lidická:
Literární klub pro seniory
Pro zájemce o anglický jazyk

16. 6.
16.30

Britský filmový klub:
BRAZIL/Brazil. Komedie/drama/psychologický VB 1985. Režie: Terry Giliam.
Hrají: Jonathan Pryce, Bob Hoskins, Robert De Niro. V anglickém znění s
anglickými titulky.

30. 6.
17.30

Reading group. Čtení z anglického originálu knihy The Enchantress of
Florence.

MUZEUM NOVÁ LOUKA

KOSTEL SV. ANNY SEDLEC

Otovická 59, 360 10 Karlovy Vary, tel./fax: 353 563 621
e-mail: kostel.sv.Anny@seznam.cz, web: www.kostel-sv-anny.unas.cz

15. 6.
19.00

Milan Krajíc & friends
Účinkují: Milan Krajíc – saxofony, autor, Petra Brabencová – zpěv, František
Nedvěd – organ, piano, Pavel Horych – kytara, Lukáš Leonardo Pánek – basa,
Milan Krajíc jun. – perkuse.
Program: Milan Krajíc se svými hosty se představí v hodinové svitě
zkomponované z vlastních skladeb, ale i ze světově proslulých standardů
v neobvyklé úpravě. Ke svitě zasvěcené sv. Vítu si M. Krajíc přizval své
hudební přátele z Karlových Varů.

30. 6.
19.30

Benefiční koncert
Účinkuje: orchestr, sbor a jazz band The Leys School z Velké Británie.
Program: směs melodií všech žánrů z celého světa.

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 353 226 252-3
Otevřeno: květen–září út–ne 9–12, 13–17 hodin
Stálá expozice:

Výstava
23. 4.–21. 6.

Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska, ukázky
mineralogického bohatství.
Nevážné Karlovy Vary
Výstava obrazů karlovarského výtvarníka Pavla Hynka je uspořádána k jeho
nedožitým 60. narozeninám. Hlavním tématem obrazů v duchu naivního
umění jsou Karlovy Vary před I. sv. válkou. Výstava prezentuje 50 obrazů
a je prodejní.

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

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Karlovy Vary

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ

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, 722 788 014,
www.cck-kv.blog.cz, e-mail: vera.sladkova@gmail.com

Lázeňská 3, tel.: 353 223 888
Otevřeno: květen–září st–ne 9–12, 13–17 hodin
Stálá expozice:
23. 5.–28. 6.
17. 6.

Zrušena
Karlovarské katastrofy a neštěstí
Výstava se věnuje pohromám a neštěstím, které postihly lázeňské město
během staletí (velké požáry, povodně, výbuchy vřídla a vojenská tažení).

KNIHOVNA HUMANITNÍCH VĚD

Historie a současnost Karlových Varů
Přednáší archeolog karlovarského muzea Mgr. Jiří Klsák. Začátek v 17 hodin.

se sídlem ve Varšavské ulici č. 2,
otevřeno každou středu od 14.00 do 18.00

MATEŘSKÉ CENTRUM

Pořádáme přednášky Křesťanské akademie v klubu Paderewski.

Východní 6, 360 20 K. Vary, tel.: 353 230 847, 606 581 369,
e-mail: mckv@seznam.cz, www.materske-centrum.cz

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

Přejeme dětem vše nejlepší k jejich svátku a zveme všechny v sobotu 6.
6. od 10.00 do 17.00 na areál Rolava, kde proběhne BAMBIRIÁDA – vstup
volný.
20.–21. 6.

Jindra Husáriková
Šárka Cagliero /Itálie/
Claus Tittmann /Německo/

wellness víkend - pouze pro maminky, oddechový víkend bez dětí s
tréninkem paměti, cvičením…
V době letních prázdnin bude MCKV uzavřeno.
Příměstský tábor bude probíhat v prostorách ZŠ Mozartova 7, K. Vary.

STUDIO PRO ŽENY – Magdaleny Mikulandové
Mozartova 6,
tel.: 353 226 041 nebo 602 139 690

16. 6.
9.30

cvičení rodičů a dětí ve věku 1,5–3 roky

17. 6.
18.00

ukázka cvičení a plavání v bazénu při Pedagogické škole
pro těhotné i netěhotné ženy /nutná koupací čepice/

17. 6.
19.00

zápis na letní kurz břišních tanců

18. 6.
19.00

cvičení na balanční pomůcce bosu a 20min.strečink
/rezervace nutná/

obrazy
obrazy
plastika, keramika

LÁZEŇSKÝ HOTEL SANSSOUCI - KAVÁRNA
27. 6.
14.00

Jak létu zpívaly noty. Divadlo dětí, p. Balák.

