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Magistrát musí fungovat především pro občany města,
říká v rozhovoru nový karlovarský primátor Werner Hauptmann
Do funkce primátora jste nastoupil v půlce volebního období. Bylo pro Vás rozhodnutí obtížné?
Rozhodování pro mě bylo relativně těžké, nicméně bylo to rozhodování rychlé. To, že jsem byl zvolen primátorem, beru jako značný závazek, ale také
velkou výzvu. Jsem si vědom toho, že tak trochu
naskakuji do rozjetého vlaku. Je zde sestavený tým,
který se mnou bude pracovat a řešit projekty, které
jsou už v běhu, ale zároveň i projekty nové. Vymýšlíme věci, které by měly usnadnit Karlovarákům
život a budeme hledat nové způsoby pro zvelebení
našeho města. Znovu opakuji, je to závazek a výzva.
Rád bych se úkolu zhostil s takovou intenzitou, aby
za rok a půl, který nám ještě zbývá do konání voleb,
byly vidět jasné výsledky naší práce.
Ve své dosavadní kariéře jste poznal i práci
na krajském úřadě, ovšem ne jako politik, ale jako
vedoucí odboru. Může Vám pomoci tato skutečnost ve funkci primátora?
Když jsem byl zvolen, tak jsem si samozřejmě uvědomoval, že mě čeká především práce jako reprezentanta města. Tuto funkci vykonávám v nějaké
politické atmosféře a čeká mě řada politických jednání. Zároveň si ale uvědomuji, jak je důležitá práce
úředníků, protože sám jsem takovou funkci vykonával několik let. Dobře vím, že šedesát procent veškeré práce magistrátu je vlastně výkon státní správy
– vydávání pasů, občanských a řidičských průkazů,
stavebních povolení… Velice oceňuji práci úředníků magistrátu. V současnosti navštěvuji jednotlivé
odbory a seznamuji se s lidmi. Chci také zdůraznit,
že nechystám žádné personální otřesy. Magistrát
totiž musí fungovat především pro občany města.
Zblízka znáte i oblast cestovního ruchu, pracoval
jste totiž v Grandhotelu Pupp.
Tak tato zkušenost se mi určitě hodí. Už jen proto,
že Karlovy Vary jsou turistickým a lázeňským centrem a odvětví cestovního ruchu je zde dominantní.
Karlovy Vary tím žijí. Je dobré tomuto oboru rozumět a orientovat se ve škále nabídek služeb, které
město prostřednictvím soukromých subjektů dává
k dispozici.
Jaký vlastně byl Váš nástup na magistrát? Čemu
jste se v prvních dnech věnoval?
Tím, že jsem nastoupil před koncem kalendářního roku, tak na mě spadla velká povinnost - sestavit
rozpočet města na rok 2009. Dále první týdny byly
jakýmsi obdobím hltání informací a vše bylo velmi
hektické a náročné. Můj pracovní den někdy trval
i 10 až 12 hodin, navíc spousta akcí a jednání probíhá po večerech a o víkendech, ale nestěžuji si. Mám
možnost připravovat a realizovat řadu věcí a chci,
aby se výsledky dostavily se v co nejbližší době.

Hned po svém zvolení jste deklaroval, že chcete co
nejvíce komunikovat s občany. Jak to chcete v praxi realizovat?
Je to skutečně moje priorita a už jsem takových
setkání a diskusí měl několik. Z těch asi nejdůležitějších počítám setkání s petičním výborem z Bohatic. Ti v petici chtěli upozornit na určité problémy.
Předtím, než jsem jim oficiálně odpověděl, považoval jsem za nutné se s těmi lidmi setkat a vyslechnout si jejich výtky. Těmto tématům se budeme dále
věnovat. Dále jsem se byl podívat na Sokolovské ulici, kde probíhá velká rekonstrukce. Kromě kontroly
postupu prací jsem ale využil příležitosti popovídat
si s obyvateli této lokality a místními podnikateli.
Měl jsem také nespočet návštěv v mé pracovně.
Lidí, kteří se přišli ptát, jak to bude třeba s projekty na opravu panelových domů ve Staré Roli. Takže
komunikace probíhá. Já si z každého takového
rozhovoru beru nějakou informaci, nějaký podnět
k další práci.
Nově teď nastavujeme naše webové stránky, už
nyní mají občané možnost posílat podněty emailovou poštou. Zavádíme na webu také interpelace
pro naše zastupitele. Lidé se tak budou moci podívat, na co jsme jako vedení tázáni a jak odpovídáme.
Chci rovněž zavést tzv. primátorský den pro veřejnost, kdy mě bude moci kdokoli z občanů navštívit
se svým podnětem. Změna nastane také v radničních listech. To jsou všechno věci, které do sebe
postupně zapadají a pomáhají krok po kroku právě
v komunikaci jak s veřejností, tak s politickými partnery. Opomenout nechci ani svůj zájem o diskusi
s tzv. okrajovými čtvrtěmi našeho města. Rozhodně
nebudou na okraji našeho zájmu.
V předchozích letech jste působil v zahraničí, konkrétně jste zastupoval Karlovarský kraj v Bruselu.
Jak jsou Karlovy Vary vnímány v cizině?
Zcela otevřeně řeknu, že Karlovy Vary jsou známé
nejen Bruselu, ale v celé Evropě. To, co se každému
vybaví, jsou tradiční produkty - především Becherovka a karlovarské oplatky. Karlovy Vary jsou pro
cizince velmi populární turistický cíl a samozřejmě
se mě hodně lidí dotazovalo, jaké je složení turistů,
jak je to s ruskou či německou klientelou. Nicméně
musím říct, že v zahraničí mají Karlovy Vary stále
dobré jméno.
Jak přijali Vaše nové působení Vaši nejbližší?
Tak pro celou naši rodinu byl závěr roku trochu
hektický. Jednak jsme řešili změnu mého pracovního místa, ale náročné bylo i naše přestěhování
ze zahraničí zpátky do Čech. Závěr roku jsme tak trávili tříděním věcí v domácnosti. Nicméně nakonec
jsme si užili i vánočního klidu a Silvestra v okruhu
blízkých přátel.
Opět musím poděkovat své manželce za její

plnou podporu pro mou práci i mým dětem, které mi dodávají vždycky nový impuls a novou sílu
do každého dne. Mám dva skvělé kluky, kteří mi
opravdu dělají radost.
Werner Hauptmann v 6 bodech:
• Narozen 14. 2. 1968 v Praze, od osmi let žije
v Karlových Varech
• Absolvent Vysoké školy ekonomické
• Dlouholetá práce v hotelnictví
• Zástupcem Karlovarského kraje v Bruselu
• Hovoří německy, anglicky, francouzsky
• Ženatý, má 2 syny

Ve svém nabitém kalendáři si primátor našel
chvíli na příjemné adventní setkání s karlovarskými občany.

Primátorský den
pro veřejnost
Každé poslední pondělí v měsíci
od 15 do 17.30 hodin
je primátor k dispozici ve své kanceláři
v 5. patře Magistrátu města Karlovy Vary,
Moskevská 21.

Reklamní poutače na chodnících, pěších zónách
Většina podnikatelů provozujících restaurace,
vinárny, prodejny apod., se snaží na svou firmu
nějakým způsobem upozornit a nabídnout své
výrobky a služby. Umísťují si proto za tímto účelem
na chodník či komunikaci reklamní poutač, převážně typu tzv. „A“, který však překáží chodcům v plynulé chůzi. Většina podnikatelů si vůbec neuvědomuje, že umístěním takového reklamního poutače
porušuje zákon a může jim být uložena pokuta.
K užívání místních komunikací k jiným účelům,
než pro které jsou určeny (tj. i pro umístění reklamních zařízení, restauračních předzahrádek, stánků,
ale i provádění stavebních prací, umístění kontejnerů, stavebních strojů, materiálů, zařízení stave-

niště atd. – tzv. „zvláštní užívání“), je totiž zapotřebí
povolení silničního správního úřadu vydaného
s předchozím souhlasem vlastníka komunikace
a příslušného orgánu Policie ČR. Silničním správním
úřadem je v tomto případě odbor dopravy magistrátu města. Vlastníkem většiny chodníků a silnic
na území města je Město Karlovy Vary, zastoupené
technickým odborem. Tomu, kdo užije komunikaci
k umístění reklamního zařízení bez povolení zvláštního užívání nebo nedodrží podmínky tohoto povolení, může být ve správním řízení uložena pokuta
až do výše 500 tis. korun. Upozorňujeme, že pracovníci magistrátu ve spolupráci s městskou policií
budou průběžně provádět kontroly a za nepovole-

né umístění reklamních poutačů a ostatních zařízení budou ukládány sankce, případně bude zahájeno
správní řízení.
Pro úplnost je nutno upřesnit, že město Karlovy Vary povoluje umísťování těchto přenosných
reklamních zařízení z důvodu bezpečnosti chodců
a plynulosti silničního provozu pouze na pěších
zónách, s výjimkou T. G. Masaryka (tj. v ul. Vřídelní, Lázeňská, Nová louka, Stará louka, I. P. Pavlova
a na nábřeží Jana Palacha). Na ostatních komunikacích je umísťování přenosných reklamních
poutačů zakázáno.
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Akce se konala na pódiu před hlavní poštou za přítomnosti ředitele
Dětského domova Karlovy Vary Mgr. Jana Sekota (vpravo).

Písně v podání pěvecké třídy Štěpánky Leitgebové dotvářely vánoční
atmosféru.

Čtvrtá adventní neděle
probíhala ve znamení plnění
dětských přání

Obdarované děti z Dětského domova
Karlovy Vary.

Každý z nás měl možnost dětem z Dětského domova
Karlovy Vary v Jarní ulici zpříjemnit Vánoce a zakoupit
vánoční dárek dle jejich přání. Slavnostního předávání
těchto dárků, které se uskutečnilo v rámci doprovodného kulturního programu Vánočních trhů, se zúčastnil i primátor města se svou rodinou. I on se rozhodl
připojit k dárcům a věnoval jedné z přítomných dívek
poukaz na nákup skript dle vlastního výběru. Celá
akce, kterou provázely vánoční písně v podání pěvecké třídy Štěpánky Leitgebové, vyvrcholila zapálením
čtvrté svíce na adventním věnci.

Informace Magistrátu města Karlovy Vary
k povinné výměně řidičských průkazů
Dnem 1. 7. 2005 nabyl účinnosti zákon č. 229/2005
Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
V ČR je dosud v platnosti cca 5,7 mil. řidičských
průkazů. Od 1. 5. 2004 bylo ke dni 31. 12. 2007 vydáno celkem 3 mil. průkazů typu CZ 7. K plánované
výměně zbývá 2,7 mil. kusů. Mezní termíny výměny řidičských průkazů jsou stanoveny datem jejich
vydání dle § 134 odstavec 2 zákona č. 361/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem ke značnému objemu řidičských průkazů, určených k výměně, je smyslem této informace
dosažení stavu rovnoměrného tempa jejich výměny
a odstranění stresujících situací vyvolaných obrovským náporem zájemců o výměnu těsně před kon-

cem lhůt. Tohoto stavu není možné dosáhnout bez
aktivní spoluúčasti držitelů řidičských oprávnění.
Z tohoto důvodu se obracíme na všechny držitele platných řidičských průkazů, které byly vydány
od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, aby žádali průběžně do konce roku 2010 o jejich výměnu
včas, a ušetřili si tak zbytečné potíže a ve frontách
na konci termínovaného období.

