Radniční listy | 1
K AR LOVAR S K É

RADNIČNÍ

LISTY

–

INFORMAČNÍ

Z PR AVO DA J

M AG I S T R ÁT U

M Ě S TA

K ARLOV Y

VARY

Karlovarské

Radniční listy
XIV. ROČNÍK
ČÍSLO 5 – KVĚTEN

| 2009

Město na dotacích už získalo více než miliardu
Aktuálním tématem na karlovarském magistrátu
je v současné době dotační politika města prostřednictvím integrovaného plánu rozvoje města (IPRM),
tedy jak čerpat finanční prostředky ze strukturálních
fondů.
Mezi projekty směřující k revitalizaci vybrané části
města patří chystaný krytý plavecký bazén včetně
potřebné infrastruktury, úpravy v rekreačním areálu
Rolava, víceúčelové stezky v oblasti meandru Ohře
a Rolavy, centrum zdraví a bezpečí a centrum sálových sportů.
Náměstek karlovarského primátora Tomáš Hybner,
který má na starosti majetek města a dotační politiku, vysvětluje: „Minulý rok jsme vytvořili nové oddělení dotačních projektů, kde jsme zaměstnali a proškolili
nové zaměstnance, kteří zpracovávají rozvojové projekty města ze schváleného zásobníku projektů. Město
nyní disponuje několika dlouhodobými velkými projekty, které musí někdo administrovat a kontrolovat.
Za posledních šest let jsme získali díky dobré dotační
politice do rozpočtu města více než 1,2 miliardy korun.
Tato suma se rovná jednomu ročnímu rozpočtu města
Karlovy Vary!“
Největší částkou, kterou město získalo na jeden
projekt, je 420 milionů korun na volnočasové projekty a chybějící infrastrukturu města. „Již v letošním
roce začínáme s financováním plaveckého bazénu
v Tuhnicích, meandru řeky Ohře, cyklostezek a areálu

Rolava,“ dodává náměstek Hybner.
Nově město získalo finanční prostředky ve výši
85 milionů korun z ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektu zaměřeného mimo jiné
i na regeneraci bytových domů ve Staré Roli. „Dále
jsme dostali finanční podporu z operačních projektů
ministerstva životního prostředí na opravu opěrných
zdí ve výši 7,5 milionu. Opěrné zdi se totiž v Karlových
Varech stávají skutečným problémem,“ říká Tomáš
Hybner. Za zmínku určitě stojí i menší dotace třeba
na odbahnění rybníků v Drahovicích a Tašovicích
a na revitalizaci Sokolského vrchu.
Další žádosti na finanční spoluúčast státu či Evropské unie pro rozvojové projekty města Karlovy
Vary se připravují. „Naše poděkování patří i dalším
lidem, kteří nám aktivně pomáhají. Mezi ně patří i člen
krajského zastupitelstva Josef Malý, který o Karlových
Varech často jedná na ministerstvu pro místní rozvoj,“
připojuje Tomáš Hybner. „Vzhledem k tomu, že většina
prostředků se nyní vkládá do větších investičních akcí,
rád bych se do budoucna zaměřil na čerpání v oblasti
školství, sociální a zdravotní oblasti. Důležité však je si
uvědomit, že město musí každý projekt spolufinancovat. Musíme tedy z rozpočtu města vyčlenit minimálně
podobnou částku, jakou obdržíme, na spolufinancování. Vzhledem k tomu, že rozpočet města je zdravý,
myslím si, že to nebude problém,“ uzavírá náměstek
Hybner.

Hokejisté HC Energie Karlovy Vary se v dubnu 2009 stali poprvé v dějinách karlovarského hokeje mistry hokejové extraligy! Gratulujeme k tomuto historickému úspěchu
a přejeme hodně štěstí do nové sezony v multifunkční aréně!
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Tajemník informuje

Vážení čtenáři,
v aktuálních radničních listech, které máte před sebou, bych se rád stručně zmínil o dalším z úkolů, který karlovarský magistrát plní. Tentokrát se jedná o oblast bezpečnosti a řešení mimořádných událostí. Příslušný zákon
mimořádnou událost definuje jako „škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také
havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních
prací“. Dojde-li k takové události, musí mít magistrát připraven soubor opatření a řešení pro různé krizové události
a samozřejmě i zřízenu skupinu odborníků, která záchranné práce řídí. Tou je osmičlenná bezpečnostní rada, v níž
kromě primátora města a tajemníka magistrátu zasedají zástupci státní i městské policie, hasičů a pracovníci oddělení krizového řízení magistrátu města.
Bezpečnostní rada se samozřejmě schází nejen při výše popsaných mimořádných událostech, ale i během roku,
kdy projednává a kontroluje například připravenost na krizové situace včetně návrhů opatření, rozpracování úkolů
krizového plánu, plán evakuace osob, činnosti a připravenosti složek integrovaného záchranného systému, objem
finančních prostředků k zajištění přípravy na krizové situace, podmínky nouzového přežití obyvatelstva a další úkoly.
Poslední jednání bezpečnostní rady proběhlo v lednu letošního roku.
Důvodem existence bezpečnostní rady je samozřejmě snaha připravit se na co největší množství eventuálních
rizik v celém správním obvodu Karlových Varů jako obce s rozšířenou působností, aby v případě, kdy reálné ohrožení
nastane, byli připraveni odpovědní lidé a také konkrétní postupy k okamžitému řešení a co nejrychlejšímu odstranění následků mimořádné události.
Ing. Jiří Vávra, tajemník magistrátu města

Odbor životního prostředí

Ing. Stanislav Průša, vedoucí odboru životního prostředí.

Dalším z odborů, s jehož činností vás seznámíme
v tomto vydání radničních listů, je vzhledem k právě vrcholící jarní sezoně odbor životního prostředí.
Tento odbor vykonává ve státní správě dva odlišné
druhy činností. Jedním z nich jsou činnosti prováděné
na základě žádosti a druhou skupinu představují
činnosti vykonávané na základě nařízení zákona. Typickým příkladem obou těchto případů jsou aktivity
vykonávané na úseku ochrany přírody a krajiny.
Na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby,
která je vlastníkem pozemku, vydává odbor životního
prostředí například povolení o kácení dřevin rostoucích mimo les. „Je-li vlastníkem pozemku, na kterém
se daný strom nachází, právnická osoba, musí vždy
požádat orgán státní správy o povolení ke kácení. Pokud je však vlastníkem pozemku fyzická osoba, může
strom o obvodu kmene do 80 cm ve výši 130 cm nad
zemí a keřové porosty do celkové plochy 40 m2 porazit
bez povolení,“ vysvětluje Ing. Stanislav Průša, vedoucí odboru životního prostředí. Naopak ze zákona se
odbor stará o významné krajinné prvky či o památné
stromy, které podléhají přísnějším pravidlům ochrany

Körnerův dub – památný strom v Dalovicích, patří
mezi nejstarší stromy v republice.

a mají nárok na údržbu hrazenou státem.
Ochrana přírody a krajiny mimo jiné také zahrnuje
likvidaci invazních druhů rostlin. Charakteristickým
zástupcem této skupiny rostlin je bolševník velkolepý,
s jehož mýcením má odbor životního prostředí dlouholetou zkušenost. „Samotnou likvidaci bolševníku
vždy prováděla najatá firma. S bojem proti dalším
invazním rostlinám, jako je křídlatka, v posledních
letech pomáhá i Správa lázeňských parků,“ informuje
Stanislav Průša.
Další agendu, kterou odbor životního prostředí vykonává, představuje ochrana zemědělského půdního
fondu. Zemědělská půda, jejíž výměra se v současné
době neustále snižuje, je státem chráněná, a proto pro
ni platí jiná pravidla než pro ostatní půdu. „Ten, kdo
zamýšlí zemědělský půdní fond zabrat, například za
účelem výstavby nebo změny kultury, musí požádat
odbor životního prostředí o dočasné či trvalé odnětí
ze zemědělského půdního fondu,“ objasňuje vedoucí
odboru.
Na úseku ochrany zvířat došlo k významné novelizaci zákona na ochranu zvířat proti týrání. Změna
se dotýká především veřejného vystoupení se zvířaty,
kterým se rozumí např. provozování kočárové přepravy, pořádání výstav, závodů včetně veřejných tréninků dostihových koní aj.
Odbor životního prostředí přijímá také oznámení o podezření z týrání zvířat, která postupuje
k odbornému posouzení Krajské veterinární správě.
Na její návrh poté zajišťuje odebrání týraného zvířete
a jeho umístění do náhradní péče. Podle slov Ing. Průši
se chovatelé nejčastěji dopouští týrání na psech,
koních a skotu. „Počet případů týrání zvířat se za poslední léta příliš nezměnil, liší se spíše jejich charakter.
Často se setkáváme s případy, kdy si majitel pořídí
zvíře, které v dospělosti těžce zvládá jak finančně, tak
fyzicky.“
Od loňského roku patří nově pod odbor životního
prostředí agenda rybářství. Tato agenda zahrnuje
zejména vydávání rybářských lístků nezbytných pro
vystavení povolenky k lovu ryb. „Platnost rybářských
lístků je časově omezena, a to na dobu jednoho, tří
anebo deseti let. Měsíčně jich odbor vystaví přibližně
100 kusů,“ uvádí vedoucí odboru. Kromě této činnosti
odbor ustanovuje rybářskou stráž a podílí se na její
odborné zkoušce.
Na úseku myslivosti jsou pak vydávány lovecké
lístky pro myslivce, ustanovovány myslivecké stráže
a myslivečtí hospodáři, rozhoduje se o uznání honiteb, je prováděna kontrola mysliveckého hospodaření atd.
Důležitou součástí náplně odboru životního prostředí je agenda lesního hospodářství, která řeší hlavně ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa,
obnovu a výchovu lesních porostů apod. K 31. 12.
2008 bylo v obvodu působnosti odboru 44 237 ha
pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesnatost
správního obvodu činila téměř 37 %.
Další významnou oblastí činnosti odboru životního

Bolševník velkolepý – vzhledově atraktivní, ale pro
člověka poměrně nebezpečná rostlina.

prostředí je ochrana ovzduší, která spočívá ve třech
hlavních bodech. Jedná se o evidenci středních a malých zdrojů znečišťování ovzduší, rozhodování o výši
poplatků za tyto zdroje a o vyjadřování ke způsobům
vytápění staveb. „V současné době upřednostňujeme
před vznikem nových uhelných kotlů přechod k dálkovým zdrojům tepla nebo alespoň k plynu,“ prozrazuje Stanislav Průša.
V neposlední řadě má odbor životního prostředí
na starosti také odpadové hospodářství. Nejedná
se však o komunální odpad obyvatelstva, nýbrž
o odpad podnikatelský, o jehož produkci a nakládání
se vede podrobná evidence.
Vedoucí odboru životního prostředí je rovněž
správcem Ekologického fondu města, z jehož prostředků jsou mimo jiné podporovány různé druhy
ekologické výchovy a vzdělávání především předškolní a školní mládeže. Fond je také zdrojem prostředků
pro financování údržby významných krajinných prvků
a památných stromů. Z fondu se hradí speciální dendrologické posudky, ale také ochranná opatření proti
šíření invazních rostlin na území města.
Odbor životního prostředí sídlí v budově bývalého
okresního úřadu v ulici U Spořitelny. Svou činnost vykonává nejen na území Karlových Varů, ale i v 39 okolních obcích. Úředními dny pro veřejnost jsou pondělí
a středa v době od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Novelizace zákona na ochranu zvířat proti týrání se
dotýká i provozování kočárové přepravy.
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KV Arena – rekordních osm tisíc zájemců
při dni otevřených dveří

Rekonstrukce vstupní haly magistrátu
ukončena

Neuvěřitelných osm tisíc návštěvníků přivítalo Výstavní, sportovně kulturní
a kongresové centrum KV Arena v řadě již při třetím a před dokončením stavby zároveň posledním dni otevřených dveří, který proběhl v sobotu 25. dubna
2009. Zájemci si během
prohlídek mohli prohlédnout obě haly největšího
krytého komplexu v regionu a nahlédnout i do
provozů v budoucnu jen
stěží přístupných, jako
jsou technologie chlazení
nebo energocentrum. Pro
zpestření pak průvodci,
mezi nimiž nechyběli
jak náměstci primátora
a karlovarští radní, tak
pracovníci
magistrátu,
zvídavým hostům představili nadcházející šatnu
a zázemí našeho domácího mistrovského týmu
HC Energie.