ATELIER MIRKA

Moskevská 42, 360 10 Karlovy Vary, tel. 353 234 636,
atelier v provozovně Rámování, www.ateliermirka.cz
Výstava – prodloužena do konce května
od 15. 6.

nová výstava - František Kiss, obrazy
Kurzy kreativní tvorby:

10. 6.
17.00

PŘÁNÍČKA III - tvorba koláží

17. 6.
17.00

PEDIG - krabička s víčkem
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SPORT Červen 2009
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ
ZŠ KONEČNÁ, Konečná 25, kontakt: 353 564 119
- nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými povrchy
a dlouhodobého pronájmu na tel.: 353 564 119
- tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, dětské hřiště
- možnost zamluvit si termín na tel.: 721 673 972
- provoz:
po - pá 14.00 - 21.00
so - ne 10.00 - 19.30 (vč. volných dnů)
ZŠ J. A. K., Kollárova 19, kontakt 776 358 080, 353 224 863
- multifunkční sportovní areál AMOS – atletický ovál, víceúčelová hřiště pro
košíkovou, odbíjenou, nohejbal, kopanou, tenisový kurt, cvičná tenisová
stěna, doskočiště pro skok daleký a trojskok, technický sektor pro vrh koulí
- možnost využití pro 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
JK Stará Role
Drezurní závody – KMK, CDN
Pohár Autosklo Bruštík – skokové závody

KOPANÁ
FC BULDOCI Karlovy Vary
ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA - MUŽI

Předprodej předplatného KSO

KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
20. 6. sobota 14.30 FC Buldoci B – Lázně Kynžvart
KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
7. 6.
neděle 13.30 FC Buldoci C – Baník Union Nové Sedlo
14. 6. neděle 13.30 FC Buldoci C – Sokol Bochov
ČESKÁ DIVIZE STARŠÍCH/MLADŠÍCH ŽÁKŮ
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
6. 6. sobota 10.00/11.45 FC Buldoci – AC Sparta Praha B
20. 6. sobota 10.00/11.45 FC Buldoci – Sj Stará Boleslav
KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH/MLADŠÍCH ŽÁKŮ
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
7. 6.
neděle 10.00/11.45 FC Buldoci B – FK Nejdek
14. 6. neděle 10.00/11.45 FC Buldoci B – Sokol Žlutice
ČESKÁ LIGA ŽEN/DOROSTENEK
HŘIŠTĚ DRAHOVICE/DVORY
6. 6. sobota 10.30 FC Buldoci – FC Hradec Králové
KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH PŘÍPRAVEK
HŘIŠTĚ DVORY
6. 6. sobota 16.00 Turnaj (starší)
10. 6. středa 16.00 Turnaj (starší)
20. 6. sobota 11.00 Turnaj (starší)

NOHEJBAL

JEZDECTVÍ
13.–14. 6.
20. 6.

HŘIŠTĚ DVORY
3. 6. středa 17.00 FC Buldoci – SK Dynamo Č. Budějovice B
ČESKÁ DIVIZE STARŠÍHO/MLADŠÍHO DOROSTU
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
13. 6. sobota 10.00/12.15 FC Buldoci – SK Kladno B

SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary – Doubí
WITTE AUTOMOTIVE EXTRALIGA - muži
6. 6. 14.00
SK LIAPOR WITTE – Šacung 1947
21. 6. 14.00
SK LIAPOR WITTE – AVIA Čakovice
2. LIGA - muži
20. 6. 10.00
SK LIAPOR WITTE – AC Zruč-Senec

Den záchranářů na Rolavě

Karlovarský symfonický orchestr zahájí v budově
ředitelství KSO na Husově náměstí v pondělí 8. června prodej předplatného. Stávajícím abonentům se
rezervují jejich současná místa do 19. června 2009.
Prodej bude probíhat od 8. června do 30. června v:
Pondělí 9:00-11:00 a 15:00-17:30 hodin
Středa 9:00-11:00 a 14:00-16:30 hodin
Čtvrtek 9:00-11:00 a 13:00-15:00 hodin
V období od 24. srpna do 9. září bude možnost
zakoupit předplatné od 8:00 do 15:00 hodin.
Předplatné lze zakoupit také bezprostředně před
zahajovacím koncertem všech cyklů na večerní pokladně. Kompletní informace lze získat na
www.kso.cz nebo na tel. čísle tel. 353 228 707.