Kolik mě to bude stát?
- výměna řidičského průkazu je osvobozena
od správního poplatku

Kdy budu mít vystaven nový ŘP?
- do 20 dnů ode dne podání žádosti (popř. do 5
pracovních dnů po úhradě správního poplatku
500 Kč)

Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
- na příslušném pracovišti obecního úřadu obce
s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR (podle místa trvalého pobytu
držitele řidičského průkazu)
Co musím mít s sebou?
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz)
- jednu dokladovou fotografii o rozměrech 3,5 x
4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994
do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2010!
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001
do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2013!

Kde najdu více informací?
- zákon číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; internetové stránky Ministerstva dopravy
Pozn.:
Rozhodující pro výměnu řidičského průkazu je datum
vydání, nikoli typ řidičského průkazu (viz § 134 zákona č. 361/2000 Sb.).

O sladkosti byl mezi přihlížejícími dětmi
velký zájem.

Změny jízdních řádů MHD
Od 1. ledna 2009 dochází ke změnám jízdních
řádů MHD v Karlových Varech.
Jedná se o následující změny:
• Linka číslo 5 je rozdělena na:
linku číslo 5 v úseku Dolní nádraží-Bohatice
přes Dolní Drahovice
a linku číslo 19 v úseku Tržnice-Otovice přes
Růžový vrch.
• Linka číslo 12 bude nově jezdit pouze od Tržnice, nebude zajíždět na Dolní nádraží.
• Na lince číslo 10 jsou zavedeny další spoje
ke Krajské knihovně.
Ostatní změny jsou pouze drobnějšího charakteru.
II. etapa rekonstrukce Sokolovské ulice – provoz
MHD od 10. 1. 2009:
• Linky číslo 9, 12 a 13 dle jízdních řádů
a po svých trasách.
• Noční linka 51 dle jízdního řádu bez zajíždění
na zastávku Elite.
• Linky číslo 1, 15 a 22 budou jezdit od Tržnice
po průtahu až na zastávku Rozcestí u Koníčka
a zpět ve stejném rozsahu, přičemž linka číslo
1 nebude zajíždět na Horní nádraží.
• Linky číslo 14 a 19 budou jezdit od Tržnice přes Horní nádraží na Růžový vrch a dále
po svých trasách, zpět ve stejném rozsahu, bez
zajíždění na zastávku Elite.
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Rekonstrukce Sokolovské probíhá podle plánu

Organizace rekonstrukce
Rekonstrukce Sokolovské ulice je z hlediska organizace hlavních prací rozdělena do dvou úseků,
první úsek je od křižovatky Sokolovské ulice s ulicí
Dolní Kamenná až ke křižovatce s ulicí Celní, druhý
úsek pak od křižovatky s ulicí Celní po křižovatku
s ulicí U Spořitelny.
Současný stav rekonstrukce
V současné době jsou práce na vozovce přerušeny a na celé Sokolovské ulici je obnoven obousměrný provoz vozidel, ten potrvá do 9. ledna 2009. První

úsek je stále veden jako staveniště, a proto je nutno se zde
pohybovat a projíždět se zvýšenou opatrností.
V prvním úseku provedli
stavbaři práce v rozsahu, který
umožnil od 14. prosince 2008
obnovit provoz na vozovce bez
výrazných omezení, intenzivně
se pracuje na površích chodníků. V úseku Sokolovské ulice
od křižovatky Dolní Kamenná
až ke křižovatce s Čankovskou
ulicí (součást prvního úseku)
je proveden finální povrch
vozovky a jsou téměř dokončeny dlažby chodníků.
Ve druhém úseku zahájí
stavbaři práce 12. ledna 2009,
pokud jim to umožní lednové
počasí. O víkendu 10. a 11. ledna 2009 se rozmístí
přechodné dopravní značení.
Dopravní omezení
Vjezd do druhé části rekonstruovaného úseku
bude povolen pouze dopravní obsluze, prostředkům veřejné hromadné dopravy a vozidlům integrovaného
záchranného
systému, plánován je obousměrný provoz po jedné
polovině vozovky.
Ve směru ze Sokolova
bude doprava omezena již
od křižovatky Sokolovské
ul. s ul. Železniční, odkloní
se do Železniční a Buchenwaldské ulice, nebo bude
možno pokračovat Železniční ul. směrem na Čankov.
Šmeralova ulice bude slepá
s nájezdem od Elite, nebude
v ní možno zastavit na levé
straně ve směru z centra
města.
Pro organizaci dopravy
během
rekonstrukčních

prací ve druhém úseku zpracoval projektant plán
dopravních opatření, který v současné době prochází schvalovacím řízením. Organizace dopravy
tak může doznat ještě drobných úprav. Tento plán
bude vyvěšen na nástěnce ve vstupní hale budovy
Magistrátu města Karlovy Vary na Moskevské ulici.
Termín dokončení rekonstrukce a celkové
náklady
Rekonstrukce, kterou provádí společnost Stavby silnic a železnic, a. s., by měla být dokončena
v červenci letošního roku a celkové náklady na ni
se pohybují kolem sto dvaceti milionů korun.

Pomáháte recyklovat? Chráníte životní prostředí a suroviny!
Co se dál děje s vyřazeným spotřebičem
Průměrná česká domácnost používá šestnáct různých druhů elektrospotřebičů – od nejvíce rozšířených praček, ledniček a televizí až po zatím méně
obvyklé myčky na nádobí. Co dělat, když některý
z nich doslouží, nebo se jej rozhodnete vyměnit
za novější, výkonnější a úspornější?
Podle provedených průzkumů se ukazuje, že 14 %
občanů, kteří vyřadili nějaký elektrospotřebič, ho
odvezlo do sběrného dvora, 6 % jej odevzdalo
u prodejce při koupi nového přístroje; zhruba 15 %
občanů ale hází vysloužilá elektrozařízení do popelnice a 12 % je skladuje doma.
Někdo také prodá vysloužilý spotřebič do bazaru
či prostřednictvím inzerátu, další jej odveze na chatu nebo chalupu a tam používá dál.
Z výsledků výzkumu je dále patrné, že obyvatelé
považují své znalosti, jak s vysloužilými elektrospotřebiči nakládat, za nedostatečné; přibližně čtyři
z pěti obyvatel vědí o možnostech nakládání s elektropřístroji jen málo, popř. mají pouze povšechné
informace, a 16 % připustilo, že o tom neví vůbec
nic.
Nejlepší odpad: ten, který nevznikne
Ještě menší je pak povědomí o tom, jak se s odevzdaným vysloužilým spotřebičem nakládá dál.

Pravda, to už není věc spotřebitele, ale kolektivního systému zajišťujícího zpětný odběr, oddělený
sběr, recyklaci a materiálové využití odpadu z nich
a zpracovatelských firem. Přesto je ale dobré vědět,
že základní myšlenka moderního odpadového zákonodárství v celé Evropě zní: Nejlepší odpad je ten,
který vůbec nevznikne.
Proto kromě kvót na množství vysloužilých elektrospotřebičů, které musí každý členský stát EU
vybrat ročně na každého obyvatele, existují i kvóty
na množství druhotných surovin získaných z nich
k dalšímu využití. Na skládkách nebo ve spalovnách
smí skončit vlastně jen nepatrné množství celkového objemu těchto zařízení.
Zároveň obsahují spotřebiče staršího data výroby
některé nebezpečné látky, se kterými umějí nakládat jen zkušení a vysoce specializovaní zpracovatelé.
Pečlivý výběr zpracovatelů
Elektrowin, a. s., proto jako provozovatel kolektivního systému pravidelně vypisuje výběrové řízení,
v němž oslovuje společnosti provozující technologie na zpracování elektroodpadů.
Účelem řízení je vždy vybrat technologie na nejvyšší dostupné úrovni s nejmenšími dopady na zdraví lidí a životní prostředí.

Dalším důležitým aspektem je dosažení takové
výtěžnosti využitelných materiálů ze zpracování
zpětně odebraných elektrozařízení, aby bylo možné dosáhnout kvót stanovených zákonem o odpadech.
Rovněž výrobce elektrozařízení je podle zákona
povinen poskytnout zpracovatelům elektroodpadu
veškeré informace, které jsou nutné k jeho zpracování, především údaje o obsažených nebezpečných
látkách, možnostech opětovného použití elektrozařízení a materiálového využití elektroodpadu, případně způsobu jejich odstranění.

Svoz vánočních stromků
Stejně jako v předešlém roce bude i letos město organizovat sběr, odvoz a likvidaci vánočních
stromků. Vánoční stromky umístěné u popelových nádob se budou svážet průběžně od 1.
ledna do 28. února 2009. Je ovšem nutné, aby
stromky nebyly ukládány na chodníky, mezi zeleň
a podobně. Vzhledem k následnému štěpkování
stromků je také zapotřebí, aby byly důkladně
odstrojeny, tzn. bez kovových háčků. Odvoz
stromků je možné nahlásit na technický odbor
Magistrátu města Karlovy Vary - tel.: 353 118 165,
353 118 164, 353 118 242.
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Adventní koncerty Karlovarského dívčího sboru
Ke dvěma koncertům vyjel 2. 12. 2008
na pozvání spřátelených škol do Bavorska Karlovarský dívčí sbor – 35 zpěvaček a muzikantů.
V aule MWN Gymnasia Bayreuthu se shromáždilo asi 150 mladších studentů školy, aby
v hodinovém programu vyslechli řadu adventních a vánočních skladeb českých i cizích, navíc
pak i hudbu jim blízkou - Bernstein, Ježek, Beatles, Buttler aj.
Po krátkém přejezdu do druhého místa
zájezdu - Ahornbergu - přivítala karlovarská
děvčata krásná vánoční výzdoba interiéru Staatliches Berufliches Schulzentrum, školy, která
připravuje své žáky nejen na pedagogickou
práci, ale i na řadu jiných praktických povolání.
Při odpoledním koncertě
v městském kostele zněly
před velikým adventním
věncem pastorely českých
mistrů 18. století, koledy
české i cizí, ale i hudba
H. Purcella, A. Vivaldiho,
W. A. Mozarta aj. Výkon
sboru byl koncentrovaný,
hudební doprovod na klavír, varhany a flétnu byl
ve spolehlivých rukou pí J.
Štruncové, malý smyčcový
soubor přispěl k pestrosti programu. Zahraniční
koncertní zájezd podpořil
přátelské vztahy s oběma
školami a přispěl k propa- Karlovarský dívčí
gaci města Karlovy Vary. Bayreuthu.

Děkujeme za dotaci na dopravu Městu Karlovy Vary, bez které by se tyto koncerty nemohly
uskutečnit.
Zájezd do Německa byl jen částí bohatého
programu Karlovarského dívčího sboru kolem
letošních Vánoc. Již první adventní neděli
odpoledne zpívala děvčata v anglikánském
kostele sv. Lukáše, dále pak v Habartově a Nýřanech, na kontě mají také několik koncertů pro
karlovarské děti, chvíle s koledami ve Stacionáři ve St. Roli, štědrovečerní koncert v GH Pupp,
zahájení Tříkrálové sbírky před Magistrátem
a koncert v kostele ve Staré Roli.
Jiří Štrunc, sbormistr

sbor na adventním koncertě v bavorském

Výtěžek sbírky bude v našem městě použit
na rozvoj provozu Domu na půl cesty.