Počínaje dubnem je návštěvníkům Magistrátu města Karlovy Vary k dispozici zrekonstruovaná hala hlavní budovy. Přestavba vstupního prostoru si klade
za cíl zpříjemnit občanům města vyřizování jejich záležitostí, poskytnout jim potřebné informace ihned při vstupu do budovy, umožnit osobám, které je doprovázejí, a to i dětem, počkat v přívětivém prostředí. Umožňuje také navštívit webové stránky města
a jeho organizací,
případně se připojit
k WiFi internetu.
Bezpečnostní opatření přibližují magistrát standardům
obvyklým v budovách veřejných institucí. Rekonstrukce
vstupní haly trvala
3 měsíce a její náklady dosáhly výše
1,25 milionu korun.

Volby do evropského parlamentu
Datum a hodiny konání
Pátek
5. 6. 2009 od 14.00 do 22.00 hodin
Sobota 6. 6. 2009 od 8.00 do 14.00 hodin
Právo volit
Právo volit na území ČR do Evropského parlamentu
má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu
Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je nejpozději od 22. 4. 2009 veden
v evidenci obyvatel a je zapsán v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu.
Informace o zásadách hlasování
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává
přednost. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů, nelze již do tohoto seznamu ve dny voleb dopsat a umožnit mu tak hlasování. Volič hlasuje
osobně, zastoupení není přípustné.
Kde lze ve volbách do Evropského parlamentu
na území ČR hlasovat?
1) Ve svém stálém volebním okrsku, kam podle místa
svého bydliště volič patří.
2) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů magistrát města a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu svého volebního okrsku. V takovém případě
vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy
s přenosnou volební schránkou.
3) Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti
na území ČR, pokud hlasuje na voličský průkaz.
Prokazování totožnosti
Občan ČR prokazuje totožnost a státní občanství
ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR
nebo cestovním průkazem.
Občan jiného členského státu EU prokazuje totožnost a občanství jiného členského státu EU platným
průkazem o povolení k pobytu, případně platným dokladem jiného členského státu EU (nejčastěji cestovní
pas).

Informace k vydávání občanských průkazů
Magistrát města Karlovy Vary zajistí v pátek 5. 6.
2009 od 8.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. 6. 2009
od 8.00 do 14.00 hodin vydávání vyhotovených občanských průkazů a cestovních pasů – v I. poschodí
vpravo Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21
– pracoviště cestovních dokladů.
Zároveň bude ve dnech 11. 5. – 6. 6. 2009 vyřizovat žádosti o vydání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů – s platností pouze 1 rok od data
vydání. Jedná se o případy, kdy občan zůstane bez
občanského průkazu, nebo mu před konáním voleb
skončí platnost občanského průkazu a občan nemá
platný cestovní pas. Při podání žádosti o občanský
průkaz bez strojově čitelných údajů občan předloží
2 fotografie a v případě, že nemá občanský průkaz,
i matriční doklady (rodný list, případně oddací list).
Hlasování státních občanů ČR mimo trvalé bydliště
Vydávání voličských průkazů
Kdo bude chtít volit v jiném než ve svém volebním
okrsku, může požádat o vydání voličského průkazu.
Pro občany s trvalým pobytem v Karlových Varech je
příslušná k podání této žádosti evidence obyvatel magistrátu města v budově Moskevská 21.
Voliči, který je státním občanem ČR a je zapsán
ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem, vydá voličský průkaz příslušný zastupitelský úřad ČR v zahraničí.
Na magistrátu města lze o voličský průkaz požádat
nejpozději do 21. 5. 2009 do 16.00 hodin:
h písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem občana a doručeným poštou, nebo
h osobně s občanským průkazem a vyplněním písemného podání
h prostřednictvím jiné osoby za podmínky, že žádost
je opatřena úředně ověřeným podpisem
v těchto dnech a hodinách: pondělí a středa
8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.
Voličské průkazy se vydávají od 21. 5. 2009 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej lze zaslat poštou.
Vzhledem k tomu, že volební zákon neumožňuje dopsání voliče do výpisu ze seznamu voličů ve dny voleb ve volební místnosti, je účelné, aby si voliči z Kar-

lových Varů, v případě pochybností, ověřili svůj zápis
na evidenci obyvatel magistrátu města do 6. 5. 2009.
Hlasování pacientů v nemocnicích
Do karlovarské nemocnice se dostaví část volební
komise s přenosnými volebními schránkami. Mohou
zde hlasovat pacienti, kteří si nechali v místě svého
trvalého bydliště vystavit voličský průkaz, a dále také
občané bez voličského průkazu, které však nahlásila
správa nemocnice nejpozději do 16. 5. 2009 do 16.00
hodin k zapsání do seznamu voličů pro tyto volby. Nebudou hlasovat občané hospitalizovaní na infekčním
oddělení, neboť jde o zákonem stanovenou překážku
ve výkonu volebního práva.
Pokud si volič není jist, že ve dny voleb bude ještě
pobývat v nemocnici, je praktické požádat u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu, o vydání voličského průkazu, který voliče opravňuje k hlasování
v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky i k žádosti o hlasování do přenosné volební schránky v nemocnici. Stejně se doporučuje řešit i situaci,
kdy volič předem ví, že bude přijat do nemocnice
a setrvá zde i po dobu konání voleb.
Hlasování lázeňských hostů
Lázeňští hosté, kteří z důvodu lázeňské péče nemohou volit v místě svého trvalého pobytu, mohou volit
v jakémkoli okrsku v případě, že si přivezli do lázní
voličský průkaz. Pokud voličský průkaz nebudou mít,
mohou volit v okrsku, kam územně jejich léčebné zařízení spadá, ale pouze v případě, že je správci těchto
zařízení nahlásili nejpozději do 16. 5. 2009 do 16.00
hodin k zapsání do seznamu voličů.
Hlasování cizinců - občanů jiných členských států EU
Pokud se občan jiného členského (nebo přistupujícího) státu EU s právem volit bude ve dnech voleb
zdržovat v lázeňském zařízení, sanatoriu nebo nemocnici, které se nachází mimo volební okrsek, kde
byl na základě své žádosti zapsán do seznamu voličů,
může buď požádat o vydání voličského průkazu, který
jej opravňuje volit kdekoli na území ČR, nebo jej musí
nahlásit správce zařízení nejpozději do 16. 5. 2009
do 16.00 hodin příslušnému obecnímu úřadu.
Ing. Jindřiška Gallová
vedoucí odboru vnitřních věcí
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Radní města se představují
V této rubrice, jak jsme před nedávnem předeslali, bychom vás
rádi postupně seznámili se všemi
představiteli Rady města Karlovy
Vary. A tak dalším z jejích členů,
kterého jsme požádali o rozhovor,
je Jiří Hejda.

ly vynakládat jen do infrastruktury,
ale především do staveb, které tady
po nás zůstanou, tzn. právě například
do výstavby multifunkční haly, bazénu či do oprav škol a školek. Zároveň
je nezbytné zatraktivňovat město nejen pro lázeňské hosty, ale i pro běžné
turisty a zejména pro občany trvale
žijící v Karlových Varech.

české město. Proto jsme nyní připravili např. i vyhlášku o úpravě vývěsních
štítů na území města.
Trápí mě i výše finančních prostředků ze státního rozpočtu pro města
a obce, která je podle mého názoru
nedostatečná. Dále mě trápí i soudní
spor ohledně Národního domu, který
se stále nedaří ukončit.

Do jaké míry můžete jako radní, respektive zastupitel ovlivňovat dění
ve městě?
Zastupitel může výrazně ovlivňovat dění ve městě. Každý, tedy i opoziční zastupitel se každoročně podílí
na tvorbě městského rozpočtu. Záleží na každém zastupiteli, jaký projekt
navrhne a dokáže prosadit do rozpočtu, a tím vlastně rozhoduje o tom,
co bude ve městě vybudováno a jak
se v něm bude lidem žít.

Existuje něco, co Vás naopak v poslední době ve městě potěšilo?
Rozhodně mistrovský titul HC Energie. Také mě těší, že se v Karlových
Varech i přes neustálou kritiku rekonstruují staré domy dříve patřící Československým státním lázním a že většina z nich funguje. Mám radost také
z toho, že nám neustále stoupá kredit
ve světě.

Jiří Hejda se narodil 4. února 1966
v Karlových Varech. Vystudoval pedagogickou školu. Do politiky vstoupil
v roce 2000 za Občanskou demokratickou stranu (ODS). Jiří Hejda je ženatý a má dvě děti. Společně se svou
manželkou Radkou od roku 1991 podniká. Syn Jakub v letošním roce končí
bakalářské studium a dcera Veronika
studuje druhým rokem na sokolovském gymnáziu.

Co považujete za svůj největší dosavadní politický úspěch?
Za svůj největší úspěch považuji to,
že jsem se mohl podílet na rozhodováních, která měla vliv na dokončení
silničního průtahu v Karlových Varech
a na výstavbu multifunkční arény
s přilehlým areálem. A také fungování
městského divadla.

Proč jste se jako podnikatel rozhodl
vstoupit do politiky?
V roce 2000 jsem vstoupil do ODS
a v roce 2002 jsem poprvé kandidoval do komunální politiky, a to z toho
důvodu, že jsem přesvědčen o tom,
že pohled a zkušenosti získané v podnikání, tedy v praktickém denním
životě, přinesou vždy reálný pohled
na úřednická rozhodnutí.

Máte ještě nějaká přání?
Určitě. Zvednout čistotu města
a pozvednout jeho okrajové části.
Jsem rád, že se vedení města daří získávat finanční prostředky z různých
programů Evropské unie či ministerstev a vylepšovat tak infrastrukturu
města. V současné době se například
připravuje realizace projektu revitalizace Staré Role, ale také rekonstrukce
Lidového domu, což bude mít zcela
jistě pozitivní dopad na kulturní vyžití
občanů nejen Staré Role.

Jak byste charakterizoval regionální
politickou scénu?
V každém případě je zapotřebí
se v rámci města zaměřovat na projekty, které mají pro občany města dlouhodobý smysl. Nelze proto opomíjet
stav silnic a chodníků a čistotu města.
Finanční prostředky by se však nemě-

Co Vás trápí jako občana Karlových
Varů?
Trápí mě mediální obraz našeho
města tak, jak je prezentován médii.
Jsme součástí Evropy, kde vždy žily
různé národnostní menšiny, stejně
jako např. v Praze, ale vždy budeme

Karlovarské Bioslavnosti
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Jak vidíte budoucnost Karlových
Varů?
Podle mého názoru by se Karlovy
Vary neměly věnovat jen lázeňství,
ale cestovnímu ruchu obecně, a měly
by se zaměřit i na jiné zdroje příjmů
pro pracující, to znamená vybudovat
zde například lehkou průmyslovou
zónu, kde by našly uplatnění různé
profese. Zároveň by v Karlových Varech neměla chybět vysoká škola,
která vychovává profese našeho regionu, tedy služby – cestovní ruch a lázeňství, a která by do regionu zajistila
příliv kvalifikované pracovní síly.
Jak trávíte volný čas?
Hodně sportuji, takže nejvíce času
trávím ve fitness centru nebo na golfovém hřišti.
Jaké je tedy Vaše oblíbené golfové
hřiště?
Domovským hřištěm je pro mě karlovarské dostihové závodiště, ale jinak
cestuji po celé republice. Nejraději
však mám asi golfové hřiště v Olšových Vratech, které je opravdu krásné.
Proč jste si vybral právě golf? Není to
nuda?
Ke golfu mě loni přivedla moje
dcera a obrovsky mě to chytlo. Nuda

to rozhodně není! Je to dřina, musíte
hodně trénovat, jako ostatně v každém sportu. Ale není nic hezčího, než
když vidíte, jak se zlepšujete v úderu,
vaše rány se prodlužují a míří přesně
tam, kam chcete. Golf vás buď chytí,
nebo ne. Nic mezi neexistuje.
Udělal jste si čas na sledování finále
hokejové extraligy?
Samozřejmě, jsem stálý příznivec
karlovarského hokeje. Chodím pravidelně na každý zápas už od doby, kdy
se v Karlových Varech hrála druhá liga.
Někteří hokejisté u mě dokonce v té
době pracovali, takže jsme je uvolňovali na různá utkání.
Proč si myslíte, že se letos Karlovým
Varům podařilo zvítězit?
Měli jsme nejlepší tým, nejlepší
partu a k tomu obrovskou touhu titul
získat.
Jak se těšíte jako divák do nové arény?
Těším se strašně moc. Jsem přesvědčený o tom, že si fanoušci zaslouží ten komfort, který jim nová hala
poskytne. Na ostatních stadionech
stojíte ve frontě na lístek, kdežto tady
jste stál na to, abyste si dobře stoupl,
nikoli dobře sedl. Hlavně pro diváky
je to obrovský krok kupředu. Jen doufám, že se atmosféra z „plecharény“
přenese i do nové haly.
Myslíte si, že Karlovy Vary v příští sezoně obhájí mistrovský titul?
Vzhledem k tomu, že většina hráčů má platnou smlouvu minimálně
na další sezonu, tak jsem o tom přesvědčený.
Máte nějaké životní motto?
Životní motto nemám. Ale řídím
se heslem, že být slušný k lidem
se vždycky vyplácí.
Co byste na závěr popřál občanům
Karlových Varů?
Hlavně pevné zdraví.