ÚČELOVÉ DOTACE DO OBLASTI
SOCIÁLNÍ PÉČE
A ZDRAVOTNICTVÍ
Město Karlovy Vary upozorňuje žadatele o poskytnutí účelové dotace do oblasti sociální péče a
zdravotnictví na rok 2010, aby své žádosti zasílali
na odbor zdravotnictví a sociálních věcí do 30. září
2009 prostřednictvím podatelny Magistrátu města
Karlovy Vary, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary.
Tiskopisy žádostí jsou k dispozici u informačního
pultu v přízemí budovy magistrátu (ul. Moskevská),
u příslušné pracovnice odboru zdravotnictví a sociálních věcí (U Spořitelny 2, č. kanceláře 204) nebo
na internetových stánkách (www.mmkv.cz).
Případné informace podá pracovnice uvedeného odboru J. Dušková, tel.: 353 118 556.

Asociace Záchranný kruh společně se svými partnery a za finančního přispění města Karlovy Vary pořádá
již druhý ročník akce pod názvem „Den záchranářů“.
Akce se uskuteční dne 27. června 2009 od 13 do 17 hodin v Karlových Varech v areálu Rolava.
V rámci Dne záchranářů bude široké veřejnosti představena činnost záchranářských subjektů Karlovarského kraje, Plzeňského i ze sousedního Německa. Lidé tak budou moci vidět práci záchranky, hasičů, policie
státní i městské, horské služby, kynologů, vodních záchranářů, vojáků atd. Velkým lákadlem bude jistě ukázka vrtulníku a záchranných prací letecké záchranné služby.
Pro ty nejmenší bude nachystána řada atrakcí v podobě hasičské pěny, jízdy na čtyřkolce či motorce,
diskotéka s karaoke, řada soutěží s tombolou a mnoho dalšího.
Všichni jste srdečně zváni.
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Výsledky Poháru primátora
V květnu se konal již 21. ročník soutěže středních
škol v atletice o Pohár primátora. Pořadatelem byla
Střední odborná škola a střední odborné učiliště
Nejdek. Jako každý rok i letos byl o závody velký
zájem, sportovního klání se zúčastnilo 15 družstev
chlapců a 11 družstev dívek, celkem kolem 200
závodníků. Všem účastníkům závodu přišla popřát
hodně zdaru náměstkyně karlovarského primátora
Jana Petříková.

Pořadí škol.
Chlapci: 1. SPŠ Ostrov,141 b.
2. SOŠP, G a VOŠ K.Vary, 85,5 b.
3. První české gymnázium K.Vary, 48 b.
Dívky: 1. SOŠP, G a VOŠ K.Vary, 116 b.
2. První české gymnázium K.Vary, 98,5 b.
3. Gymnázium Ostrov, 51 b.
Jednotlivci: 1. místa
Chlapci: 100 m - Štěpán Kříž, (SPŠ Ostrov)
400 m - Štěpán Kříž, (SPŠ Ostrov)
1500 m - Jakub Ptáček, (SPŠ Ostrov)
3000 m - Jakub Rádl, (SPŠ Ostrov)
4x100 m – SPŠ, Ostrov
Dálka - Jakub Pechoušek, (SPŠ Ostrov)
Výška - Vladimír Tomek, (SPŠ keram. a skl. KV)
Koule - Jan Šaling, (1. české gymn.K.Vary)
Oštěp – Vlasák, (SOŠP, G a VOŠ KV)
Dívky: 100 m - Anna Müllerová, (SOŠP,G a VOŠ KV)
800 m - Petra Nováková, (1. české gymn.KV)
4x100 m - 1. české gymnázium KV
Dálka - Michaela Pastorová, (1. české gymn.KV)
Výška - Adéla Bořková, (SOŠP, G a VOŠ KV)
Koule – Dočkalová, (1. české gymn.KV)
Oštěp – Picková, (SOŠP, G a VOŠ KV)

Velké putování velryby Varyby, Slavní návštěvníci
tentokrát po kopcích a kopečcích...
a zajímavé události
• 1. června 1819 - přijel počtvrté feldmaršál Blucher,
vítěz nad Napoleonem. Tentokrát ho doprovázel
syn. Ubytovali se U bílého lva.
• 8. června 1864 - přijel pruský král Vilém I., od 1871
první německý císař z dynastie Hohenzollernů, doprovázen kancléřem Bismarckem. Ubytovali se v
hotelu Zlatý štít. Když dorazil i Franz Josef, začali v
Karlových Varech odvíjet dějinné události a splétat
nitky vysoké politiky.