Ve městě Karlovy Vary a přilehlých obcích
budou Tříkrálovou sbírku zajišťovat skupiny Tří
králů v tradičních oděvech. Sbírka bude zajišťována formou pokladniček a DMS.

11.00 Koledy a královská družina u hlavní pošty
Průběh sbírky po městě Karlovy Vary
18.00 Mše svatá v kostele Máří Magdalény

• 4. ledna 2004 - zemřela herečka Helena Růžičková,
která se snažila v osmdesátých letech v sanatoriu Kriváň
prostřednictvím akupunkturních jehel a karlovarské léčby upravit svou nadváhu. Její lékař prim. MUDr. Lovacký
nemohl výsledek zaručit, protože pacientka Růžičková
měla velmi laxní vztah k dietě.

• 9. ledna 1989 - přijíždějí do Karlových Varů po vánoční pauze první lázeňští hosté. Připraveno je 5 077 lůžek
v 17 lázeňských ústavech (každý ústav čítal 3-5 lázeňských domů).

Úterý 6. 1. 2009:
10.00 Průběh sbírky po městě Karlovy Vary
a v přilehlých obcích
až
Neděle 11. 1. 2009:
18.00 Ukončení sbírky

10.30 Pochod hlavní královské družiny s králem Kašparem, Melicharem a Baltazarem na koních (v případě velkého mrazu
v kočáře) směrem k hlavní poště

• 1. ledna 1949 - dána jasná linie práce podniku Čs. státní lázně programovým prohlášením nového ředitele
MUDr. Karla Bureše a karlovarské lázeňství se začíná
zdárně rozvíjet.

• 6. ledna 1929 - přijíždí k lázeňskému pobytu jugoslávský král Alexandr I. Karadjordjevič (1888-1934), druhý
syn Petra I. Oženil se s princeznou Marií, dcerou rumunského krále Ferdinanda.

Milí přátelé,
dovolujeme si vás požádat o spoluúčast
na charitní akci Tříkrálová sbírka, která je vyhlášena Sdružením Charity České republiky
a v našem městě a přilehlých obcích je organizována Farní charitou Karlovy Vary.

10.00 Slavnostní zahájení sbírky před budovou Magistrátu města Karlovy Vary.
Hejtman Karlovarského kraje PaedDr.
Josef Novotný, primátor města Ing. Werner Hauptmann, biskup plzeňský Mons.
František Radkovský a zástupci měst,
obcí a církve.
Vystoupení Dívčího pěveckého sboru
Střední pedagogické školy a Gymnázia
v Karlových Varech pod vedením sbormistra prof. Jiřího Štrunce.

• 1. ledna 2004 - ČR se stává plnoprávným členem Evropské unie.

• 5. ledna 1989 - zemřel filmový režisér Karel Zeman,
pravidelný host MFF.

Tříkrálová sbírka 2009 v Karlových Varech
ve dnech 5. – 11. ledna 2009

Program Tříkrálové sbírky 2009:
Pondělí 5. 1. 2009:
9.15 Setkání VIP hostů u primátora města
Karlovy Vary

Slavní návštěvníci
a zajímavé události

• Centrálním střediskem pro sbírku je určeno
místo: Dům na půl cesty sv. Josefa ve Svobodově ulici č. 348, Stará Role, Karlovy Vary.
• Koordinátorem sbírky je ředitel Farní
charity Ing. Jiří Novák, tel.: 353 434 210,
731 433 140.
Informace: asistentka sbírky Mgr. Eva Kunešová, tel.: 353 434 222, 731 433 032.
Upřímně Vám děkujeme za otevřené srdce
a možnou pomoc, která přinese radost a uspokojení našim potřebným. Pomoci můžete prostřednictvím našich koledníků – Tří králů nebo
DMS.
O vyúčtování Vás budeme informovat prostřednictvím tisku.
„A tak zůstává víra, naděje, láska, ale největší
z té trojice je láska“
13-13 1. Korintským
Ing. Jiří Novák
ředitel Farní charity

• 11. ledna 1909 - se narodil Štefan A. Brezany, slovenský básník a publicista. V karlovarském domě Thomayer
se léčil mnohokrát. V roce 1985 kompletoval v Domě
spisovatelů sbírku básní, do níž řadil verše, vzniklé při
karlovarských léčebních pobytech, např. Jídelna v Thomayeru, v níž složil hold tamním kuchařům a servírkám.
• 18. ledna 1859 - zesnul významný karlovarský občan
Franz Franiek, majitel tiskárny, předseda c.k. karlovarského střeleckého spolku, člen městské rady a příležitostný básník. Pomník mu odhalili občané v Kyselce.
• 24. ledna 1989 - v březovské porcelánce se po rekonstrukci křtily obnovené pece. Dostaly jména po svých
kmotřičkách: Dana Zátopková, Věra Čáslavská a Jarmila
Kratochvílová.
• V roce 1954 - byly přejmenovány lázeňské domy Esplanade-Palace na Jessenius, Savoy-Westend na Thomayer
a dnešní hotel Central na Mečnikov.
• V roce 1769 - doktor David Becher stanovil novou
metodiku lázeňské léčby, která přetrvává dodnes: hlavní
je pití minerální vody u pramenů, kde je nejvydatnější,
dietní strava a procházky na čerstvém vzduchu, nejlépe
lázeňskými lesy. Vše ostatní jsou jen doplňky pitné kúry.
• V roce 1924 - celoročně ordinují v Karlových Varech
tito čeští lékaři: plk. MUDr. Janák ve Vojenských lázních,
MUDr. Vincenc Janatka, dům Billroth, Vřídelní ulice 33,
MUDr. Milan Mixa, poštovní budova na Tržišti (zbourána
při stavbě Vřídelní kolonády), MUDr. František Zatloukal, dům Kronprinz ve Vřídelní 37 a od května 1924
ještě MUDr. Máša Havlíčková, hospitantka pařížských
a londýnských klinik. Ordinaci si otevřela v domě
Alster v dnešní Mariánskolázeňské 304/11 proti Puppu. V lázeňské sezoně přibyli ještě tři další čeští lékaři:
MUDr. Julius Friedmann v českém lázeňském domě
Astoria, univerzitní profesor MUDr. Vratislav Kučera
v domě Pinkas na Nové louce 291/13 a MUDr. L. A. Rábl
v domě Madrid na Staré louce. Karlbader Kur-Almanach
vykazuje, že v Karlových Varech ordinovalo v první polovině 20. let přes 130 německých lékařů, a to jsme už byli
Československou republikou!
Eva Hanyková
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Keglevičův kříž
se vrátil na své místo
V pondělí 1. prosince 2008 proběhlo osazení nově zrekonstruovaného Keglevičova kříže, k jehož
poškození došlo zřejmě přičiněním
vandalů na jaře loňského roku. Tuto
dominantu nechal v roce 1795 vztyčit na žulové skále nedaleko Grandhotelu Pupp během svého lázeňského pobytu hrabě Sigmund von
Keglewisch. Původní kříž se však
nedochoval. Jeho současná podoba pochází z roku 1990, kdy byl
také tento 7metrový kolos opatřen
malbou Ježíše Krista na plechu.
Právě spodní část této malby bylo
nutné opravit, a tak magistrát zadal
vyrobení nové repliky. Její návrh
zpracoval akademický sochař
a restaurátor Mgr. Marcel Hron,
nohy Krista vyřezal Miloslav Vytejček a barevnou adjustaci provedla
Mgr. Michaela Absolonová. Výroba
trvala 3 dny a její náklady přesáhly
100 tisíc korun.

Nominujte dobrovolníka na cenu Křesadlo 2008!
Karlovy Vary - Mateřské centrum Karlovy Vary,
o. s. – středisko Dobrovolnické centrum Vlaštovka
připravuje již 3. ročník udílení cen Křesadlo, ceny

Křesadlo jako předmět je autorský originál Jaroslava Zívala, kováře z hradu Křivoklát.

pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Cílem
udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky,
zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt
k těm, kteří ji vykonávají.
V letech 2003 – 2007 to bylo již více než 10 krajů
a měst, ve kterých předáváním cen Křesadlo ocenili
své dobrovolníky a zviditelnili činnost neziskových
organizací. V loňském roce bylo předáno 6 Křesadel
v Karlovarském kraji, z toho 2 ocenění dobrovolníci
pocházeli z Karlových Varů.
Nominační období na cenu Křesadlo začíná
5. ledna a končí 31. ledna 2009. Nominační formuláře budou k dispozici v pobočkách Městské
knihovny, v Mateřském centru a na www.materskecentrum.cz. Slavnostní předávání cen se bude konat
v pátek 6. března 2009. Nominujte svého dobrovolníka!

Město Karlovy Vary
děkuje všem,
kteří v roce 2008
přispěli na útulek
pro psy.

Setkání poskytovatelů sociálních služeb

HUMANITÁRNÍ STŘEDISKO ČČK
Karlovy Vary
Provoz bude uzavřen
od 4. prosince 2008 – 3. února 2009.
Provoz opět zahájen od 4. února 2009.

V první polovině prosince 2008 se v zasedací síni
karlovarského magistrátu konalo předvánoční
setkání poskytovatelů sociálních služeb. Během
této schůzky měli zástupci jednotlivých organizací
možnost podělit se s ostatními o problémy, se kterými se při své činnosti potýkají, ale také o úspěchy,
kterých v uplynulém roce dosáhli, a zároveň vyslovit
svá přání a plány do budoucna. Zasedání se zúčastnili i náměstci primátora – Jana Petříková a Tomáš
Hybner – kteří neziskovým organizacím vyjádřili
jménem města podporu a přislíbili pomoc i v nadcházejícím kalendářním roce.