Fotodokumentace z 1. ročníku Bioslavnosti:

Nenechte si je ujít v sobotu 23. května
na Ekofarmě Kozodoj ve Staré Roli
Když jsme v minulém roce s Ekofarmou
Kozodoj a STUŽ K. Vary připravovali 1. ročník
Bioslavností, přáli jsme si připravit program
pro pár stovek návštěvníků. Nakonec jich
přišlo bezmála 3 tisíce. Zájem byl veliký a i to
je důvod, proč v této akci pokračujeme.
Letošní nabídka zejména pro rodiče
a děti v celodenním programu je ještě širší.
Můžeme se těšit na ukázky výroby a prodej
keramiky, košíkářství, krajky, kolovraty, bio
produkty a biopotraviny. Nebude chybět
ukázka domácí zabijačky, pastevečtí psi
a kozy, westernové vystoupení, vožení dětí
na koních, ukázky práce koně v lese, včelaři,
sokolníci, rybáři, hasiči i záchranáři a jejich
psi v akci, dovednosti dřevorubců s pilou,
šermíři, etnické tance, divadlo pro děti a další atrakce a soutěže. Bohatý program bude
probíhat od 10.00 do 18.00 hod.
Děkujeme všem sponzorům, kteří tuto
akci podpořili, nebo se chystají podpořit.
Přejme si pěkné počasí pro poučně a zábavně strávenou sobotu.
RNDr. Pavel Žlebek
Garant programu K. Vary – Zdravé město

Karlovarské hudební divadlo hrálo
pro děti na louce.

Mistr kovář.

Regionální TV natáčela celý den.

Děti si poprvé prohlédli svět z koňského sedla.

Mladí tanečníci měli úspěch.

Sokolníci i sokolnice se těšili velkému
zájmu.
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Rozpis blokového čištění a nočního mytí komunikací v květnu 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.
19. týden
4. 5. pondělí
Blokové čištění:
Hřbitovní, 5. května (část nad Lidickou), Máchova,
Polská, Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova,
Mánesova
parkoviště Drahovice:
Gagarinova u OD Jednota, Gagarinova u domů č.p.
506/20, 513/28, 515/32, parkoviště u křižovatky
Maďarská – Gagarinova, Národní u domů č.p. 527/34,
528/36, Lidická u policie, nám. Emy Destinové pod
novým domem, St. Kysibelská Pod Rozvodnou,
St. Kysibelská za domem Východní 1–15, Úvalská
za ubytovnou, tři stavebně oddělená parkoviště
v Úvalské ulici poblíž zastávky MHD Blahoslavova,
Noční mytí:
I. P. Pavlova, Karla IV., Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí
Republiky

Noční mytí:
I. P. Pavlova, Karla IV., Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí
Republiky
12. 5. úterý
Blokové čištění:
Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, Buchenwaldská,
Jana Opletala, Sedlecká, Merklínská, Celní,
Majakovského, Kosmonautů, Sladovnická, Karolíny
Světlé, Dělnická, Buchenwaldská (část od Primy
k Železniční)
Noční mytí:
Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka,
Divadelní nám., Mírové nám., Stará louka, Vřídelní,
Lázeňská, Tržiště
13. 5. středa
Blokové čištění:
Nákladní, plato Horní nádraží, Ostrovský most,
Jáchymovská (část Rybáře), Třeboňská, Českých
bratří, Hraniční, Mlýnská,
Noční mytí:
T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně
podchodu u Becherovky, Dr. D. Bechera (část
od křižovatky s ul. Moskevská k horní fontáně
na T. G. M.), Horova včetně spojky na Varšavskou,
hlavní přestupní stanice MHD
14. 5. čtvrtek
Blokové čištění:
Požární, Mládežnická, U Koupaliště, Čankovská
15. 5. pátek
Blokové čištění:
Železniční, nám. 17. listopadu, Sibiřská, Severní,
Konečná

21. 5. čtvrtek
Blokové čištění:
Sportovní, Mattoniho nábř., Drahomířino nábř.,
Vítězná od okružní křižovatky po Drahomířino nábř.,
Drahovický most,
parkoviště Rybáře:
Buchenwaldská u krematoria, Požární, Mládežnická
(u křižovatky s Čankovskou), Konečná, u domu
Krušnohorská č. 2, Čankovská (velké parkoviště
u křižovatky s ul. U Koupaliště), U Koupaliště (před
Severkou vlevo), Třeboňská (u Rolavy)
22. 5. pátek
Blokové čištění:
Hornická, Ke Golfu, Strahovská, J. Mařáka, J. Lady,
Pražská, K Letišti, kpt. Malkovského, Na Hůrkách,
Motýlí, Pod Hvězdárnou, Gogolova stezka,
Na Vrchu
22. týden
25. 5. pondělí
Blokové čištění:
Národní, nám. Karla Sabiny, Blahoslavova, Východní,
Stará Kysibelská, Úvalská,
Noční mytí:
I. P. Pavlova, Karla IV., Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí
Republiky
26. 5. úterý
Blokové čištění:
Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská (od
pivovaru ke křižovatce s I/6),
Noční mytí:
Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka,
Divadelní nám., Mírové nám., Stará louka, Vřídelní,
Lázeňská, Tržiště

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

21. týden
18. 5. 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

6. 5. středa
Blokové čištění:
nábř. Jana Palacha, Koptova, Karla Čapka,
Foersterova, Jateční,
Noční mytí:
T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně
podchodu u Becherovky, Dr. D. Bechera (část
od křižovatky s ul. Moskevská k horní fontáně
na T. G. M.), Horova včetně spojky na Varšavskou,
hlavní přestupní stanice MHD

27. 5. středa
Blokové čištění:
U Trati, Teplárenská, Žitná, Na Výšině, kpt. Nálepky,
Lomená, Dalovická, Táborská,
Noční mytí:
T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně
podchodu u Becherovky, Dr. D. Bechera (část
od křižovatky s ul. Moskevská k horní fontáně
na T. G. M.), Horova včetně spojky na Varšavskou,
hlavní přestupní stanice MHD

19. 5. úterý
Blokové čištění:
Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla,
Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové,
Noční mytí:
Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka,
Divadelní nám., Mírové nám., Stará louka, Vřídelní,
Lázeňská, Tržiště

28. 5. čtvrtek
Blokové čištění:
Lidická, Havlíčkova, Jiráskova, Palackého nám.,
Vrchlického (část mezi křižovatkami s ul. 5. května
a Jiráskovou), Italská, Americká

7. 5. čtvrtek
Blokové čištění:
B. Němcové, Švermova, Vrchlického, 5. května (část
pod Lidickou), Anglická, Rumunská
20. týden
11. 5. pondělí
Blokové čištění:
Krušnohorská,
Chomutovská,
Jáchymovská (část Bohatice), Železná,

Ostrovská,

20. 5. středa
Blokové čištění:
nám. Emy Destinové, nám. Václava Řezáče, Kvapilova,
Ondříčkova, Prašná, Vítězná (úsek od Drahomířina nábř. k Prašné), Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí,
Noční mytí:
T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně
podchodu u Becherovky, Dr. D. Bechera (část
od křižovatky s ul. Moskevská k horní fontáně
na T. G. M.), Horova včetně spojky na Varšavskou,
hlavní přestupní stanice MHD

29. 5. pátek
Blokové čištění:
Žižkova, Husova, Nerudova, Svobodova
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

Recyklace plastů
Plastové výrobky jsou všude kolem nás – použité nákupní tašky, kelímky
od jogurtů, plastové láhve, různé obaly od tekutin. Co s nimi, když už je nepotřebujeme?
Třeba igelitové tašky. Proč tašku vyhazovat, když se dá opět využít? To nejhorší,
co můžete udělat, je tašku pohodit. Nejen, že se rozkládá až 100 let, ale zabíjí zhruba
1 milion ptáků ročně, kteří plast pozřou spolu s potravou. Tyto tašky patří do žlutých
kontejnerů. Ještě šetrnější k životnímu prostředí však jsou igelitové tašky, k jejichž
výrobě se místo ropy používá bramborového škrobu. Jsou dražší, ale tato investice
se vyplatí.
Plastové výrobky mohou končit na skládce komunálního odpadu, ve spalovnách
nebo je můžeme recyklovat, přičemž největší problém ve spalování je dosáhnout
dokonalého spalování, kdy se z některých plastů (PET) mohou stát jen neškodné
látky, jako je oxid uhličitý a voda. V žádném případě tohoto stavu nedocílíte doma
v kamnech.
A jaká je cesta plastů při recyklaci? Vytříděný plast ze žlutých kontejnerů odveze svozová firma a již v této chvíli se „odpad“ stává „surovinou“. Tuto surovinu svozo-

vá firma prodá zpracovateli, který dodaný materiál vytřídí na běžícím páse, odstraní
jiné pevné nečistoty, oddělí barevné materiály od čirých PET lahví a materiál roztřídí
do tzv. plastových frakcí podle typu výrobku. Jednotlivé samostatné frakce se melou a drtí v mlýnech na zrno v různé hrubosti, poté je rozdrcený materiál zbaven
prachových částic na odlučovačích přes soustavu magnetů a je balen buď do pytlů, nebo velkoobjemových vaků. Materiál projde různými stupni praní, při kterém
je zbaven špíny a nečistot, jako je lepidlo, zbytky papíru a jiných příměsí. Následuje
sušení, granulace, popřípadě barvení. Produktem všeho tohoto snažení je kvalitní
druhotná surovina, která je schopna nahradit surovinu primární.
Například pro výrobu jednoho velkého trička stačí 5 kusů PET lahví, pro tepelnou
výplň zimní bundy nebo výrobu jednoho svetru 20 kusů a na výrobu 1 m2 koberce
je potřeba 60 kusů těchto dvoulitrových lahví.
Tak a co si myslíte nyní o třídění plastů? Je jen na vás, jakou cestu pro váš plastový
odpad zvolíte.
Studenti Obchodní akademie Karlovy Vary pod vedením dr. Chyškové
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Slavní návštěvníci
a zajímavé události

Anketa měsíce května

• 1. května 1939 - Rybáře se staly součástí města
Karlovy Vary.
• 4. května 1929 - přistálo na karlovarském letišti
první letadlo, ale až 15. května 1931 byli přepraveni první pasažéři.
• 6. - 8. května 1969 - se konal v Karlových Varech
I. Mezinárodní kongres nukleární medicíny za účasti 200 zahraničních vědců.

Další ročník karlovarské lázeňské sezony právě odstartoval,
a tak se vás ptáme:
Byli jste spokojeni se slavnostním zahájením lázeňské sezony?
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“.

Poděkování za účast v anketě

• 8. května 1924 - zvolen předsedou Slovanské besedy lázeňský lékař MUDr. Vincenc Janatka a jednatelem K. Dvořák.

Děkujeme všem občanům za velký zájem, který projevili svou účastí v březnové anketě, týkající se vaší
spokojenosti s fungováním knihoven ve městě Karlovy Vary. Na tuto anketní otázku přišlo více než 100
odpovědí, což je nejvyšší počet ohlasů, jaký jsme doposud obdrželi. Velice si vaší spolupráce ceníme
a za všechny uvádíme jeden z vašich dopisů:

• 15. května 1999 - zahájen provoz na nové 46 km
dlouhé trati Karlovy Vary-Pernink-Potůčky-Johanngeorgenstadt. Říká se jí Český Simmering.

Pravidelně navštěvuji dvě pobočky (I. P. Pavlova
a Stará Role) – v blízkosti bydliště a pracoviště. Cením si přehledu o literatuře, jímž pracovnice disponují. Cením si přehledu, který mají o nás návštěvnících a pamatují si čtenářský zájem. Cením si i jejich
práce s dětmi a mládeží, pro které připravují akce
odborně lákající děti ke knize. V médiích se stále
opakuje, že zájem o knihy u dětí opadá. Myslím
si, že knihovny jsou momentálně jediné instituce,
které mají šanci situaci vylepšit a dětem podat pomocnou ruku, naučit je vnímat vůni knížky, naučit
je prokousat se povinnou školní četbou, naučit
je vybrat si kvalitní knihu a pracovat s informacemi. Internet je rychlý zdroj informací, ale zorientovat se v nich vyžaduje znalosti.