I v tomto roce jsme pro karlovarské děti připravili
Velké putování velryby Varyby.
Po úspěšném 1. ročníku, kdy se zúčastnilo na 500 dětí
karlovarských základních škol, jsme 2. ročník zaměřili
na děti předškolního věku a mladšího školního věku
(6–10 let).
Putování začne 1. května 2009 a skončí 30. září
2009. Cílem je „vytáhnout“ děti od počítačů a televize ven do přírody, a proto jsme letos připravili putování s podtitulem „po kopcích a kopečcích“. Děti si
hravou formou projdou trasu od Vřídla přes Dianu a
vyhlídku Karla IV. až do Galerie umění. Seznámí se s
karlovarskými rozhlednami a z ptačího pohledu i s
významnými místy našeho města.
Projekt vzniká ve spolupráci ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25, Galerie umění, města Karlovy Vary, Dopravního
podniku Karlovy Vary, a. s., Městské knihovny Karlovy
Vary. Financován je Nadací města Karlovy Vary.

připravila výstavu „Výtvarné čarování dětí“
v Minigalerii SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ
Karlovy Vary v Lidické ulici
Od 15.5. do 19.6.2009 vždy mezi 8. -17. hodinou mohou návštěvníci zhlédnout výstavu dětské tvořivosti.
Pod tématem „Výtvarného čarování dětí“ najdete:
- Obrázky jsou tajemstvím
- Obrázky jsou sdělením
- Obrázky jsou šifrou, výpovědí, svědectvím,
dopisem…
- Obrázky jsou zastavením času
- Obrázky nejsou náhodou
- Obrázky jsou výpovědí o událostech,
o prožitém čase...
Vše, co děti vytvářejí s upřímnou radostí v mateřské
škole nebo doma, je podmíněno citovým zaujetím,
svobodným barevným ztvárněním, podnětným
prostředím, vztahem k lidem, přírodě a světu kolem
nás. Jsou zde vystavené výtvarné práce rozličných
technik a jejich kombinací, výrobky z přírodnin i odpadových materiálů, různé prostorové útvary.
Přijďte se podívat na obrázky malých dětí, které do
nich vkládají vše, co vědí, prožívají a cítí.
Přijďte se dívat, potěšit se s námi, neboť jste srdečně zváni!

Kolektiv 1. Mateřské školy Karlovy Vary,
Komenského 7

• 11. června 1864 - se narodil v Mnichově Richard
Strauss, který dirigoval v Karlových Varech celkem
čtyřikrát: v roce 1908, 1915 a na pozvání dirigenta
Roberta Manzera dvakrát Karlovarský lázeňský orchestr, 28. června 1925 a 4. července 1926. Vřelými
slovy pochválil kvality karlovarského orchestru.
• 11. června 1819 - přijela sestra vévodkyně Kuronské Elisa von der Recke, rozená říšská hraběnka
von Medem s přítelem básníkem Tiedgem. Bydleli
v Merkuru na Tržišti.

• 13. června 1819 - přijela vévodkyně Dorothea Kuronská a s ní členové rodiny: nejstarší dcera kněžna
Vilemína Zaháňská a její ženich hrabě Karel Ludvik
von Schulenburg-Witzenburg, další dcera Marie
Louisa Paulina a její partner kníže Armand Louis
Rohan.
Jaltská 7 , Karlovy Vary

BAROKO caffe & music club
...nová kavárna ve Vašem zorném úhlu

Denn³ od 8.00 hodin do 22.00 hodin
Luxusní káva Illy na mnoho zpõsobõ , «erstvé zákusky , malé snacky.
Každý pátek od 21.00 živá hudba Band J.P.Škulavíka.
Každou sobotu od 22.00 Disko pro pokro«ilé DJ Hroch.
Rezervace ε informace 776 115 566