Ošacovací středisko ČČK
S nadcházejícím obdobím zimních měsíců a svátečních úklidů je stále více aktuální otázka, kam
s vyřazeným ošacením. Možností je celá řada, pokud
bychom se však rozhodli darovat jej na dobročinné
účely, měli bychom respektovat jisté zásady.
Ošacovací středisko Oblastního spolku Českého
červeného kříže Karlovy Vary je neziskové pracoviště. Hlavní činností střediska je příjem, ošetřování
a výdej obnošeného ošacení a obdobných potřeb
sociálně či jinak potřebným osobám.
Výdejem obnošeného ošacení a obdobných
potřeb naplňuje Středisko svůj účel. Výdej bezú-

platný je uskutečňován především těmto kategoriím osob a na požadavek, zpravidla písemný, orgánu
státní správy nebo samosprávy:
- osobám sociálně potřebným
- osobám, které přišly v důsledku přírodní či jiné
katastrofy o svůj majetek
- bezdomovcům, uprchlíkům či azylantům
- osobám po návratu z výkonu trestu odnětí svobody
- osobám ve výkonu trestu odnětí svobody
- dalším fyzickým nebo právnickým osobám,
které Středisko považuje za potřebné nebo kte-

ré Středisku prokáží potřebu pomoci
Otevřeno každou středu 9 – 14.30 hodin, ostatní dny a víkend dle telefonické domluvy.
Po opakovaných problémech jsme nuceni
požádat všechny dárce ošacení o zvážení jejich
daru. Někteří přinášejí věci ve stavu, kdy jsou již
nepoužitelné (špinavé, roztrhané). My pak takové
„dary“ musíme na své náklady likvidovat, což nás
stojí velké finanční prostředky.
Věra Sládková OS ČČK K. Vary
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Bezbariérová škola
Základní škola a Základní umělecká škola
ve Šmeralově ulici je bezbariérová!
9. prosince 2008 proběhla kolaudace další části
stavebních úprav v budově Základní školy a Základní umělecké školy v Rybářích. Cílem těchto úprav
bylo zlepšit stavební stav školy jako takový a zejména přizpůsobit budovu bezbariérovému provozu.
S vynaložením nemalých prostředků Města Karlovy
Vary se to podařilo – škola se může pyšnit novým
výtahem v budově 2. stupně (přičemž Šmeralova 40

– budova 1. stupně – je takto vybavena už několik
let). Výtah zpřístupňuje tělesně postiženým žákům
všechny části budovy, tedy i školní dílny, učebny
v suterénu a venkovní prostory za školou.
Největší část finančních prostředků vložených
do rekonstrukce ovšem nespotřeboval výtah, ale
zcela nová přístavba za školou, která vznikla na místě bývalé, již staticky narušené budovy. Sem byly
umístěny šatny pro tělesnou výchovu. Nově byl
vybudován prostor školních dílen v suterénu hlavní budovy. Přímo u školního hřiště byly přistavěny

malé umývárny a toalety pro chlapce a dívky. Dalo
by se pokračovat dále, protože probíhající rekonstrukce zasáhla většinu prostor školy. Stejně dlouhý
by mohl být i výčet toho, co dosud učiněno nebylo,
na co se prostředky zatím nenašly. V tomto okamžiku je ale podstatné, že hlavní cíl rekonstrukce
již splněn byl – škola je bezbariérová a těší se na své
žáky.
Mgr. Břetislav Svoboda
ředitel ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

Kulturní a mezinárodní akce ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

„Škola naruby“

Ve dnech 21. a 22. listopadu proběhla dvoukolově soutěž ve čtyřruční hře na klavír a hře na dva
klavíry pod záštitou karlovarského
primátora a hejtmana Karlovarského kraje. V pátek se zúčastnili
soutěžící z celé České republiky,
v sobotu potom soutěž dospěla
do svého mezinárodního finále
s účastí dvojic z Německa.
Město Karlovy Vary významně
podporovalo i další kulturní a mezinárodní akce ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary,
konané v závěru roku 2008. Jednalo se nejen o již tradiční koncerty
– Adventní v Malém sálu hotelu
Žáci ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary zpívají pro své nové přátele v Texasu Thermal a Vánoční koncert s Českou
S pomocí zřizovatele – Města Karlovy Vary – se ZŠ mší vánoční v Puppu, ale také o prosincový zájezd
a ZUŠ Karlovy Vary podařilo v loňském roce zorga- do Popradu (Slovensko). Další skupina našich žáků
nizovat řadu zajímavých a pro žáky přínosných akcí. pod vedením Mgr. Štěpánky Leitgebové odcestovaRád bych se zastavil u těch, které proběhly na pod- la do USA na dvanáctidenní pobyt, v rámci kterého
zim loňského roku.
zazpívali na 15 koncertech v Texasu.
22. října se uskutečnil Koncert pro město v MěstNení ani třeba dodávat, že tyto akce znamenají
ském divadle Karlovy Vary. Koncert byl dárkem Kar- velmi mnoho pro rozvoj našich žáků, ať už uměleclovým Varům k jejich 650. narozeninám. Návštěvníci ký nebo jazykový. Je velmi potěšitelné, že i zodpomohli vyslechnout vystoupení sólistů (Daniel Pitra, vědní představitelé města Karlovy Vary jsou k těmto
Tomáš Štěpánek, Karolína Františová, Denisa Dyrco- aktivitám vstřícní a podporují je.
vá) a pěveckého sboru Zvonek pod vedením Pavlíny
Bauerové a Miroslavy Kalouskové. Druhá část proMgr. Břetislav Svoboda
gramu patřila Symfonickému orchestru, vedenému
ředitel ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Milošem Bokem a sólistům Petře Jílkové, Michaele
Rezkové, Evě Líkařové a Karolíně Františkové.

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19 je zaměřená na zdraví a moderní životní styl. V tomto duchu
probíhal projektový den pro tělo a duši „Škola naruby“. Kdo by si nepřál prožít jediný takový den. Žáci 2.
stupně měli tuto možnost koncem minulého roku.
Sami si vytvořili rozvrh z deseti nabízených témat
týkajících se „těla a duše“, jako například Není nad
krásný úsměv, Krása v každém okamžiku, Poznej své
já, Braň své tělo, Bez anabolik to jde také, Drogy tvůj
problém nevyřeší, Jak žít podle pravidel a ukázka
vaření zdravé výživy. Ukázkové hodiny předváděli
odborníci ve svých oborech. Připravit akci nebylo
jednoduché, ale vynaložená námaha se vyplatila
a výsledek potěšil žáky i učitele.

Termíny zápisů do prvních tříd pro školní rok 2009/2010
ZŠ Mozartova
22. 1. 2009
od 14.00 - 16.00 hod.
pro žáky se specifickými vývojovými poruchami schopnosti učení
ZŠ a ZUŠ Šmeralova
19. 1. 2009 - 20. 1. 2009
od 15.00 - 18.00 hod.
a první termín talentových zkoušek
do tříd s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a taneční výchovy
ZŠ 1. máje - Dvory
19. 1. 2009 - 20. 1. 2009
od 14.00 - 17.00 hod.
zároveň proběhne zápis do přípravného ročníku
odloučené pracoviště Modenská 15
19. 1. 2009 - 20. 1. 2009
od 14.00 - 17.00 hod.
zároveň proběhne zápis do přípravného ročníku
ZŠ jazyků Karlovy Vary Libušina
15. 1. 2009 - 16. 1. 2009
od 14.00 - 17.00 hod.

ZŠ Moskevská Dukelských hrdinů
20. 1. 2009
od 14.00 - 18.00 hod.
ZŠ Kollárova J. A. Komenského
27. 1. 2009 - 28. 1. 2009
od 14.00 - 17.00 hod.

Základní škola
Jana Amose Komenského,
Karlovy Vary, Kollárova 19
Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve středu 14. ledna 2009 od 14.00 – 16.00 hod.

ZŠ Poštovní
20. 1. 2009 - 21. 1. 2009
od 14.00 - 17.00 hod.
ZŠ Konečná
15. 1. 2009
od 14.00 - 18.00 hod.
16. 1. 2009
od 14.00 - 17.00 hod.
ZŠ Krušnohorská
19. 1. 2009 - 20. 1. 2009
od 14.00 - 18.00 hod.
ZŠ Truhlářská (v budově ZŠ Školní 9. A)
21. 1. 2009 - 22. 1. 2009
od 14.00 - 17.00 hod.
zároveň proběhne zápis do přípravného ročníku
J. Benešová
odbor školství a tělovýchovy

následně pak na

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
v úterý a ve středu

27. a 28. ledna 2009 od 14.00 do 17.00 hod.
Od školního roku 2002/2003 máme na 2. stupni
třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. V ostatních třídách
nabízíme rozvoj individuálních zájmů formou
volitelných předmětů (informatika, cvičení
z matematiky, seminář z dějepisu, cvičení z českého jazyka, sportovní aktivity, základy ekologie,
další cizí jazyk - německý…).
Součástí školy je školní jídelna, družina
a multifunkční Sportovní areál Amos.
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1. SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
škola s rozšíĜenou výukou jazykĤ
KARLOVY VARY – LIDICKÁ ul.
kontakt:
1. soukromá základní škola Karlovy Vary s.r.o.
Lidická 40 – Drahovice (areál pedagogické školy)
tel.: 353 228 210, mob. 608 636 528, 606 791 281
e-mail: justikova.eva@tiscali.cz

ZÁPIS
ŽÁKģ DO 1. TěÍDY
Ž
Y

se koná 15. a 16. 1. 2009
00
09
od 14.00 – 18.00 hod. v budovČ školy

Pro „pĜedškoláky“
otevĜena pĜípravka na školu
- maximální poþet žákĤ ve tĜídČ 15
- výrazný individuální pĜístup ke každému žákovi
-výuka anglického jazyka zaĜazena dennČ již od 1. tĜídy
- ve škole pracuje rodilý mluvþí
- výbČr z velkého množství odpoledních zájmových aktivit
PĜijćte se podívat - den otevĜených dveĜí
5. 1. a 7. 1. 2009 od 9.-17.00 hod.

Zápis žáků do 1. tříd
Kdy: čtvrtek 15. 1. 2009 v 14.00 – 16.00
pátek 16. 1. 2009 v 14.00 – 16.00
Kde: školní budova Libušina 22 (školička vedle hlavní budovy)
Charakteristika školy: Školní program zaměřený na výuku cizích jazyků.
Kvalifikovaná výuka angličtiny již od 1. třídy. Nadstandardní využití počítačů a ICT žáky i pedagogy. Příjemné prostředí opravené školní budovy.
Nabídka: Družina s využitím volného času. Sportovní kroužky (gymnastika, florbal, turistika, …). Výtvarné kroužky (malování, keramika). Jazykové
a počítačové kurzy pro děti i dospělé.
Novinka: Přípravný ročník - pro děti před zahájením školní docházky
a s odkladem.
Poznámka: Rodiče si k zápisu přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Mgr. Jiří Burian, ředitel školy
Telefon:
353 223 408 (sekretariát školy)
Adresa:
Základní škola jazyků Karlovy Vary
Libušina 31, 360 01 Karlovy Vary
Internet:
www.jazkvary.cz
E-mail:
info@jazkvary.cz

Hledáte školu pro svého prvňáčka?