• 16. května 1919 - se narodil Jan Šefl, dirigent Karlovarského symfonického orchestru, děd Bc. Tomáše Hybnera, náměstka primátora.
• 23. května 1759 kolem 13. hod. - vypukl požár
v domě U tří mouřenínů, který pohltil 2/3 města.
Popelem lehlo 224 domů. O této katastrofě se zpívala jarmareční píseň.
• 24. května 1979 - v Galerii umění vernisáž výstavy
„Výběr z díla Josefa Lieslera“, člena skupiny Sedm
v říjnu.
• 29. května 1594 - se narodil v Treuchtingen polní
maršál Pappenheim, který roku 1630 přijel s Valdštejnovým vojskem do Karlových Varů. Když byl
v bitvě u Luetzenu těžce raněn a následující den
zemřel, nechal Valdštejn zvonit zvony po tři dny.
• 29. května 1799 - přijel popáté na léčení kníže
Orlov-Česmenský, tentokrát s manželkou, dcerou
Annou a synem Alexandrem. Ubytovali se v domě
U bílého lva na Tržišti.
• 31. května 1884 - zazvonil v Karlových Varech první telefon. Velitel c.k. karlovarských střelců Franz
Franiek si dal spojit telefonem byt v domě U tří jehňátek na úpatí Zámeckého vrchu se svou tiskárnou
na Panoramě.
• 31. května 1884 - přijel na léčení holandský král
a vévoda lucemburský Vilém III. se svou druhou
manželkou Emmou, rozenou von Waldek, a s dcerou Vilemínou, pozdější nizozemskou královnou
Vilemínou III. Ubytovali se v Královské vile na Zámeckém vrchu (dnes areál Bristolu).
• 31. května 1999 - dokončeny obnovovací práce
na městském divadle za 250 milionů korun. Koncem června bylo divadlo slavnostně předáno veřejnosti.
• Koncem května 1904 - přijel potřetí na léčení
do Karlových Varů spisovatel Vilém Mrštík v doprovodu svého mladšího bratra MUDr. Norberta
Mrštíka. Svou vleklou chorobu jater si léčil u MUDr.
Emanuela Engla. Vilém Mrštík psával své manželce
mnohostránkovépodrobnédopisyosvýchtoulkách
po městě a okolí, o lázeňské společnosti, o svých
dojmech i o zlepšování svého zdravotního stavu.
Připomínal manželce, aby jeho dopisy schovávala,
že hodlá o Karlových Varech, které mu tak pomáhají, napsat knihu. Žel k tomu nedošlo, neboť
si 2. března 1912 skalpelem podřezal žíly.
• Po celý květen 1979 - v Galerii umění výstava
z díla Cyrila Boudy, zahrnující roky 1935–1977.
Mgr. Eva Hanyková

Cením si množství poboček, které v K. Varech
máme. Určitě je důležitá jejich strategická poloha
(v blízkosti školy, na sídlišti apod.) a „domácí duch“.
Krajská knihovna je moderní budova se systémem,
kde je člověk samostatný, ale zároveň také sám.
Hodnotím ji jako studovnu s vynikající zásobou
odborné literatury a pro středoškolský věk a výše,
pro naše město a dobu žádoucí a potřebnou. Myslím si, že děti potřebují právě ty menší pobočky,
neboť budova na konci města je pro mnohé nedostižná (časově, bezpečnostně apod.). Při mých
návštěvách jsem vždy viděla více dětí zajímat
se o knihu v městských pobočkách než v dětském
oddělení ve Dvorech.
Ivana Bešťáková

Seznam nejvíce půjčovaných knih
v dubnu 2009
Nejžádanější beletrie pro dospělé:
1. Boučková, Tereza: Rok kohouta
2. Condonnier, Marie: Věž v růžích
3. Monyová, Simona: Já o koze, on o voze
4. Viewegh, Michal: Román pro muže
5. Boučková, Tereza: Indiánský běh
Nejžádanější dětské tituly:
1. Goldflam, Arnošt: Standa a dům hrůzy
2. Steklač, Vojtěch: Pekelná třída a ďábelský
víkend
3. Petiška, Eduard: Anička a flétnička
4. Kubátová, Marie: Bubáci z Krakonošova
5. Awdry, Gilbert Vere: O mašince Tomášovi

Naučná literatura:
1. Kantůrková, Eva: Jan Hus
2. Madsen, Chris: Dinosauři. 3D.
3. Hora, Pavel: Kdo je kdo v českém filmu
4. Šottnerová, Dagmar: Léto a podzim
5. 101 nejkrásnějších nápadů z přírodních
materiálů
Městská knihovna Karlovy Vary doporučuje:
Cílek, Václav: Makom
Hartl, Peter: Obelháni, podvedeni a převychováni
(dětské osudy z 20. století)
Hayden, Torey L.: Spratek
Müller, Lubomír: Schody do nebeského pokoje
Lloyd, Jones: Pan Pip
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Projekt pro nadané děti – další
psychologický den

Prázdninové aktivity dětí
a mládeže
Termín:
13. 7.–14. 8. 2009
Organizátor: AC Start Karlovy Vary a město
Karlovy Vary
Děti:
od 7 do 15 let

Základní škola Jana Amose Komenského
v Karlových Varech
zahájila 1. února 2009 projekt:
„ROZVOJ KOMPETENCÍ NADANÝCH ŽÁKŮ“.
Partnerem projektu je:
Pedagogicko-psychologická poradna
v Karlových Varech.
Projekt je financován z prostředků Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
PROJEKTEM JE ŘEŠENO ZAJIŠTĚNÍ ROVNÝCH
PŘÍLEŽITOSTÍ DĚTÍ.
CÍLEM PROJEKTU JE VYHLEDÁVÁNÍ, PODPORA
A VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ.
Projektem je všem dětem z Karlovarského kraje
nabízena bezplatná diagnostika nadání. V rámci
projektu bude na škole vytvořena databáze alternativních individuálních vzdělávacích programů, budou vytvořeny baterie vzdělávacích modelů, bude
zkvalitněno vzdělávací klima žáků školy.
Péče o nadané děti je v České republice stále
nedostačující. Teprve v posledních letech došlo
k podstatnému posunu v této oblasti, byla upravena legislativa, která specifikuje vzdělávací možnosti
a přístup k nadaným dětem, otázky problematiky
nadaných dětí jsou zakomponovány do školních
vzdělávacích programů.
Dne 28. března se konal v prostorách základní
školy první Psychologický den. Diagnostiku vedli
dva odborní psychologové a bylo testováno osm
dětí. U jedné žákyně bylo zjištěno vysoké nadání.

KAŽDÝ MÁ SEN O DUHOVÉ KULIČCE.
POMÁHÁME ROZVÍJET NADÁNÍ DĚTÍ TAK,
ABY SI MOHLY SPLNIT SVŮJ SEN.
Jak probíhá Psychologický den:
K diagnostice přihlašují rodiče své děti telefonicky (353 300 321) nebo e-mailem (sekretariát@zskomenskeho-kv.cz), kde si s paní sekretářkou domluví
termín, vyplní přihlášku a krátký dotazník. Tyto dokumenty jsou ke stažení na internetových stránkách
školy (WWW.ZSKOMENSKEHO-KV.CZ). Následně
jsou děti s rodiči přizváni k diagnostice. Pro získání
uceleného obrazu o dítěti vyzpovídá během první
půl hodiny psycholog nejdříve rodiče. Následná
hodina a půl je věnována diagnostice dítěte. Po vyhodnocení získají rodiče cenné informace o nadání
svých dětí.
DALŠÍ PSYCHOLOGICKÝ DEN JE PLÁNOVÁN
NA 6. ČERVNA 2009.

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: Registrační poplatek bude i letos
150 Kč na týden. Poplatky uhraďte do 30. 6.
2009 na č. ú. 15831-341/0100 Komerční banky
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.

ZŠ pro žáky se specifickými
poruchami učení
Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary
Máte ve svém okolí dítě nesoustředěné, které nevydrží delší dobu u jedné činnosti, je pohybově neobratné, má pomalé pracovní tempo, nebo jej trápí
jiné potíže? Rádi bychom vám nabídli možnost navštívit naši školu a blíže se seznámit se vším, co pro
děti děláme.
Nabízíme:
1. individuální přístup
2. respektování osobního tempa dítěte
3. speciálně pedagogickou péči
4. relaxační a nápravná cvičení, zdravotní tělesnou výchovu
5. výuku cizího jazyka od 3. ročníku (AJ)
6. využívání počítačové učebny
7. zájmové kroužky (AJ, dramatický, výtvarný)
V letošním školním roce přijímáme děti
do 1. a 2. roč., v případě volného místa je možno
zařadit žáka i do 3. a 4. ročníku.

Za organizaci odpovědná osoba:
13. - 17. 7. – p. Bohumil Řezáč, tel.: 602 354 323
20. - 24. 7. – p. Jana Buchtelová, tel.: 724 281 515
27. 7. - 31. 7. – p. Dohnalová, tel.: 606 644 982
3. 8. - 7. 8.
10. 8. -14. 8.

V případě Vašeho zájmu se na Vás těšíme v rámci
dne otevřených dveří
15. 5. 2009 od 8.00 do16.00 hod.
nebo kdykoli rádi zodpovíme
veškeré Vaše dotazy na
tel.: 353 224 241, mobil: 605 941 809
e-mail: zsdyslekticka.kv@seznam.cz
a další informace (foto z akcí…)
lze získat na www.zsdys.cz.

Týdenní programy budou upřesněny v červnu,
ale budou přibližně stejné jako v loňském roce.

Každý máme svou „Achillovu patu“. Důležité je
si to přiznat a naučit se s tím pracovat.

Další informace naleznete:
www.zscankov.karlovyvary.indos.cz
Za organizaci: Mgr. Vladimír Hůrka

Velké putování velryby Varyby
tentokrát po kopcích a kopečcích...
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.
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Jarní aktivity našich mateřských a základních škol
Karneval na ledě nás baví

Lesní pedagogika

která se koná v květnu v Nymburce. Držte nám palce.
Alena Kroupová
Odloučené pracoviště MŠ Mládežnická 6,
Karlovy Vary
Toulky předjařím

Začátkem jara se na Zimním stadionu Karlovy Vary
uskutečnil „Karneval na bruslích“ pro předškolní děti
karlovarských mateřských škol. Akci, která završila
bruslařskou sezónu 2008/2009, již potřetí zorganizovala 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského
7, tradičně ve spolupráci s Mgr. Zdeňkem Kubálkem
z karlovarské HC Energie. Děti předvedly svoji obratnost v různých soutěžích a odměnou za bruslařské
výkony všech zúčastněných byly sladké perníkové medaile, které upekly děti se svými učitelkami
ve školičce U Brodu.
P. Tvrzová
Za 1. MŠ Komenského 7, Karlovy Vary
Brigáda nebo zábava?

Mateřská škola v Truhlářské ulici ve Staré Roli uspořádala v dubnu ve svém areálu akci pro celou 2. Mateřskou školu Karlovy Vary nazvanou Toulky předjařím. Přes 200 dětí z 8 mateřských škol přišlo oslavit
na vyzdobenou zahradu v Truhlářské velikonoční
svátky a přivítat vytoužené jaro. Pomocí různých
smyslových a pohybových her si děti osvojovaly velikonoční tradice a zvyky. Odměnou všem byly nejen hodnotné dárky, vlastnoruční výrobky dětí, ale
hlavně jejich spokojené úsměvy.
Alena Drobná
Vedoucí odloučeného pracoviště Truhlářská 11
Košíková na ZŠ Konečná jede!