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
V době 1. 7. 2009 – 31. 8. 2009 bude provoz mateřských škol zajišťovat:
1. MŠ Karlovy Vary, Komenského 7
- odloučené pracoviště MŠ Východní 6, „Sluníčko“,
Karlovy Vary - Drahovice
provozní doba: od 6,00 do 16,45 hod.
Všechna ostatní pracoviště budou uzavřena. Z důvodu vysokého počtu přihlášených dětí je možné, že
prázdninový provoz bude posílen otevřením náhradního pracoviště E. Destinové v Drahovicích.
2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16

…A nezapomeňte!!! Přiveďte s sebou i malé autory
obrázků. Těšíme se na Vás!

• 10. června 1909 - se narodil Emil Loos, první administrativní ředitel Karlovarského symfonického
orchestru, zakladatel hudebních škol v Kladně a
Nové Roli, dirigent tanečních orchestrů Thermalka
a Lázeňka, autor mnoha pochodů, polek a valčíků.

• 12. června 1864 přijíždí na tři týdny císař Franz
Josef. Volný čas trávil v rozhovorech a jednáním
s Vilémem I. Pruským.

Výtvarné čarování dětí
1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7

• 9. června 1894 - na léčení přijel Josef Hlávka, stavební rada, člen Panské sněmovny a prezident České akademie věd. Bydlel v hotelu Paradies.

- pracoviště Krušnohorská 16, Karlovy Vary
provozní doba: od 6,00 do 17,00 hod.
Všechna ostatní odloučená pracoviště
budou uzavřena.

• 17. června 1834 - přijel Adolf Frederik z Cambridge, vicekrál Hannoverský s manželkou, dcerou
Augustou a dvacetičlenným doprovodem. Městu
daroval 400 zlatých na lázeňský špitál pro chudé.
• 18. června 1899 - na léčení přijela vévodkyně Isabella z Prešpurku. Ubytovala se ve vile Tereza (dnes
areál Bristol).
• 26. června 1924 - na léčení přijela manželka polského prezidenta Stanislava Wojczechowského se
synem Eduardem. Ubytovali se U chmelové tyče.
Požádala o audienci prezidenta T. G. Masaryka,
který dlel v hotelu Savoy-Westend. T. G. Masaryk jí
písemně popřál, aby jí prameny pomohly.
• 28. června 1864 - přijíždí z lázní Wildbad arcivévodkyně Žofie Bavorská, matka císaře Franze Josefa. Těšila se, že jí karlovarské prameny pomohou
důrazněji. Ubytovala se v hotelu Zlatý štít.
• 29. června 1929 - zavítal na několik dnů do Karlových Varů egyptský král Fuad I. v doprovodu ministra zahraničí Jana Masaryka.
• 30. června 1929 - na pozvání krále Fuada zajela
na den do Karlových Varů slavná pěvkyně Jarmila
Novotná, která Egypťana okouzlila v Praze. Pěvkyně přijela v doprovodu své matky, takže zklamaný
král Fuad ji ani nepožádal o některou z árií, které
tak obdivoval v Praze.
Mgr. Eva Hanyková

nabízí za velmi nízké ceny, na zakázku
prkna * fošny, trámy sušené
truhlářské řezivo
pořez na katru
Info na tel.: 353 223 497,724 255 614,,p. Pechman

POČÍTAČOVÉ KURZY

Vzorková prodejna: Studentská 78 – vedle prodejny s nářadím MAISTER

Tel.: 775 649 106, www.posuvnebrany.com

KOVOMAT
H+H
výroba • prodej • montáž • servis
» Posuvné brány
» Ploty • Mříže • Zábradlí
» Sekční garážová vrata
» Kované prvky
» Pohony a příslušenství Came a Nice

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
TERAPIE
MUDr. Vasilij Storčak
1. AFEKTIVNÍ NEUROTICKÉ A PSYCHOTICKÉ STAVY
Psychiatrie, psychoterapie, psychoanalýza 2. NARKOMANIE/ ALKOHOLISMUS

Iva Kulatá - Softwarová škola
777 940 555
353 434 016
• soukromé školení pouze Vy a lektorka
• školení v malé skupince do 5 zájemců
• kvalitní školení, 10 let praxe v oboru