Základní škola
Karlovy Vary,
Poštovní 19
Nabízí:
• nižší počet dětí ve třídách
• vhodné umístění školy ve čtvrti Tuhnice
• zájmové kroužky
• příjemné prostředí
• výuku AJ od 1. tř.
Zápis do 1. tříd se uskuteční
20. 1. a 21. 1. 2009 od 14.00 do 17.00 hod.
Zveme Vás na Den otevřených dveří ve středu
14. 1. 2009 v čase mezi 14.00 – 17.00 hod.
Kontakt na vedení školy: 353 226 408,
725 595 503
Webové stránky školy:

www.zskvary.cz

KLUB PŘÁTEL FOTOGRAFIE
(člen Svazu českých fotografů)
zve zájemce o konsultace a spolupráci na výstavách, začátečníky i pokročilé fotografy na schůzky, které pořádáme jednou měsíčně vždy druhé úterý
v měsíci v zasedací místnosti Vodáren a kanalizací v DOUBÍ od 18 hodin.
Bližší informace:
Petr Pohanka
Telefon: 353 332 195, Mobil: 723 522 392
E-mail: ok1fkv@volny.cz

Město Karlovy Vary děkuje svým
partnerům, kteří se v roce 2008
podíleli na podpoře celé řady akcí,
které se v Karlových Varech konaly,
a bez jejichž přispění by se tyto akce
nemohly uskutečnit, a přeje hodně
úspěchů v novém roce 2009!
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Kulturní akce a výstavy v lednu 2009
CLUB IMPERIAL
Lázeňský hotel Imperiál, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak
Vojtěch Eckert Trio & David Vrobel - altsaxofon
Brilantní pianista Dr. Vojtěch Eckert v doprovodu předních
2. 1.
pražských instrumentalistů.
Elena Suchánková & Jacose Jazz
Zvuku špičkové kapely dominuje hlas nejlepší české jazzové
9. 1.
zpěvačky současnosti.
MF Quartet
16. 1.
Talentovaná pražská zpěvačka Martina Fišerová s kapelou
výborného hráče na bicí Oty Hejnice.
Jazz Efterrätt
23. 1.
Energií nabitý band, působivé aranžmá skladeb na rozhraní jazzu,
funky, blues a soulu.
Rene Trossman Blues Band CZ/USA
30. 1.
Jedinečný chicagský kytarista, známá osobnost bluesové scény,
mimořádný hudební 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
Café Vienna: Živá hudba
1. 1.
Piano
14.00 – 17.00
2. – 4. 1.
Duo Medium
14.00 – 17.00
5. 1.
Piano
19.00 – 22.00
6. 1.
Duo medium
14.00 – 17.00 Piano
19.00 – 22.00
7. 1.
Piano
14.00 – 17.00
8. 1.
Piano
19.00 – 22.00
9. 1.
Piano
19.00 – 22.00
GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 224 387, fax: 353 224 388,
e-mail: info@galeriekvary.cz, URL: www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: úterý – neděle 9.30 –12.00 a 13.00 –17.00
1. 1. 2009 bude galerie zavřena. 2. 1. 2009 otevřeno od 13 do 17 hodin.
Ostatní dny dle otevírací doby.
Aleš Lamr – vsobě
VÝSTAVA
Bilanční výstava významného českého autora představí
Pokračuje
monumentální obrazy a objekty naplněné duchovním poselstvím.
(do 11. 1. 2009)
vernisáž Václav Benda - Multifocus
15. 1.
Retrospektivní výstava libereckého malíře představí převážně
17.00
figurální žánr s výrazně expresivním až sarkastickým laděním, občas
s prvky nostalgie nebo úzkosti. (do 1. 3. 2009)
České umění 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary
STÁLÁ
Expozice představuje díla klasiků českého moderního umění 1.
EXPOZICE
poloviny 20. století.
DALŠÍ AKCE
Zážitková dílna k výstavě Aleše Lamra
10. 1.
V rámci derniéry výstavy proběhne zážitková dílna pro dospělé
14.00-16.00
návštěvníky pod vedením Jany Lieblové a Lenky Tóthové.
HUSOVKA
Karlovy Vary, Husovo nám. 2, tel. č.: 353 333 316
NEJBLÁZNIVĚJŠÍ DEN
9. 1.
Divadelní studio D3. Peter Turrini. Před arogancí a mocí nelze utéct
19.30
ani se schovat. Je třeba bránit se včas. Režie: Anna Ratajská.
10. 1.
KOCOUREK MODROOČKO
15.00
Divadlo Červený kohout. Režie: Jiří Untermüller.
HRÁTKY S ČERTEM
18. 1.
Divadelní studio D3. Jan Drda. Pohádkový příběh pro malé i velké
15.00
diváky. Režie: Anna Ratajská.
NEJBLÁZNIVĚJŠÍ DEN
Divadelní studio D3. Peter Turrini. Před arogancí a mocí nelze utéct
ani se schovat. Je třeba bránit se včas. Režie: Anna Ratajská.
DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 15
Otevřeno po – pá 15.00 - 18.00
7. 1. – 29. 1.
Kresba a malba studentů z Hofu
HVĚZDÁRNA Karlovy Vary
K Letišti 144, tel.: 777 95 34 21
Hvezdarna.kv@email.cz, www.astropatrola.cz
Od 21. 12. 2008 do 4. 1. 2009 je hvězdárna uzavřena!
STÁLÁ ASTRONOMICKÁ EXPOZICE
Volná prohlídka nové stálé astronomické expozice s řadou
volitelných programových doplňků pro děti i dospělé.
Každou
středu a pátek POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY
Informace o aktuálním stavu oblohy lze získat také na čísle
kromě 2. 1.
17.00 - 18.30 777 95 34 22, pokud je přítomen personál hvězdárny. Nejhorší
pozorovací podmínky nastanou 10. - 14. 1. kolem měsíčního úplňku,
ideální podmínky ke sledování Měsíce 7. - 9. 1. Ideální podmínky
pozorovatelnosti Večernice neboli planety Venuše.
30. 1.
19.30

Každou středu
v 18.30
Každý
pátek a sobotu
kromě 2. a 3. 1.
v 18.30
Každý
pátek a sobotu
kromě 2. a 3. 1.
ve 20.00

Za drahokamy Orionu
Večerní pozorování pro všechny věkové kategorie najednou.
Pohádkové pozorování
Večerní pozorování pro rodiče a malé děti, doporučený minimální
věk 5 let.

14. 1.
17.00

SVĚT MALÉ ASTRONOMIE „UF, VIDĚL JSEM UFO!”
Čtvrtý díl cyklu osmi pořadů určených především menším dětem
a jejich rodičům se zájmem o astronomii a její nejnovější objevy.
Krajská knihovna, Dvory
Komety očima astronomů - amatérů
Odborná přednáška pro veřejnost. Přednáší: M. Lehký (Hradec
Králové), P. Horálek (Pardubice). Pohled na současnou astronomii
očima astronomů, kteří se nočnímu pozorování oblohy věnují
od roku 1980.
VÍKENDOVÁ AKCE PRO DĚTI 8-14 LET
Děti mají možnost strávit celý víkend přímo v prostředí Hvězdárny.
Program akcí se ubírá vždy určitým tématem, převážně z oblastí
astronomie, které je zpracováno zábavnou a poutavou formou
her s krátkými přednáškami. Je-li navíc příznivé počasí, zahrnuje
program pozorování noční oblohy dalekohledem.
ASTRONOMIE V ČÍSLECH
Kurs astronomie pro vážnější zájemce od 10 let pořádá hvězdárna
ve školním roce 2008/2009. Kurs má celkem 12 na sobě nezávislých
lekcí a řadu doplňujících aktivit. Bližší info lze získat na telefonu
777 953 421.
RADIOKLUB OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary
info@ok1kvk.cz – www.ok1kvk.cz
Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež
se zaměřením na radiotechniku, základy elektrotechniky
a na radioamatérský zeměpis, provoz a sport. Z vysílacího
střediska na Blatenském vrchu se pravidelně účastní národních
i mezinárodních radioamatérských závodů a soutěží.
Kroužek elektrotechniky – pro pokročilé

23. 1.
18.00

23. – 25. 1.

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

1. 1.
15.00

17. 1.
19.30

23. 1.
19.30

30. 1.
19.30

1. - 3. 1.
17.00
1. - 3. 1.
19.30,
4. - 6. 1.
17.30,
7. 1.
20.00
4. 1.
15.00
4. - 5. 1.
20.00
6. 1.
7. 1.
17.00
8. 1.
19.30

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

Klub pro dospělé
Kroužek elektrotechniky
Kroužek elektrotechniky

KARLOVARSKÝ
SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary
Grandhotel Pupp
Novoroční koncert KSO - M
Dvořák: Rusalka, Slovanské tance, Brahms: Uherské tance, Kálmán:
Čardášová princezna, Lehár: Veselá vdova, Monti: Čardáš, Strauss:
Netopýr, valčíky a další. G. Kopperová – soprán. Dirigent M. Peschík.
Lázně III
Symfonický koncert - A 6
ve spolupráci se Zürcher Hochschule der Künste; J. Brahms: Tragická
předehra, op. 81; W. A. Mozart: Koncert pro flétnu; S. Rachmaninov:
Koncert pro klavír č. 1; A. Dvořák: Polednice. M. Bachofen – flétna, T.
Chitadze – klavír, dirigent J. Schlaefli (Švýcarsko).
Lázně III
Symfonický koncert - B 6
ve spolupráci s Zürcher Hochschule der Künste Curych; L. van
Beethoven: Egmont – předehra; R. Schumann: Koncert pro klavír;
N. Rimskij-Korsakov: Šeherezáda; C. Scheffelt – klavír. Dirigent J.
Schlaefli (Švýcarsko).
Lázně III
Operní koncert - M
Mistrovské pěvecké kursy. Slavné operní árie v podání účastníků
kurzů. Dirigent František Drs.
KINO PANASONIC
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel.: 353 233 933
www.kinopanasonic.cz
STMÍVÁNÍ, USA 2008.
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH, ČR 2008.

Bijásek pro nejmenší - KRAKONOŠOVY POHÁDKY II, ČR.
Bio Art - MEZI ZDMI, Francie 2008.
Bio Art – FÍGLE, Polsko 2007.
Představení pro seniory - JARMARK MARNOSTI, VB, USA 2004.
Projekce FK KV - STRACH(Y) ZE TMY, Francie 2007.
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8., 9., 11. 1.
17.00,
10. 1.
16.30
9. 1.
19.30
10. 1.
18.45
11. 1.
15.00
11. 1.
19.30
12. - 13. 1.
17.30,
14. 1.
19.30
12. - 13. 1.
19.30
15. 1.
19.30
16. a 18. 1.
17.00,
17. 1.
15.00
16. - 21. 1.
19.30,
17. 1.
17.00
18. 1.
15.00
21. 1.
15.00 a 17.00
22. 1.
19.30
23. a 25. 1.
17.00,
24. 1.
16.30
23. 1.
19.30
24. 1.
18.45
25. 1.
15.00
25. 1.
19.30
26. - 27. 1.
17.30 a 19.30
28. 1.
19.30
29. 1.
19.30
30. 1. - 1. 2.
17.00
30. - 31. 1.
19.30

KDOPAK BY SE VLKA BÁL, ČR 2008.

MALÉ OSLAVY, SR, ČR, Itálie 2008.
Metropolitan opera in HD - Vlaštovka | Giacomo Puccini, USA
2009.
Bijásek pro nejmenší - O ZLATÉ RYBCE, ČR.
Bio Art - ČAS UMÍRAT, Polsko 2007.
VY NÁM TAKY, ŠÉFE! ČR 2008.

Bio Art – SESTRA, ČR 2008.
Projekce FK KV - SEDMÉ NEBE, Německo 2008.
MADAGASKAR 2: Útěk z Afriky, USA 2008.

AUSTRÁLIE, USA, Austrálie 2008.

Bijásek pro nejmenší - S KRTKEM DO POHÁDKY 2, ČR.
Představení pro seniory - U MĚ DOBRÝ, ČR 2008.
Projekce FK KV - EDITH PIAF, Francie, ČR, VB 2007.
MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3 - maturitní ročník, USA 2008.