Dne 3. dubna 2009 se naše škola zapojila do soutěže „CHCEME ČISTÉ MĚSTO“, kterou vyhlásilo město
Karlovy Vary. Úklidu okolí školy se zúčastnili všichni
žáci a děti se svými pedagogy. Akce se vydařila, úkol
byl splněn, a pokud byste šli po našich „brigádnických“ stopách, budete mile překvapeni, jak se vše
k lepšímu změnilo. Tuto „zábavu“ by si měl vyzkoušet každý, pak by byli lidé pořádnější a všímavější.
Základní škola, mateřská škola a praktická škola
Vančurova 83, Karlovy Vary
Paprsek zazářil v Sokolově
Na letošní nesoutěžní přehlídce mateřských škol
Mateřinka v Sokolově naše děti z MŠ Mládežnická
ukázaly, že jsou nejen dobří tanečníci, ale i herci
a zpěváci. Obě vystoupení, taneční – Řemesla,
a dramaticko-hudební – Noe a jeho archa, se moc
líbila. Že byly děti opravdu výborné, nám dokázala
i pozvánka na Celostátní přehlídku mateřských škol,

Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace, se již více než 6 let zabývají prací s dětmi, a to tou
nejdostupnější formou – hrou. Dva pracovníci mají
osvědčení o absolutoriu tzv. lesní pedagogiky, kterou provozují nad rámec svých běžných povinností. Pan Sládek je nadlesním a má nepředstavitelné
znalosti ze své dlouholeté praxe lesníka a myslivce
a paní Bartůňková (asistentka ředitele) se spolu
s dětmi ještě občas také něčemu novému přiučí.
Jedná se o to, hravou formou přiblížit práce
v lese, přírodu a její nepřátele a práci lesníka a jeho
spolupracovníků. Děti si vždy užijí pobyt na čerstvém vzduchu a vrací se se spoustou dojmů a zážitků, které šikovné paní učitelky využívají i v dalších
předmětech.
Vždy se snažíme ukázat dětem práce, které jsou
spojené s údržbou lesa. Někdy máme domluveného těžaře, který pokácí strom – dětem se vysvětlí,
proč je to potřeba, proč zrovna tento strom, a dozví
se, co se z něj vyrobí nebo kam se dřevo posílá. Děti
odhadnou výšku a věk a pak si vše přeměří a přepočítají. Pokud se v blízkosti našich her pohybují např.
pracovníci s koňmi, i tuto práci dětem předvedou,
stejně jako traktor či dnes čím dál častější harvestor.
Zábavou je lesní pexeso, kde se děti dozví o floře
ve svém bezprostředním okolí spousty zajímavostí,
a nejoblíbenější hrou je slepá karavana, kdy se pohybují opravdu poslepu za pomoci lana či kamarádů, hmatem rozeznávají stromy a pak je hledají.
Povídáme si i o zvířátkách žijících v našich lesích,
o tom, co je pro ně dobré a co nikoliv (mláďata
nechat ležet, nehladit nebo nepouštět volně pobíhat psy atd.). Ukazujeme si škůdce, které máme
ve svých obrovských sbírkách.
V průběhu roku máme v lese více než 500 dětí!
Pokud by někdo chtěl tuto práci vidět, může zavolat
a domluvit si termín.
Věra Bartůňková
607 717 369, bartunkova@lazenskelesykv.cz

Vítězové krajského finále základních škol v basketbalu se svým trenérem K. Hykem.
Finále se uskutečnilo počátkem jara v Mariánských
Lázních, kde žáci 5., 4. a 3. tříd ZŠ Konečná naprosto suverénně zvítězili a stali se KRAJSKÝMI PŘEBORNÍKY pro rok 2009! Společně s týmem ze ZŠ
Krušnohorská, který obsadil 2. místo, tak dokázali,
že v našem lázeňském městě se nedaří jen florbalu
a softbalu, ale že i košíková je úspěšným sportem!
Mgr. Jiří Chmelík
Zástupce ředitele školy

Brána jazyků se otevřela
O cizí jazyky je zájem – i mezi učiteli
Pohled do vzdělávacích programů našich
škol nás nenechá na pochybách: výuka cizích
jazyků má zelenou. Zdá se, že o zajištění jazykového vzdělání dětí je do doby jejich dospělosti postaráno. Poněkud skeptičtější je ovšem
pohled mezi samotné učitele i nepedagogické
pracovníky našich škol: v aktivních znalostech
alespoň jednoho světového jazyka většina
z nich silně pokulhává.
Dohnat, co se dá
To by mohl umožnit projekt Národního institutu
pro další vzdělávání Karlovy Vary, spolufinancova-

ný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky „Brána jazyků otevřená“, který
řeší dílčím způsobem stále neuspokojivou situaci
ve znalosti cizích jazyků pracovníků škol Karlovarského regionu a přetrvávající nedostatek odborně
způsobilých učitelů cizích jazyků především na základních školách.
Projekt původně předpokládal, že v období únor
2009 až červen 2010 bude moci zhruba 150 pracovníků škol v celém kraji bezplatně navštěvovat
15 jazykových kurzů na různé vstupní úrovni jazykových znalostí. Oproti očekávání je však zájem
o kurzy nebývale velký – svou přihlášku do projektu podalo téměř 260 zájemců z celého kraje.
Vedle jazykového modulu, v rámci kterého

učitelé absolvují jazykovou třísemestrální výuku
v rozsahu 135 hodin, která by jim měla umožnit zvýšit si úroveň svých jazykových znalostí
o jeden stupeň Společného evropského jazykového rámce, budou moci zájemci z řad učitelů,
kteří daný cizí jazyk ve škole vyučují nebo jej budou učit, absolvovat také modul metodický, a to
ve formě týdenního soustředění zaměřeného
na prohloubení didaktických a metodických dovedností.
Karlovarsko je tak vedle Královéhradeckého kraje druhým regionem v České republice, který projekt Brána jazyků otevřená realizuje.
Mgr. A. Coubalová
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KULTURNÍ AKCE A VÝSTAVY v květnu 2009
RADIOKLUB OK1KVK

CLUB IMPERIAL

1. 5.
8. 5.
15. 5.
22. 5.

29. 5.

Lázeňský hotel Imperiál, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak
Cabernet Jazz Sauvignon
Současný jazz v podání dynamické kapely profesionálních pražských
instrumentalistů.
Nedaba Jazz Band
Michal Gera – excelentní trumpetista v čele stylové jazzové formace.
Club uzavřen
Jonathan Crosley Band (JAR/CZ)
Mimořádný hudební projekt kytaristy J. Crosleye z Johanesburgu, Justin
Badenhorst – bicí, O. Štveráček – tenor saxofon, L. Kytar – baskytara; výrazný
a inspirující groove jazz.
AghaRTA Gang feat. Štěpán Markovič
Nejuznávanější saxofonista jazzové scény s pulzující kapelou Agharta Gang,
repertoár s prvky funku, latin music a jazzu, jedinečný posluchačský zážitek.
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

VÝSTAVY

DALŠÍ AKCE
5. 5.
19.00
19. 5.
19.30

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
Stálá expozice:
Galerie umění Karlovy Vary …ze sbírky
V rámci prezentace sbírkových děl z nové obrazové publikace je připravená
nová podoba tří sálů stálé expozice Českého umění 20. století. Expozice
představí díla klasiků českého moderního umění 20. st. (Potrvá do 26. 4.)
Pokračuje:
Václav Hejna ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze
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.)
Májový koncert Karlovarského dívčího sboru k poctě jubilujících
českých skladatelů
B. MARTINŮ: OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK aj. Skladby P. Ebena, Z. Lukáše a J. Křičky.
Spoluúčinkuje D. Tolaš, člen opery DJKT v Plzni, a instrumentální sólisté.
Thomas & Ruhller – Oranje /Nizozemí/
Originální holandské duo T&R excelovalo v Londýně, New Yorku, Praze
a dalších světových metropolích a nyní poprvé v Karlových Varech představí
své ekvilibristické pohybové divadlo.

HUSOVKA

3. 5.
15.00
15. 5.
19.30
19. 5.
16.30
22. 5.
20.00
24. 5.
15.00
30. 5.
15.00

Karlovy Vary, Husovo nám. 2, tel. č.: 353 333 316
Změna programu vyhrazena!
TŘI ČUNÍCI NEZBEDNÍCI
Divadlo rozmanitostí Most. Jedna z nejslavnějších pohádek Anglie, která
se stala předlohou pro nové zpracování veselého příběhu tří prasátek.
Michel de Ghelderode: TŘI HERCI, JEDNO DRAMA
Antonín Přidal: PĚNKAVA S LOUTNOU
Divadelní studio D3. Dvě jednoaktovky o šmíře a umění, životě a smrti
O VELIKÉ ŘEPĚ
Karlovarské dětské divadlo PIMPRLE. Loutková pohádka.
PETR nebo PAVEL
Koncert karlovarské countryové kapely.
Božena Šimková: ZÁZRAČNÝ PRAMÍNEK
Divadelní agentura GORDIA Praha. Pohádka o vodníku Jonášovi a jeho
námluvách.
NEŠŤASTNÝ ŠAFÁŘŮV DVOREČEK
Hudební divadlo KAPSA. Pohádka plná lidových písniček vypráví o putování
Zápecníčka za štěstím.

DUHOVÁ PALETA

6. 5.
17.00

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 15
Otevřeno po – pá 15.00 - 18.00
Vernisáž: Užité umění – Jiří Vašíř
Fotografie Rybář na konci II. světové války – Libor Huml
Výstava potrvá do 28. 5. 2009

HVĚZDÁRNA Karlovy Vary

Každý pátek
a sobotu
21.00 - 22.00

Každý pátek
a sobotu
ve 22.00

13. 5.
17.00

22. - 24. 5.

K Letišti 144, tel.: 777 95 34 21
Hvezdarna.kv@email.cz, www.astropatrola.cz
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.–10. 5. kolem měsíčního úplňku,
ideální podmínky ke sledování Měsíce 22.–24. 5. Po celý měsíc výborná
viditelnost planety Saturn.
KLENOTY JARNÍ OBLOHY
Odbornější pozorování zimní večerní oblohy. Doporučený minimální věk
10 let. Vzhledem k velmi opožděnému stmívání zhlédnou návštěvníci
v sále před vlastním pozorováním pořad Souhvězdí. V případě mladších
dětí doporučujeme navštívit hvězdárnu zhruba ve 21.00–21.30 hodin, kdy
můžeme nabídnout projekci pohádek a kratší pozorování jasných objektů.
Na pozorování doporučujeme přijít, je-li jasno a není-li silný vítr. Informace
o aktuálním stavu oblohy lze získat také na čísle 777 95 34 22, pokud
je přítomen personál hvězdárny.
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.
SVĚT MALÉ ASTRONOMIE – Stříbro Mléčné dráhy
Stříbřitý pás, táhnoucí se noční oblohou z jednoho konce na druhý,
způsoboval astronomům v dobách, kdy ještě nebyly dalekohledy, mnohé
otazníky. Teprve v okamžiku, když na něj namířili první dalekohledy, zjistili,
že to není hvězdný prach, ale další vzdálené množství statisíců hvězd..
VÍKENDOVÁ AKCE PRO DĚTI 8 –14 LET
Děti mají možnost strávit celý víkend přímo v prostředí Hvězdárny. Program
akcí se ubírá vždy určitým tématem, které je zpracováno zábavnou
a poutavou formou her s krátkými přednáškami. Je-li navíc příznivé počasí,
zahrnuje program pozorování noční oblohy dalekohledem.

Každé po
16.00
Každé út
16.00
Každou st
16.00
Každý čt
16.00

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

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
3. 5.

6. 5.
19.30

15. 5.
19.30

22. 5.
19.30
29. 5.
19.30

Husovo nám. 2, Karlovy Vary
www.kso.cz, kso@kso.cz
Zahájení lázeňské sezóny
Dva populární koncerty na Mlýnské kolonádě v 10.30 a 15.00 hodin.
Lázně III
Vivat opereta!
Slavné árie a dueta z operet Johanna Strausse, Franze Lehára a Emmericha
Kálmána.
Anna Janotová Klamo – soprán, Michal Klamo – tenor. Dirigent František Drs.
Divadlo
Večer francouzské hudby - C 9
Claude Debussy: Faunovo odpoledne, Jacques Ibert: Koncert pro flétnu
Georges Bizet: Symfonie č. 1, Martin Lebel: Elegie pro smyčce. Camille SaintSaëns: Tanec kostlivců, César Franck: Les Éolides.
Isabelle Lebel – flétna (Francie). Dirigent Martin Lebel (Francie)
Divadlo
The Best of Opera - B 10
Slavné árie z oper Bohéma, Tosca, Madame Butterfly, Traviata, Rusalka aj.
G. Kopperová – soprán, J. Nociar – tenor, S. Sem – baryton. Dirigent František Drs.
Lázně III
Madam Opereta
Orfeus v podsvětí, Cikánský baron, Netopýr, Hraběnka Marica a další.
Gabriela Kopperová –- soprán, Josef Moravec – tenor. Dirigent Martin Peschík.