3. PORUCHY OSOBNOSTI VŠEHO DRUHU

Bezručova 10/1098
4. CHRONICKÉ RESISTENTNÍ NEVYSVĚTLITELNÉ
36001 Karlovy Vary
tel. 606 178 240, 353 972 314 PORUCHY PSYCHOSOMATICKÉHO SPEKTRA

BUDETE SPOKOJENI
www.softwarovaskola.cz
Karel Juštík - Michal Domek
Mobil:

608 372 545, 777 178 057

353 228 122

www.fortepiano.czweb.org

ZASKLENÍ LODŽIÍ
P Ø Í M O

OD VÝROBCE
Ceny roku 2007

844 158 746

Mobil: 777 151 205 www.balkony.cz

Spoleĉnċ vytvođíme Vaši

pohodovou koupelnu…

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

5%

Sleva s tímto
inzerátem

Služby koupelnových studií PTÁüEK:
• graÈcké návrhy vĉetnċ 3D vizualizace
• spolupráce s bytovými architekty
• nabídka vlastní realizace provċđenými montážními
Èrmami
• Ènanĉní služby
• funkĉní koupelny

www.ptacek.cz

Studio koupelen Karlovy Vary
Plynárenská 2098/2 | 360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 114 333 | fax: 353 114 399 | e-mail: koupelny.vary@ptacek.cz

Navštivte také naše samoobslužné Instalatércentrum v Karlových Varech

koupelny_K_Vary_99x144_5.indd 1
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v˘prodejová

AKCE

slevy

AUTOŠKOLA

®

JAN SOUMAR

50-80%

Výuka a výcvik skupin A, B, C, E - Skupina B od 7900,- Kč
Výcvik v nových klimatizovaných vozech.

Možnost splátek.

na textil
Kdy?

Učebny:
K. Vary, Chodov, Ostrov, Nejdek, Sokolov, Bochov,
Najdete nás: K. Vary, Sportovní 4, budova ČSAD
K. Vary - Stará Role, Závodu Míru 36
Tel.: 723 139 929
www.autoskolasoumar.cz
jan_soumar@volny.cz

Úter˘ - Stﬁeda
2. - 3. 6. 2009
9. - 10. 6. 2009
16. - 17. 6. 2009

PODLAHY MAREČEK
Největší výběr podlah v regionu

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.

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

AKCE

laze
dé pod
ke kaž žka zdarma PODLAHY
lo
pod a lišty
• Prodej, montáž
- / ks • Půjčovna brusek
za 5 Kč,

A ny
větší v ní
na vět ýběr
prosto ším
ru!

• Renovace parket
Tel.: 353 560 702, 602 480 151
• Obklady schodů
E-mail: studio@podlahymarecek.cz
Web: www.podlahymarecek.cz
• Vyrovnání podlah
Přijďte k nám u nás najdete vše co potřebujete a určitě si vyberete.

Kde?

Karlovy Vary
ul. I. P. Pavlova 2001/11

LázeÀské sanatorium
Thermal

Prodejní doba:

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

Ilustraãní foto

Úter˘: 10.00 - 18.00
Stﬁeda: 9.00 - 17.00

Soutěžní křížovka
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 06/2009.
Nezapomeňte uvést telefonní kontakt. Vylosovaný výherce obdrží věcnou cenu.

uzávěrka tajenky 30. 6. 2009

TELEGRAFICKY
Žáci 1. stupně ZŠ Konečná, Karlovy Vary opět uspěli
na sportovním poli. Tentokrát v tradičním školním
sportu - vybíjené.
Tato soutěž je jednou z mála postupových soutěží,
jejichž vrcholem je celostátní finále. Družstvo v čele
s trenérem K. Hykem ve složení P. Florián, M. Preněk,
J. Rajzl, F. Bělička, K. Kuneš, R. Povinský, M. Horký,
L. Čáp, Z. Leitner, A. Pergler, J. Svátek a J. Hudec zvítězilo jak v okrskovém, tak i v okresním kole a vybojovalo si možnost účasti v krajském finále. To se
konalo v Sokolově a žáci z Konečné zde rovněž zvítězili bez jediné porážky a zajistili si postup do celostátního finále, které se uskuteční začátkem června
pravděpodobně v Praze.