Bio Art - MINUTA DO DVANÁCTÉ, ČR 2008.
Metropolitan opera in HD - Orfeo a Euridika | C. W. Gluck, USA
2009.
Bijásek pro nejmenší - BROUČKOVY TAJNOSTI, ČR.
Bio Art – dokument KAUZA LITVINĚNKO, Rusko 2007.
Bio Art - HLÍDAČ č. 47, ČR 2008.
Bio Art – dokument IVETKA A HORA, ČR 2008.
Projekce FK KV - FÍGLE
SOBÍK NIKO, Finsko, Dánsko 2008.
Bio Art – dokument ČESKÁ RAPUBLIKA, ČR 2008.

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 603 375 555, tel., fax: 353 227 875, e-mail: klubpaderewski@volny.cz
Představení začínají v 19.30 hodin – pokud není uvedeno jinak.
Josef Psohlavec a Eva Janáková - Obrazy
Vernisáž výstavy obrazů předních karlovarských autorů, jejichž
5. 1.
společné dítě – hudební skupina Resonance se v rámci vernisáže
18.30
představí posluchačům. Eva Janáková za mikrofonem, Josef
Psohlavec jako autor textů.
Echt!
Koncert nejznámější české pub-rockové kapely. Do hospodského
6. 1.
šramlu Echtu se vejde ledacos, včetně irských dupáren, punku,
folku, rockabilly, country a trampských odrhovaček. Malíkův
neurvalý zpěv, skeptické texty a syrový zvuk kapely.
Goodfellas (jako předkapela Quite Quite)
10. 1.
Přestože jsou Goodfellas vesměs mladíci, jsou již živoucí legendou
20.00
a po jejich produkci nacházíváme v hledišti kusy dámského prádla.
Kdo dřív přijde, bude se dřív potit v narvaném sále.
Pepa Nos
V rámci hudebních sklepů se představí jeden z největších
samorostů naší folkové scény, jehož největší popularita se datuje
14. 1.
do 70. a 80. let. Dnes se věnuje především ekologii a józe, ale
satirický jed z jeho textů dosud nevyprchal.
Ty Syčáci
Koncert osobitého brněnského souboru na pomezí žánrů, s jehož
zařazením si lámou hlavu i odborníci. Zpěváka, textaře, performera,
21. 1.
experimentátora a fyzického básníka Petra Vášu doprovázejí
kytarista Petr Zavadil a basista Tomáš Fröhlich.
Friedrich Nietzsche - hlasatel morálky o nadčlověku aneb
24. 1.
Zarathustra versus eugenika
16.00
Název přednášky je vše říkající, zbývá dodat, že ji pořádá Křesťanská
akademie a přednáší PhDr. Marek Matějka.
Jazz KVé
Koncert přední karlovarské jazzové formace. Za mikrofonem stojící
29. 1.
půvabná a skvělá vokalistka Petra Brabencová je vždy lákadlem pro
fanoušky jazzu.

KINO ČAS
Tel.: 353 223 272, www. kinocaskv.cz
VY NÁM TAKY, ŠÉFE! Komedie, ČR, 2008.

2. – 7. 1.
16.00 a 19.45
QUANTUM OF SOLACE. Akční, VB/USA, 2008.
2. – 7. 1.
17.45
3. a 4. 1.
ZTRACENÝ POKLAD TEMPLÁŘSKÝCH RYTÍŘŮ. Dobrodružný,
14.00
Dánsko, 2006.
8. – 14. 1.
MADAGASKAR 2. Animovaný, USA, 2008.
16.00 a 18.00
8. – 14. 1.
FALCO. Biografický, Rak./Něm., 2008.
20.00
10. a 11. 1.
DOBA LEDOVÁ 2 – OBLEVA. Animovaný, USA, 2006.
14.00
15. – 18. 1.
FALCO. Biografický, Rak./Něm., 2008.
18.00
15. – 18. 1.
ANGLICKÉ JAHODY. Drama, ČR, 2008.
16.00 a 20.15
17. a 18. 1.
FIMFÁRUM 2. Animovaný, ČR, 2006.
14.00
HLÍDAČ Č. 47. Thriller, ČR, 2008.
19. – 21. 1.
16.00 a 20.15
19. – 21. 1.
LÁSKA ON-LINE. Romantický, Švédsko, 2005.
18.00
22. – 28. 1.
KDOPAK BY SE VLKA BÁL. Rodinný, ČR, 2008.
16.00
AUSTRÁLIE. Drama, USA/Austrálie, 2008.
22. – 28. 1.
18.00 a 21.00
29. – 30. 1.
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH. Komedie, ČR, 2008.
16.00, 18.15,
20.30
31. 1 a 1. 2.
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH. Komedie, ČR, 2008.
14.00, 16.00,
18.15, 20.30
KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO
Divadelní nám. 21, 360 01 Karlovy Vary
Georges Bizet: „CARMEN“
Severočeské divadlo opery a baletu. Carmen – Andrea Kalivodová
14. 1.
– sólistka Státní opery Praha. Příběh vášnivé Carmen, která svou
19.30
lehkomyslností vyprovokuje žárlivost a její přelétavý život následně
končí rukou odmítnutého milence. Režie: Tomáš Šimerda.
Woody Allen: „ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME“
16. 1.
Divadlo Na Jezerce. Komedie o tom, že člověk má za všech
19.30
okolností zůstat sám sebou. Hrají: J. Hrušínský, M. Šplechtová, M.
Procházková/T. Němcová, Z. Hruška/M. Taclík. Režie: O. Sokol.
I. Peřinová: „DESET MALÝCH ČERNOUŠKŮ“
18. 1.
Divadlo Alfa Plzeň. Představení pro děti. Vzájemnost a kamarádství
15.00
je silnější, než všemožná lákadla, která se černouškům staví
do cesty, a tak nakonec všechno dobře dopadne.
A. P. Čechov: „PLATONOV JE DAREBÁK“
Divadlo Na zábradlí. Když lidé nebudou hloupí, budou pořád
19. 1.
chytřejší a dál už se všechno vyřeší samo. V hlavní roli: Taťána
19.30
Medvecká – členka činohry Národního divadla v Praze,
dále hrají: I. Chmela, M. Mejzlík, P. Čtvrtníček, Z. Hadrbolcová aj.
Režie: J. Pokorný.
„KRÁLÍCI Z KLOBOUKU“
25. 1.
Divadlo Špílberg Brno. Představení pro děti. Muzikálová podobou
15.00
příběhů dvou králíků - Boba a Bobka. Režie: Ludvík Faruga.
M. Uhde, M. Štědroň: „BALADA PRO BANDITU“
26. 1.
Divadlo Na Fidlovačce. Muzikál. Napínavý příběh lásky a zrady
19.30
sevřený sítí intrik. Hrají: M. Badinková nebo A. Remková, M. Holý, O.
Brousek, D. Suchařípa, L. Županič a další. Režie: P. Gábor.
Sam Shepard: „LÁSKOU POSEDLÍ“
29. 1.
Divadlo Ungelt. Pravdu nikdy nedostanete. Čas od času se vám
19.30
povede jí kousek zachytit. Hrají: M. Etzler, V. Cibulková, M. Štěpánek,
V. Udatný. Režie: J. Klimsza.
P. Barillet, J. P. Grédy: „ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY“
30. 1.
Divadelní agentura J. Svobodové. Komedie s detektivní zápletkou.
19.30
Hrají: J. Brejchová, J. Kačer, D. Morávková/A. Kačerová, J. Révai/M.
Kubačák, P. Filipovská, J. Ptáčník. Režie: J. Kačer.
DIVADLO DAGMAR
Komorní scéna „U“
20. 1.
Iva Procházková: Soví zpěv
19.30
zpráva o katastrofě v Brémách roku 2046, prší a prší...
režie Hana Franková, hraje Studio Divadla Dagmar
Komorní scéna „U“
Čekání
22. 1.
Arnošt Lustig - Petra Kohutová - Nad‘a Pajanková
11.00
Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
Zdeněk Šmíd - Anna Franková - Hana Franková
Lesk a bída Čekání
Komorní scéna „U“
Den památky obětí holocaustu
Čekání
27. 1.
Arnošt Lustig - Petra Kohutová - Nad‘a Pajanková
19.30
Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
Zdeněk Šmíd - Anna Franková - Hana Franková
Lesk a bída Čekání
Komorní scéna „U“
28. 1.
Iva Procházková: Soví zpěv
12.00
zpráva o katastrofě v Brémách roku 2046, prší a prší...
režie Hana Franková, hraje Studio Divadla Dagmar
Komorní scéna „U“
29. 1.
Mezi dvojím zasyčením kosy aneb vyprávění druhé
9.00
podle knihy Z. Šmída „Strašidla a krásné panny“
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
I. P. Pavlova 7, tel.: 353 221 365
Čítárna (linka 23), půjčovna pro dospělé (linka 20, 27),
oddělení pro děti a mládež (linka 21)
Půjčovna pro dospělé
po, út, čt, pá
10.00 - 18.00
Čítárna
st
10.00 - 14.00
Půjčovní doba:
so
9.00 - 12.00
Oddělení pro děti a mládež po, út, čt, pá
13.00 – 18.00
st
12.00 – 15.00
Půjč. doba:
po - čt 10.00 –12.00, 12.30 - 18.00 ; pá 12.00 –16.00, st zavřeno
Kontakty na pobočky:
Čankovská, U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085,
Drahovice, Vítězná 49, tel.: 353 226 346,
POBOČKY
Růžový vrch, Sedlecká 4, tel.: 353 564 844,
MĚSTSKÉ
Tuhnice, Wolkerova 1, tel.: 353 227 747,
KNIHOVNY
Vyhlídka, Raisova 4, tel.: 353 224 203,
Doubí, Modenská 150: Po 13.00 –18.00,
Tašovice, U Brodu 9: Út 14.00 –18.00,
Stará Role – pobočka je již otevřena v nových prostorech
- v budově ZŠ Truhlářská – (vchod směrem od hřiště za budovou
školy).
14. 1.
přednáška ThDr. Tomáše Holuba – Etika ve válečném konfliktu
17.00
28. 1.
přednáška Marie Spazierové – Vlasta Javořická versus Vlasta
17.00
Pittnerové odvěké rivalky?
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
13., 20., 27. 1.
léčitelská poradna na objednání
14.00
26. 1. - 20. 2.
MASÉR PRO SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE - rekvalifikační
8.00
kurz
24. 1.
MEDOVÁ DETOXIKAČNÍ MASÁŽ - kurz
9.00
24. – 25. 1.
HOT STONES – kurz masáže horkými kameny
9.00
31. 1.
PINDA SVEDA – masáž bylinnými měšci
9.00
31. 1.
ABHYNAGA – základní ayurvédská masáž
9.00
1. 2.
GARSHAN – kurz ayurvédské anticelulitidní masáže himalájskou
9.00
solí a hedvábnými rukavicemi
4. – 8. 2.
LYMFATICKÁ MASÁŽ
9.00
„NÁVŠTĚVA WELLNESS ZDARMA“ u bazénu Thermal
NOVÝ KOMPLETNÍ PROGRAM HUBNUTÍ „FORMBODY“
23. 1.
TĚLESNÉ KOMPOZICE
13.00 – 17.00 MĚŘENÍ
UKÁZKA MASÁŽÍ
KONDIČNÍ CVIČENÍ VE FITNESS
KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
Karlovy Vary-Dvory, Závodní 378/84, tel.: 353 502 888, www.knihovna.kvary.cz
Otevřeno: pondělí – sobota, 10.00 – 19.00
Pro veřejnost
Společenský sál Dvory:
23. 1.
„Komety očima astronoma amatéra“ přednáška k Roku
17.00
astronomie. Přednáší Martin Lehký, Petr Horálek. Vstup zdarma.
A-klub Dvory:
Herní klub – Pro zájemce o hraní strategických, logických
8., 15., 22., 29.1. a společenských deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15
let, horní věková hranice není omezena. Dětské verze her jsou
k dispozici v Dětském oddělení.
Kavárna Dvory:
Výstavy
„Exlibris“ výběr z tvorby regionálního výtvarníka Petra Strnada.
6. 1.-30. 1.
Vernisáž za účasti autora proběhne 6. 1. v 15.00 hodin.
Pro děti
Dětské oddělení Dvory:
15. 1.
DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ – zahrajte si s námi knihovnickou obdobu
13.00
populárních televizních soutěží, tentokráte „BINGO“.
EVROPSKÝ
DEN – CHORVATSKO
19. 1.
Pro děti od 6 do 10 let. Čtení autorů dané země, výtvarná dílna,
13.00
tradice, kultura, soutěže.
25. 1.
DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ – zahrajte si s námi knihovnickou obdobu
13.00
populárních televizních soutěží, tentokráte „AZ KVÍZ“.
Pro zájemce o anglický jazyk Britský filmový klub:
20. 1.
Sál, KES/KES drama VB 1969; Režie: Kenneth Loach. Hrají: David
17.00
Bradley, Colin Welland. V původním znění s anglickými titulky.
Pro zájemce o počítačové kurzy Vzdělávací centrum:
7. 1.
Začínáme s počítačem 1. část
16.00
14. 1.
Začínáme s počítačem 2. část
16.00
21. 1.
Začínáme s počítačem 3. část
16.00
28. 1.
Základy práce s Internetem
16.00
MUZEUM NOVÁ LOUKA
Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 353 226 252-3
Otevřeno: říjen – duben st – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
zavřeno 31. 12. 2008 – 1. 1. 2009
zavřena stálá expozice 5. 1. – 28. 2. 2009
otevřeno 2. 1. – 4. 1. 2009
od 5. 1. – 25. 1. 2009 jen výstava Historie české stavebnice
Merkur