KINO PANASONIC

1. - 3. 5.
17.00
1. - 3. 5.
19.30
3. 5.
15.00
4. 5.
18.00
5. 5.
20.00
4. 5.
20.00
5. 5.
17.30
6. 5.
17.30
6. 5.
17.00
7. 5.
19.30
9. 5.
18.15
10. 5.
15.00
10. - 11. 5.
19.30
14. 5.
19.30
15. -17. 5.
17.00
15. - 16. 5.
19.30
17. 5.
15.00
17. - 18. 5.
19.30
19. - 20. 5.
19.30
20. 5.
15.00 a 17.00
21. 5.
19.30
22. - 23. 5.
17.00
22. - 23. 5.
19.00 a 21.30
24. - 27. 5.
20.00
24. 5.
15.00
24. - 27. 5.
18.00
28. 5.
19.30
29. - 31. 5.
17.00
29. - 31. 5.
19.30
31. 5.
15.00

Vítězná 50, Karlovy Vary, tel.: 353 233 933
www.kinopanasonic.cz
PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI. VB, USA 2008.
Bio Art: GOMORA. Itálie 2008.
Bijásek pro nejmenší: ČTYŘLÍSTEK. ČR.
Bio Art: VICKY CRISTINA BARCELONA. USA, Španělsko 2008.
Bio Art: VICKY CRISTINA BARCELONA. USA, Španělsko 2008.
Bio Art: DUEL FROST/NIXON. USA, VB, Francie 2008.
MARLEY A JÁ. USA 2008.
MARLEY A JÁ. USA 2008.
Představení pro seniory: VŮNĚ DÁMY V ČERNÉM. Francie 2005.
Projekce FK KV: Náměstí spasitele. Polsko 2006.
MET IN HD: Gioacchino Rossini | LA CENERENTOLA
Bijásek pro nejmenší: PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK. ČR.
Bio Art: EL PASO. ČR 2009.
Projekce FK KV: Pat Garret a Billy the Kid. USA 1973.
NA PŮDĚ aneb KDO MÁ DNESKA NAROZENINY? ČR, Japonsko, SR 2009.
Bio Art: MILIONÁŘ Z CHATRČE. VB, USA 2008.
Bijásek pro nejmenší: ZAHRADNÍKŮV ROK. ČR.
AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE. USA, Německo 2009.
Bio Art: ČLOVĚK BEZ OSUDU. Maďarsko, VB, Německo 2005.
Představení pro seniory: HLÍDAČ č. 47. ČR 2008.
Projekce FK KV: Mezi zdmi. Francie 2008.
BOLT - PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD. USA 2008.
ANDĚLÉ A DÉMONI. USA 2009.
ANDĚLÉ A DÉMONI. USA 2009.
Bijásek pro nejmenší: S KRTKEM DO POHÁDKY 1. ČR.
NORMAL. ČR, Makedonie 2009.
Projekce FK KV: Ivetka a hora. ČR 2008.
PEKLO S PRINCEZNOU. ČR 2008.
Bio Art: JCVD. Belgie, Francie, Lucembursko 2008.
Bijásek pro nejmenší: DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE 1. ČR.
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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.
Rudolf Vážný – Všehochuť
Sólové představení Vladimíra Václavka se uskuteční v rámci cyklu koncertů
5. 5.
„Hudební sklepy“. Jeho koncerty jsou plné křehké poesie a podmanivé
18.00
hudby.
Václav Havel – Vernisáž
5. 5.
Nastudování slavné jednoaktovky Václava Havla je výsledkem spolupráce
19.30
Divadla V patře, Divadla Na tahu a režiséra Andreje Kroba.
Pavel Fajt
Věhlasný bubeník a přední představitel brněnské alternativní scény
13. 5.
se po roce opět vrací do Klubu Paderewski, tentokrát v rámci cyklu koncertů
„Hudební sklepy“.
Súfismus – světla a hlubiny islámské mystiky
16. 5.
Mystickou stránku islámu nám v přednášce pořádané Křesťanskou akademií
16.00
přiblíží Bronislav Ostřanský.
Steve White
Až z kalifornského San Diega dorazí do našeho klubu slavný bluesman Steve
18. 5.
White, který se v Karlových Varech zastaví na svém česko-německém Spring
Tour.
Old Fashion Trio
Kořeny jazzového bandu, produkujícího svěží tradicional, sahají od Ivana
25. 5.
Mládka po skupinu KOA, z pražské Reduty až do Karlových Varů. Ale hlavní
hvězdou souboru je zpěvačka Darja Kuncová.
Xindl X
Kometa na českém hudebním nebi, rapující folkař a folkující raper. Nejí to jen
27. 5.
obyčejný Xindl, ale také anděl a právě vzplanuvší hvězda.

KINO ČAS

1. 5.
15.00
1. - 3. 5.
19.00, 21.00
2. a 3. 5.
15.00, 17.00
4. - 6. 5.
17.00, 19.00,
21.00
7. 5.
17.00
7. 5.
19.00
7. a 8. 5.
21.00
8. - 10. 5.
17.00, 19.00
9. a 10. 5.
21.00
11. - 13. 5.
16.00, 21.00
11. - 13. 5.
18.00
14. - 15. 5.
15.00, 17.00
14., 18.–20. 5.
19.00, 21.00
15.–17. 5.
19.00
15. 5.
21.00
16. a 17. 5.
17.00, 21.00
18. - 20. 5.
17.00
18. - 20. 5.
16.00, 20.00
21. a 22. 5.
17.00
21. a 22. 5.
19.00
21. - 24. 5.
21.00
23. a 24. 5.
17.00, 19.00
25. a 26. 5.
17.00, 19.00
25. - 27. 5.
21.00
27. 5.
17.00
27. 5.
19.30
28.–31. 5.
15.00
28.–31. 5.
17.00
28.–31. 5.
19.00
28.–31. 5.
21.00

Tel.: 353 223 272, www. kinocaskv.cz
O ZAKLETÉ PRINCEZNĚ - divadelní představení

5. 5.
19.30

10. 5.
15.00
12. 5.
19.30
13. 5.
8.00
14. 5.
19.30
15. 5.
19.30
17. 5.
19.30
22. 5.
19.30
24. 5.
19.30
27. 5.
19.30
29. 5.
19.30

BATHORY. ČR, SR, VB, Maďarsko 2007.
CESTA NA MĚSÍC 3D. Belgie 2008.

31. 5.
15.00

RYCHLÍ A ZBĚSILÍ. USA 2009.

SEX DRIVE. USA 2008.

4. 5.
19.30

DER BAADER MEINHOF KOMPLEX. Německo 2008.

5. 5.
19.30

SEX DRIVE. USA 2008.

6. 5.
19.30

KURÝR 3. Francie 2008.
KURÝR 3. Francie 2008.

12. 5.
19.30

AUSTRÁLIE. USA, Austrálie 2008.

26. 5.
19.30

MONSTRA VERSUS VETŘELCI. USA 2009.

27. 5.
19.30

S.S.D. – SPOJENÍ NENAVÁZÁNO. Rusko 2008.
S.S.D. – SPOJENÍ NENAVÁZÁNO. Rusko 2008.
EL PASO. ČR 2009.
EL PASO. ČR 2009.
BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD. USA 2008.
X-MEN ORIGINS: WOLVERINE. USA, Nový Zéland 2009.
X-MEN ORIGINS: WOLVERINE. USA, Nový Zéland 2009.
VÁLKA NEVĚST. USA 2009.
PÁTEK TŘINÁCTÉHO. USA 2009.
X-MEN ORIGINS: WOLVERINE. USA, Nový Zéland 2009.
LÍBÁŠ JAKO BŮH. ČR 2009.

ZDENĚK TROŠKA
HOTEL PRO PSY. USA 2009.
BÁJEČNÝ SVĚT SHOPAHOLIKŮ. USA 2009.
VÉVODKYNĚ. VB, Itálie, Francie 2008.
SEDM ŽIVOTŮ. USA 2008.

Divadelní nám. 21, 360 01 Karlovy Vary
www.karlovarskedivadlo.cz, tel.: 353 225 621
Giuseppe Verdi: „NABUCCO“
Divadlo J. K. Tyla Plzeň. Biblický příběh o králi Nabuchodonosorovi
a utiskovaném židovském národu. Dirigent Jiří Štrunc, sbormistr Zdeněk
Vimr, režie Darius Etemadieh.
Cimrman/Smoljak/Svěrák: „ČESKÉ NEBE“
Divadlo Járy Cimrmana. Cimrmanův dramatický kšaft. Hra byla nominována
na cenu Alfréda Radoka 2008.

„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.
koncert Karlovarského symfonického orchestru
Večer francouzské hudby.
Geraldine Aron: „MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD“
Filmová a divadelní agentura Praha. Laskavá komedie irské autorky věnovaná
všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Všechny postavy vytváří Eliška
Balzerová. Režie: Jana Kališová.
koncert Karlovarského symfonického orchestru
Pocta Puccininimu.
P. I. Čajkovskij: „LOUSKÁČEK“
Severočeské divadlo opery a baletu. Libreto vychází z pohádky německého
spisovatele E. T. A. Hoffmanna Louskáček a myší král. Režie: Vladimír Nečas.
Jean Poiret: „KLEC BLÁZNŮ“
Divadlo Radka Brzobohatého. V sedmdesátých letech nejúspěšnější
francouzská divadelní komedie, podle níž byl o dva roky později natočen
film. Režie: Robert Bellan.
Georges Bizet: „CARMEN“
Severočeské divadlo opery a baletu. Příběh krásné, svůdné a vášnivé Carmen,
jejíž přelétavý život končí rukou odmítnutého milence. Režie: Tomáš Šimerda.
Carmen v podání Andrey Kalivodové.
Ivan Remta, Hana Stará: „TAJEMSTVÍ LESNÍ TŮNĚ“
Divadelní společnost Františka Kreuzmanna. Pohádkový příběh z jižních Čech
o dvou rybářích, vodní paní, hejkalovi a jednom velkém tajemství Jakuba
Krčína.
Komorní scéna „U“
Lidická 40, Karlovy Vary – Drahovice
veřejná zkouška Tucet
Dvanáct povídek podle výběru diváků.
Antické děti
Večer pravidelného setkávání studentské divadelní, literární a hudební
tvorby.
Iva Procházková: Soví zpěv
Zpráva o katastrofě v Brémách roku 2046, prší a prší... Režie Hana Franková,
hraje Studio Divadla Dagmar.
Antigoné
Scénická koláž opírající se zejména o stejnojmennou Sofoklovu tragédii.
Jakub Anděl: Sbal psa a vypadni
Alexader Mikoláš: Tiebreak
Dvě humorné aktovky současných autorů.
Já, Holden
Na motivy z knihy J. D. Salingera Kdo chytá v žitě. Režie Hana Franková, hraje
Studio Divadla Dagmar.

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)
Půjčovna pro dospělé po, út, čt, pá 10.00 - 18.00
Čítárna st
10.00 - 14.00
so
09.00 - 12.00
Půjčovní doba:
Oddělení pro děti a mládež
po, út, čt, pá
13.00 – 18.00
st
12.00 – 15.00
Besedy pro veřejnost probíhají, pokud není uvedeno jinak, na I. P. Pavlova 7
13. 5.
Setkání se spisovatelkou Věrou Noskovou + autogramiáda
17.00
27. 5.
Přednáška Významné osobnosti našeho města: Petr Strnad – malíř, grafik
a tvůrce ex libris.
17.00
CVIČENÍ PRO DOBROU NÁLADU
Každé úterý
pod vedením Mgr. M. Luňáčkové15.00 –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

ODPOR. USA 2008.
LÍBÁŠ JAKO BŮH. ČR 2009.

Večer operetních, muzikálových a šansonových melodií
Nejslavnější árie a dueta Veselá vdova, Čardášová princezna, My Fair Lady,
Polská krev, Paganini, Divotvorný hrnec, West Side Story a další. Účinkují
členové pražských divadel.
Vítek Peřina: „HRNEČKU, VAŘ!“
Divadlo Alfa Plzeň. Osobitá adaptace Erbenovy verze pohádkového příběhu
bratří Grimmů, v níž V. Peřina pracuje s několika novými motivy.
Paul Pörtner: „SPLAŠENÉ NŮŽKY“
Divadlo Kalich. Americká detektivní komedie založená na komunikaci herců
s publikem, které nad vývojem děje přejímá vládu. Režie: Petr Novotný.
Konference Alzheimerova nemoc – pronájem Farní charita

DIVADLO DAGMAR

RYCHLÍ A ZBĚSILÍ. USA 2009.

MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVY VARY
3. 5.
19.30

8. 5.
19.30

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).

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
5., 12., 19., 26. 5.
Večery reiki, meditace, tanec, učení (MUDr. Kadleček)
18.00
26. 5.
WORKSHOP – Práce s energií, čakry a samoléčení duchovním světlem
18.00–21.00
(Mgr. Miloš Matula)
30 .5.–12. 7.
Rekvalifikační masérský kurz – masér/ka pro sportovní a rekondiční
8.00
masáže
2. - 3. 5.
Kurz Thajské olejové masáže
9.00
3. 5.
Kurz Čokoládové masáže se zábalem
9.00
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9. 5.
9.00
10. 5.
9.00
13. - 17. 5.
8.00
22. - 24. 5.
9.00
23. - 24. 5.
9.00
30. 5.
9.00
29. - 30. 5.
8.00

Kurz masáže Pinda Sveda (masáž bylinnými měšci)

21. 5.
13.00

Kurz masáže Garshan (hedvábnými rukavicemi, solí)
Kurz lymfatické masáže pro regenerační maséry
Kurz Thajské masáže
Kurz masáže horkými kameny (Hot Stones)
Kurz Masáže v sedě – na speciální židli

přednáška pro těhotné – příprava k porodu

KOMUNITNÍ CENTRUM ARMÁDY SPÁSY
5. 5.
13.00 –16.00
5. 5.
18.00
16. 5.
15.00

MUZEUM NOVÁ LOUKA

Výstava
23. 4. – 21. 6.
Stálá expozice:

Pondělí
10.00–12.00
Úterý
10.00–12.00
15.00–17.00
Středa
10.00–12.00
nebo
14.00–16.00
Čtvrtek
14.00–16.30
Pátek
10.00–12.00

23. 5.
17.00

27. 5.
19.00

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Karlovy Vary
nabízí:
- Výuku a výcvik v poskytování první pomoci pro všechny věkové kategorie
- Zdravotnickou přípravu uchazečů o řidičský průkaz
- Pro firmy povinné školení v rámci bezpečnosti práce
Bližší informace poskytne OS ČČK:
Kollárova 551/17, Karlovy Vary, tel./fax: 353 221 854, 722 788 014,
www.cck-kv.blog.cz, e-mail: vera.sladkova@gmail.com

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

B. anketa: MCKV hledá větší prostory pro rozšíření a zkvalitnění svých služeb,
proto se Vás ptáme:
1. „Jste ochotni pomoci a podpořit svým hlasem MCKV v této snaze?“
2. „Je v K. Varech dostatečná nabídka služeb a aktivit pro rodiče s malými
dětmi?“
Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonu 606 581 369, 775 730 847.