První květnové úterý přivítala Galerie Na ochozu
ve Vřídelní kolonádě vernisáž výstavy prací předškoláků. Děti svými obrázky i dalšími výtvarnými
dílky ztvárnily svou představu o městě, ve kterém
žijí a v jakém by žít chtěly. Výstavu „Město dětem“
uspořádalo Mateřské centrum Karlovy Vary v rámci
celorepublikové akce Sítě mateřských center „Spolu
u kulatého stolu“. Výstavu zahájila náměstkyně primátora pro oblast školství, sociálních věcí a zdravotnictví Jana Petříková.

V úterý 12. května byl slavnostním nástupem na atletickém stadionu v Tuhnicích zahájen již 13. ročník
dětské sportovní olympiády mateřských škol. Letos
se zúčastnilo 16 mateřských škol z Karlových Varů
a okolí. Finančně se na zajištění cen podílel Karlovarský kraj a Magistrát města Karlovy Vary, občerstvení
dětem zajistily další sponzorské firmy. Startovalo
celkem 128 závodníků ve čtyřčlenných družstvech
děvčat a chlapců. Dalších 240 dětí fandilo svým kamarádům na tribunách a na závěr si zaběhly dlouhý
běh. Kromě medailí a diplomů si děti odnesly i věcné ceny a hezké zážitky ze svých prvních velkých
závodů. Za účast byly odměněny všechny mateřské

školy. Na prvním místě se umístily mateřské školy
Sedlec a Mládežnická, druhé místo obsadily Dvory
a třetí příčku děti z mateřské školy Nová Role. Dále
se zúčastnily mateřské školy Truhlářská, Bohatice,
Tašovice, Útvina, Mozartova, Dvory, Emy Destinové,
Nejdek - Lipová, Fibichova, Krušnohorská, Javorová,
Krymská 10.

Pátek 15. května patřil na prostranství před hotelem
Thermal čtverylce. V rámci evropského festivalu tance 2009 se 140 studentů – tanečníků v pravé poledne připojilo k tisícům dalších, kteří společně usilovali
o zápis do Guinnessovy knihy rekordů jako účastníci
největšího simultánního tance. Akci zahájila náměstkyně primátora pro oblast kultury Dagmar Laubová.

Po pěti letech byla dokončena modernizace letiště
v Karlových Varech. Ta stála dohromady 300 milionů
korun a polovinu uhradily příspěvky fondů Evropské
unie a tzv. Norských fondů. Modernizace zahrnovala prodloužení a výškové srovnání runwaye, osazení
nových světelných a bezpečnostních systémů, díky
nimž může letiště přijímat lety i za zhoršeného počasí, a rekonstrukci původní letištní budovy tak, aby
vyhovovala požadavkům Schengenské dohody. Závěrečnou fází byla výstavba zcela nové, futuristické
a moderní odbavovací haly, která začala loni v únoru.
20. května byla hala slavnostně otevřena. Letiště je
po modernizaci připraveno na neustále rostoucí počet odbavených pasažérů, který by měl do roku 2025
dosáhnout až pěti set tisíc odbavených osob ročně.

Den vítězství si ve státní svátek 8. května připomenuli jeho pamětníci i široká veřejnost. Pietní akty
se konaly tradičně na drahovickém hřbitově i před
hotelem Thermal. Účastníci položili květiny a věnce
u Památníku obětem všech válek. Město Karlovy
Vary, které společně s Českým svazem bojovníků za
svobodu akci pořádalo, zastupoval první náměstek
primátora Tomáš Hybner.
Jan Kopál, tiskový mluvčí

Chcete pomoci dobré věci?
Chcete se setkat se
zajímavými osobnostmi během Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech?

Dluží vám? Dlužíte jiným?
Nechceme žádné peníze.

www.madom.cz/dluhy

Máte jedinečnou šanci
spolupracovat s nadačním fondem Heleny Houdové Slunečnice, který
pomáhá především jakkoli znevýhodněným dětem
nejen v České republice, ale také ve světě.
Během letošního Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech máte možnost se jako dobrovolníci zúčastnit streetové akce a Gala večera Slunečnice, které pořádá právě nadační fond Slunečnice.
Je-li Vám více než 18 let, kontaktujte koordinátorku
dobrovolníků Marianu Vondráčkovou (marianavondrackova@slunecnice.org, tel.: 773 681 635).
Kromě práce, kterou pomůžete získat prostředky
na projekty pomáhajícím dětem, budete mít příležitost se setkat s významnými V.I.P. hosty a navštívit
zdarma některé festivalové projekce či akce.
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