Pro velký zájem je prodlouženo konání výstavy Historie české
stavebnice Merkur, která probíhá od 16. 10. 2008. Až do 25. 1.
2009 si návštěvníci nejen prohlédnou, co všechno lze sestavit.
Přímo na místě mají malí i velcí možnost cokoli sestrojit podle svých
nápadů.
Právě probíhá druhé kolo DĚTSKÉ SOUTĚŽE VE STAVĚNÍ MODELŮ
Z MERKURU, orientačně pro děti ve věku od 4 do 15 let.
ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888
Otevřeno: st – ne 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
zavřeno 31. 12. 2008 – 28. 2. 2009
Stálá expozice:

Jedinečná a neopakovatelná atmosféra Karlových Varů na přelomu
19. a 20. století (z let 1894 – 1896) v secesních obrazech vídeňského
dvorního malíře Wilhelma Gauseho (1853 – 1916). Expozici obrazů
doplňují ukázky dobových lázeňských koflíků a stylového nábytku.

MATEŘSKÉ CENTRUM
Východní 6, 360 20 K. Vary, tel.: 353 230 847, 606 581 369,
e-mail: mckv@seznam.cz, www.materske-centrum.cz
6. 1.
12.30-13.30

zápis do kurzů plavání rodičů s dětmi od 6 měsíců do 3 let

8. 1.
17.00-18.00

zápis do kurzu Akvaaerobik

31. 1.

končí akce Vakcína pro Afriku – sběr kupónů z plenek zn. Pampers
Všechny kurzy začínají 5. ledna 2009! (kromě plavání, to začíná
19. 1. 2009) I v lednu pokračují v Mateřském centru vzdělávací
kurzy pro širokou veřejnost. Bližší info u studijní asistentky Radky
Svatkové na tel. č. 353 230 847, 723 611 544, nebo na www.matky.
cz, e-mail: radka.svatkova@studnice-os.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
ARMÁDY SPÁSY
Jugoslávská 16, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 353 225 861, 608 400 504
6. 1.
13.00 – 17.00
10. 1.
15.00

Burza ošacení
Sportovní rybolov - své zážitky vypráví a promítáním doplňuje
pan František Dohnal
DVEŘE DOKOŘÁN
Dveře dokořán OS, integrace lidí s mentálním postižením
Veškeré informace Vám budou poskytnuty na tel. č. 353 235 267,
353 565 551 a 604 234 574.
Osobní asistence, volnočasové aktivity, podpora samostatného
bydlení.

JÓGACENTRUM Karlovy Vary
Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary – www.joga.cz – tel.: 732-606-474,
e-mail: karlovy.vary@joga.cz
BUS 1, 22 stanice Sklářská
Aktuální informace o dalších programech (soboty, víkendy ...) najdete
na www.joga.cz/karlovyvary
Pravidelná cvičení podle Systému Jóga v denním životě, 1. lekce
ZDARMA.
Pondělí
18.00

Jógacentrum - pokročilí

Úterý
16.45

Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí

Úterý
18.30

Jógacentrum - začátečníci a mírně pokročilí

Úterý
19.30

ZŠ Dalovice - začátečníci a mírně pokročilí

Středa
18.00

ZŠ Nejdek (na náměstí) - začátečníci a mírně pokročilí

Čtvrtek
19.00

Mateřské centrum Drahovice - začátečníci a mírně pokročilí

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Karlovy Vary
nabízí:
- Výuku a výcvik v poskytování první pomoci pro všechny věkové
kategorie
- Zdravotnickou přípravu uchazečů o řidičský průkaz
- Pro firmy povinné školení v rámci bezpečnosti práce
Bližší informace poskytne OS ČČK:
Kollárova 551/17, Karlovy Vary, tel./fax: 353 221 854, 602 865 110,
www.cck-kv.wz.cz, e-mail: v.sladkova@email.cz
KNIHOVNA HUMANITNÍCH VĚD
se sídlem ve Varšavské ulici č. 2,
otevřeno každou středu od 14.00 do 18.00
Pořádáme přednášky Křesťanské akademie v klubu Paderewski.
GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ
Rumunská 8, Karlovy Vary, tel.: 353332045, 608335902
Otevřeno: Po – Čt 9.00 – 17. 00, Pá 9.00 – 15.00
e-mail: galerie.husarik@seznam.cz;www.galerie-husarikova.cz
29. 11. 08. - 31. 3. výstava obrazů s názvem „Matka a dcera“
Jindra Husáriková - obrazy, Šárka Mrázová-Cagliero - obrazy
ATELIER MIRKA
Moskevská 42, 360 10 Karlovy Vary, tel.: 353 234 636,
atelier v provozovně Rámování, www.ateliermirka.cz
14. 1.
17.00

TVORBA ŠPERKU - nové kombinace

28. 1.
17.00

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ - obrázek
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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
so - ne

14.00 - 21.00
10.00 - 19.30 (vč. volných dnů)

HC ENERGIE
O2 extraliga mužů:
4. 1. 16.30 HC ENERGIE KARLOVY VARY - HC MOUNTFIELD Č. BUDĚJOVICE
13. 1. 18.00 HC ENERGIE KARLOVY VARY - HC RI OKNA ZLÍN
16. 1. 18.00 HC ENERGIE KARLOVY VARY - HC VÍTKOVICE STEEL
23. 1. 18.00 HC ENERGIE KARLOVY VARY - HC LITVÍNOV
30. 1. 18.00 HC ENERGIE KARLOVY VARY - HC ZNOJEMŠTÍ ORLI

BRUSLENÍ

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

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
po – pá
so – ne
svátky, prázdniny

Umělá ledová plocha, kryté kluziště s umělým osvětlením.
Termín zahájení bruslení od 1. 12. 2008…dle počasí.
Veřejné bruslení:

út, čt, pá
so, ne

16.00 - 19.00
14.00 - 16.00, 16.30 - 18.30

Cena pro veřejnost: 1 hod/30 Kč.

ZŠ Truhlářská 19

- provozní doba pro veřejnost:

VEŘEJNÉ KLUZIŠTĚ KARLOVY VARY-DVORY

15.00 – 20.00
15.00 – 20.00
15.00 – 20.00

SEBEOBRANA
STREET FIGHTING JU-JITSU o. s.
1. máje 309/43, 360 06 Karlovy Vary
Street Fighting Ju-Jitsu, nezisková organizace zaměření sebeobrana poradenství v ochraně zdraví a majetku, pořádá 28. 1. 2009 pro veřejnost
ukázku a výklad sebeobrany od 16 - 17.30 hod.
Každou středu a pátek probíhají kroužky pro děti a mládež - Box, Kickbox,
Ju-Jitsu, Sebeobrana od 16.15 - 17.30 hod.
Pro dospělé od 17.30 - 19 hod.

ATLETIKA
ZŠ Růžový vrch, kontakt 353 437 111

Najdete nás ZŠ K. Vary Dvory malá tělocvična.
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

NOMINACE
NA NEJLEPŠÍHO SPORTOVCE
MĚSTA ROKU 2008
Komise TvS při Radě města Karlovy Vary vyzývá všechny sportovní subjekty k podání návrhů
na vyhlášení nejlepšího sportovce města v roce
2008 v těchto kategoriích:
• Žáci
dívky
chlapci
• Dorost (junioři)
dívky
chlapci
• Dospělí
ženy
muži
• Družstva
žáci
dorost (junioři)
dospělí
Návrhy zasílejte na adresu:
Magistrát města Karlovy Vary
odbor školství a tělovýchovy
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary
Nejpozději do 31. 1. 2009.