STUDIO PRO ŽENY – Magdaleny Mikulandové
18. 5.
14.00
20. 5.
16.30

Rumunská 8, Karlovy Vary, tel.: 353332045, 608335902
Otevřeno: Po – Čt 9.00 – 17. 00, Pá 9.00 – 15.00
e-mail: galerie.husarik@seznam.cz; www.galerie-husarikova.cz
Jindra Husáriková
obrazy
Šárka Cagliero /Itálie/
obrazy
Claus Tittmann /Německo/
plastika, keramika

Vernisáž v galerii ve Vřídle.

Celý měsíc květen kampaň „Spolu u kulatého stolu“, k jejímž hlavním cílům
patří diskuse o nástrojích prorodinné politiky a hledání řešení na zlepšení
podmínek života rodin. V rámci kampaně proběhne:
A. přehlídka výtvarných prací na téma „Město dětem“ – výtvarné
zpracování otázky „Co vám ve městě chybí?“ dětmi MŠ, ZŠ, SŠ.

Mozartova 6, tel.: 353 226 041
open class babygymnastika (od 3 měsíců)
přednáška Metabolic balance

Pracovní terapie, společenské akce

KOSTEL SV. ANNY SEDLEC

Východní 6, 360 20 K. Vary, tel.: 353 230 847, 606 581 369,
e-mail: mckv@seznam.cz, www.materske-centrum.cz
Pálení čarodějnic na Tuhnické louce u hradu.

Beseda na téma „Raný věk – psychomotorický vývoj“ s PhDr. Monikou
Kopárkovou.
Reiki s MUDr. Petrem Kadlečkem.
Bambiriáda na Rolavě.

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

Jugoslávská 16, Karlovy Vary, tel.: 353 225 861, 608 400 504
Benefiční koncert. Program: Ludwig van Beethoven: Missa C – Dur, op. 86
pro sóla, sbor, varhany a orchestr. Účinkují: Karlovarský pěvecký sbor, Dětský
symfonický orchestr ZŠ a ZUŠ K. Vary – Rybáře, Čeští symfoničtí sólisté,
E. Forejtová – soprán, I. Poslední – alt, M. Pelikán – tenor, R. Krejčí – bas,
Z. Ščecinová – varhany, řídí M. Bok.
Výtěžek z koncertů bude použit na opravu kostela. Vstupné dobrovolné.

Lázeňská 3, tel.: 353 223 888
Otevřeno: květen–září st–ne 9–12, 13–17 hodin
Od 27. 4. do 22. 5. zavřeno!
Karlovarské katastrofy a neštěstí
Výstava se věnuje pohromám a neštěstím, které postihly lázeňské město
během staletí (velké požáry, povodně, výbuchy vřídla a vojenská tažení).
Vernisáž proběhne v rámci muzejní noci.
Muzejní noc
Komponovaný večer se koná přesně v den připomenutí 250. výročí
posledního velkého požáru města 23. 5. 1759. V rámci muzejní noci
se uskuteční vernisážvýstavy, divadelní představení, přednášky, performace,
koncert. Otevřeno 17–22 hodin.

Den pro spokojenou mámu.

Pracovní terapie, výtvarná činnost
Pohybová terapie – sportstudio Prima
Práce na PC, chovatelství

JÓGACENTRUM Karlovy Vary

MATEŘSKÉ CENTRUM

1. 5.
15.30
5. 5.
10.00
10. 5.
13.00
22. 5.
15.00
22.–24. 5.
6. 6.
10.00–17.00

Změna programu vyhrazena.
Dveře dokořán OS, integrace lidí s mentálním postižením
Kontaktní tel.: 608 645 345, 603 107 099.
Osobní asistence, volnočasové aktivity, podpora samostatného bydlení.
Výtvarná činnost v DDM (Čankovská ul.)

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
Jógacentrum - pokročilí
18.00
Úterý
Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí
16.45
Úterý
Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí
18.30
Úterý
ZŠ Dalovice - začátečníci a mírně pokročilí
19.30
Středa
ZŠ Nejdek (na náměstí) - začátečníci a mírně pokročilí
18.00
Čtvrtek
Mateřské centrum Drahovice - začátečníci a mírně pokročilí
19.00

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ

23. 5.–28. 6.

VŘÍDELNÍ KOLONÁDA V PRŮBĚHU VĚKŮ – přednáška p. Jiřího Böhma.

DVEŘE DOKOŘÁN

KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary

Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 353 226 252-3
Otevřeno: květen–září út–ne 9–12, 13–17 hodin
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.
Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska, ukázky
mineralogického bohatství.

TALK SHOW – setkání s mladými Kanaďany – zábava, povídání, interakce.

Zájezd do Brna – setkání rodin a přátel Armády spásy – tradičně připraven
bohatý program pro všechny věkové skupiny. Informace v KC.

30. 5.
Kurz 3v1 – wellness masér (zeštíhlující masáž, čokoládová masáž
a masáž bylinnými měšci)

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
A-klub Dvory:
Herní klub – Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských
7., 14., 21., 28. 5.
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková hranice
15.00
není omezena. Dětské verze her jsou k dispozici v dětském oddělení.
Výstavy
Kavárna Dvory:
4. 5.–29. 5.
„Kresby“ autorská výstava regionální výtvarnice Lenky Březinové
Pro děti
Dětské oddělení Dvory:
11. 5.
EVROPSKÝ DEN – RAKOUSKO. Pro děti od 6 do 10 let. Čtení autorů dané
13.30
země, výtvarná dílna, tradice, kultura, soutěže.
Dětské oddělení Dvory:
14. 5.
DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ - zahrajte si s námi knihovnickou obdobu
13.30
populárních televizních soutěží – 5 PROTI 5.
Dětské oddělení Dvory:
25. 5.
EVROPSKÝ DEN – SLOVENSKO. Pro děti od 6 do 10 let. Čtení autorů dané
13.30
země, výtvarná dílna, tradice, kultura, soutěže.
Dětské oddělení Dvory:
28. 5.
CARUSOSHOW - znalostní soutěž o hudbě a hudebnících
13.30
Studijní oddělení Lidická pro děti:
6., 13., 20., 27. 5.
VÝTVARNÁ DÍLNA V KNIHOVNĚ pro děti
14.00
Pro seniory
Studijní oddělení Lidická:
7., 28. 5.
Literární klub pro seniory
10.00
Pro zájemce o anglický jazyk
Britský filmový klub:
5. 5.
Secrets and lies/ Tajnosti a lži. Komedie/drama VB/Francie 1996. Režie: Mike
16.30
Leight. V anglickém znění s anglickými titulky.
Reading group. Čtení z anglického originálu knihy The Enchantress
26. 5.
of Florence.
17.30

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

LÁZEŇSKÝ HOTEL SANSSOUCI - KAVÁRNA
30. 5.
14.00

Kuťáskovo dobrodružství. Loutkové divadlo pí Cecílie Tajšlové.

ATELIER MIRKA

po–pá
10.00–17.00
13. 5.
17.00
27. 5.
17.00

Moskevská 42, 360 10 Karlovy Vary, tel. 353 234 636,
atelier v provozovně Rámování, www.ateliermirka.cz
Výstava – prodloužena do konce května
Výstava obrazů - olejomalby karlovarské výtvarnice Jany Bartkové
Kurzy kreativní tvorby:
PŘÁNÍČKA II - výroba dekoračních papírů (další zajímavé techniky
při tvorbě přáníček)
ZDOBENÍ MODELOVACÍ PASTOU - květináče (jedna z mnoha možností
využití tohoto materiálu)

SKLÁRNA MOSER

Kpt. Jaroše 46/19, Karlovy Vary – Dvory, tel.: 800 166 737
e-mail: customerservice@moser-glass.com, www.moser-glass.com
Den otevřených dveří ve sklárně Moser
Již po jedenácté se koná tradiční Den otevřených dveří v areálu sklárny
Moser. Připraveny jsou prohlídky sklářského muzea a sklářské hutě
23. 5.
s odborným výkladem průvodce, prezentace rytce skla, malířky a leštičky,
8.00 - 17.00
bohatý doprovodný program – živá hudba, soutěže pro děti i dospělé,
tombola, stánky s občerstvením, nabídka skla a porcelánu za výhodné ceny
atd.
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SPORT Květen 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

KOPANÁ
FC BULDOCI Karlovy Vary
ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA - MUŽI
HŘIŠTĚ DVORY
3. 5.
neděle 10.30 FC Buldoci – FC Písek
17. 5. neděle 10.30 FC Buldoci – FK Baumit Jablonec B
20. 5. středa 17.00 FC Buldoci – FK Slavoj Vyšehrad
31. 5. neděle 10.30 FC Buldoci – FK Náchod-Deštné

ČESKÁ DIVIZE STARŠÍHO/MLADŠÍHO DOROSTU
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
1. 5.
pátek 10.00/12.15 FC Buldoci – FK Meteor Praha VIII B
16. 5. sobota 10.00/12.15 FC Buldoci – FK DUKLA Praha
30. 5. sobota 10.00/12.15 FC Buldoci – JUNIOR Praha
KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
1. 5.
pátek 14.30 FC Buldoci B – Viktoria M. Lázně
16. 5. sobota 14.30 FC Buldoci B – FK Baník Sokolov B
30. 5. sobota 14.30 FC Buldoci B – Spartak Chodov
KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
10. 5. neděle 13.30 FC Buldoci C – Slavoj Kynšperk
24. 5. neděle 13.30 FC Buldoci C – TJ Vojkovice
ČESKÁ DIVIZE STARŠÍCH/MLADŠÍCH ŽÁKŮ
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
9. 5.
sobota 10.00/11.45 FC Buldoci – FK Viktoria Žižkov
23. 5. sobota 10.00/11.45 FC Buldoci – FK Baník Sokolov
KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH/MLADŠÍCH ŽÁKŮ
HŘIŠTĚ DRAHOVICE
10. 5. neděle 10.00/11.45 FC Buldoci B – FK UNION Cheb 2001
24. 5. neděle 10.00/11.45 FC Buldoci B – Spartak Chodov
ČESKÁ LIGA ŽEN/DOROSTENEK
HŘIŠTĚ DRAHOVICE/DVORY
9. 5.
sobota 14.00 FC Buldoci – FC Teplice
30. 5. sobota 10.30 FC Buldoci – SK DFO Pardubice
KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH PŘÍPRAVEK
HŘIŠTĚ DVORY
1. 5.
pátek 11.00 Turnaj (mladší)
8. 5. pátek 11.00 Turnaj (mladší)
16. 5. sobota 11.00 Turnaj (starší)
27. 5. středa 16.00 Turnaj (starší)
31. 5. neděle 14.00 Turnaj (starší)

Slavnostní rozloučení s „plecharénou“
V polovině dubna měli příznivci karlovarského hokeje možnost rozloučit se s původně
provizorním zimním stadionem v Rybářích.
Počínaje příští sezonou se totiž dějištěm extraligových zápasů stane nová multifunkční
hala v Tuhnicích.
Během slavnostního večera, na kterém zazněly písně populárních hudebních skupin,
se představily legendy karlovarského hokeje
z 50. let až po současnost. Program vyvrcholil
nástupem hráčů mistrovského celku HC Energie Karlovy Vary, kteří rozdávali autogramy
a fotili se se svými fanoušky. Definitivní tečku
za vydařenými oslavami udělal závěrečný ohňostroj.

Karlovarští sledge hokejisté obhájili mistrovský titul
Letos se již po čtvrté v řadě utkali hokejisté SKV Sharks Karlovy Vary s týmem pražské
Sparty ve finále o mistrovský pohár České
sledge hokejové ligy. Ačkoli ještě po druhé
třetině prohrávali Žraloci 4:1, před koncem
základní hrací doby se jim podařilo vyrovnat,
takže o vítězi na zimním stadionu v Dolní
Kamenné nakonec rozhodovaly samostatné
nájezdy. A v těch byli Západočeši úspěšnější.
V páté sérii ukončil tento nesmírně napínavý
souboj kapitán domácích Jiří Berger a zajistil
tak domácímu týmu výhru v poměru 5:4. Karlovarští Žraloci tak obhájili titul v minimálním
počtu dvou finálových zápasů.