Kontakt: 723 233 388,
JU-JITSU@seznam.cz
www.ju-jitsu.blog.cz

X-team BaNo Karlovy Vary se vrátil z MS 2008 na Havaji
Závodníci X-teamu BaNo K. Vary se nedávno vrá- ce ve svých věkových kategoriích. Na medaile sice
tili z Havajského ostrova Mauí, kde se na podzim nedosáhli, ale 1x 4. a 2x 6. místo na světě je obrovjiž tradičně konalo 13. mistrovství světa v Xteře ským úspěchem těchto mladých závodníků. Všichni
(terénní triatlon). Karlovarská čtyřčlenná výprava jim gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaměla ve svém středu loňského juniorského mistra ci Karlových Varů, ale i celé ČR.
světa Martina Jiskru, který v rámci všech nominačZávodníci děkují Městu Karlovy Vary, Karlovarních evropských pohárů skončil v letošním roce skému kraji, vedení Koruny Pralines, SVS a. s. Teplice
jako druhý již v kategorii dospělých. Účast na MS a Fotu Jiskra za finanční příspěvky, které umožnily
ještě vybojovali další dva závodníci X-teamu BaNo Karlovarákům start na MS za X-team BaNo Karlovy
K. Vary – junior Lubomír Bachura a Tomáš Eberl, kte- Vary.
rý startoval stejně jako M. Jiskra ve věkové kategorii
20–24 let.
Jan Novák, trenér
Startovní listina na Havaji obsahovala téměř
550 startujících z 26
zemí. Plavecká část byla
1500 m dlouhá a plavala
se v Tichém oceánu. Horské kolo se jelo v rezervaci sopečného vulkánu
Halaekaly a extrémní
okruh byl 35 km dlouhý.
Závěrečná běžecká část
byla 11 km dlouhá. Letošní závod poznamenalo
extrémní vedro, na slunci
se vyšplhaly teploty přes
50 °C. To byl také jeden
z hlavních důvodů, proč
do cíle dorazilo jen 482
závodníků.
Naši závodníci přijeli
s odhodláním potvrdit, Závodníci X-teamu BaNo Karlovy Vary – zleva Martin Jiskra a Lubomír
že patří ke světové špič- Bachura.
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Jiří Bartoška navštívil KV Arenu
Počátkem prosince 2008 zavítal do Karlových Varů prezident Mezinárodního filmového festivalu Jiří Bartoška i se svým štábem, aby si v rámci zasedání na karlovarském magistrátu prohlédl rozestavěnou multifunkční arénu. Ta
by měla být dokončena v červnu letošního roku, tedy ještě před zahájením filmového festivalu, a vyřešit tak problém s nedostačující kapacitou míst v kinech.
Zároveň by se hned po pro MFF neodmyslitelném a tradičním Thermalu stala
druhým nejreprezentativnějším premiérovým biografem, jehož programový itinerář by doplňovaly i reprízy snímků. Standardně by měl disponovat 800 sedadly s tím, že variantně by jich tu mohlo být až kolem čtrnácti set.
KV Arena bude pod jednou střechou společně s kinem navíc schopna opera-

tivně poskytovat řadu atraktivních souvisejících služeb: od rychlého nebo skupinového stravování pro návštěvníky až po administrativní zázemí a individuální
servis pro organizátory jednotlivých akcí či doprovodných aktivit, ale třeba i pro
partnery a hvězdy MFF. Organizátorům festivalu, televizním a zpravodajským
štábům zde třeba může být non-stop k dispozici interní audiovizuální digitální
high-tech studio s kompletní střižnou a výstupy až do formátu HD napojené
na vysokorychlostní datovou síť trasovanou přímo na páteřní externí optický
kabel, novináři tu zase najdou komfortně vybavenou media zónu.

Vedení KV Areny se ujal nový ředitel Zdeněk Sysel
se závazně sjednávají a připravují vždy se značným
předstihem. Za mimořádný úspěch proto považujeme dosažení zmíněného předpokladu zhruba
až v kompletním plánovacím roce 2012. Srovnatelné halové areály totiž nabízejí obvykle také veřejné
dotované využití, v našem případě třeba bruslení
nebo společenské a kulturní pořady. Nejsou tak jen
investicemi, u kterých by se hned od samého startu
kalkulovalo pouze s okamžitou návratností,“ přibližuje nejbližší výhled ředitel Sysel.
Velkou neznámou v rozpočtových úvahách jsou
podle něj zatím hlavně budoucí skutečná spotřeba
energie a dalších nezbytných vstupů, vývoj jejich
ceny, a dále faktické náklady na klíčové provozní služby k zajištění standardního chodu. Největší
výdajové položky by přitom podle dosavadní rozvahy měly být kryty z pronájmů a pořádání komerčních
programů. Ekonomiku může významně podpořit
také generální partner, který multicentru po vzoru
jiných arén propůjčí své jméno. Část příjmových
bonusů by pak měly tvořit tržby z reklam a doplňkového servisu KV Areny.
Do nejvyšší výkonné pozice společnosti KV Arena byl v listopadu 2008 jmenován Zdeněk Sysel.
Chce navázat na všechna předtím ve firmě úspěšně rozpracovaná témata – mezi jeho priority patří
co nejplynulejší přechod na běžný provoz od druhé
poloviny roku 2009 a zajištění konkrétní výtěžnosti
v budoucím Výstavním, sportovně kulturním a kongresovém centru Karlovy Vary.
„Chceme multicentrum jako atraktivní, v co nejkratším výhledu pak i relativně soběstačné. Jeho
základní konkurenční výhodou samozřejmě bude
ojedinělost jím nabízené užitné a zážitkové hodnoty v široké spádové oblasti. Zdůrazňuji, že naší
ambicí je zkrátit období náběhu na žádoucí vytížení
a optimální a stabilizovanou výnosnost na minimum. Je jasné, že velké, výdělečné akce jako kongresy, veletrhy nebo koncerty špičkových interpretů

„Vzorová
šablona
na zaručený zisk u podobných projektů neexistuje
ani za ideálních vnějších
podmínek. Zde je navíc
stále ve hře hned několik zmíněných, aktuálně
zatím nedefinovatelných
proměnných včetně uvedených objemů spotřeby a poplatků za odběry
elektřiny, plynu a vody,
efektů z ještě neuzavřených smluvních vztahů
se zajišťovateli souběžných outsourcovaných
služeb, nebo termínů
souvisejících s finálním
zprovozněním
celého

komplexu. Společně s mým postupně se utvářejícím týmem nás čeká ještě hodně úsilí. Jsem nicméně přesvědčený, že očekávatelné i zatím nepředvídané úkoly zvládneme,“ doplňuje ředitel.
Krátce před příchodem nového ředitele posílil
pracovní tým KV Areny na důležitém úseku další specialista – vedoucí techniky. Ten se ještě před dokončením rozsáhlého, v těchto dnech již téměř úplně
opláštěného multifunkčního centra, v němž se už
přitápí z jednoho z instalovaných kotlů, podrobně
seznamuje s moderním zázemím komplexu, unikátními technologickými systémy a složitými trasami
sítí. Ve společnosti tak momentálně pracují čtyři
zaměstnanci, k nimž by měl od nového roku přibýt
ještě produkční specialista.
Obchodní společnost KV Arena byla založena
Městem Karlovy Vary. Víceúčelový areál s dominantní regionální kapacitou pro mnohostranné sportovní, zábavní a společenské vyžití bude mít po jeho
předání od magistrátu – vlastníka objektu a investora celého projektu, v dlouhodobém smluvním
nájmu.

Centrum cizích jazyků a dalšího vzdělávání, s.r.o.

Komplexní služby
v odpadovém hospodáĜství
Spoleþnost AVE CZ odpadové hospodáĜství s.r.o.,
nabízí tyto služby :
- þištČní a údržbu komunikací metením a skrápČním
- odvoz a odstranČní smČsného komunálního odpadu
- svoz a využití separovaného odpadu
- odvoz a odstranČní nebezpeþného odpadu
- odvoz a odstranČní velkoobjemového odpadu
- kontejnerovou dopravu
- odstraĖování nepovolených skládek
- výstavbu a opravu komunikací
- ekologické poradenství, ekologickou osvČtu

MEMBER OF CAMBRIDGE SCHOOLS ASSOCIATION
ČLEN ASOCIACE JAZYKOVÝCH ŠKOL A AGENTUR ČR

www.ccjskola.cz

j a z y k o v é v zd ě l áva c í p ř e k l a d y,
k u r z y k u r z y korektury
anglič na, arabš na,
čínš na, francouzš na,
c h o r va t š n a , i ta l š n a ,
japonš na, němčina,
ruš na, španělš na,
češ na pro cizince

práce na PC, průvodce
ČR, průvodce Prahou,
psychologie, rétorika a
k o m u n i k a c e

v současné době
za j i šť u j e m e p ře k l a d y a
korektury z/do 40
j
a
z
y
k
ů

te nto i n ze rát s l o u ž í j a ko s l e va
200 Kč pro každého nového klienta

nám. V. Řezáče 5
360 09 Karlovy Vary
tel.:728 843 210
e-mail: info@ccjskola.cz
icq:448 988 142

AVE CZ odpadové hospodáĜství s.r.o., Jáchymovská 40, 360 04 Karlovy Vary,
Tel.: +420 353 176 261, Fax.: +420 353 224 738, www.avecz.cz

Telegraficky
Koncem loňského roku byly vyhlášeny výsledky druhého ročníku soutěže
„Kronika roku“. V konkurenci několika desítek kronikářů představil své dílo
i kronikář města Karlovy Vary pan Květoslav Kroča. Ten vede kroniku lázeňského města po svém předchůdci Vladislavu Jáchymovském a stal se letos
vítězem mezi všemi přihlášenými kronikáři. Karlovarská kronika je svým
rozsahem mimořádná díky značné šíři tematických okruhů, což jistě bylo
jedním z důvodů vítězství v soutěži. Primátor města Werner Hauptmann
ocenil práci karlovarského kronikáře, který rovněž obdržel věcný dar. Karlovarskou kroniku Vám blíže přiblížíme v jednom z dalších čísel radničních
listů.

koled dětí z karlovarského dětského domova a další akce v režii Divadla
dětí Libora Baláka. Další akce na místě probíhaly i ostatní adventní neděle.
Vánoční strom tradičně pro město zajišťuje Správa lázeňských parků, jejíž
zaměstnanci už během roku vyhledávají mezi stromy, které jsou stejně
výhledově určeny k pokácení, takový, který splní účely vánoční dominanty
centra města.

Akce s názvem „Energie – využití, úspora, alternativní zdroje“ proběhla začátkem prosince v pobočce městské knihovny ve Staré Roli. Na žáky
základní školy čekalo promítání, divadelní scénky a soutěže s ekologickou
tematikou. To vše si připravili studenti 2. a 3. ročníků Obchodní akademie
Karlovy Vary. Přichystali také výstavu zaměřenou na rozdíly mezi jednotlivými druhy zdrojů energie. Cílem bylo nejen naučit žáky využívat úsporné
zdroje energie, ale také přivést žáky do knihovny a ukázat jim možnosti
práce s odbornou literaturou.

Nadace města Karlovy Vary obdržela dne 10. prosince 2008 symbolický
šek v hodnotě 5 milionů korun od společnosti SLOT Game, a. s., zastoupené manažerkou Markétou Azemovičovou. Získané peníze budou použity
v neziskovém sektoru kultury, sportu, výzkumu, ekologie, sociálních, vzdělávacích a zdravotních služeb. Správní rada nadace města vybírala z 82
došlých žádostí o grant, z nichž nejvíce se týkalo oblasti sportu. K uspokojení všech žadatelů by však bylo zapotřebí více než 20 milionů korun.

V krajské soutěži měst a obcí Karlovarského kraje v třídění odpadů,
nazvané Liga odpadů 2008, pořádané Karlovarským krajem a společností EKO-KOM odpadové hospodářství, obsadilo město Karlovy Vary druhé
místo v kategorii obcí nad 1000 obyvatel. Za tento výkon obdrželo šek
na 30.000 korun. Finanční odměna bude použita na další vzdělávání žáků
základních škol v oblasti třídění odpadů a k realizaci zájezdů do recyklačního centra, kde si žáci mohou prohlédnout naučnou stezku s odpadovou
tematikou. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo za účasti náměstka primátora města Petra Keřky v sále krajské knihovny.

První adventní neděli rozsvítil slavnostně primátor města Werner Hauptmann městský vánoční strom, který je umístěn před hlavní poštou v Karlových Varech. Samotnému rozsvícení vánočního stromu a zažehnutí první
adventní svíce předcházel program, při němž zaznělo například pásmo

Mgr. Jakub Kaválek
tiskový mluvčí města
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