Studenti karlovarských středních škol
se zapojují do mezinárodního projektu
se snahou o zápis do Guinnessovy knihy
rekordů jako
„NEJVĚTŠÍ SIMULTÁNNÍ TANEC“
Pátek 15.05.2009 ve 12.00
před hotelem Thermal
V tento den zatančí studenti karlovarských
středních škol společně s dalšími středoškoláky
ze Slovinska, Chorvatska, Srbska, Černé Hory, Maďarska, Rakouska, Slovenska a dalších měst v ČR
choreografii čtverylky a stanou se tak účastníky
pokusu o zápis do Guinnessovy knihy rekordů.
Přijďte podpořit karlovarskou mládež v jejich pokusu o vytvoření rekordu!
Partneři projektu:

BEST – Taneční klub
360 01 Karlovy Vary, Kvapilova 8
Tel.: 353 231 068, E-mail: best@bestdance.cz
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Jarní očista v Alžbětiných lázních
Letošní předlouhá zima oslabila většinu z nás,
takže jsme na prahu jara unavení, nevýkonní, bez
nálady. Jak rychle načerpat energii a přivést tělo
a mysl k plné síle a svěžesti?
Čím začít?
Nezapomínat na zásadní věc, a tou je dostatek
tekutin. Díky tomu, že žijeme v Karlových Varech,
máme jedinečnou šanci využít také světově proslulého přírodního zdroje, jakým je vřídelní termominerální voda. Pitná kúra by měla trvat 3 až 4 týdny
v předepsaném režimu.
Čím pokračovat?
Pitnou kúru můžeme doplnit příjemnou koupelí ve vřídelní vodě, ať již prosté, s uklidňujícím
probubláváním vzduchových „perliček“, nebo obohacené o různé přísady (bylinné výtažky, rašelina,
extrakt z vinných jader…). Kůže totiž představuje
bránu, kudy se také vstřebávají důležité minerální
a jiné látky obsažené ve vřídelní vodě a tím napomáhají k očistnému procesu.
Zaručeným způsobem dokonalé zevní i vnitřní
očisty je aplikace detoxikačního zábalu z mořských řas, který nese jméno významné francouzské
kosmetické firmy – GERnétic. Pomocí biotechnologií se podařilo dosáhnout jedinečného efektu,
a to působení kosmetiky nejen zvenku, ale i zevnitř.
Výsledkem kosmetického zábalu je nejen hladká
a vypnutá kůže, ale i celkový pocit lehkosti a svěžesti.
Poněkud drsnější, ale velmi účinný způsob detoxikace představuje medová masáž. Prováděním
speciálních hmatů se docílí podtlaku a silného prokrvení masírovaných tkání v oblasti zad. Zároveň
med pomáhá odstranit nahromaděné toxické látky
z kůže, podkoží a svalů.

A překvapení na závěr?
Tím je bezesporu infrasauna, nově instalovaná
v prostorách u bazénového komplexu. Díky infrazáření se docílí hlubokého prohřátí tkání a tím
i výrazného urychlení metabolismu. Zvýšený krevní průtok pomáhá odstranit zplodiny a nepotřebné
látky z těla, a dokonce se daří i hubnout! Tento efekt
má navíc velké plus v tom, že teplota v infrakabině
se pohybuje pouze kolem 40oC, tudíž je daleko lépe
snášena než klasická sauna.

nová sociální služba
v Karlových Varech
zcela zdarma

sociálně
terapeutické dílny
pro osoby s mentálním či
kombinovaným postižením

Těší nás, že Alžbětiny lázně získávají oblibu mezi
Karlovaráky, a věříme, že jim máme co nabídnout –
nejen pro účely jarní očisty.
Přejeme vám krásné slunečné dny a ať co nejdříve pocítíte na vlastním těle příval jarní energie
a na duši báječný pocit pohody!
MUDr. Stanislava Maulenová

sociálně terapeutické dílny nabízí
• pěstitelské a zahradní práce
• chovatelství drobných zvířat
• dřevovýroba
• keramická dílna
• práce s přírodními materiály
(výroba dekorativních předmětů)
• dívčí ruční práce
(vyšívání, pletení, háčkování, tkalcovství atd.)
• a další pracovní činnosti

kontakt

Znáte recept na regionální specialitu?

Vážení a milí spoluobčané, milovníci dobrého jídla, gurmáni,

Po dlouhém bádání a přemýšlení jsme ale narazili
jen na pár receptů s přívlastkem karlovarský a o některých z nich ještě pochybujeme, zda se v minulosti v tomto kraji vůbec daly uvařit z dostupných
surovin.
Proto bychom si vás dovolili na chviličku zastavit
a poprosit, zavzpomínejte, co u Vás doma vařili maminky, babičky, tety a v neposlední řadě třeba i dědečkové, a myslíte si, že je to ta regionální specialita.
Napište nám třeba jen název, nebo celý recept, moc
by nám to napomohlo v naší budoucí práci. Proč
vařit jen supermoderní kuchyni, když naše domácí
kuchyně je možná chutnější, zajímavější a hlavně
jak se říká „od babičky“.
Vaše náměty nám prosím pište na email:
paluska@edengroup.cz nebo na poštovní adresu:
Paluska Lukáš, hotel Carlsbad Plaza – Mariánskolázeňská 23, 360 01 Karlovy Vary.

chtěli bychom zviditelnit karlovarskou gastronomii, a tudíž i tradiční pokrmy této překrásné oblasti.

Mnohokrát děkujeme
Chef de Chef club

Pozvánka na 20. Jáchymovské peklo
Jako každým rokem pořádá Konfederace politických vězňů (KPV) ČR Jáchymovské peklo, jehož
jubilejní 20. ročník se koná ve dnech 22. a 23. května 2009. Smyslem tohoto významného pietního
setkání je připomenutí doby nesvobody za režimu
Komunistické strany Československa v letech 1948
až 1989. Nejtemnější dobou byly lágry na uranovou rudu v Jáchymově, Horním Slavkově a Příbrami
do roku 1960. Na vzpomínkovou akci jsou pozváni
zástupci vlády, státních úřadů, církví, spolků a armádního sboru. Na každém památném místě budou položeny květiny a proneseny projevy.
22. 5. ve 13.45 hodin a 23. 5. v 8.00 hodin bude
u Tržnice přistaven autobus, který zdarma odveze
zájemce na místo konání slavností. Po jejich ukončení se odjíždí autobusy zpět do Karlových Varů.

Trasa 22. 5.:
hřbitov Horní Slavkov, Věž smrti, hřbitov Jáchymov, Ostrov nad Ohří – vernisáž výstavy III. odboj
v Československu, v kostele Zvěstování Panny
Marie výstava Pocta všem, kteří vzdorovali.
Trasa 23. 5.:
Jáchymov – mše sv. v kostele sv. Jáchyma, pietní
oslava u památníku před kostelem.
František Moudrý
Člen výboru KPV ČR

Sociálně terapeutické dílny
Farní charita Karlovy Vary
Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary
tel.: 353 434 227
mob.: 731 433 037
e-mail: vojtech@charitakv.cz
www.charitakv.cz
Te n t o p roj e k t p o d p o r u j í :

Farní charita Karlovy Vary
pořádá konferenci

ALZHEIMEROVA NEMOC
Nové poznatky a trendy
která se koná
dne 13. května 2009 od 8 do 16 hodin
v Karlovarském městském divadle
v lázeňském centru Karlových Varů
záštitu převzali: Mons. František Radkovský,
biskup plzeňský, Ing. Werner Hauptmann – primátor města Karlovy Vary, MUDr. Berenika Podzemská – uvolněná členka zastupitelstva Karlovarského kraje
Podrobné informace na tel.: 724 356 756

TANEþNÍ

Zápis: 1., 2., 8., a 9. ÿervna

Sdružení obětí nacismu (SON)
V měsíci červnu plánujeme společně s klubem SON Sokolov zájezd do Prahy. Členové,
kteří mají zájem, se mohou přihlásit v klubovně na náměstí M. Horákové každou středu
od 9 do 11 hod.
Alžběta Linhartová, Členka SON

Taneÿní centrum TERMINÁL d.n.

BEST TANEþNÍ ŠKOLA

TANEþNÍ KLUB
www.bestdance.cz

tel.: 353 231 068

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

®

50-80%

na textil
Kdy?

Úter˘ - Stﬁeda
12. - 13. 5. 2009
19. - 20. 5. 2009
26. - 27. 5. 2009

AUTOŠKOLA
JAN SOUMAR

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

Možnost splátek.

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

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:
Úter˘: 10.00 - 18.00
Stﬁeda: 9.00 - 17.00

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

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 05/2009.
Vylosovaný výherce obdrží 2 vstupenky do Karlovarského městského divadla.

(uzávěrka tajenky 31. 5. 2009)

Autorské čtení v městské
knihovně
Městská knihovna připravila na první den měsíce
dubna autorské čtení spisovatelky Terezy Boučkové
z její nejnovější knihy Rok kohouta. Kniha se dlouhodobě umisťuje na předních příčkách nejprodávanějších knih. Pojednává o soužití rodičů s dvěma
adoptovanými dětmi a vlastním synem. Potkali jste
se osobně s člověkem, který dvacet let svého života
věnoval péči o problémové děti, zažil obrovské zklamání a dokázal se z depresí vylízat a dál smysluplně
žít? V knihovně se sešlo kolem šedesáti natěšených
posluchačů. Čím Tereza Boučková lidi přitahuje?
Svojí upřímností, autenticitou, životní zkušeností.
Po čtení se rozproudila dlouhotrvající živá diskuse
a všichni jsme ocenili, že autorka se nebojí jít „s kůží
na trh“ a na všechny, i velmi osobní otázky, trpělivě
odpovídá.

TELEGRAFICKY
Ačkoliv lázeňská sezóna teprve nyní začíná, už v dubnu
navštívily Karlovy Vary významné osobnosti.
Na soukromý ozdravný pobyt přijel první prezident České republiky Václav Havel se svou manželkou Dagmar. V Karlových Varech pobývali v hotelu Prezident na pozvání lázeňské lékařky MUDr.
Milady Sárové. Kromě lázeňských procedur navštívil Václav Havel Velikonoční mši svatou v kostele
sv. Máří Magdaleny o velikonoční neděli a setkal
se s primátorem města.

v rámci pravidelného čtení pro děti, pohádku Karla
Jaromíra Erbena Živá voda.

Bc. Ludmila Křivancová

Pozvánka na pietní
vzpomínkovou slavnost
Město Karlovy Vary ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu připravilo tradiční pietní vzpomínkovou slavnost při příležitosti oslav
Dne vítězství. Pietní akce se koná dne 8. května 2009 od 9 hodin na hřbitově v Drahovicích
a poté v půl jedenácté položí představitelé města a další hosté věnce u Památníku obětí všech
válek před hotelem Thermal.

Druhým vzácným hostem byl místopředseda
Evropské komise Jacques Barrot, který je zároveň
eurokomisařem pro právo, spravedlnost a bezpečnost Evropy. Během soukromého pobytu v hotelu
Carlsbad Plaza s manželkou navštívili Moser, Becherovku a představení Verdiho opery Nabucco v městském divadle. Přijali také pozvání na Velikonoční
mši svatou v klášteře trapistů v Novém Dvoře u Toužimi. V doprovodu primátora absolvovali prohlídku
města včetně podzemí Vřídla, při které diskutovali
o historické a medicínské úloze lázeňství v současné
Evropě.

Jan Kopál
tiskový mluvčí

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

Asi nejpočetnější návštěvou však byli hokejoví mistři HC Energie, kteří se přišli ukázat i s mistrovským pohárem odpoledne před rozloučením
se současným zimním stadionem, ze kterého
se brzy nadobro přestěhují do KV Areny.

Mezi dubnovými návštěvníky nemůžeme zapomenout na děti. Žáci prvního stupně základní
školy Vančurova přinesli primátorovi pozvánku
na výstavu Kouzelný svět keramiky v krajské knihovně
a také dárek – ukázku své práce. Do Městské knihovny Karlovy Vary naopak primátor přinesl dětem,

ZVEME VÁS NA VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
KARLOVY VARY, KTERÉ SE KONÁ
DNE 12. KVĚTNA 2009
NA KRAJSKÉM ÚŘADĚ
KARLOVARSKÉHO KRAJE.

Město Karlovy Vary
vás zve na
slavnostní otevření KV Areny
dne 19. 6. 2009.
Těšíme se stejně jako vy!
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